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Inleiding 

Het legaliteitsbeginsel wordt wel gezien als een van de belangrijkste beginselen in het publiekrecht. 

Het beginsel vereist onder meer dat overheidsoptreden dat voor de burger ingrijpend is een 

wettelijke basis heeft, zoals blijkt uit het fluorideringarrest1 en het methadon-briefarrest2. Behalve 

deze meer centrale notie van het legaliteitsbeginsel kent het beginsel, afhankelijk van de 

rechtsverhouding waarin het van toepassing is, nog enkele verschillende meer specifieke 

betekenissen. Zo is in het strafrecht een formeel (artikel 1 Sv) en materieel (artikel 1 Sr) 

legaliteitsbeginsel gecodificeerd. Dit beginsel is ook opgenomen in artikel 16 Gw, waaruit eens te 

meer het belang van het legaliteitsbeginsel blijkt. Het formele beginsel houdt in dat strafvorderlijk 

ingrijpen slechts dan plaats vindt indien er een wettelijke basis is, terwijl het materiële beginsel erop 

ziet dat alleen strafbaarheid kan bestaan op basis van een wettelijke strafbepaling die bestond 

voordat de gewraakte gedraging begaan werd. Tevens worden uit dit beginsel ook enkele 

inhoudelijke eisen ten opzichte van die strafbepaling afgeleid. Namelijk dat deze voldoende 

nauwkeurig omschreven moet zijn zodat een burger weet welke gedrag onder welke 

omstandigheden strafbaar  is,  het  zogenaamde  “lex  certa-beginsel”.  

Handhaving van met straf bedreigde voorschriften vindt echter al lang niet meer uitsluitend via het 

klassieke strafrecht plaats. Ook in het bestuursrecht worden steeds meer voorschriften middels 

boetevoorschriften gehandhaafd. Daarnaast is overtreding van vele bestuursrechtelijke voorschriften 

via de WED strafbaar gesteld. Tevens zijn zelfs voorschriften die eerst via het strafrecht werden 

gehandhaafd overgeheveld naar het bestuursrecht.3   

Dat maakt dat het materiële legaliteitsbeginsel, en daarmee ook het lex certa-beginsel, ook voor 

deze bestuurlijke strafbepalingen zal gelden, zoals ook al blijkt uit de codificatie van het 

legaliteitsbeginsel in hoofdstuk 5 van de Awb. 

Maar kan dit lex certa-beginsel in het bestuursrecht, dat veel vage en open normen kent, op dezelfde 

wijze worden toegepast als in het meer klassieke strafrecht? Of gelden andere vereisten? Immers is 

het zo dat in het strafrecht (in de regel) het de onafhankelijke rechter is die schuld aan een strafbaar 

feit vaststelt, terwijl in het bestuursrecht het bestuur degene is die eenzijdig straf oplegt. Rechterlijke 

toetsing is alleen aan de orde als de burger in bezwaar en vervolgens in beroep gaat. Maakt dit niet 

dat juist strengere vereisten zouden moeten gelden? Of dat op een andere wijze met het beginsel 

omgegaan zou moeten worden? 

 

                                                           
1 HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386; AB 1973, 187. 
2 HR 27 juni 1986, AB 1987, 241; NJ 1987, 898. 
3 Van Duyne en Kwanten 2004. 
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De vraag die centraal zal staan is dan ook: Biedt de manier waarop binnen het punitieve 

bestuursrecht met het lex certa-beginsel wordt omgegaan voldoende rechtsbescherming?  

Bezien wordt in hoeverre het lex certa-beginsel voor het punitieve bestuursrecht van belang is.  

Welke eisen worden er in de literatuur en jurisprudentie aan het beginsel toegeschreven en kan 

gezegd worden dat het punitief bestuursrecht over het algemeen lex certa genoeg is?  

Ter beantwoording van de voorliggende vraag zal vooreerst het lex certa-beginsel uiteengezet 

worden. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van de bestuurlijke punitieve 

handhaving. Daarna wordt aan de hand van wetgeving en jurisprudentie bezien hoe in de 

handhavingspraktijk met vraagstukken rond lex certa omgegaan wordt en of deze praktijk 

beantwoord aan de eisen die het EVRM stelt, of bijvoorbeeld afwijkt van de manier waarop het in 

strafrecht met het lex certa-beginsel omgegaan wordt. Daarbij is gericht gezocht op jurisprudentie 

waar op het lex certa-beginsel een beroep wordt gedaan en op wetgeving en adviezen waar expliciet 

aan het lex certa-beginsel aandacht wordt besteed. Vervolgens wordt bezien hoe in de literatuur 

tegen deze toepassing van het lex certa-beginsel aangekeken wordt en of de toepassing maakt dat 

het  punitieve  bestuursrecht  ook  echt  ‘lex  certa’  genoeg  is. Tot slot zal aan de hand van de eisen die 

het EVRM stelt en aan de hand van de vergelijking met het strafrecht geconcludeerd worden of de 

huidige praktijk voldoende rechtsbescherming biedt of dat het lex certa-beginsel op een andere wijze 

toegepast zou moeten worden. 
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Hoofdstuk 1: Het lex certa-beginsel 

Alvorens te bezien hoe in het handhavend bestuursrecht met het lex certa-beginsel wordt omgegaan 

is van belang duidelijkheid te verkrijgen over de inhoud van het beginsel. Welke rechtsnorm wordt er 

met andere woorden mee uitgedrukt? En welke reikwijdte heeft deze norm in algemene zin? 

Daartoe zal in het navolgende uiteengezet worden waar het beginsel vandaan komt, zal een definitie 

van het beginsel gegeven worden en zal, op grond van literatuur en jurisprudentie van het Europese 

Hof voor de Rechten van de Mens, worden gekeken welke eisen en beperkingen het beginsel voor de 

wetgever met zich meebrengt. Tot slot wordt het lex certa-beginsel in de specifieke relatie tot het 

handhavend bestuursrecht bezien. 

 

1.1 Geschiedenis 

Het lex certa-beginsel is in de Nederlandse wet niet als zodanig gecodificeerd. Het lex certa-beginsel 

staat dan ook niet op zichzelf, maar wordt afgeleid uit en is onderdeel van het strafrechtelijk 

legaliteitsbeginsel.4 Dit beginsel is wel gecodificeerd en wel in artikel 16 Grondwet en artikel 1 

Strafrecht. Ook in het voor Nederland geldende Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is in 

artikel 7 het legaliteitsbeginsel opgenomen. Voordat specifiek ingegaan wordt op het lex certa-

beginsel wordt hier eerst, kort, nog het een en ander opgemerkt over de geschiedenis en de 

ontwikkeling van het legaliteitsbeginsel. Dit ook om de herkomst van het lex certa-beginsel beter te 

kunnen duiden. 

 

1.1.1. Intermezzo, het legaliteitsbeginsel 

Het lex certa-beginsel zoals dat hier besproken wordt komt zoals gezegd voort uit het strafrechtelijk 

legaliteitsbeginsel. Zoals ook al bleek uit de in de inleiding aangehaalde arresten geldt er echter ook 

een nog breder legaliteitsbeginsel, dat ook en juist in het bestuursrecht van groot belang is. Dit 

beginsel houdt in dat elk overheidsoptreden een daartoe strekkende wettelijke basis behoeft.5 Het 

beginsel wordt gezien als fundamenteel voor de rechtsstaat.6 Van Ommeren noemt het zelfs de 

‘hoeksteen  van  het  staats- en  bestuursrecht’.7 Het legaliteitsbeginsel in deze vorm blijft hier echter 

verder buiten beschouwing. 

 

                                                           
4 Cleiren 2006, p. 292. 
5 Damen 2009, par. 1.3.1. 
6 Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male 2008, p. 36-37. 
7 Van Ommeren 2010. 
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1.1.2. Strafrechtelijke legaliteit 

Zojuist is al opgemerkt dat het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel onder meer is gecodificeerd in artikel 

16 Grondwet. Dit artikel bepaalt dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan 

voorafgegane strafbepaling. Hieruit volgt al dat met het artikel een normering van het 

overheidsoptreden beoogt wordt. Immers wordt voorkomen dat op willekeurige gronden vervolgd 

kan worden. Het legaliteitsbeginsel is dan ook diep geworteld in de rechtsstaatidee, waar de 

gedachte is dat de onderwerping aan de overheid berust op afspraken, waarbij de overheid dus geen 

ongebreidelde macht heeft, maar zich moet bewegen binnen vastgestelde kaders.8  

Een eerste expliciete codificatie van het legaliteitsbeginsel kan gevonden worden in artikel 8 van de 

naar aanleiding van de Franse revolutie opgemaakte ‘Déclaration  des  droits  de  l’homme  et  du  

citoyen’  uit 1789, waarin het als een van de rechten van de mens werd opgenomen. Dat het 

legaliteitsbeginsel als een fundamenteel mensenrecht werd gezien heeft veel te maken met de 

rechtsfilosofische discussie die aan de Franse revolutie voorafging, de periode van de Verlichting. 

 

Als bekend worden de Middeleeuwen ook wel aangeduid als de donkere eeuwen. Ook voor het recht 

in die periode gold dit. In de vroege Middeleeuwen (tot en met de 16de eeuw) bestond er nog 

nauwelijks eenvormig gecodificeerde wetgeving en werd vooral bestraft op basis van 

gewoonterecht.9 Wel werden in die periode regels op schrift gesteld, maar deze hadden vaak lokaal 

gelding en waren zeer veranderlijk. Ook werd van overheidswege over het algemeen enkel prioriteit 

gegeven aan misdaden gericht tegen kerk of staat, zoals verraad, godschennis en hekserij.10 Vanaf de 

periode na de 16de eeuw vond een grote codificatieslag plaats. De vanaf die tijd ingevoerde 

wetgeving bestond echter veelal uit vorstelijke wetgeving en was er vooral op gericht de macht van 

de vorsten te vergroten. Er werd een enorme veelvuldigheid aan strafbare feiten ingevoerd met een 

grote verscheidenheid aan straffen. Strafrecht was streng en repressief en kende veel willekeur.11 De 

straffen waren zeer wreed en bedoeld ter afschrikking. Zo was het in grote delen van Europa gewoon 

dat bij godslaster de tong of de lippen werden afgesneden.12 Onder meer deze wrede straffen en de 

willekeurigheid van de strafrechtstoepassing hebben aan het verlichtingsdenken bijgedragen. Door 

de verlichtingsdenkers werd gezegd dat een dergelijk wreed en willekeurig strafrecht niet paste bij 

een tijdperk waar vooruitgang van de beschaving voorop gesteld werd. In zijn algemeenheid werd 

                                                           
8 Van der Pot 2006, p. 176. 
9 Martinage 1998 p. 12 e.v. 
10 Idem. 
11 Idem, p. 23-37. 
12 Zie uitgebreid over de opkomst en latere ondergang van lijfstraffen, voorzien van –voor de liefhebber- 
uitvoerige beschrijvingen van uitvoeringen van lijfstraffen: S. Kadri, The trail; a history, from socrates to O.J. 

Simpson, Random house New York 2005. 
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dan ook gepleit voor een humaner, rechtvaardiger en zekerder strafbeleid.13 In de filosofie werd dan 

ook veel gediscussieerd over hoe tot een zekerder en rechtvaardiger strafrecht gekomen zou moeten 

worden. In die discussie kwam het belang van een duidelijk omschreven strafwet, en daarmee een 

begin van een lex certa-vereiste, regelmatig naar voren.14 Zo zegt bijvoorbeeld Beccaria, die wordt 

gezien als een van de grondleggers van het moderne strafrecht,15 dat:  “Wanneer de wetgeving vast 

gecodificeerd is en volgens de letter strak moet worden toegepast, staat er voor de rechter geen 

andere keus open dan uitsluitend de handelingen van de burgers te onderzoeken en te oordelen, of ze 

al dan niet in strijd zijn met de geschreven wet. Staan de criteria van wat toegelaten en verboden is, 

criteria die zowel de daden van de meest ongeletterde burgers als die van de filosofen in de natie 

moeten leiden, eenmaal definitief vast, dan is er geen plaats meer voor steriele haarkloverij, maar 

moeten alleen de louter feitelijke gegevens worden geconstateerd. Dan zijn de burgers niet meer 

blootgesteld aan de willekeur van de massa kleine tirannen, die des te wreder zijn naarmate 

verdrukker en slachtoffer dichter  bij  elkaar  staan.”16 Overigens had ook Beccaria al aandacht voor de 

instrumentele functie van legaliteit. Volgens hem maakt het gegeven dat men weet wat strafbaar is 

dat burgers sneller normconform gedrag zullen vertonen. Hoe duidelijker de wetgeving, hoe beter de 

normen nageleefd zullen worden, men weet immers exact wat wel en niet mag.17  

 Zie hier aldus de eerste grove lijnen van een strafrechtelijk legaliteitsbeginsel, waaraan de 

strafwetgeving volgens de verschillende filosofen en verlichtingsdenkers moest voldoen om tot een 

door de burgers geaccepteerde, zeker en humane strafrechtstoepassing te komen: Wetgeving moet 

duidelijk en gecodificeerd zijn, algemeen en dus niet willekeurig in zijn toepassing en elk 

strafrechtelijk optreden dient een wettelijke basis te hebben, zodat de burger weet waar deze aan 

toe is.  

 

1.2 Nulla poena, nullum crimen sine lege poenali 

In het voorgaande is de ontstaansgeschiedenis van het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel 

uiteengezet. Daar bleek dat via legaliteit een humaner en zekerder strafrecht bereikt moest worden. 

Hoe dit dan concreet bereikt zou moeten worden en hoe het beginsel nader uitgewerkt zou moeten 

worden is naderhand in de literatuur verder uitgewerkt. Vooral de Duitse rechtsfilosoof Feuerbach 

heeft hieraan in grote mate bijgedragen. In zijn Lehrbuch des gemeines in Deutschland gültigen 

Peinlichen Rechts werkte hij het nulla poena beginsel uit, dat de basis vormt voor ons 
                                                           
13 Martinage 1998, hoofdstuk 2; Zie ook, voor een uitgebreide beschouwing: Maris en Jacobs, Recht,Orde en 

Vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie, Wolters Noordhoff Groningen 1997. 
14 Zie de beschouwing van Nan: Nan 2011, Hs 3. 
15 Martinage 1998, p. 44-46. 
16 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 4. 
17 Idem. 
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legaliteitsbeginsel.18 Feuerbach ging uit van een maatschappelijk verdrag, welk verdrag vrijheid 

garandeert. De strafwet is er dan ook om die vrijheid veilig te stellen. Inbraken op de vrijheden 

worden als misdaden aangemerkt.19 Volgens Feuerbach moesten burgers dan ook gedwongen 

worden zich aan de wet te houden. Dit kon via fysieke dwang waarbij dan bijvoorbeeld gepoogd 

werd rechtsinbreuken te voorkomen, door iemand daadwerkelijk tegen te houden, of door het 

gedane onrecht ongedaan te maken.20 Alleen fysieke dwang is volgens Feuerbach echter niet genoeg. 

Er moet ook sprake zijn van psychische dwang. Volgens Feuerbach moet de mens psychisch tot 

rechtshandhaving gedwongen worden. Dit kan door er voor te zorgen dat deze weet dat bij 

‘rechtsverkrachting’,  zoals  hij  wetsovertreding  noemt,  een  groter  kwaad  volgt.21 Om deze psychische 

dwang effectief te laten zijn, is het noodzakelijk dat de wetten duidelijk zijn, door het onbekende 

wordt immers niet afgeschrokken. Ook moet straf direct volgen en moet ook de hoogte van de straf 

duidelijk zijn. Dit al werkt Feuerbach nader uit in drie hoofdprincipes die tezamen  het  ‘nulla  poena’  

beginsel vormen: Nulla poena sine lege, dat elke straf een wettelijke basis moet hebben, nulla poena 

sine crimene, geen straf zonder strafbaar feit en  nullum crimen sine poena legali, zonder straf is er 

geen strafbaar feit.22 Elke straf moet dus een wettelijke basis hebben en gebaseerd zijn op een 

wettelijke strafbepaling, anders is er geen strafbaar feit. Iets is ook alleen een strafbaar feit als de 

bepaling met straf bedreigd wordt. Zoals gezegd noemt Feuerbach daar aldus bij dat strafbepalingen 

en de hoogte van de straf duidelijk moeten zijn, zodat de burger weet van welk gedrag hij zich dient 

te onthouden en wat het gevolg is indien hij dit niet doet. 

 

1.3 Van nulla poena naar een bepaaldheidsgebod 

Het Nulla Poena beginsel zoals dat zojuist is besproken is ook het beginsel dat is gecodificeerd in 

artikel 16 Gw en artikel 1 Sr. Zoals in de inleiding opgemerkt wordt het lex certa-beginsel uit dit nulla 

poena beginsel afgeleid. Dit bleek ook al bij Feuerbach, waar deze stelde dat duidelijkheid omtrent 

strafbare gedragingen een vereiste is voor een effectief werkende strafwet. Hiermee is ook gelijk de 

kern van het lex certa-beginsel gegeven, strafbepalingen moeten de burger voldoende zekerheid 

bieden over de strafbaarheid van een bepaalde gedraging.23 Over de reikwijdte van het beginsel 

bestond  en  bestaat  echter  de  nodige  discussie.  Zo  kan  men  zich  allereerst  afvragen  of  ‘lex  certa’  als  

                                                           
18 Feuerbach 1805.  
19 Feuerbach 1805, par. 21. 
20 Feuerbach 1805, par. 10.  
21 Feuerbach 1805, par 13: “Dieser sinnliche Antrieb wird dadurch 

aufgehoben, dafs jeder weifs, auf seine That werde unausbleiblich ein Uebel folgen, welches 

gröfser ist, als die Unlust, die aus dem nichtbefriedigten Antrieb zur That entspringt.” 
22 Feuerbach 1805, par. 19-20. Zie ook: Nan 2011, Hs 3.2.7. 
23 Mulder 1987, p. 409. 
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een rechtseis gezien moet worden, of meer als een beginsel, waarbij natuurlijk van belang is dat de 

werking van beginselen kan worden ingeperkt, bijvoorbeeld door andere beginselen. Indien lex certa 

als rechtseis gezien wordt zou dat medebrengen dat vage normen in het geheel niet mogelijk moeten 

zijn. Rechtsnormen moeten dan slechts door de rechter toegepast worden en interpretatie, vooral 

enige vorm van extensieve interpretatie, is uit den boze. Zo strikt wordt aan de lex certa-eis niet 

vastgehouden, een rechtseis kunnen we het niet noemen, vage normen zijn in ons rechtssysteem 

niet meer weg te denken.24 Een zekere mate van vaagheid mag dus, of moet zelfs. De wetgever kan 

immers de ontwikkeling anders niet bijhouden, denk aan het elektriciteitsarrest,25 waarin elektriciteit 

als een goed werd gekwalificeerd. Of recenter het arrest over digitale diefstal, waarin een virtueel 

masker  en  amulet  als  ‘enig  goed’  in  de  zin  van  artikel  310  Sr  aangemerkt  werden.26 Uit deze arresten 

blijkt al dat interpretatie nodig is, onder meer vanwege voortschrijdende ontwikkelingen. Maar ook 

arresten als deze roepen gelijk de vraag op hoever de rechter mag gaan met deze interpretatie, en 

wanneer zij bijvoorbeeld zover gaat dat het verbod op analogie27 en daarmee het legaliteitsbeginsel 

wordt geschonden.28 Zo vond men het in Duitsland bijvoorbeeld te ver gaan om elektriciteit als 

‘fremde bewegliche Sache’  als bedoeld in de delictsomschrijving  van  ‘Diebstahl’  aan te merken en 

werd daarvoor een aparte strafbepaling in het leven geroepen.29 Ook nu nog is de diefstal van 

elektriciteit opgenomen in een aparte strafbepaling, artikel 248c StGb.30 Behalve dat dit er uiteraard 

mee  te  maken  kan  hebben  dat  ‘fremde  bewegliche  Sache’  taalkundig  gezien  nauwer  is  dan  ‘enig  

goed’,31 kan het gegeven dat de Duitsers het niet aan de rechtspraak over hebben willen laten er ook 

mee te maken hebben dat in Duitsland zwaarder getild werd aan lex certa.32 Zoals eerder beschreven 

wordt dit verklaard door het feit dat het nulla poena beginsel in de Duitse dogmatiek ontwikkeld is. 

In  Duitsland  werd  lange  tijd  zwaarder  getild  aan  bepaaldheid,  ofwel  het  ‘bestimmtheitsgebot’.33 In de 

Duitse variant van het gecodificeerde legaliteitsbeginsel is de lex certa-eis, anders dan in Nederland, 

dan  ook  woordelijk  terug  te  vinden:  “Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit 

gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde”,  artikel  103  lid  2  GrundGezets  en  artikel  1  

                                                           
24 Mulder 1987, p. 409-410. 
25 HR 23 mei 1921, NJ 1921, 564. 
26 HR 31 januari 2012, RvdW 2012, 259. 
27 Zie de noot van Taverne onder het elektriciteitsarrest, waarin hij een vorm van analogie ziet. 
28 Zie ook: Cleiren 2006, p. 294. 
29 Spezial-Gesetz van 9 april 1900. 
30 Zie ook (voor het commentaar): Schönke/Schröder 2010, p. 2163, (II.1.(9)). 
31 Zo ook: Mulder 1987, p. 410. 
32 Zie ook de zeer uitgebreide conclusie van A-G Hofstee, met name par. 22 en 41 van die conclusie, bij: RvdW 
2012, 259. 
33 Zie uitgebreid over het bestimmtheitsgebot: H.-H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeine teil, 3e 
druk, Berlijn 1978, blz. 107 e.v. 
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StGb.34  In beginsel hield bestimmtheit dan ook in dat bij eerste lezing duidelijk zou moeten zijn wat 

volgens een bepaalde strafbepaling wel en niet strafbaar is gesteld, toepassing op een concreet geval 

moet redelijkerwijs geen onzekerheid overlaten. Echter, ook in Duitsland heeft het beginsel, zonder 

al teveel tegengeluid, terrein verloren. Ook daar wordt onderkend dat enige vaagheid soms niet te 

voorkomen is en zelfs noodzakelijk is om tot een werkbare strafwet te komen.35  

Tot zover kunnen we stellen dat het lex certa-vereiste of het bestimmtheitsgebot eist dat 

delictsomschrijvingen voldoende concreet zijn, dat voor een burger te begrijpen moet zijn welk 

gedrag strafbaar wordt gesteld, maar dat enige vaagheid of interpretatieruimte geoorloofd is.  

 

1.4  EHRM 

Als gezegd is het nulla poena beginsel ook gecodificeerd in het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens (EVRM). Het Europese Hof heeft zich dan ook geregeld uitgelaten over de vraag of een 

bepaling wel certa is. Deze scriptie leent zich er niet voor deze jurisprudentie uitgebreid te 

bespreken, mede vanwege het casuïstische karakter van deze jurisprudentie. Hier zal dan ook slechts 

besproken worden hoe het Hof in zijn algemeenheid tegen het lex certa-beginsel aankijkt.  

Het Hof leidt uit artikel 7 EVRM af dat bepalingen zo moeten zijn omschreven dat burgers uit de tekst 

van die bepalingen en indien nodig uit de uitleg die de rechter aan die bepalingen geeft, kunnen 

weten welke daden en omissies hem of haar aansprakelijk maken.36 Uit deze uitspraak kan gelijk al 

volgen dat lex certa volgens het Europese Hof niet zo ver gaat dat op basis van de bepaling alleen al 

duidelijk moet zijn welk gedrag wel en niet strafbaar is. In zijn jurisprudentie heeft het Hof dan ook 

meerdere malen overwogen dat enige vaagheid niet te voorkomen is, onder  andere  ‘to  avoid  

excessive  rigidity  and  to  keep  pace  with  changing  circumstances’.37 Het ontwikkelen van regels van 

strafrechtelijke aansprakelijkheid via jurisprudentie is dan ook toegelaten, zolang die ontwikkeling 

maar redelijkerwijs kon worden voorzien en ook consistent is met de essentie van de strafbepaling.38 

Deze opvatting is een recente zaak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens;  ‘het 

Financiële Dagblad tegen Nederland’, bevestigd.39 In die zaak werd door het Financiële Dagblad 

onder meer gesteld dat artikel 7 geschonden zou zijn, omdat het werkgeversbegrip in de wet 

arbeidstijden vreemdelingen (WAV) te ruim zou zijn uitgelegd, daarbij zou die ruime uitleg tevens 

niet  voorzienbaar  geweest  zijn.  De  klachten  worden  als  ‘manifestly  ill-founded’  niet-ontvankelijk 

verklaard. Ten aanzien van de voorzienbaarheid van de ruime uitleg van het werkgeversbegrip 
                                                           
34 Nan 2011, p. 171.  
35 Löhr 2008, p. 319-321. 
36 EHRM 25 mei 1993, Series A vol. 260-A (Kokkinakis), par. 52. 
37 Ashworth 2009, p. 64. 
38 EHRM 25 juni 2009, nl. 12157/05 (Liivik), par. 94. Zie ook: EHRM 22 november 1995, NJ 1997/1 (C.R.). 
39 EHRM 28 juni 2011 (Het Financiële Dagblad/Nederland), AB 2012/15 m. nt. R. Stijnen. 
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overweegt het Hof daarbij dat de stelling dat de ruime uitleg niet voorzienbaar was, nu over 

‘outsourcing’  (de  basis  voor  de  ruime  uitleg )in de wetsgeschiedenis niets wordt opgemerkt, niet 

opgaat. Uit de memorie van toelichting volgt immers dat het de bedoeling is de verantwoordelijkheid 

bij de uiteindelijke opdrachtgever, zijnde degene voor wie de feitelijke arbeid wordt verricht, te 

leggen. Volgens het Hof volgt uit de wetsgeschiedenis verder niet dat slechts op bepaalde contracten 

gedoeld zou zijn, of dat aldus de partij die ‘outsourced’ van aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten.40 

Uit de overwegingen volgt aldus dat het Hof van belang vindt dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat 

een ruime uitleg voorgestaan wordt. Dat outsourcing niet specifiek genoemd wordt als 

contractsvorm die werkgeversaansprakelijkheid schept doet daar niet aan af.  

Daar komt bij dat volgens het Hof aan de eis van voorzienbaarheid en daarmee ook van bepaaldheid 

voldaan kan zijn  indien  “the  person  concerned  has  to  take  appropiate  Legal  advice  to  assess,  to  a  

degree that is reasonable in the circumstances,  the  consequences  which  a  given  action  may  entail”.41 

Van burgers mag in bepaalde gevallen dus ook verwacht worden dat ze juridisch advies inwinnen 

omtrent de strafbaarheid van een bepaalde gedraging. Vooral in het economisch strafrecht en het 

economisch bestuursrecht en andere gebieden waar een zware zorgvuldigheidsnorm wordt gelegd 

zal deze notie relevant zijn.42   

In een beperkt aantal gevallen komt het Hof evenwel wel tot het oordeel dat een norm niet aan de 

eisen van artikel 7 voldoet. Zo werd in de zaak Meastri43 geoordeeld dat een bepaling te vaag was en 

daarmee niet aan de vereiste voorzienbaarheid voldeed. In die zaak ging het om een decreet uit 1946 

waarbij was bepaald dat rechters disciplinair konden worden gestraft indien zij hun verplichtingen 

niet hadden vervuld of zich op een onwaardige wijze hadden gedragen. Dit decreet werd in latere 

richtlijnen verhelderd, althans dat was de bedoeling. Zo bepaalde  een  richtlijn  uit  1990:  “judge’s  

membership of lawful associations which, like the Freemasons, were governed by specific rules of 

conduct could be problematical for him or her.”44  Het Hof achtte deze bepaling te vaag, nu in de 

richtlijn slechts een probleem werd geformuleerd, maar niet voldoende concreet werd gesteld welke 

gedragingen nu verboden waren.  

 

Resumerend kan gezegd worden dat uit de besproken jurisprudentie naar voren komt dat uit het 

EVRM volgt dat bepalingen zo moeten zijn opgesteld dat burgers in beginsel uit de tekst moeten 

kunnen opmaken welke gedragingen strafbaar zijn. Enige vaagheid is daarbij toegestaan, waarbij de 

                                                           
40 Idem, par. 68. 
41 EHRM 15 november 1996, no. 17862/91 (Cantone), par. 35.  
42 Stijnen 2011, p. 111. 
43 EHRM 17 februari 2004, EHCR 2004/31. 
44 Idem, par. 36. 



12 

 

norm in jurisprudentie verder ingevuld mag worden en in sommige gevallen van de burger verlangd 

mag worden dat hij zich omtrent de reikwijdte van een norm laat adviseren. Het mag echter niet zo 

ver gaan dat niet meer voorzienbaar is welke gedragingen zijn verboden.45 Wel blijkt uit de 

jurisprudentie dat een schending van het lex certa-beginsel door het EHRM niet snel aangenomen zal 

worden en dat het beginsel sober ingevuld wordt. In de hier besproken zaak van het Financiële 

Dagblad tegen Nederland, werd voorzienbaarheid immers aangenomen, ondanks dat de uitleg van 

de bepaling enkel op de wetsgeschiedenis en de wettekst gebaseerd kon worden, de jurisprudentie 

van het werkgeversbegrip was pas van latere datum. Stijnen vraagt zich in zijn noot bij dit arrest dan 

ook af op basis van de tekst en de wetsgeschiedenis of wetsuitleg, waar weliswaar van een ruim 

werkgeversbegrip uitgegaan wordt, of in dit geval inderdaad daadwerkelijk te voorzien was dat 

iedereen die ook maar enigszins zou kunnen profiteren van de werkzaamheden en die invloed uit zou 

kunnen uitoefenen op de in te zetten werknemers als werkgever zou kwalificeren.46 

 

1.4.1 Lex Certa in de EU 

Het verdient nog opmerking dat het lex certa-beginsel ook volgt uit het EU-Handvest voor de 

grondrechten. In dat Handvest is in artikel 49 het legaliteitsbeginsel opgenomen. Uit de 

jurisprudentie volgt dat in het legaliteitsbeginsel het lex certa-beginsel  besloten  ligt;  “In dit verband 

dient er echter aan te worden herinnerd dat bedoeld beginsel (het legaliteitsbeginsel, JB) een 

algemeen beginsel van het recht van de Unie is, met name neergelegd in artikel 49 lid 1, van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dit beginsel, dat door de lidstaten met name 

moet worden geëerbiedigd wanneer zij de niet-naleving van bepalingen van het recht van de Unie 

strafbaar stellen, impliceert dat de wet een duidelijke omschrijving geeft van de strafbare feiten en de 

daarop gestelde straffen. Aan deze voorwaarde is uitsluitend voldaan wanneer de justitiabele uit de 

bewoordingen van de relevante bepaling, zo nodig met behulp van de door de rechterlijke instanties 

daaraan gegeven interpretatie, kan opmaken voor welk handelen of nalaten hij strafrechtelijk 

aansprakelijk kan worden gesteld (…).”47  Uit de bewoordingen die het Hof van Justitie gebruikt 

wordt duidelijk dat het lex certa-beginsel door het HvJ-EU op dezelfde wijze wordt uitgelegd als dat 

het EHRM dat doet. 

Met de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het Verdrag van Lissabon heeft het Handvest 

dezelfde juridische waarde als de verdragen gekregen.48 Justitiabelen kunnen zich dan ook direct op 

                                                           
45 Zie voor een uitgebreide bespreking van de jurisprudentie, ook de zaken waar van schending van de 
voorzienbaarheid wel sprake was: Stijnen 2011, HS 2.8. 
46 EHRM 28 juni 2011 (Het Financiële Dagblad/Nederland), AB 2012/15 m. nt. R. Stijnen, noot par. 5. 
47 HvJ EU 10 november 2011, nr. C-405/10 (Özlem Garenfeld), par. 48. 
48 Zie artikel 6 VEU. 
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dit uit het Handvest voortvloeiende beginsel beroepen. Daarbij is wel van belang dat uit artikel 51 lid 

1 van het Handvest volgt dat het Handvest alleen van toepassing is indien het recht van de Unie  ‘ten  

uitvoer  gebracht’  wordt.49 Het voert te ver hier uiteen te zetten wanneer al dan niet sprake is van het 

‘ten  uitvoer  brengen’  van  het  Unierecht,  als  stelregel  kan  worden  aangehouden  dat  hiervan sprake is 

indien handhaving plaatsvindt op basis van regels die, direct of indirect, van Europa afkomstig zijn, 

dus bijvoorbeeld op basis van richtlijnen of verordeningen.50   

Nu het Handvest pas sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de status van verdrag 

heeft, is er nog niet veel jurisprudentie over artikel 49 van het Handvest. Daarbij wordt, zoals ook 

blijkt uit de hier aangehaalde uitspraak, bij de uitleg en toepassing van het lex certa-beginsel 

aangesloten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Om die reden wordt het 

Europeesrechtelijke lex certa-beginsel verder niet apart besproken. 

 

1.5 Lex certa in het bestuursrecht 

In het voorgaande is het lex certa-beginsel besproken. Daarbij is duidelijk geworden dat het lex certa-

beginsel een vooral in de strafrechtspleging ontwikkeld beginsel is.  Als is gezegd wordt hier de 

specifieke relatie van het lex certa-beginsel tot het handhavend bestuursrecht onderzocht. Het is dan 

ook van belang reeds nu te bezien of op voorhand gezegd kan worden dat er voor het bestuursrecht 

andere eisen gelden. Daarbij is van belang op te merken dat het legaliteitsbeginsel voor het 

handhavend bestuursrecht wettelijk geëxpliciteerd is, zoals bij het strafrecht het geval in artikel 1 Sr. 

In artikel 5:4 Awb is opgenomen dat alleen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd indien de 

bevoegdheid bij of krachtens de wet is verleend en indien de overtreding en sanctie voorafgaand aan 

de gedraging bij of krachtens wettelijk voorschrift zijn omschreven. Het valt gelijk al op dat de 

strekking in grote lijnen overeenkomt met het legaliteitsbeginsel als neergelegd in artikel 1 Sr; geen 

terugwerkende kracht en de eis van een wettelijke strafbepaling. Uit artikel 5:4 wordt ook het lex 

certa-vereiste afgeleid.51 

 

Behalve dat aldus het lex certa-beginsel in ieder geval ook voor het punitieve bestuursrecht zal 

gelden, heeft het legaliteitsbeginsel en daarmee tot op zekere hoogte ook het lex certa-beginsel ook 

in bredere zin gelding. Zoals in de inleiding reeds opgemerkt is het legaliteitsbeginsel één van de 

belangrijkste rechtsstatelijke beginselen.52 In brede zin houdt het klassieke legaliteitsbeginsel in dat 

                                                           
49 Zie ook: Winter en Baas, Lexplicatie, commentaar op artikel 51 Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie, bijgewerkt tot 01-08-2009. 
50 De Mol, Pahladsingh & Heijningen 2012. 
51 Damen 2009, nr. 149. 
52 Damen 2009, nr. 132, zie ook de daar in noot 8 genoemde literatuur. 
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overheidsoptreden een wettelijke grondslag behoeft voor zover met dat optreden burgers in hun 

vrijheden of eigendom worden beperkt. Tegenwoordig is de opvatting zelfs dat elk 

overheidsoptreden in beginsel een wettelijke grondslag vereist.53 Het klassieke legaliteitsbeginsel in 

het bestuursrecht ziet dus meer op bevoegdheidstoedeling dan dat het om de duidelijkheid van de 

inhoud van de normen gaat.54 Toch is ook bij deze vorm van het legaliteitsbeginsel wel een zekere 

mate van lex certa vereist, in dit geval in het kader van de rechtszekerheid. Indien immers de 

bevoegdheidsverdeling gebaseerd zou zijn op vage of open normen, is het overheidsoptreden weinig 

voorspelbaar en biedt het daarmee weinig rechtszekerheid.55 Ook vanuit de staatsrechtelijke variant 

van legaliteit is het lex certa-beginsel dus zeker van belang, al wordt het daar niet zo genoemd, maar 

ligt het in de eis van rechtszekerheid besloten.  

 

Zoals gezegd zal hier de nadruk vooral liggen op het lex certa-beginsel zoals dat is ontwikkeld ten 

aanzien van punitief overheidsoptreden. Het is evenwel van belang te onderkennen dat bepalingen 

die met straffen te handhaven zijn dus niet enkel vanuit dit oogpunt gezien aan legaliteit moeten 

voldoen, maar dat legaliteit, ook los daarvan, een voor het bestuursrecht zeer belangrijk beginsel is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Burkens e.a. 2006, p. 51. 
54 Zoals ook blijkt uit: Van Ommeren 2010. 
55 Ottow 2006, p. 19-20. 
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Hoofdstuk 2: Verschuivende handhaving 

Zojuist is de betekenis en de geschiedenis van het lex certa-beginsel uiteengezet. Daarbij is genoemd 

dat het lex certa-beginsel ook voor het bestuursrecht van belang is, zoals volgt uit onder meer de 

codificatie van een legaliteitsbeginsel in het handhavingshoofdstuk van de Awb. Deze bepaling is 

echter pas met de vierde tranche in de Awb opgenomen.56 Punitief bestuursrecht is dan ook een 

relatief nieuw rechtsgebied. Daarvoor werd overtreding van bestuursrechterlijke normen vooral via 

het strafrecht gehandhaafd, als er al bestraffend werd opgetreden. In het navolgende zal de 

ontwikkeling van dit bestuursstrafrecht worden beschreven. Daarbij wordt ook gekeken naar de 

bijzonderheden van de bestuursrechtelijke punitieve handhaving, ten opzichte van bijvoorbeeld 

strafrechtelijke handhaving.  

 

2.1 Begripsafbakening 

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de bestuurlijke punitieve handhavingsinstrumenten is het van 

belang de begrippen duidelijk af te bakenen, teneinde onduidelijkheid te voorkomen. Van belang is 

allereerst dat met handhavingsinstrumenten hier gedoeld wordt op punitieve handhaving. De last 

onder dwangsom en de bestuursdwang, de repertoire sancties blijven hier dan ook buiten 

beschouwing, alhoewel er discussie over bestaat of deze instrumenten niet ook als punitief 

aangemerkt moeten worden, op basis van hun ingrijpendheid.57 Die discussie voert echter buiten het 

bestek van deze verhandeling, hier zal dan ook enkel gekeken worden naar de 

handhavingsinstrumenten waarvan algemeen aangenomen wordt dat het punitieve sancties zijn, 

aldus met name de bestuurlijke boete. Telkens wanneer in het vervolg over handhaving gesproken 

wordt, wordt dan ook gedoeld op de punitieve handhaving. Voor de goede orde wordt daarbij nog 

opgemerkt dat behalve handhavingsrecht of punitief bestuursrecht ook de term bestuursstrafrecht 

wordt gehanteerd. Gemakshalve hanteer ik alle genoemde termen hier in dezelfde betekenis. Het is 

van belang dit op te merken nu over de betekenis van het begrip bestuursstrafrecht enige discussie 

bestaat.58 Zo zou de term telkens een verhouding overheid/burger suggereren, die aan de 

boeteoplegging ten grondslag zou liggen.59 Hier wordt ervan uitgegaan dat punitief bestuursrecht 

ook gehanteerd kan worden om te reageren op gedragingen waarbij de ene burger het recht van een 

andere burger heeft geschonden.60 Ook indien gesproken wordt over bestuursstrafrecht wordt 

                                                           
56 WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 264, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche 
Algemene wet bestuursrecht). Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (Stb. 2009, 266). 
57 Den Houdijker 2006. 
58 Hartmann en Van Russen Groen 1994 (1).  
59 Corstens 1995, p. 36-37. 
60 Zie ook: Hartmann en Van Russen Groen 1994 (2), p. 49. 
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telkens op het gehele punitieve bestuursrecht gedoeld.  

 

2.2 De opkomst van het bestuursstrafrecht 

Zoals gezegd is met de invoering van de vierde tranche de legaliteitseis opgenomen voor bestuurlijke 

handhavinginstrumenten. Met deze vierde tranche werd echter ook voorzien in een uniforme 

procedureregeling ten aanzien van bestuurlijke boetes. Het instrument van de bestuurlijke boete was 

daarvoor echter al op vele terreinen in het bestuursrecht ingevoerd. Toch is de bestuurlijke boete 

nog een relatief nieuw instrument in het sanctiearsenaal.   

  De bestuurlijke boete is vanaf begin jaren negentig in verschillende deelgebieden van het 

bestuursrecht komen opzetten.61 Daarvoor waren er wel al handhavingsinstrumenten in het 

bestuursrecht die als punitief aan te merken zijn.  Zo heeft de fiscus al vanaf het begin de 

bevoegdheid aanslagen met 100% te verhogen, op grond van verschillende bepalingen van de AWR 

en de Wet inzake de douane. 62 Deze boete werd gepresenteerd als een verhoging en zou dan ook 

dienen ter schadevergoeding, in plaats van leedtoevoeging.63 Bij arrest van 19 juni 198564 heeft de 

Hoge Raad echter uitgemaakt dat sprake is van een strafvervolging in de zin van artikel 6 lid 1 EVRM 

bij de oplegging van een verhoging. Kort daarop werd dan ook besloten  dat het fiscale boetestelsel 

moest worden herzien. In die tijd werd ook op een aantal andere terreinen in het bestuursrecht een 

vorm van verhoging of boete ingevoerd, zoals in artikel 12 coördinatiewet sociale verzekering en 

artikel 48 lid 2 onder c Wet op de Telecommunicatievoorzieningen.65  

De meest bekende en wellicht ook meest kenschetsende bestuurlijke boete die in diezelfde periode 

haar intrede deed is echter de wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 

(WAHV), oftewel de wet Mulder.  Al sinds de jaren vijftig was de werklast voor politie, OM en de 

rechtspraak enorm toegenomen als gevolg van het grote aantal vastgestelde verkeersovertredingen. 

Met de verdere uitbreiding van het gemotoriseerde vervoer werd dit probleem enkel groter. Al vanaf 

midden jaren zeventig bestond dan ook discussie over mogelijke alternatieven voor afdoening van 

dergelijke feiten, in plaats van de afdoening via klassieke strafrecht.66 Volgens het klassieke strafrecht 

was de boete immers enkel executabel als deze door de strafrechter was opgelegd. Een afwachtende 
                                                           
61 Michiels 1994; Sluis 1991, p. 420-434. 
62Den Houdijker 2005, overigens waren er voor die tijd wel vormen van bestuurlijke sancties, zoals de fiscale 
verhoging, zie: Belifante 1957, p. 24 e.v. Overigens zou dat deze sanctie al in het oud vaderlandse recht te 
vinden zijn: J. van der Poel, Rondom compositie en compromis, Utrecht 1942, p. 267. Zie verder over de fiscale 
boete: J. Wortel, Vervolgen in belastingzaken, disssertatie Nijmegen, Kluwer Deventer 1991. 
63 Corstens 1995, p 5. 
64 HR 19 juni 1985, NJ 1986, 104 m. nt. EAA. 
65Respectievelijk: Wetswijziging van 14 oktober 1987, Stb 477. En Wet van 26 0ktober 1988, Stb. 520. Zie ook 
de voorbeelden genoemd in: Hartmann en Van Russen Groen 1994 (2), p. 63.   
66 Van Daele 2003, p. 305. 
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houding kon voor de verdachte overtreder dan ook lonend zijn.67 Er werd een commissie ingesteld, 

met Mulder als voorzitter, die als opdracht had te onderzoeken in hoeverre het mogelijk zou zijn 

boetes administratiefrechtelijk af te doen. Pas als dat in het licht van artikel 6 EVRM onhaalbaar 

geacht zou worden, zou gekeken kunnen worden naar alternatieven ter versoepeling van de 

strafrechtsketen.68 Het rapport van de Commissie leidde uiteindelijk tot de WAHV, van 3 juli 1989.  

Met de komst van die wet werden kleine verkeersovertredingen voortaan administratiefrechtelijk 

gehandhaafd. De politieagent schreef een boete uit, als de overtreden het er niet mee eens is kan 

deze in bezwaar bij het OM, middels een gemotiveerd bezwaarschrift. Pas daarna staat beroep op 

een rechter open. Als verdachte overtreder moet men dus een actieve houding aannemen om het 

beroepsrecht niet te verliezen. De WAHV werd als succesvol gezien. Het duurde dan ook niet lang 

voordat zich de vraag voordeed of meerdere delicten voortaan administratiefrechtelijk gehandhaafd 

zouden moeten of kunnen worden.69 Met het oog daarop is in 1993 door de toenmalige minister aan 

de Commissie voor toetsing van wetgevingsprojecten (Commissie Kortmann) gevraagd de 

mogelijkheden hiertoe te onderzoeken, hetgeen resulteerde in het rapport  ‘Handhaving  door  

bestuurlijke  boeten’.70 De Commissie ziet de bestuursboete als een alternatief handhavingmiddel 

voor het klassieke strafrecht en geeft in haar rapport criteria om te bepalen of bepaalde normen naar 

handhaving via bestuurlijke boeten kunnen worden overgeheveld.71 De Commissie ziet grootschalige 

invoering van de bestuurlijke boete als een zeer goed instrument om het handhavingstekort terug te 

dringen.72 Zij adviseert dan ook de invoering van een bestuursboete in een groot aantal regeling die 

voorheen strafrechtelijk werden gehandhaafd. Ook wordt geadviseerd om op de langere termijn ook 

onderzoek te doen naar de mogelijkheden van toepassing van een bestuurlijke boete in nog meer 

andere wetten.  

Het Kabinet neemt het advies van de Commissie over en merkt op dat het voorstel van de Commissie 

om de bestuurlijke boete op grote schaal in te voeren past in het door het kabinet gevoerde 

                                                           
67 Corstens 1995, p. 6.  
68 Commissie Vereenvoudigde Afdoening Lichte Overtredingen van Verkeersvoorschriften 1985, zie ook: Van 
Daele 2003, p 305-307. 
69 Corstens 1995 p. 7. 
70 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten 1994. 
71 Hartmann en Van Russen Groen 1994 (2) p. 70-72; Corsten 1995, p. 7-8; Zie voor een duidelijk overzicht van 
die criteria overigens Corstens 1995 p. 9, voetnoot 1, als criterium 1 wordt genoemd dat er sprake moet zijn 
van een geringe normatieve lading en dat de overtreding geen letsel aan personen of goederen pleegt toe te 
brengen. 
72 De commissie gaat er van uit dat er handhavingstekort was, of dat inderdaad zo was is een andere discussie 
en valt buiten het bestek van deze scriptie; zie daarover: Corstens 1995, p.13 e.v.; zie ook: Recht in beweging, 
TK 1989-1990, 21 829; Zicht op wetgeving, TK 1990-1991, 22 008 en Met vaste hand, TK 1990-1991, 22 045.  
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handhavingsbeleid.73 Met invoering van de bestuurlijke boeten moet ook direct aanvang gemaakt 

worden,  er  wordt  niet  gewacht  op  de  ‘Commissie  Scheltema’  (commissie  wetgeving  algemene  regels  

van bestuursrecht), die een algemene regeling met betrekking tot de bestuursboetes voor in de Awb 

moet ontwerpen.74 

Deze algemene regeling komt er uiteindelijk ook, al laat invoering daarvan nog geruime tijd op zich 

wachten, in de vorm van de vierde tranche Awb.75 Uit de bijlage bij dat voorontwerp, waarop al ruim 

20 wetten voorkomen waarvoor invoering van een boetebevoegdheid aangewezen geacht wordt en 

uit latere kamer- en beleidsstukken waarin dat aantal alleen maar uitgebreid wordt, blijkt overigens 

ook al dat de bestuurlijke boete als een uitermate geschikte handhavingmethode gezien werd.76 Bij 

het definitieve wetsvoorstel bestond die lijst al uit 54 wetten.77 

 

2.3 Processuele kenmerken van handhaving via het bestuursrecht 

Zoals uit het hetgeen hiervoor omschreven blijkt, vond er aldus een verschuiving plaats van de meer 

klassieke opsporing en handhaving middels het strafrecht naar beboeting via het bestuursrecht. 

Inmiddels is de bestuurboete een veel gebruikt en breed ingezet handhavingsinstrument. Niet alleen 

is, zoals hierboven beschreven, de handhaving van een aantal wetten van het klassieke strafrecht 

overgeheveld naar de bestuurlijke handhaving middels boeten, ook is de boete ingevoerd als 

uitbreiding van het sanctiearsenaal, naast bijvoorbeeld de dwangsom en de bestuursdwang. Zoals 

eveneens uit de vorige paragraaf kan blijken is de brede invoering van de bestuurlijke boete niet 

onopgemerkt gebleven. Het toekennen van punitieve sanctiemechanismen aan het bestuur is ook 

met de nodige kritiek gepaard gegaan.78 In het bestuursrecht zou de burger minder 

rechtsbescherming genieten.79 Ook zou de drempel om tot rechterlijke toetsing te komen hoger zijn, 

gezien de verplichte bestuurlijke voorfase en omdat in het bestuursrecht anders dan in het strafrecht 

griffierecht geheven wordt.80 Deze kritiek komt onder andere voort uit enkele kenmerken van het 

bestuursproces, die op gespannen voet zouden staan met in het strafrecht en door het Europese Hof 

van de Rechten van de Mens ontwikkelde beginselen.  

                                                           
73 Zie het Kabinetsstandpunt: TK 1993/1994, 23 400 VI, nr 48. 
74 Idem. 
75 De vierde tranche is ingevoerd bij wet van 25 juni 2009, Stb. 2009, 264, Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (Stb. 
2009, 266), terwijl het voorontwerp al uit 1999 stamt. Het voorontwerp is te raadplegen via: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/1999/09/07/voorontwerp-vierde-tranche-
Awb.html.  
76 Zie de bijlage bij het voorontwerp, zie vorige noot.  
77 TK 2003/04, 29 702, nr. 3, Bijlage 2; Zie ook: Wiewel en Hartmann 2006. 
78 Corstens 1995, p. 17-19. 
79 Wiewel 2005, p. 401. 
80 Reijntjes 2004, p. 164. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/1999/09/07/voorontwerp-vierde-tranche-awb.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/1999/09/07/voorontwerp-vierde-tranche-awb.html
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Het meest opvallende en zichtbare verschil daarbij is het feit dat bij het strafrecht de rechter degene 

is die beslist over schuld en straf. Dit terwijl de bestuurlijke boete wordt opgelegd door het 

bestuursorgaan, de rechter komt er alleen aan te pas als de betrokkene zelf in beroep gaat, na 

overigens eerst de bezwaarfase te hebben doorlopen. Daarbij toetst de bestuurrechter in beginsel de 

rechtmatigheid van het besluit en wordt bij boeteoplegging bij gefixeerde boetebedragen de 

evenredigheid van de boete slechts marginaal getoetst.81 Albers noemt daarnaast  het  ‘ultra  petitia’  

verbod, op grond waarvan de bestuursrecht niet ambtshalve nieuwe gronden in het geding mag 

brengen. Dit terwijl de strafrechter indien hij bijvoorbeeld gronden ontwaart die op afwezigheid van 

alle schuld duiden, deze ambtshalve in het geding zal en ook moet brengen, zo stelt Albers.82 Dit 

‘ultra  petitia’  verbod  gaat  zo  ver  dat  een  burger  zich  er  op  zal  moeten  beroepen  dat hem niet de 

cautie is gegeven. Doet hij dit niet, dan zou de bestuursrechter niet ambtshalve de naleving van dit 

voorschrift mogen toetsen.83 Deze kenmerken van het bestuursproces zouden maken dat aan 

belangrijke beginselen van rechtsbescherming afbreuk gedaan wordt. Zo zou bijvoorbeeld het ne bis 

in idem beginsel in gedrang komen, nu de bestuursrechter in de regel een besluit vernietigt, zonder 

een definitief oordeel te vellen. Het bestuur moet dan weer een nieuw besluit nemen en zou dus ook 

weer opnieuw een boete op kunnen leggen.84 Met de invoering van artikel 8:72a Awb, waarin is 

bepaald dat de beslissing van de rechter indien het bestreden boetebesluit wordt vernietigd voor dit 

besluit in de plaats komt, is dit bezwaar weggenomen. Ook werd, vooral voor invoering van de vierde 

tranche, vaak genoemd dat de burger minder beschermd zou zijn omdat het bestuurrecht in de 

eerste plaats geen bewijsrecht kent en de bestuursrechter daarnaast slechts de rechtmatigheid van 

een genomen besluit toetst. Er wordt slechts gekeken of het bestuursorgaan in redelijkheid tot het te 

nemen besluit heeft kunnen komen. De kritiek daarop was dat de burger in dit systeem zelf feiten en 

omstandigheden zou moeten aandragen waaruit zijn onschuld zou blijken, hetgeen in strijd is met de 

onschuldpresumptie.85 Al vrij snel bleek dat dit bezwaar tegen de bestuurlijke boete, grotendeels, 

onterecht was, nu de bestuursrechter bij boetebesluiten het genomen besluit wel indringend toetst. 

Daarbij wordt de bewijslast bij het bestuur gelegd, wordt van een onschuldpresumptie uitgegaan en 

laat de rechter de voor het bestuursrecht kenmerkende terughoudende opstelling varen.86 Wel klopt 

het dat het bestuursrecht geen wettelijk bewijsstelsel kent. De bestuursrechter is vrij in de selectie 

en de waardering van het bewijs. Waar een proces-verbaal in het strafrecht bijzondere bewijskracht 

                                                           
81 Albers 2006. 
82 Idem. 
83 CRvB 18 maart 2004, JB 2004/192 m. nt. C.L.F.G.H.A. 
84 Albers 2006. 
85 Reijntjes 2005 p. 364; zie ook: Reijntjes 2004, p. 166. 
86 Zie de opvatting in de MvT bij de vierde tranche en de daar besproken jurisprudentie: TK 2003–04, 29 702, 
nr. 3, p. 128. 
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heeft, geldt dat niet als regel in het bestuursrecht. Daar staat tegenover dat de strafrechter niet tot 

een bewezenverklaring kan komen indien sprake is van slechts één enkele getuigenverklaring, die 

niet door andere bewijsmiddelen wordt bevestigd. Dit terwijl de bestuursrechter dit in principe wel 

zou kunnen doen. Zo kan deze een waarnemingsrapport van een controleambtenaar als bewijs voor 

een overtreding gebruiken, ook al ontbreken andere bewijsmiddelen. De bestuursrechter mag op 

grond van de vrije bewijsleer simpelweg meer waarde aan de ene verklaring dan aan de andere 

hechten.87  

2.4 Integratie van handhavingstelsels 

Zoals in het voorgaande al opgemerkt zijn enkele van de ‘bezwaren’  die  in  eerste  instantie  tegen  de  

bestuurlijke boete bestonden onterecht gebleken of zijn ze in de jurisprudentie en met de komst van 

de vierde tranche opgelost. Met deze vierde tranche werden bepalingen die onder meer op de 

procedure voor oplegging van een bestuurlijke boete zien geïntroduceerd. Enkele van die bepalingen, 

zoals bijvoorbeeld het zwijgrecht, artikel 5.10a lid 1 Awb, kennen we ook in het strafrecht. Van een 

één op één overname van beginselen is echter geen sprake. Het zwijgrecht geld in het bestuursrecht 

alleen voor punitieve sancties, vanaf het moment waarop het bestuursorgaan serieus overweegt tot 

punitieve afdoening over te gaan.88 Het zwijgrecht geldt daarbij enkel met het oog op de overtreding, 

op overige vragen moet antwoord worden gegeven. In het strafrecht geldt het zwijgrecht vanaf het 

moment dat er een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit bestaat. Er hoeft dan op 

geen enkele vraag meer antwoord te worden gegeven.  Een belangrijk verschil is aldus dat in het 

bestuursrecht het zwijgrecht alleen zal gelden als er een punitieve sanctie in het vooruitzicht wordt 

gesteld, voor dezelfde overtreding bestaat geen zwijgrecht als besloten wordt slechts reparatoir te 

handhaven. Dit terwijl in het strafrecht het zwijgrecht bij een redelijk vermoeden van schuld altijd en 

onverkort geldt.89 

Met de invoering van die uniforme procedure in de Awb is gaandeweg rechtsbeschermingsniveau 

verhoogd. Echter, ook op andere punten zijn de verschillende punitieve handhavingsstelsels meer 

naar elkaar toe gegroeid. Zo is het in het strafrecht enkele jaren geleden de wet OM-afdoening 

geïntroduceerd,90 op grond waarvan aan het OM de bevoegdheid toegekend werd een zogenaamde 

strafbeschikking uit te vaardigen. Hiermee legt het OM eenzijdig een sanctie op. Is de betrokken 

burger het met deze strafbeschikking niet eens dan moet hij of zij zelf verzet in stellen om bij de 

                                                           
87 Reijntjes 2004, p. 166-167. 
88 Tekst en Commentaar Algemene wet bestuursrecht, commentaar op artikel 5.10a Awb, aant. 2, door: De 
Poorter & Van Buuren, bijgewerkt tot 01-09-2011. 
89 Zie ook: Stijnen 2011, p. 736-738. 
90 Wet van 7 juli 2006, Stb. 2006, 330. 
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rechter terecht te komen.91 De strafbeschikking is op dat punt vergelijkbaar met de eenzijdige 

boeteoplegging. Een groot verschil tussen beide is echter dat bij verzet tegen een strafbeschikking 

die  strafbeschikking  als  het  ware  ‘van  tafel’  gaat,  de  normale  strafrechtelijke  procedure wordt in 

gang gezet, er volgt een dagvaarding en vervolgens een zitting waarbij de rechter de zaak in volle 

omvang beoordeelt, als ware de strafbeschikking er nooit geweest.92 Dit terwijl bij beroep tegen een 

boetebesluit dit besluit onderwerp van de procedure wordt, de rechter toetst immers de 

rechtmatigheid van dit besluit. Dit leidt er volgens enkelen overigens toe dat men in het 

bestuursrecht zelfs beter beschermd is dan in een strafrechtelijke procedure waar een 

strafbeschikking is uitgevaardigd.93 Zoals hier al eerder aangegeven wordt bij punitieve sancties in 

het bestuursrechter immers vol getoetst en laat de rechter de terughoudendheid varen. Daarbij 

wordt ook nog de rechtmatigheid van het besluit getoetst en wordt aldus het bestuur gecontroleerd. 

Bij de strafbeschikking is dit niet het geval, die wordt immers bij verzet daartegen van tafel 

geveegd.94 Vanwege deze verschillen in bescherming adviseren Bröring en Jurgens zelf om de OM-

afdoening meer naar het voorbeeld van de bestuurlijke boete procedure in te richten.95 

De verschillende handhavingsstelsels zijn aldus meer naar elkaar toe gegroeid. Niet alleen is met de 

komst van een uniforme regeling in de Awb de handhaving binnen het bestuursrecht op de 

verschillende terreinen gelijk getrokken, maar ook hebben beginselen voortvloeiend uit Europese 

mensenrechtenverdragen en in het strafrecht ontwikkelde beginselen middels jurisprudentie en 

wetgeving in het bestuursrecht gelding gekregen. Aan de andere kant heeft ook bijvoorbeeld de 

strafrechtelijke handhaving  zaken  ‘afgekeken’  van  het  bestuursrecht,  zoals  al  werd  opgemerkt  ten  

aanzien van de wet OM-afdoening. Zoals ik al opmerkte zijn de bezwaren die veel auteurs hadden 

tegen (verdere) invoering van de bestuurlijke boete grotendeels weggenomen door ontwikkelingen 

in wetgeving en jurisprudentie. Immers, zoals uiteengezet neemt de bestuursrechter een andere rol 

in dan gebruikelijk bij de toetsing van punitieve besluiten. Daarnaast heeft ook het feit dat de 

handhavingsstelsels meer naar elkaar toegegroeid zijn er aan bij gedragen dat aan de bestuurlijke 

boete ten grondslag liggende kritiek is komen te vervallen. Mijns inziens kan dan ook thans niet meer 

gezegd worden dat de rechtsbescherming voor de strafrechter wezenlijk verschilt van die voor de 

bestuursrechter. Niettemin is de bestuurlijke boete nog altijd aan kritiek onderhevig.96 Zo toets de 

bestuursrechter in theorie weliswaar de hoogte van de opgelegde ten volle aan evenredig, maar in 

                                                           
91 Kessler en Keulen 2008. 
92 Groenhuijsen en Kooijmans 2010, par. 6. 
93 Bröring en Jurgens 2006. 
94 Reijntjes 2005, p. 370. 
95 Bröring en Jurgens 2006, par. 4. 
96 Zie bijvoorbeeld: Corstens en Limborgh 2011. 
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de praktijk blijkt dat vaak ten wensen over te laten. Met een beroep op evenredig ten aanzien van de 

hoogte van de sanctie zou men dan ook nog immer beter af zijn in het strafrecht.97 Hoewel de 

bestuurlijke boete, mede door de invoering van de vierde tranche Awb, op de goede weg is, 

verdienen enkele waarborgen die bij bestraffende sancties hebben te gelden dus nog wel enige 

aandacht.98  

Daar komt bij dat handhaving via het bestuursrecht nog altijd, vooral in procedurele zin, wezenlijk 

verschilt van handhaving via bijvoorbeeld het strafrecht. Dit in de eerste plaats omdat het bestuur de 

instantie is die eenzijdig tot boeteoplegging of sanctionering besluit. De burger die het hier niet mee 

eens is moet zelf naar de rechter stappen. Daarnaast is er ook een verschil in de aard van de normen 

die via het bestuursrecht worden gehandhaafd. Zoals aan het begin van dit hoofdstuk al opgemerkt 

was één van de criteria om een feit voor beboeting via het bestuursrecht in aanmerking te laten 

komen dat sprake moest zijn van een ‘geringe  normatieve  lading’ en  dat  het  feit  geen  ‘letsel  of  

schade aan  personen  pleegt  toe  te  brengen’.  Hoewel  dit  criterium  niet  leidend  is  voor  de  vraag  of  

een norm via het bestuursrecht gehandhaafd kan worden, kan hieruit mijns inziens afgeleid worden 

dat het bijvoorbeeld niet de bedoeling is dat gedragingen die in de kern misdadig zijn of die een 

geschokte rechtsorde plegen te veroorzaken, via het bestuursrecht worden gehandhaafd. 

Juist deze verschillen in de handhavingsprocedure en de te handhaven normen maken dat aan het 

grotendeels in het strafrecht ontwikkelde lex certa-beginsel in het bestuursrecht een aparte 

betekenis toekomt. In het volgende hoofdstuk wordt dan ook bezien of en hoe in de praktijk op het 

lex certa-beginsel een beroep wordt gedaan in het kader van bestuursrechtelijke handhaving. Daarbij 

wordt gekeken hoe in de literatuur tegen dit beginsel aangekeken wordt. 

 

 

 

 

                                                           
97 Saris 2012. 
98 Zo ook: Bröring en Naves 2010, p. 466-467. 
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Hoofdstuk 3: Lex certa in de punitieve handhavingspraktijk 

Zoals gezegd is het lex certa-beginsel tot ontwikkeling gekomen in de strafrechtspleging. Handhaving 

via het bestuursrecht en dan vooral punitieve handhaving is de afgelopen decennia echter sterk 

ontwikkeld. Daarbij blijkt, zoals in het voorgaande hoofdstuk uiteengezet is, dat onder meer uit 

rechtspraak van het EHRM volgt dat enkele waarborgen uit de strafrechtsprocedure in deze 

bestuurlijke  punitieve  handhaving  van  toepassing  zijn,  omdat  er  sprake  is  van  een  ‘criminal  charge’.  

Het lex certa-beginsel is één van deze waarborgen. Ook uit de opneming van het legaliteitsbeginsel, 

waarvan de lex certa-eis deel uitmaakt, in hoofdstuk 5 van de Awb volgt dat dit beginsel in het kader 

van bestuurlijke handhaving van toepassing is. Zoals reeds opgemerkt wordt in het bestuursrecht 

veel met open normen gewerkt. Ook wordt er in bepalingen vaak met begrippen gewerkt die niet 

nader zijn gedefinieerd of die door tijdsverloop aan verandering onderhevig zijn. De vraag is nu of dit 

problemen oplevert in het kader van de eisen van het lex certa-beginsel. 

Teneinde die vraag te onderzoeken wordt aan de hand van jurisprudentie, literatuur, wetgeving en 

adviezen en regeringsstandpunten bezien hoe er in het bestuursrecht met het lex certa-beginsel 

wordt omgegaan. Alvorens inhoudelijk tot bespreking over te gaan, is van belang op te merken hoe 

tot de keuze van bronnen is gekomen en hoe aldus tot een afbakening van relevante bronnen 

gekomen is. Omdat over het lex certa-beginsel niet onoverzichtelijk veel jurisprudentie beschikbaar 

is, is er geen beperking aangebracht ten aanzien van de rechtscolleges. Wel is getracht zo recent 

mogelijke jurisprudentie te bespreken. Er is daartoe gezocht op jurisprudentie van na 2000 middels 

de  zoekterm  ‘lex certa’.99 Daarbij is gefilterd op jurisprudentie over punitieve bestuursrechtelijke 

handhaving. Vervolgens zijn uitspraken waarbij gemotiveerd ingegaan wordt op het beroep op het 

lex certa-beginsel voor bespreking geselecteerd. Gelijk hier kan overigens reeds opgemerkt worden 

dat een beroep op schending van het lex certa-beginsel zelden wordt gehonoreerd,100 waarover later 

meer. Voorts is nog van belang dat getracht is een representatief beeld van de jurisprudentie die er 

over het lex certa-beginsel is te verschaffen. Zo is er hier voor gekozen de jurisprudentie over het 

begrip  ‘reguliere  presentatie’  in  de  Tabakswet  te  bespreken.  Even  goed  had  de  jurisprudentie  over  

het werkgeversbegrip besproken kunnen worden,101  nu deze jurisprudentie qua overwegingen 

omtrent het lex certa-beginsel overeenkomt. Om een herhaling van zetten te voorkomen is er voor 

gekozen  om  enkel  de  jurisprudentie  omtrent  het  begrip  ‘reguliere  presentatie’  te  bespreken. Voor 

                                                           
99 Via www.rechtspraak.nl en de zoekmachine van Legal intellegence.  
100 Hetgeen overigens in de strafrechtsjurisprudentie niet anders is, zie: De Hullu 2009, p. 92. 
101 Zie de onder 1.4 besproken uitspraak van het EVRM inzake Financieel Dagblad tegen Nederland, welke 
uitspraak in wezen het sluitstuk van de jurisprudentie over dit begrip vormt. 

http://www.rechtspraak.nl/
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wetgeving is gezocht naar wetsvoorstellen waar in de memorie van toelichting en of het advies van 

de Raad van State expliciet aandacht wordt besteed aan het lex certa-beginsel.  

In het navolgende zal aldus de wetgeving en jurisprudentie waarin het lex certa-beginsel een rol 

speelde besproken worden. Daarbij is getracht zoveel mogelijk op onderwerp te groeperen. Het gaat 

daarbij achtereenvolgens om open normen en uitleg van begrippen.  

3.1. Open of vage normen en zorgplichtbepalingen 

Zoals reeds opgemerkt wordt meer en meer met open normen gewerkt. Zo is in de Wet 

Milieubeheer in artikel 1.1a lid 1 opgenomen “een  ieder  neemt  voldoende  zorg  voor  het  milieu  in  

acht”.  In  lid  2  van  dat  artikel  is  wel  enige  nadere  invulling  aan  die  norm  gegeven,  nu  daarin  is 

opgenomen wat de bedoelde zorg in ieder geval inhoudt, maar de norm blijft erg open, er is nergens 

specifiek  aangegeven  wat  met  ‘voldoende  zorg’  wordt  bedoeld.  Ondanks deze vaagheid is de norm 

wel bestuursrechtelijk handhaafbaar, echter enkel middels reparatoire sancties. Bij deze norm werd 

ingezien dat de norm dusdanig vaag was dat handhaving via het strafrecht of het punitieve 

bestuursrecht op problemen zou kunnen stuiten.   

In 1990 toonde de toenmalige Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten (CTW) zich 

kritisch tegenover het gebruik van zogenaamde zorgplichtbepalingen.102 Als definitie van 

zorgplichtbepalingen hanteerde de CTW: “een  vrij  algemeen  geformuleerde,  tot  de  burger  gerichte  

(zorg)verplichting die een bepaalde verantwoordelijkheid van de burger markeert en waarvan het de 

bedoeling  is  deze  juridisch  te  handhaven.”  Daarbij gaf de Commissie aan dat het bij 

zorgplichtbepalingen zowel om geboden als verboden kan gaan en dat ook de wijze van juridische 

handhaving kan verschillen. Zo kan langs bestuurlijke, privaatrechtelijke of strafrechtelijke weg, of via 

een combinatie van deze methoden gehandhaafd worden.103 De Commissie zag een aantal bezwaren 

tegen het gebruik van zorgplichtbepalingen. Hier van belang is het bezwaar dat de commissie zag in 

verband met het legaliteitsvereiste.104 De Commissie noemt dat het legaliteitsbeginsel van artikel 16 

Gw, artikel 1 Sr en artikel 7 EVRM de wetgever dwingt om delictsomschrijvingen zo gedetailleerd 

mogelijk te maken. Tegen vage normen die strafrechtelijk gesanctioneerd worden bestaan bezwaren 

omdat de inzichtelijkheid of de kenbaarheid van de norm voor de burger al gauw onvoldoende zal 

zijn. Er bestaan verschillen in de mate van vaagheid en in hetgeen van de burger wordt verlangd bij 

                                                           
102 Advies van de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten inzake zorgplichtbepalingen, CTW 90/6 
(zie voor een beknopte weergave van dit advies: Jaarverslag van de Commissie voor de Toetsing van 
Wetgevingsprojecten over het jaar 1989-1990, TK 1990-1991, 21 800 VI, nr. 24, pp. 33-36. 
103 Advies p. 3. 
104 Zie p. 7-8 van het advies. 
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zorgplichtbepalingen. Voorts twijfelde de Commissie er aan of begrippen die in het spraakgebruik 

een bepaalde betekenis hebben, concreet genoeg zijn om als strafrechtelijk bestanddeel te fungeren. 

Het kabinetsstandpunt over zorgplichtbepalingen onderschreef de principiële bezwaren van de CTW 

over de handhaafbaarheid van regelgeving en de wetmatigheid van overheidsoptreden.105 De Raad 

van State adviseerde zelfs dat zorgplichtbepalingen, behoudens hoge uitzonderingen, in het geheel 

zouden moeten worden afgewezen.106 Ook zag de Raad weinig tot geen ruimte voor strafrechtelijke 

handhaving van zorgplichtbepalingen.  

In een nader rapport naar aanleiding van het advies van de CTW, dat op 13 september 2000 

verscheen, werd aangegeven dat het recht zich sinds het verschijnen van het CTW-advies in een 

andere richting had ontwikkeld, de praktijk van de strafrechtspleging en de bestuursrechtspraak 

lieten zien dat zorgplichtbepalingen in de praktijk geen omstreden fenomeen bleken, aldus het nader 

rapport.107  

In een rapport uit 2004 wordt zelfs genoemd dat er in het strafrecht consensus zou bestaan over het 

gebruik van zorgplichtbepalingen.108 Wel wordt daar nog aangegeven dat de bestuursrechters en dan 

met name de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, kritischer staan tegenover het 

gebruik van het zorgplichtbepalingen. In het rapport wordt vervolgens een inventarisatie van een 

aantal zorgplichtbepalingen gemaakt. Daarbij is aangegeven op welke wijze handhaving van deze 

zorgplichtbepalingen mogelijk is en in hoeverre in de praktijk met die handhavingsinstrumenten 

omgegaan wordt. Daarbij valt op dat de meeste zorgplichtbepalingen langs bestuursrechtelijke weg 

te handhaven zijn middels herstelsancties en dat daarnaast tevens strafrechtelijke handhaving 

mogelijk is. Er is maar een beperkt aantal onderzochte zorgplichtbepalingen waarbij voorzien is in 

bestuursrechtelijke punitieve handhaving. In het onderzoek wordt onder andere genoemd dat een 

tweetal zorgplichtbepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet 1998 met een bestuurlijke boete te 

handhaven is. Ten dien aanzien wordt opgemerkt dat uit gesprekken met de arbeidsinspectie blijkt 

dat de arbeidsinspectie stelt dat de betreffende bepalingen moeilijk te handhaven zijn, naar het 

oordeel van de inspectie zou het bewijs eenvoudiger te leveren zijn bij overschrijding van een meer 

concrete norm.109 

                                                           
105 Kabinetsstandpunt over zorgplichtbepalingen: ICHW 1992/12, d.d. 3 april 1992. 
106 Advies 3 mei 1994, W03.93.0317. 
107 IWB 2000/28; ICCW 2001/2B. 
108 Rapport ruimte voor zorgplichten, p. 16.  
109 Idem, p. 35. 
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3.1.1 Zwaardere motiveringseis 

Dat handhaving van zorgplichtbepalingen of vage normen in de praktijk inderdaad tot een andere 

bewijsvoering of motivering noopt kan geïllustreerd worden aan de hand van een uitspraak van het 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 24 augustus 2006.110 De rechtbank had geoordeeld dat 

de beslissing op bezwaar ten aanzien van een boete op grond van artikel 30 van de Warenwet 

onzorgvuldig was voorbereid en onvoldoende was gemotiveerd. Het College bevestigde deze 

uitspraak  en  overwoog  daartoe,  voor  zover  hier  van  belang:  “Het College stelt voorop dat de in artikel 

30 van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen aan de exploitant van een 

levensmiddelenbedrijf opgelegde verplichtingen met betrekking tot, kort gezegd, risico-inventarisaties 

en veiligheidsprocedures als vage normen zijn te kwalificeren. Het antwoord op de vraag of een 

exploitant de risico's binnen het levensmiddelenbedrijf voldoende adequaat heeft geïnventariseerd 

dan wel of hij voldoende passende veiligheidsprocedures heeft vastgesteld en gehanteerd, is 

afhankelijk van de specifieke omstandigheden binnen het desbetreffende levensmiddelenbedrijf. Van 

geval tot geval (of beter gezegd van bedrijf tot bedrijf) zal beoordeeld moeten worden of de 

exploitant de in even genoemde bepaling neergelegde normen heeft nageleefd. Voor het 

bestuursorgaan dat belast is met de controle op de naleving van dergelijke vage normen brengt dit 

met zich dat hoge eisen aan de motivering worden gesteld. Enerzijds zal het bestuursorgaan specifiek 

en gemotiveerd moeten aangeven op welke punten en om welke redenen het van oordeel is dat de 

exploitant in de naleving van de uit artikel 30 van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen 

voortvloeiende verplichtingen is tekortgeschoten en anderzijds zal het bestuursorgaan, indien zijn 

constateringen door de exploitant gemotiveerd worden betwist, moeten uitleggen waarom hetgeen 

tegen zijn bevindingen is ingebracht niet tot een andere conclusie kan leiden.”111 Uit deze uitspraak 

volgt dat het College handhaving middels een open norm an sich dus niet problematisch acht, maar 

dat dan wel verhoogde motiveringseisen gelden.112 Ook Janssen noemt in zijn noot dat handhaving 

op basis van vage en open normen wel mogelijk is, maar dat de invulling van die vage norm een voor 

de betrokkene kenbare norm moet zijn.113 Daaruit volgt aldus ook dat steeds gemotiveerd 

aangegeven moet worden welke concrete norm die uit de vage norm volgt, overtreden is. 

3.1.2 De positie van de normadressaat 

In een uitspraak van het CBB van 1 april 2008 ging het niet om zorgplichtbepalingen, maar wel om 

                                                           
110 CBB 24 augustus 2006, LJN AZ3770, AB 2007/321, m. nt. O.J.D.M.L. Jansen. 
111 Idem, r.o. 5.2. 
112 Zie ook: CBB 3 december 2003,  LJN AO1112. 
113 AB 2007/321, m. nt. O.J.D.M.L. Jansen, noot par. 4. 
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bepalingen die in het concrete geval nader uitgelegd dienen te worden.114 Het APB kwam op tegen 

een drietal opgelegde boetes die  in  totaal  €  1.306.875,- bedroegen. Het APB achtte de artikelen 

waarop de boetes gegrond waren echter te onduidelijk om als grondslag te dienen en voerde aldus 

strijd met het bepaaldheidsgebod aan. Het College overwoog dienaangaande: “Op grond van het 

voorgaande moet de grief van ABP dat de normstelling van de artikelen 5, 6 en 7 Wet Bpf 2000 te 

onduidelijk is om als grondslag voor boeteoplegging te kunnen dienen, worden verworpen. Aan dit 

oordeel doet niet af dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich heeft afgevraagd of 

de eisen die de wet stelt wel realistisch zijn en of het geen aanbeveling verdient de wettelijke 

bepalingen anders te formuleren (TK 2006–2007, 30 413, nrs. 93 en 97). De normstelling zoals deze 

luidt, is immers duidelijk genoeg, ook al moet de norm in een concreet geval nader worden uitgelegd. 

Ook moet de grief worden verworpen dat DNB heeft nagelaten duidelijkheid over de interpretatie van 

deze artikelen te geven. Het College acht de wettelijke normstelling duidelijk. Van een grote en 

ervaren marktdeelnemer als ABP mag bovendien worden verwacht dat deze zichzelf op de hoogte 

stelt van doel en reikwijdte van dit soort bepalingen. Voor zover voor ABP zaken onduidelijk waren, 

had zij contact kunnen opnemen met DNB als de toezichthoudende instantie. Zij heeft dat echter niet 

gedaan.”115 Ook hier is aldus weer van belang dat het college aangeeft dat handhaving op basis van 

een  ‘vage  norm’  op  zichzelf  geen  probleem  is.  Daarbij geeft het college voorts nog aan dat van een 

marktdeelnemer als ABP verwacht mag worden dat zij zichzelf op de hoogte stelt van de reikwijdte 

en het doel van dit soort bepalingen. Janssen merkt daarover in zijn noot op dat het college hiermee 

impliciet lijkt te verwijzen naar jurisprudentie van andere bestuursrechters en het EVRM over artikel 

7 EVRM.116 Uit de uitspraak blijkt duidelijk dat de positie van de normadressaat een rol speelt bij de 

vraag of een norm lex certa is.117  

3.1.3 De voorzienbaarheidseis 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werd al gerefereerd aan artikel 1.1a lid 1 Wet milieubeheer. 

Die norm is niet punitief handhaafbaar. De norm is dermate algemeen geformuleerd dat het voor 

adressanten niet mogelijk is hun gedrag op basis van de norm te bepalen. Uit de hiervoor al 

besproken jurisprudentie blijkt dat er in beginsel wel gehandhaafd kan worden op basis van vage 

normen, maar dat de normadressaat wel uit de norm moet kunnen afleiden welk gedrag concreet 

wel en niet toegestaan is. Indien niet uit de norm kan worden afgeleid welk handelen of nalaten tot 

overschrijding van de norm zou leiden, is aldus aan de voorzienbaarheidseis niet voldaan. Een 

                                                           
114 CBB 1 april 2008, LJN BC8268, AB 2010/143, m. nt. O.J.D.M.L. Jansen. 
115 Idem, r.o. 5.6 en 5.7. 
116 Idem, noot par. 4. 
117 Zie ook: CBB 27 januari 2009, AB 2010/134 en CBB 26 augustus 2008, AB 2009/125. 
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voorbeeld hiervan biedt de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 

20 november 2002.118 In die zaak ging het om de bepaling van artikel 44 lid 1 Huursubsidiewet. Dat 

artikel bepaalde dat de verhuurder bij overschrijding van de huursubsidie-uitgavennorm aan het Rijk 

een financiële bijdrage verschuldigd zou zijn. De afdeling oordeelt dat het om een punitieve sanctie 

gaat, zodat artikel 7 EVRM van toepassing is. Hoewel in principe duidelijk is wanneer een financiële 

bijdrage verschuldigd is, namelijk als de uitgavennorm is overschreden, is er geen gedragsvoorschrift 

waaruit de verhuurder kan afleiden wat hij wel of niet moet doen. Er is dus niet geconcretiseerd 

welke gedraging van de verhuurder tot het opleggen van een sanctie zou leiden. Aan de eis van 

specificiteit werd dan ook niet voldaan volgens de Afdeling.119 Zoals Verheij in zijn noot aangeeft is er 

wel een impliciet gedragsvoorschrift  uit  artikel  44  HSW  af  te  leiden,  te  weten:  “Gij zult voorkomen 

dat de uitgavennorm wordt overschreden”. Verheij geeft echter aan dat de verhuurder dat lang niet 

altijd kan voorkomen. Dat lijkt in deze uitspraak overigens van groot belang te zijn, het is namelijk 

niet enkel zo dat uit de norm niet af te leiden is wat de huurder moet doen of laten, maar het is ook 

zo dat overschrijding van de norm vaak niet van het gedrag van de verhuurder afhankelijk is. Dat 

aldus overschrijding ook kan ontstaan buiten de macht van de verweerder om, lijkt er mede toe 

geleid te hebben dat de afdeling strijd met de eis van specificiteit aanneemt.   

3.2 Onduidelijke begrippen 

Naast dat op het lex certa-beginsel of het bepaaldheidsgebod een beroep wordt gedaan bij open 

normen of zorgplichten, speelt het beginsel ook een rol waar het gaat om de uitleg van bepaalde 

begrippen. Niet alle begrippen zijn wettelijk omschreven, terwijl er soms wel veel ruimte is voor 

interpretatie en die begrippen daarnaast bijvoorbeeld aan verandering onderhevig zijn. 

3.2.1 Het  begrip  ‘arbeidstijd’ 

Zo oordeelde de Afdeling in een zaak waar op grond van de Arbeidstijdenwet een boete was 

opgelegd,  dat  uit  de  wet  geen  rechtszekere  definitie  van  het  begrip  ‘arbeidstijd’  volgt.120  De 

rechtszekerheid verzette zich daarnaast volgens de afdeling tegen een richtlijn conforme 

interpretatie betreffende de definitie van het begrip. De afdeling vernietigde het primaire besluit dan 

ook vanwege strijd met de rechtszekerheid. 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft bij gelegenheid van een advies aangaande een 

wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze 

                                                           
118 ABRvS 20 november 2002, AB 2003/173, m. nt. Verheij. 
119 Idem, r.o. 2.3. 
120 ABRvS 4 maart 2009, LJN BH4621, JB 2009/99 m. nt. Verheij. 
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wet,121 dan ook aangegeven dat bij omschrijving van het begrip  ‘arbeidstijden’  omschreven  zou  

dienen te worden hoe  dit  begrip  zich  verhoudt  tot  het  begrip  ‘reistijd’. De Afdeling advisering stelt 

dat anders strijd met artikel 5:4 tweede lid Awb zou kunnen ontstaan. De Afdeling advisering stelt: 

“De vraag of een overtreding wordt begaan kan niet afhangen van de feitelijke situatie als niet 

vaststaat  in  welke  gevallen  reistijd  tot  de  arbeidstijd  moet  worden  gerekend  (….).” Hieruit volgt dat 

de Afdeling advisering meent dat, zonder begripsomschrijving, niet sprake is van een vooraf kenbare 

norm, nu het van de feitelijke situatie af zal hangen en aldus niet van tevoren duidelijk is wanneer 

van arbeidstijd sprake is. De regering deelt de mening van de Afdeling echter niet. De regering stelt 

wel dat het van de wetgever verwacht mag worden dat begrippen zo duidelijk mogelijk omschreven 

worden, maar dat daarbij wel in het oog gehouden moet worden dat de wetgever soms, om te 

voorkomen dat strafwaardige gedragingen buiten de delictsomschrijving vallen, met een zekere 

vaagheid, in algemene termen moet omschrijven.122 De regering stelt daarbij nog dat algemeen 

geformuleerde normen deel uitmaken van het strafrecht en het bestuursrecht zonder dat dit op 

onoverkomelijke bezwaren zou stuiten in rechtspraak en literatuur. De regering zegt dan ook het 

standpunt van de Afdeling advisering, dat vooraf steeds vast moet staan in welke gevallen sprake is 

van overtreding van de Arbeidstijdenwet, niet. Het is nu dus afwachten hoe daar in de jurisprudentie 

mee omgegaan zal worden. 

3.2.2 het  begrip  ‘reguliere presentatie’ 

In de zaak die leidde tot de uitspraak van het CBB 20 december 2007123 werden aan British American 

Tobacco Export BV een tweetal boetes opgelegd  van  €  45.000,-, ter zake overtreding van artikel 5 lid 

1 Tabakswet, het zogenaamde reclameverbod. Ten aanzien van tabaksproducten is ingevolge artikel 

5  lid  3  onder  b  Tabakswet  alleen  “reguliere presentatie van te koop aangeboden tabaksproducten 

door middel van het tonen daarvan in een gesloten verpakking tegen een neutrale achtergrond en de 

normale prijsaanduiding daarvan in tabaksverkooppunten”  toegestaan. Teneinde tot een goed begrip 

van de zaak te komen is het van belang hier het proces-verbaal waarop één van de boetes werd 

gebaseerd  weer  te  geven:  “- op  de  toonbank  stond  in  grote  letters  de  tekst  “Cigarettes”,  

- achter de toonbank was een wand met transparante hoesjes, waarin pakjes tabaksproducten zaten 

met daarop de merknamen Barclay en Peter Stuyvesant,  

- op de toonbank waren aan de linkerkant pakjes tabaksproducten uitgestald met de merknaam Peter 

Stuyvesant en aan de rechterkant op de toonbank pakjes tabaksproducten met de merknaam 

Barclay,  

                                                           
121 Zie het advies en nader rapport: TK 2011-2012, 33 244, nr. 4.   
122 Idem, p. 5. 
123 CBB 20 december 2007,  LJN BC2232, AB 2008/56 m. nt. I. Sewandono. 
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- aan de andere zijde van de wand bevond zich eenzelfde situatie als hiervoor is beschreven, zodanig 

dat sprake was van een in spiegelbeeld opgebouwde stand,  

- in de stand waren uitsluitend tabaksproducten afkomstig van eiseres te verkrijgen,  

- elders in het gebouw bevond zich een sigarettenautomaat”.124  In eerste aanleg oordeelde de 

rechtbank dat de oplegging van de boetes in strijd is met artikel 7 eerste lid EVRM. Daartoe werd 

allereerst, onder verwijzing naar de jurisprudentie van zowel het Europese Hof van de Rechten van 

de Mens als de Hoge Raad, overwogen dat uit het lex certa-beginsel volgt dat de aard en inhoud van 

de toepasselijke voorschriften voldoende concreet moeten zijn, zodat de betrokkene in staat zijn hun 

gedrag daar op af te stemmen. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat van professionele 

marktdeelnemers mag worden verwacht dat zij zich terdege laten informeren over de beperkingen 

waaraan hun gedragingen zijn onderworpen. De rechtbank stelt op grond van de wetsgeschiedenis 

dat met de term regulier bedoeld wordt rare stuntachtige uitstallingen te voorkomen. De rechtbank 

overweegt  dan:  “Naar het oordeel van de rechtbank heeft de wetgever met de term reguliere 

presentatie gelet op de wetsgeschiedenis met name het oog gehad op de presentatie van 

tabaksproducten in (afgescheiden gedeelten van) winkels of supermarkten. In dit kader kan de 

rechtbank zich verenigen met het standpunt van verweerder dat onder reguliere presentatie moet 

worden begrepen de normale wijze van presenteren, hetgeen inhoudt dat, indien er meerdere pakjes 

tabakswaren gepresenteerd worden, deze staand achter elkaar geplaatst of plat op elkaar gestapeld 

worden, waarbij feitelijk alleen van het voorste of onderste pakje de voorkant voor het publiek 

zichtbaar is. Evenwel geldt de uitzondering op het reclameverbod in geval van reguliere presentatie 

ingevolge artikel 5, derde lid, aanhef en onder b, van de Tabakswet voor alle tabaksverkooppunten. 

Terecht heeft eiseres betoogd dat voor de stands een andere wijze van presenteren regulier is, dan de 

wijze van regulier presenteren zoals die door verweerder is uitgewerkt, welke uitwerking ziet op de 

situatie in (afgescheiden gedeelten van) winkels en supermarkten. Verweerder heeft ten aanzien van 

stands op beurzen en evenementen geen andere, met de kennelijke bedoeling van de wetgever 

overeenstemmende concretisering gegeven van hetgeen onder reguliere presentatie dient te worden 

verstaan. Anders dan eiseres ziet de rechtbank geen grond verweerders uitwerking van het begrip 

reguliere presentatie slechts voor tabaksspeciaalzaken en pompstations van toepassing te achten.” 

De rechtbank concludeerde dat het bij de inrichting van de stands onvoldoende kenbaar was of de 

feitelijke inrichting in overeenstemming was met de uitzondering van artikel 5 derde lid onder b 

Tabakswet. De verbodsnorm werd onvoldoende bepaalbaar geacht. 

                                                           
124 Zie de uitspraak in eerste aanleg: Rechtbank Rotterdam 25 april 2006, LJN AW5519. 
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Het College vernietigt de uitspraak van de rechtbank en overweegt dat de norm van de Tabakswet 

degene tot wie zij gericht is voldoende in staat stelt zijn gedrag daarop af te stemmen. Kort gezegd 

leidt het College uit de wetsgeschiedenis af dat de uitzondering op het reclameverbod zo moet 

worden begrepen dat het tonen van de verpakking van tabaksproducten en de prijs van die 

producten slechts is toegestaan voor zover dat noodzakelijk is voor de verkoop van die producten. 

Naar het oordeel van het college wordt met reguliere presentatie dan ook niet bedoeld dat een 

hoeveelheid van uitzonderingen is toegestaan. Hoewel erkend wordt dat afhankelijk van de soort 

verkooppunt  enig  verschil  kan  bestaan  in  wat  onder  ‘reguliere  presentatie’  moet  worden  verstaan,  

onderscheidt het te koop aanbieden van pakjes sigaretten vanuit een stand op een beurs zich niet in 

zo relevante mate van hetgeen in de meeste tabaksverkopen gebruikelijk is, dat daarvoor een andere 

wijze van presenteren onvermijdelijk is.125 Het College stelt dan ook dat geen sprake is van strijd met 

het lex certa-beginsel. Het college meent aldus dat het voldoende duidelijk is dat alleen de strikt 

noodzakelijke presentatie met het oog op de verkoop is toegestaan en dat eveneens voldoende 

duidelijk is dat de verkoop van sigaretten vanuit een stand niet dermate afwijkt van de verkoop in 

bijvoorbeeld een winkel dat daarvoor een andere wijze van presenteren nodig zou zijn. 

Er  is  over  het  begrip  ‘reguliere  presentatie’  vaker  geprocedeerd,  onder  andere  ook wederom door, 

het kennelijk hardleerse, British American Tobacco Export BV.126 Ook in die zaak oordeelde de 

Rechtbank Rotterdam in eerste instantie dat artikel 7 EVRM geschonden was en werden de 

opgelegde boetes vernietigd, waarna het college de uitspraak van de rechtbank vernietigde en geen 

strijd met het rechtszekerheidbeginsel aanwezig achtte.127 Sinds die hiervoor besproken uitspraak 

van het College voor het Beroep van het Bedrijfsleven wordt een beroep op lex certa waar het gaat 

om de reguliere presentatie in de zin van artikel 5 Tabakswet dan ook steevast verworpen. Laatstelijk 

nog bij uitspraak van 22 november 2012.128 Ook in die zaak ging het om sigarettenstands op festivals. 

De appelante in die zaak, Philip Morris Holland B.V., had ook al vaker boetes gekregen voor 

overtreding van het reclameverbod. Naar aanleiding daarvan waren de stands aangepast, maar de 

wijze van uitstalling beef vallen onder het maken van reclame. Het College  overwoog  dan  ook:” De 

tabaksfabrikanten, en dus ook appellante, hebben van begin af aan kunnen en moeten weten, wat de 

bepaling inhoudt en wat nog wel, en vooral niet, is toegestaan. Als appellante er desondanks voor 

kiest om reclame te blijven maken met slechts kleine aanpassingen ten opzichte van eerdere, niet 

toegestane en beboete presentaties, draagt zij daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. Dergelijke 

                                                           
125 CBB 20 december 2007,  LJN BC2232, AB 2008/56 m. nt. I. Sewandono, R.O. 6.2.4. t/m 6.2.7. 
126 Rechtbank Rotterdam 18 december 2006, LJN AZ6087. 
127 Zie CBB 26 augustus 2008, LJN BF1753, AB 2009/125 m. nt. O.J.D.M.L. Jansen. 
128 CBB 22 november 2012, LJN BY7506. 
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keuzen kunnen niet beloond worden door nu alsnog een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel of 

het lex certa-beginsel te honoreren.”   

3.3 Resumé  

De hier besproken jurisprudentie is zoals reeds aangegeven een selectie van de bestuursrechtelijke 

jurisprudentie waarin het lex certa-beginsel een rol speelt. Getracht is een representatief beeld te 

geven van hoe in de bestuursrechtelijke rechtspraktijk met het lex certa-beginsel wordt omgegaan. 

Daarbij zijn uitspraken geselecteerd waar gemotiveerd op het beroep op het lex certa-beginsel wordt 

ingegaan en die aldus een representatief beeld bieden van de invulling die aan dit beginsel wordt 

gegeven.  

Uit de besproken adviezen en kabinetsstandpunten blijkt dat het gebruik van zorgplichtbepalingen 

steeds minder problematisch wordt geacht. Vooral de regering ziet weinig obstakels, waar de Raad 

van State nog wel eens kritisch wil zijn. Hetzelfde bleek ten aanzien van het begrip  ‘arbeidstijd’.  Ook  

daar vonden zowel de afdeling advisering als de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State dat aan 

het rechtszekerheidbeginsel niet werd voldaan nu het begrip te vaag zou, terwijl de regering meende 

dat het gebruik van een vaag begrip niet problematisch is en dat het daarnaast ook noodzakelijk is 

om met vage begrippen te werken. 

Hoewel uit de jurisprudentie wel volgt dat bij handhaving van vage normen hoge eisen worden 

gesteld aan de motivering, er moet duidelijk blijken welke concrete norm geschonden is, blijkt wel 

dat een beroep op het lex certa-beginsel niet vaak slaagt. Er wordt van de normadressaat zelf 

verwacht, vooral als dit een grote en ervaren marktdeelnemer is, dat de reikwijdte van de norm aan 

de hand van bijvoorbeeld de wetsgeschiedenis of door navraag bij de daartoe bevoegde instanties 

wordt nagevraagd. Dat niet op het eerste gezicht duidelijk is wat de strekking van een norm is, wordt 

dan ook niet als problematisch gezien. Een vreemde eend in de bijt en daarom ook hier nog wel de 

moeite van het bespreken waard is in dat verband dan ook de uitspraak van de Rechtbank Den Haag 

van 23 december 1998.129 De rechtbank  overwoog:  “Hoewel de rechtbank op zichzelf niet betwijfelt 

dat met artikel 71a, eerste lid, WAO, is beoogd de werkgever te verplichten, uiterlijk op de eerste dag 

dat de betrokken werknemer dertien weken arbeidsongeschikt was, een reïntegratieplan in te dienen, 

is zij toch van oordeel dat deze bedoeling onvoldoende duidelijk en ondubbelzinnig in deze bepaling is 

verwoord. Aan eiseres moet immers worden toegegeven dat de letterlijke tekst slechts een 

verplichting tot het indienen van een reïntegratieplan gelijktijdig met de aangifte van 

arbeidsongeschiktheid in het leven roept. Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat in het 

                                                           
129 Rechtbank Den Haag 23 december 1998, JB 1999/57, m. nt. K. Albers. 
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wetsontwerp Veegwet SZW 1998 wordt erkend dat de bedoeling niet zonneklaar volgt uit de tekst 

van artikel 71a, gelet op de uit het EVRM voorvloeiende eisen, geen deugdelijke grond is voor de 

ingevolge het tweede lid van dat artikel bij niet naleving van de verplichting op te leggen boete.”  

Albers merkt in haar noot treffend op dat het gegeven dat de bepaling niet zonneklaar is nog niet wil 

zeggen dat deze bepaling in strijd is met het EVRM. Zij wijst erop dat de adressaat in dit geval een 

grote werkgever was en trekt het oordeel van de rechtbank dat de norm niet voorzienbaar zou zijn 

dan ook in twijfel. Ook ik ben van mening dat de Haagse Rechtbank hier verdergaande eisen stelt dan 

uit het EVRM voortvloeien en meen dat deze uitspraak niet toonaangevend is voor hoe in de 

rechtspraktijk tegen het lex certa-beginsel wordt aangekeken. Ik houd het er dan ook op dat het er 

mee te maken heeft dat de uitspraak is gewezen in een tijd dat vage normen nog niet populair 

waren. 

Zoals gezegd kan geconcludeerd worden dat vage normen en vage begrippen over het algemeen niet 

problematisch geacht worden. In de jurisprudentie worden veelal de overwegingen van het EHRM 

aangehaald. Vooral van grote en ervaren marktdeelnemers wordt verwacht dat zij zelf nagaan wat de 

reikwijdte van een bepaalde norm of een bepaald begrip is. Het gebruik van vage normen en 

begrippen wordt onvermijdelijk geacht en in sommige gevallen zelfs wenselijk, omdat de norm als 

vangnetbepaling kan fungeren. Men moet het wel heel erg bont maken, zoals in de zaak omtrent de 

Huursubsidiewet waar met geen mogelijkheid uit de bepaling af te leiden was met welk handelen of 

nalaten overtreding voorkomen kon worden, wil schending van het lex certa-beginsel aangenomen 

worden. 
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Hoofdstuk 4: lex certa in het punitieve bestuursrecht nader bezien 

In het voorgaande hoofdstuk is aan de hand van voorbeelden uiteengezet hoe in de praktijk met 

vraagstukken rond het lex certa-beginsel wordt omgegaan. Daarbij bleek gelijk al dat het gebruik van 

open normen, zorgplichtbepalingen en vage begrippen in het algemeen niet als problematisch gezien 

wordt en dat het gebruik van dergelijke normen en begrippen geacht wordt geaccepteerd te zijn. Het 

komt zelden voor dat problemen worden gezien met het lex certa-beginsel. Uit de jurisprudentie 

blijkt dat een beroep op het lex certa-beginsel niet vaak slaagt. In de rechtspraak wordt daarbij de lijn 

gevolg die door het EHRM is uitgezet. Gelijk hier kan dus reeds gesteld worden dat de toepassing van 

het lex certa-beginsel in het handhavend bestuursrecht voldoet aan de eisen die het Europese Hof 

voor de Rechten van de Mens daar aan stelt. Ook uit de jurisprudentie van het EHRM volgt immers 

dat enige vaagheid is toegestaan en dat van professionele marktdeelnemers mag worden verwacht 

dat zij zelf onderzoek en navraag doen naar de reikwijdte van een norm. Op basis daarvan zou dan 

ook gezegd kunnen worden dat het punitieve bestuursrecht lex certa genoeg is, als we dit afmeten 

aan de eisen die het Europese Hof voor de Rechten van de Mens daaraan stelt. De resterende vraag 

is dan ook of de wijze waarop met het bepaaldheidsgebod wordt omgegaan nog wel beantwoordt 

aan de begripsomschrijving van het beginsel zoals die in het eerste hoofdstuk is gegeven; 

delictsomschrijvingen moeten voldoende concreet zijn, zodat voor een burger te begrijpen moet zijn 

welk gedrag strafbaar wordt gesteld, maar enige vaagheid of interpretatieruimte is wel geoorloofd. 

Bezien moet worden of wellicht hogere of andere eisen gesteld moeten worden om een voldoende 

niveau van rechtsbescherming te waarborgen. 

4.1 De vergelijking met het strafrecht 

Zoals in het eerste hoofdstuk uiteengezet is het lex certa-beginsel in het strafrecht ontwikkeld. Het is 

dan ook van belang hier een korte vergelijking te maken met de wijze waarop het lex certa-beginsel 

in het strafrecht toepassing vindt. In het strafrecht is uiteraard ook de hier al eerder besproken 

jurisprudentie van het EVRM van belang. In het zogenaamde Krulsla-arrest slaagde het beroep op het 

bepaaldheidsbeginsel bij het Hof Den Haag. De verdachte had krulsla met een te hoog nitraat-

iongehalte in voorraad. In het voorschrift was echter enkel groentesla zonder nadere precisiering 

opgenomen, niet was aangegeven dat daaronder ook krulsla, dat qua structuur sterk afwijkend is van 

gewone sla, moest worden begrepen. Het gerechtshof achtte het voorschrift dan ook te onbepaald. 

De Hoge Raad casseerde en overwoog dat van een professionele marktdeelnemer als de verdachte 

verlangd mocht worden dat hij zich terdege zou laten informeren over de beperkingen waaraan zijn 

gedragingen zijn onderworpen. Het bepaaldheidsgebod staat er dan ook niet aan in de weg dat 
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onder sla ook subcategorieën van sla worden verstaan.130 Ook van belang is een arrest van de Hoge 

Raad van 18 januari 2005.131 Betoogd werd dat de strafbaarheid afhing van het al dan niet intreden 

van een gevolg en dat aldus niet een concreet geformuleerde gedraging strafbaar was gesteld. 

Voorts zou niet duidelijk zijn welk gevolg precies bedoeld was met de termen onvoldoende 

lekdichtheid en zodanig beheer dat verlies van koudemiddel wordt voorkomen. Het zou uit die 

termen niet af te leiden zijn welke mate van lekverlies de verdachte aan te rekenen viel en welke 

mate van verlies nog wel acceptabel zou zijn. De Hoge Raad verwierp het beroep echter en 

overwoog:  “Daarbij verdient opmerking dat van professionele marktdeelnemers, zoals in het 

onderhavige geval, mag worden verlangd dat deze zich terdege laten informeren over de beperkingen 

waaraan hun gedragingen zijn onderworpen. Gelet op de door het Hof feitelijk vastgestelde 

lekverliezen (bewijsmiddel 2), moet het ook voor de verdachte duidelijk zijn geweest dat haar 

gedraging een overtreding van het desbetreffende voorschrift opleverde.”132 Uit de conclusie van de 

advocaat-generaal blijkt dat het in deze zaak om aanzienlijke lekverliezen ging, hetgeen volgens 

advocaat-generaal Machielse maakt dat het voor de verdachte duidelijk heeft moeten zijn dat deze 

massale verliezen binnen de werking van het besluit zouden vallen en aldus een overtreding zouden 

constitueren. Toch meen ik hier een verschil te bespeuren met de uitspraak van de Afdeling inzake 

de overschrijding van de Huursubsidiewet. Ook daar ging het immers om de overschrijding van een 

norm en ook daar was duidelijk dat de norm werd overschreden. Niet duidelijk was echter welke 

gedraging tot de overschrijding leidde, beboet werd naar aanleiding van een gevolg. De Afdeling 

oordeelde wel dat sprake was van strijd met het bepaaldheidsgebod, nu niet bleek met welke 

gedraging overschrijding van de norm voorkomen kon worden. Het lijkt er dan ook op dat de Hoge 

Raad minder streng is dan de afdeling. Ook in deze zaak blijkt immers wel bij welke mate van 

lekverlies  van  overtreding  sprake  is,  maar  uit  de  termen  ‘onvoldoende  lekdichtheid’  en  ‘zodanig  

beheer  dat  verlies  van  koudemiddel  wordt  voorkomen’  is  moeilijk  af  te  leiden  welke  concrete  

gedragingen nu nodig zijn om overschrijding van die norm te voorkomen.  

Het lijkt er dan ook op dat men in het bestuursrecht juist strenger is waar het gaat om het 

bepaaldheidsgebod.133 Ook Doorenbos noemt dat in het strafrecht de plicht voor ondernemers zich 

te informeren omtrent de reikwijdte en inhoud van gebods- en verbodsnormen ver gaat. Hij stelt dat 

het economisch strafrecht een naar risicoaansprakelijkheid tenderende strafrechtelijke 

                                                           
130 HR 31 oktober 2000, NJ 2001/14 (Krulsla). 
131 HR 18 januari 2005, NJ 2006/11. 
132 Idem, r.o. 3.4. 
133 Stijnen doet een zelfde constatering: Stijnen 2011, p. 533. 
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aansprakelijkheid kent.134 Zoals  al  eerder  aangegeven  wordt  er  in  het  rapport  ‘ruimte  voor  

zorgplichten’  zelfs,  onder  verwijzing naar literatuur, aangegeven dat er in het strafrecht consensus 

bestaat over de principiële aanvaarding van zorgplichten.135 Opvallend in dit verband is ook de 

reactie van de minister in het debat aangaande de zorgplichtbepaling van artikel 1a Woningwet. De 

Raad van State en ook anderen wierpen de vraag op of deze bepaling niet strijdig zou zijn met het lex 

certa-beginsel. De minister reageerde echter onder verwijzing naar een advies van de 

evaluatiecommissie  Wet  Milieubeheer  en  haalde  dat  advies  aan:  “De Hoge Raad lijkt zelfs geen enkel 

probleem te hebben met de strafrechtelijke handhaving van zorgplichten, terwijl men traditioneel 

juist bij het strafrecht een zwaardere toets aan rechtsstatelijke eisen zou verwachten.”136 

4.2 De verschuiving in het bestuursrecht 

Zoals gezegd lijkt men traditioneel gezien in het bestuursrecht dus strenger te zijn waar het gaat om 

de legaliteitseis. Stijnen noemt als mogelijke verklaringen voor dit verschil dat de scheiding der 

machten en het specialiteitbeginsel een pregnante rol spelen in het bestuursrecht. Ook is de 

bestuursrechter, door de geleden normstelling die in het bestuursrecht vaker dan in het strafrecht 

uitgangspunt is, meer gewend een exceptieve toetsing te verrichten van algemeen verbindende 

voorschriften.137  Zoals echter in het tweede hoofdstuk uiteengezet, is er een verschuiving waar te 

nemen in de handhaving. De bestuurlijke boete is inmiddels op vele terreinen in het bestuursrecht 

ingevoerd en wordt ook gezien als een vast instrument in het handhavingsarsenaal. Tegelijkertijd is 

te zien dat ook in het strafrecht meer wordt gewerkt met gelede normstellingen, zoals de Wet 

economische delicten. De handhavingsstelsels groeien naar elkaar toe. Niet voor niets wordt als 

argument om in het bestuursrecht ook met boetes te handhaven  zorgplichtbepalingen  of  ‘vage  

normen’  in  te  voeren  gewezen  op  het  strafrecht,  waar  het  gebruik  van  dergelijke  normen  alom  

geaccepteerd zou zijn. Uit de besproken adviezen, wetgeving en jurisprudentie blijkt dan ook dat ook 

in het punitieve bestuursrecht het gebruik van vage normen geaccepteerd wordt.  

4.2.1. Reparatoire sancties 

Het is in dat verband dan ook opvallend dat juist in het niet punitieve bestuursrecht, waar sprake is 

van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom nog wel vrij zwaar getild lijkt te 

worden aan het bepaaldheidsgebod. Zo overwoog de Afdeling in een uitspraak van 10 augustus 2011 

dat de opgelegde last enkel inhield dat de zorgplicht uit artikel 2.1 eerste lid Barim moet worden 

nageleefd. De Afdeling vervolgde: “Gezien  hetgeen  hiervoor  onder  2.5.1  is  overwogen,  is  zo’n 

                                                           
134 Mulder en Doorenbos 2008, p. 31-32. 
135 Rapport ruimte voor zorgplichten, p. 16. 
136 TK, 2003/04, 29 392, nr. 6, p. 14. 
137 Stijnen 2011, p. 534. 



37 

 

last uit de aard der zaak onvoldoende duidelijk omdat uit de zorgplicht — met uitzondering van 

gevallen waarin deze onmiskenbaar wordt overtreden — niet eenduidig kan worden afgeleid waartoe 

deze strekt. Het opleggen van de last is daarom in strijd met de rechtszekerheid. Het dagelijks bestuur 

heeft de last bij het bestreden besluit ten onrechte niet herroepen.”138 De opgelegde last werd aldus 

onvoldoende concreet geacht om als basis voor handhaving te dienen. Hier valt nog wel enige 

gelijkenis te ontdekken met de jurisprudentie die onder de motiveringsplicht is besproken (paragraaf 

3.1.1.). Er moet duidelijk zijn welke concrete norm die uit de vage norm of uit de zorgplicht is af te 

leiden is overtreden. Het verschil is dat dit bij boetoplegging pas achteraf hoeft te blijken, de 

betrokkene moet primair zelf nagaan of hij aan de zorgplicht voldoet. Bij de toepassing van 

bestuursdwang moet aldus uit de last blijken welke concrete normen een betrokkene moet naleven 

om aan de zorgplicht te voldoen. Daarnaast stelt de Afdeling dat alleen handhavend kan worden 

opgetreden  op  basis  van  de  zorgplicht  indien  ‘het  handelen  of  het  nalaten  van  de  drijver  van  de  

inrichting  onmiskenbaar  in  strijd  is  met  de  zorgplicht’. In het kader van enkele andere zorgplichten, 

zoals artikel 1.1a Wm en een (voormalige)  ‘8.40-amvb’  zorgplicht,  had  de  Afdeling al geoordeeld dat 

alleen  handhavend  kan  worden  opgetreden  indien  ‘ernstige  nadelige  gevolgen  optreden  of  acuut  

dreigen op te treden’.139 De niet-punitieve bestuursrechtelijke handhaving lijkt aldus strengere eisen 

te stellen en eist eerst een nadere concretisering, voordat handhavend kan worden opgetreden op 

basis van zorgplichten. Daarnaast lijkt het criterium dat onmiskenbaar strijd met de zorgplicht 

aanwezig moet zijn of dat ernstige nadelige gevolgen optreden strenger dan het criterium dat de 

betrokkene uit de norm moet kunnen afleiden welke gedragingen al dan niet toegestaan zijn, waarbij 

van die betrokkene, vooral als dit een professionele marktdeelnemer is, wordt verwacht dat deze zelf 

navraag of onderzoek doet naar de reikwijdte van een op hem van toepassing zijnde bepaling.  

4.3 Kritiek op vage normen 

Uit de besproken jurisprudentie blijkt dat de handhaving op basis van vage normen of begrippen over 

het algemeen door de hoogste rechtscolleges wordt geaccepteerd. Ook uit de besproken adviezen 

blijkt dat er steeds minder weerstand bestaat tegen het gebruik van vage normen. Daarbij blijkt ook 

uit de jurisprudentie omtrent artikel 7 EVRM dat ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

het gebruik van vage normen in principe toestaat en dat het van de normadressaat verwacht mag 

worden dat deze zelf onderzoek doet naar de reikwijdte of concrete betekenis van een norm.  

                                                           
138 ABRvS 10 augustus 2011, LJN BR4601, M en R 2012/1 afl. 1. 
139 Zie: ABRvS 9 augustus 2010, nr. 201007105/1/M2, StAB 2010-k40, m. nt. Aletta Blomberg en: zie bijv. ABRvS                                                                               
19 mei 2010, nr.200906894/1/M2, JM 2010/116, m. nt. Bolcelaar. 
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4.3.1 Is het  punitieve  bestuursrecht  ‘lex  certa’  genoeg? 

Op basis van het voorgaande zou dan ook gezegd kunnen worden dat de punitieve handhaving aan 

de eisen die het lex certa-beginsel stelt voldoet. Zoals in de inleiding op dit hoofdstuk al werd gesteld 

wordt immers de jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens gevolgd. 

Daarnaast wordt er bij de introductie van vage normen in het bestuursrecht naar verwezen dat deze 

normen in het strafrecht al lang en breed geaccepteerd zijn, hetgeen ook een argument is om aan te 

geven dat deze normen geen strijd opleveren met het rechtszekerheidsbeginsel. Daar komt bij dat 

ook in de literatuur de  ‘lex  certa-kritiek’  verstomd lijkt.140 Keupink stelt echter dat deze verstomming 

waarschijnlijk voortkomt uit het gegeven dat de kritiek aan dovemans oren gericht is.141 Er zijn in de 

literatuur nog immer kritische geluiden te vinden aangaande het gebruik en de wenselijkheid van 

zorgplichtbepalingen.142 Bijzonder kritisch is bijvoorbeeld ook Teunissen die het gebruik van 

algemeen geformuleerde, strafrechtelijk te handhaven, zorgplichtbepalingen vergelijkt met een 

besluit van de secretaris-generaal van het departement van justitie uit 1943.143 Dat besluit strekte tot 

een toevoeging aan artikel 1 Wetboek van Strafrecht, waarmee analogische strafbaarstelling mogelijk 

gemaakt zou worden: “Valt een feit niet onder den tekst, doch wel onder de grondgedachte van eene 

wettelijke strafbepaling, zoo is de strafbepaling toepasselijk, indien het feit naar gezond rechtsgevoel 

strafwaardig is”. Teunissen noemt het verwonderlijk dat in de literatuur omtrent de 

zorgplichtbepalingen niet wordt onderkend dat het strafrechtelijke analogieverbod wordt 

ondergraven.144 Mijns inziens geldt deze notie echter niet alleen voor het strafrecht. Vooral bij het 

gebruik van zogenaamde vangnetbepalingen, lijkt het er in feite op dat handhaving beoogd wordt 

van alle gedetailleerde regels en daarnaast, op basis van de vangnetbepaling, van al het andere 

gedrag dat niet onder een van de gedetailleerde regels te scharen is maar wel laakbaar geacht wordt. 

Het valt dan te betwijfelen of voor de adressaat nog wel valt te voorzien welke gedragingen wel en 

niet toegestaan zijn en of aldus nog van een bepaling die voldoende lex certa is gesproken kan 

worden.  

Zoals gezegd wordt daarnaast van de normadressaat verwacht, vooral als dit een grote of ervaren 

marktdeelnemer is, dat deze zelf navraag of onderzoek doet naar de betekenis van een bepaalde 

norm. Toch blijkt dat dit niet altijd een gemakkelijke opgaaf is. Zo interpreteerde de Rechtbank 

Rotterdam het begrip reguliere presentatie op basis van de wetsgeschiedenis anders dan dat het 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat deed. Men kan zich dan ook afvragen in hoeverre de 
                                                           
140 Keupink 2011, p. 28. 
141 Idem. 
142 Sackers 2007, p. 128 en Biezeveld 2008, p. 127. 
143 Besluit van de secretaris-generaal van het departement van justitie van 9 juni 1943, nr. 62/1943. 
144 Teunissen 2010. 
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betrokkene had kunnen weten wat de juiste interpretatie zou moeten zijn, als twee rechtscolleges 

daar al verschillend over denken. Hetzelfde geldt voor het, hier niet uitgebreid besproken, zeer ruime 

werkgeversbegrip in de Wet arbeid Vreemdelingen. De Afdeling heeft ten aanzien van dat begrip 

overwogen: “Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wav volgt dat het werkgeversbegrip 

in de Wav ruim is geformuleerd, omdat in de praktijk steeds naar wegen werd gezocht om via 

sluipwegen in ingewikkelde constructies het verbod vreemdelingen tewerk te stellen en daarmee de 

vergunningplicht, te ontgaan.”145 Dat van een krantenuitgever nog verwacht mag worden dat deze 

ervan op de hoogte is of had moeten zijn dat het werkgeverbegrip dermate ruim is dat de uitgever 

als werkgever van door het distributiebedrijf ingeschakelde bezorgers wordt aangemerkt valt nog te 

begrijpen.146 Maar of het ook voor de huiseigenaar die een schilder inhuurt, welke schilder 

vervolgens twee vreemdelingen inhuurt om de klus te klaren, voorzienbaar is dat hij als werkgever 

aangemerkt wordt, valt te betwijfelen.147 

“Degenen die in het lex certa-beginsel een rechtsregel zien, lopen te hard van stapel.”,148 aldus 

Mulder. Het is een beginsel dat moet worden gepositiveerd in de rechtstoepassing en waarvan de 

werking door andere beginselen kan worden ingeperkt. Het recht moet volgens Mulder hanteerbaar 

en praktikabel zijn. De rechtsbescherming van het individu behoeft door enige vaagheid in de norm 

dan ook niet te kort te komen. Mulder stelt dat justitiabelen tegen willekeur van de overheid 

beschermd moeten worden, maar dat daar tegenover staat dat van de burger verwacht mag worden 

dat zij de normen leren kennen, eventueel door daartoe bevoegde en deskundige informanten te 

raadplegen. Hoewel de notie van Mulder ziet op strafbepalingen kan zij doorgetrokken worden naar 

het punitieve bestuursrecht. Deze notie volgend, die overigens sterk lijkt op de overwegingen van het 

EHRM ten aanzien van artikel 7 EVRM, kan gezegd worden dat het punitieve bestuursrecht over het 

algemeen voldoende lex certa is. Zoals blijkt uit de besproken jurisprudentie worden normen of 

begrippen die al te vaag zijn door de bestuursrechter niet geaccepteerd. Waar de vage begrippen wel 

werden toegestaan en waar ook de meeste zorgplichtbepalingen of open normen van toepassing 

zijn, gaat het vaak om gebieden waar grote en ervaren marktdeelnemers optreden, van wie 

inderdaad verwacht mag worden dat zij zelf onderzoek doen naar de reikwijdte van een norm. Toch 

zie ik nog wel ruimte voor verbetering. 

                                                           
145 ABRvS 17 maart 2010, AB 2010/182. 
146 ABRvS 17 maart 2010, AB 2010/183. Zie ook de in hoofdstuk één besproken zaak van het FD t. Nederland: 
EHRM 28 juni 2011, AB 2012/15. 
147 ABRvS 11 juli 2007, AB 2007/294, in deze zaak werd op het lex certa-beginsel of het 
rechtszekerheidsbeginsel overigens geen beroep gedaan, het geschil spitste zich toe op de 
verwijtbaarheidsvraag.  
148 Mulder 1987, p. 412. 
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4.4 Er valt nog winst te behalen 

Zoals besproken lijkt de bestuursrechter zwaarder te tillen aan de legaliteitseis dan de strafrechter. 

Wat dat betreft kan het strafrecht mijns inzien dan ook nog juist wat leren van het bestuursrecht. 

Deze scriptie ziet echter op het lex certa-beginsel in het bestuursrecht. Hoewel de bescherming in 

het bestuursrecht aldus hoog te achten is, waarbij nog opviel dat juist bij de handhaving middels 

reparatoire sancties zware eisen gesteld worden aan de handhaving op basis van vage of open 

normen, is ook hier ruimte voor verbetering.  

Een boeteoplegging is immers een definitieve sanctie,149  terwijl bij bestuursdwang het al dan niet 

ingaan van de last ervan afhangt of de betrokkene aan de opgelegde last voldoet. Het is dan ook 

vreemd dat juist bij reparatoire sancties aan het lex certa-beginsel zwaarder getild wordt. Dit is dan 

ook precies waar mijns inziens nog ruimte ligt voor verbetering. Vooral bij handhaving op basis van 

zorgplichtbepalingen, waar het primaire doel is de overtreding te beëindigen en herhaling te 

voorkomen en waar het vergeldingsaspect minder op de voorgrond staat, zou eraan gedacht kunnen 

worden eerst via bestuursdwang te handhaven, waar dan in het besluit de precieze overtreding en 

de wijze waarop deze moet worden beëindigd nader kan worden geconcretiseerd.  

Gedacht  kan  dan  worden  aan  de  door  De  Waard  genoemde  ‘zelfstandige  lastgeving’.150 De Waard 

noemt dat sommige wettelijke zorgplichten te algemeen zijn geformuleerd om rechtstreeks 

bestuursrechtelijk te worden gesanctioneerd. Er is dan een nadere concretisering nodig voordat de 

schending van een zorgplicht tot een sanctie zou mogen leiden. De Waard stelt daarbij dat zonder die 

nadere concretisering zowel niet punitief als reparatoir gehandhaafd zou mogen worden. De 

zelfstandige lastgeving is daarbij zelf geen handhavingsinstrument, maar behelst slechts een 

concretisering van de al geldende norm.151 Het verschil met bijvoorbeeld een last onder dwangsom is 

dan ook dat de zelfstandige lastgeving op zichzelf geen rechtsgevolg creëert. Er wordt immers slechts 

voorafgaand aan een boeteoplegging aan de betrokkene kenbaar gemaakt dat, volgens het 

bestuursorgaan, van overtreding van een vage norm sprake is. Daarbij wordt dan tevens uiteengezet 

op welke wijze deze norm concreet wordt geschonden en wat er moet gebeuren om wel in 

overeenstemming met de norm te handelen. 

                                                           
149 In het bestuursrecht bestaat de figuur van een voorwaardelijke boete niet. 
150 De  Waard  2003,  p.  626  (De  Waard  ontleent  deze  figuur  echter  weer  aan  Sluijs:  M.J.  Sluijs,  ‘Lastige  
Bestuurssancties’,  Gemeentestem  1994,  nr.  6984,  p.  141-149, de figuur van de zelfstandige lastgeving is verder 
uitgewerkt door Jong en Blomberg: A.B. Blomberg, Integrale handhaving van het milieurecht. Een juridische 

studie over de handhaving van milieurecht in een democratische rechtsstraat, BJU 2000 en P. Jong, 
Handhaafbaar milieurecht. Bestuursrechtelijke handhaafbaarheid van milieurecht als normstellingsprobleem, 
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997). 
151 De Waard 2003, p. 267-268. 
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Deze figuur zou bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden bij de hier besproken jurisprudentie omtrent 

het  begrip  ‘reguliere  presentatie’  in  de  Tabakswet.  Daar had, na de eerste constatering van 

overtreding door de controleur, aan  de  ‘overtreder’  te  kennen gegeven kunnen worden dat sprake 

was van overtreding van het reclameverbod, waarbij tevens aangegeven zou worden dat naar de 

opvatting van de minister enkel een wijze van presenteren van tabakswaar die strikt noodzakelijk is 

met het oog op verkoop toegestaan is. Daarbij moet dan ook aangegeven worden op welke wijze de 

presentatie van sigaretten in overeenstemming met de wet gebracht zou kunnen worden. Uiteraard 

kan  de  ‘overtreder’  dan  nog  steeds  met  de  minister  van mening verschillen over de reikwijdte van de 

norm of de uitleg van een begrip en kan daarover in bezwaar en beroep geprocedeerd worden, maar 

het kan in ieder geval niet gezegd worden dat het voor de betrokkene niet voorzienbaar zou zijn dat 

een boeteoplegging zou volgen. Problemen met het lex certa-beginsel worden dan voorkomen. 

Daarbij  wordt  ook  voorkomen  dat,  zoals  ten  aanzien  van  het  begrip  ‘reguliere  presentatie’  het  geval,  

na aanpassing van de sigarettenstand nog vaker geprocedeerd wordt over de vraag of nog steeds van 

ongeoorloofde reclame sprake is. Immers, met de zelfstandige lastgeving is duidelijk hoe gezorgd 

moet worden dat wel in overeenstemming met de norm gehandeld wordt. 

Uiteraard biedt deze figuur niet altijd uitkomst. Bij overtredingen die bijvoorbeeld niet voortdurend 

maar eenmalig zijn en niet meer hersteld kunnen worden, is van een zelfstandige lastgeving niet veel 

te verwachten. Juist echter bij zorgplichtbepalingen in bijvoorbeeld het milieurecht, waar van een 

effectieve handhaving gesproken wordt als de overtreding is beëindigd, eventuele milieuschadelijke 

gevolgen zijn ongedaan gemaakt, overtreders niet opnieuw in de fout zijn gegaan en er sprake is van 

gedragsverandering bij de overtreder,152 kan met de zelfstandige lastgeving wel winst behaald 

worden. Als immers de overtreder weet welke norm concreet is overtreden wordt voorkomen dat 

opnieuw in de fout gegaan wordt. Als bij de overtreder daarnaast geen onduidelijkheid bestaat over 

de strekking van de norm, is het makkelijker gedragsverandering te bewerkstelligen. Daarnaast wordt 

zoals gezegd een hoger niveau van rechtsbescherming bereikt, omdat de normadressaat weet wat de 

strekking van de norm is in een concreet geval en daar niet pas achteraf, na of bij de sanctieoplegging 

van op de hoogte raakt. 

 

 

                                                           
152 Winter 2011. 
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Conclusie 

Biedt nu de manier waarop in het punitieve bestuursrecht met het lex certa-beginsel wordt 

omgegaan voldoende rechtszekerheid? Na het lex certa-beginsel en de verschuivingen in en de 

ontwikkeling van de handhavingspraktijk uiteengezet te hebben, is dit beginsel tegen die 

hadhavingspraktijk afgezet. Daarbij is nagegaan hoe in het punitieve bestuursrecht met lex certa 

wordt omgegaan en of deze praktijk aan de eisen die het EVRM stelt voldoet. Ook is een vergelijking 

met het strafrecht gemaakt. 

Daarbij kom ik tot de conclusie dat het rechtszekerheidsbeginsel in het punitieve bestuursrecht beter 

gewaarborgd lijkt dan in het klassieke strafrecht. De hoogste bestuursrechters stellen strengere eisen 

aan handhaving op basis van open of vage normen dan de Hoge Raad. Ik stelde dan ook al dat het 

beschermingsniveau in het strafrecht wellicht juist te laag ligt. Het onderzoek daarnaar valt echter 

buiten het bestek van deze scriptie. 

Ook aan de eisen die het EVRM stelt wordt in het bestuursrecht voldaan. Uit de besproken 

jurisprudentie blijkt dat de bestuursrechters dezelfde overwegingen als het Europese Hof hanteren. 

Ook de wetgever blijft binnen de door het EHRM uitgezette marges; enige vaagheid mag en is 

onvermijdelijk en van de burgers mag tot op zekere hoogte verwacht worden dat zij zelf nagaan wat 

de reikwijdte of betekenis van een bepaalde norm is. Aan de hand van de vergelijking met het 

strafrecht en afgemeten naar de maatstaven die het EVRM stelt, kan aldus gezegd worden dat het 

punitief bestuursrecht lex certa genoeg is.  

Tot op zekere hoogte mag dus van normadressaten verwacht worden dat zij nagaan wat de precieze 

betekenis of reikwijdte van een op hun van toepassing zijnde norm is. Uit de besproken 

jurisprudentie, wetgeving en adviezen, blijkt dat dit ook steeds meer verwacht wordt, vooral waar 

het gaat om marktdeelnemers. Daarbij is er daarnaast een tendens om steeds meer en op steeds 

meer gebieden met vage normen of met zorgplichtbepalingen te werken. Zoals bijvoorbeeld bleek uit 

de besproken adviezen en regeringsstandpunten zijn de bezwaren die in beginsel tegen dergelijke 

normen werden geuit in grote mate komen te vervallen. De notie is dat het gebruik van 

zorgplichtbepalingen algemeen geaccepteerd is en geen strijd oplevert met het 

rechtszekerheidsbeginsel.  

Ik onderschrijf dat vage normen en zorgplichten tot op zekere hoogte nodig zijn om het recht 

praktikabel te houden. Daarnaast mag inderdaad ook van justitiabelen, vooral wanneer het ervaren 

marktdeelnemers betreft, verwacht worden dat zij zelf onderzoek doen naar de reikwijdte of 



43 

 

strekking van een norm. Uit de besproken jurisprudentie blijkt daarbij dat bij al te vergaande 

vaagheid, als de justitiabele zijn gedrag in het geheel niet meer op de norm af kan stemmen, door de 

rechter wordt ingegrepen. Ook bij al te vage begrippen, wordt strijd met het lex certa-beginsel 

aangenomen. In zijn algemeenheid kan dan ook gezegd worden dat de wijze waarop in het 

handhavend bestuursrecht met het lex certa-beginsel wordt omgegaan, getoetst aan het EVRM en 

de vergelijking met het strafrecht, voldoende rechtsbescherming biedt. 

Toch meen ik dat een zekere kritische noot nog wel toegevoegd moet worden. Zoals eveneens uit de 

besproken jurisprudentie blijkt is het in sommige gevallen knap lastig om de strekking of betekenis 

van een vage norm of een vaag begrip na te gaan. In die gevallen kan een hogere mate van 

rechtsbescherming  bereikt  worden  door  invoering  van  de  besproken  figuur  van  een  ‘zelfstandige  

lastgeving’.  Op  die  manier  wordt  een  vage  norm  toch  ‘lex  certa’  voordat  tot  handhaving  wordt  

overgegaan. Daarnaast moet in acht genomen worden dat vage normen niet altijd uitkomst bieden. 

Vooral  op  terreinen  waar  het  gaat  om  ‘gewone  burgers’  en  niet  om  ‘ervaren  marktdeelnemers’  past  

mijns inziens terughoudendheid bij het gebruik van dergelijke normen. Ook lenen sommige, al te 

open geformuleerde, normen zich niet voor punitieve handhaving. Denk daarbij aan het al eerder 

genoemde  artikel  1.1a  lid  1  Wm:  “Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht”. Die norm 

is (thans nog) niet punitief handhaafbaar. Mij lijkt dat bij dergelijke normen ook niet aangewezen. 

Deze norm is dermate breed, zij ziet immers op milieuvervuiling door industrie, maar ook op 

vervuiling door particulieren, door bijvoorbeeld het dumpen van afval. Het zal voor de justitiabele 

ondoenlijk zijn om zijn gedrag op de norm aan te passen, nu immers de grens van voldoende zorg 

zeer moeilijk vast te stellen zal zijn. Dat ik niet voldoende zorg voor het milieu in acht neem als ik op 

grote schaal afval dump moge duidelijk zijn, maar hoe zit dat met het niet correct scheiden van 

huisvuil? Of het op straat gooien van kauwgom?  

Zolang in het punitieve bestuursrecht open en vage normen aldus enkel daar waar strikt noodzakelijk 

worden gehanteerd en zolang daarnaast getracht wordt de normen aan de hand van kenbaar beleid 

of individuele lastgevingen zo concreet mogelijk in te vullen, wordt het lex certa-beginsel voldoende 

gewaarborgd. De huidige praktijk volstaat dan ook, met die kanttekening dat betracht moet worden 

om waar mogelijk, middels een individuele lastgeving, de norm eerst nader te concretiseren voordat 

tot punitieve handhaving wordt overgegaan. 
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