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Bestuurlijke sancties in de 
greep van het fundamentele 

recht op eigendom

mr. A. de Groot*

1. Inleiding 

Bestuursorganen kunnen zonder tussenkomst van de 
rechter bestuurlijke sancties opleggen. De zwaarte van 
deze sancties is in enkele decennia fors toegenomen. Dat 
geldt in de eerste plaats voor de bestraffende maatregel van 
de bestuurlijke boete, maar ook veel herstelsancties zijn in 
kracht toegenomen. Naast de bestuurlijke boete zijn er ook 
sancties die door een leedtoevoegend element als punitief 
zijn te kenschetsen en daarmee niet of niet langer het 
karakter dragen van een niet bestraffende sanctie gericht 
op het herstel van een rechtmatige toestand. Is sprake van 
een punitieve sanctie, dan heeft het bestuursorgaan een 
reeks rechtswaarborgen te eerbiedigen. Daarbij hebben de 
vereisten die voortvloeien uit bepalingen van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 
de fundamentele vrijheden (EVRM) een stevig fundament 
gevonden. Die rechtsontwikkeling zet ook door. Sinds 
2009 moet bovendien niet alleen het Straatsburgse Hof 
(EHRM) maar ook steeds meer de Luxemburgse ‘evenknie’ 
(HvJEU) in het vizier worden gehouden, omdat bepalingen 
uit het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie (‘het Handvest’) een nationale uitwerking kunnen 
hebben. De bestuursrechter zal zowel de feitenvaststelling 
als de evenredigheid van de bestraffende sanctie streng 
en intensief hebben te toetsen. In de rechtspraak is een 
voorzichtige tred naar steviger rechtswaarborgen waar-
neembaar, waarbij de zwaarte van de sanctie een meer 
centrale rol krijgt, ook afgezet tegen de economische 
belangen van de (vermeende) overtreder. Bij die verfijning 
kan de uitleg van het eigendomsbegrip van artikel 1 Eerste 
Protocol (‘EP’) EVRM en artikel 17 Handvest een plek 
opeisen, ook, of zelfs bij niet bestraffende sancties. In dit 
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artikel wordt onderzocht of deze bepalingen dominanter 
worden in de rechtsbescherming van burger en bedrijf.

Bij een bestraffende bestuurlijke sanctie staat tegenover 
het intrinsieke element van leedtoevoeging de geborgde 
rechtsbescherming. Zo zal een bestuursorgaan de hoogte 
van een bestuurlijke boete moeten afstemmen op de 
ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de 
overtreder kan worden verweten. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de omstandigheden waaronder de 
overtreding is gepleegd. De bestuursrechter toetst zonder 
terughoudendheid of het besluit voldoet aan de vereiste 
waarborgen en dus leidt tot een evenredige sanctie.1 Bij 
de toepassing van bestuurlijke herstelsancties is het sub-
jectieve begrip van leed in de rechtspraak nader ingevuld 
door te spreken van ‘geïndividualiseerd concreet (financieel) 
nadeel’.2 In de rechtspraak is daarnaast sinds een paar 
jaar tot uitgangspunt genomen dat de bestuursrechter 
de evenredigheid van een maatregel indringend dient 
te toetsen, indien daartegen in rechte is opgekomen en 
de juistheid van de maatregel, gelet op de zwaarte ervan, 
wordt betwist.3 Die toetsing kan meebrengen dat een 
sanctie of maatregel alsnog beoordeeld wordt als punitief, 
maar kan ook meebrengen dat bij een herstelmaatregel 
(bijvoorbeeld een zwaarwegende subsidiesanctie4 of een 
weigering of intrekking van een beschikking op grond 
van de Wet Bibob5) de toetsing aan het evenredigheids-

1 ABRvS 20 augustus 2014, AB 2014/440, m.nt. R. Stijnen.
2 ABRvS 20 november 2002, JB 2003/18, m.nt. C.L.G.F.H.A. 

Albers en ABRvS, 27 maart 2002, AB 2002/195, m.nt. A.R. 
Neerhof; JB 2002/124, m.nt. C.L.G.F.H.A. Albers.

3 Bijvoorbeeld ABRvS 23 oktober 2013, JB 2013/247.
4 Bijvoorbeeld CBb 6 juli 2011, AB 2011/278, m.nt. W. den 

Ouden.
5 Bijvoorbeeld ABRvS AB 2012/207, m.nt. A. Tollenaar; Gst. 

2012/104, m.nt. J.L. Verbeek.
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beginsel van de zwaarte van een besluit indringender zal 
geschieden dan thans vaak nog het geval is. Dat laatste 
zou ertoe leiden dat zwaardere eisen aan feitenverga-
ring, bewijslast en motiveringsplicht van herstelsancties 
(moeten) worden gesteld.

Naarmate een sanctie zwaarder ingrijpt in de ook eigen-
domsrechtelijk beschermde belangen van een vermeende 
overtreder, kunnen er meer rechtswaarborgen van toe-
passing zijn.6 Artikel 1 EP EVRM wordt regelmatig als 
rechtswaarborg ingeroepen.7 Ook een beroep op artikel 17 
Handvest is in opmars.8 Beiden beschermen eigendom in 
ruime zin en in autonome betekenis. Het Handvest kent 
bovendien in artikel 16 de vrijheid van ondernemerschap.

Met het arrest Åkerberg Fransson9 in 2013 en het arrest 
Pfleger10 in 2014 heeft het HvJEU de toepassing van 
Uniegrondrechten op nationaal recht nader gepreci-
seerd in het kader van de beantwoording van prejudici-
ele vragen over het opleggen van bestraffende sancties. 
Het Hof verduidelijkt in de laatste zaak niet alleen het 
(ruimer) toepassingsgebied van het Handvest maar legt 
ook het verband met de bescherming van eigendom uit. 
Deze preciseringen kunnen meebrengen dat de natio-
nale bestuursrechter vaker dan voorheen rekenschap zal 
moeten geven of een beroep op artikel 17 Handvest niet 
betekent dat een (onevenredige) aantasting van eigen-
dom in het geding is. Een toegenomen beroep op artikel 
1 EP EVRM en artikel 17 Handvest scherpt niet alleen de 
opwaardering van het eigendomsrecht aan, maar raakt ook 
de vraag naar de omvang en intensiteit van de toets door 
de bestuursrechter. Dat is ook in lijn met de uitkomsten 
van het op 16 oktober 2014 gepresenteerde onderzoeksrap-
port ‘Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend 
overheidsingrijpen’.11 Het rapport rekent artikel 1 EP EVRM 
tot de vier kernbepalingen die de ondergrens van rechts-
bescherming markeren. In het onderzoek wordt onder 
meer geconcludeerd dat de Nederlandse rechtspraktijk 

6 Vgl. T. Barkhuysen, ‘Herijking van waarborgen bij bestuur-
lijke sancties’, NJB 2014/136; zie ook: C.L.G.F.H. Albers e.a., 
Preadviezen Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw 
perspectief, voor de algemene vergadering van de Vereniging voor 
Bestuursrecht (VAR), Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 
2014.

7 J. Sluysmans & R. de Graaff, ‘Ontwikkelingen in het eigen-
domsbegrip onder artikel 1 Eerste Protocol’, NJCMBull. 
2014/20, p. 255 e.v. 

8 H. van Harten & H. Grootelaar, ‘Doorwerking van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in de 
Nederlandse rechtspraak: een kwantitatieve stand van zaken’, 
NJCMBull, 2013/14.

9 HvJEU 26 februari 2013, C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105.
10 HvJEU 30 april 2014, Zaak C-390/12, ECLI:EU:C:2014:281, 

NJ 2014/354 m.nt. Mok.
11 T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik (e.a.), ‘Adequate rechtsbe-

scherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen’, 
Deventer 2014.

ten aanzien van de rechtsbescherming tegen ingrijpende 
maatregelen in het bestuursrecht (zoals het opleggen van 
hoge bestuurlijke boetes) een meer intensieve toetsing 
door de bestuursrechter kan vragen.

In deze bijdrage wil ik de omvang en intensiteit van de 
toetsing van de rechter bezien in het kader van ontwik-
kelingen in de bescherming van eigendom. Het artikel is 
geschreven met het oog op de rechtspraktijk en de vraag of 
de verdragsrechtelijke waarborgen van het eigendomsrecht 
een meer dominante positie kunnen verkrijgen. Na een 
inleidende schets van de toepassing van het EVRM en het 
Handvest in het Nederlandse rechtsstelsel, bespreek ik het 
gebruik en het toetsingskader van artikel 1 EP EVRM en 
artikel 16 en artikel 17 Handvest in Nederland. Ik sta stil 
bij het toetsingsschema zoals dat in rechtspraak is inge-
richt, en sluit af met enkele bevindingen en conclusies.

2. Toepassing EVRM en Handvest

Het EVRM geldt niet als ‘bron-recht’, zoals het Unierecht 
(en daarmee het Handvest), maar kent wel de eis van 
concrete toetsing12 en een toetsplicht voor ieder ambt 
(bestuur, rechter), zo volgt uit de parlementaire geschie-
denis.13 Voor het Handvest is dat anders. Uitgangspunt is 
dat het Unierecht buiten de systematiek van artikel 93 en 
artikel 94 Grondwet met voorrang op nationaal wettelijke 
voorschriften, rechtsgevolgen in het leven kan roepen. 
Regelingen van nationale oorsprong die met EU-recht in 
strijd zijn, vinden geen toepassing.14 Een nationale wet 
mag het Unierecht niet in de weg staan.15 Het Handvest 
is zowel van toepassing op de centrale overheden als op 
de regionale of lokale autoriteiten, alsmede op overheids-
lichamen wanneer zij het recht van de Unie toepassen. 
 
Artikel 6 VEU bepaalt uitdrukkelijk dat de grondrechten, 
zoals zij worden gewaarborgd door het EVRM en zoals zij 
voortvloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten 
gemeen hebben, als algemene beginselen deel uitmaken 
van het recht van de Unie. Volgens vaste rechtspraak van 
het HvJEU maken grondrechten een vast en integraal deel 
uit van de algemene rechtsbeginselen waarvan het HvJEU 
de eerbiediging verzekert. Reeds in 1969 stelde het Hof 
dat fundamentele rechten besloten liggen in de algemene 
beginselen van Unierecht, waarvan het Hof de eerbiedi-
ging verzekert.16 Aan het EVRM komt volgens het HvJEU 

12 Kamerstukken II 1979/1980, 15 049, nr. 7. p. 18-19.
13 Kamerstukken I 1980/1981, 15 049, nr. 19, p. 1-2. 
14 Vgl. Tekst & Commentaar Grondwet, Deventer 2009, com-

mentaar op de artikel 93 en 94 Grondwet, p. 142 e.v.
15 Zie ook: D. Alland, ‘À la recherché de la primauté du droit 

communautaire’, Droits, 45, Parijs 2007, p. 109.
16 HvJEG 12 november 1969, 29-69 (Erich Stauder t. Ulm – 

Sozialamt).
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bijzondere betekenis toe.17 Met het Handvest is de rechts-
bescherming zwaarder aangezet. Het VWEU benoemt het 
primaat weliswaar niet, maar de declaration concerning 
primacy (Declaratie 17)18 wél, met verwijzing naar Opinion 
LS van 22 juni 2007 (11197/07 JUR260) van de Juridische 
dienst van de Europese Raad.19 Naast het VWEU is ook 
het Handvest juridisch bindend (Verklaring 120), heeft het 
dezelfde juridische waarde als de Verdragen (artikel 6 lid 
1 VEU) en valt het onder de bevoegdheid van het HvJEU.  
 
Het Handvest is een bevestiging van de grondrechten uit 
het EVRM, maar soms ruimer en actueler geformuleerd. 
De toelichting op het Handvest (2007/C 303/02) maakt 
deel uit van het recht (volgens artikel 6 lid 1 VEU). Zodra 
het optreden van een lidstaat binnen het toepassingsge-
bied van het Unierecht komt, is het HvJEU bevoegd om 
te oordelen of uitleg te geven over de verenigbaarheid met 
de fundamentele rechten waarvan het Hof de eerbiediging 
verzekert. Sinds 1 december 2009 is het Handvest regel-
matig in de arresten van het HvJEU terug te vinden21.  
 
Op grond van artikel 4 lid 3 VEU moet ook Nederland 
als lidstaat alle nodige maatregelen treffen om de nako-
ming van Unierechtelijke verplichtingen te verzekeren. 
Tegen schending van het Unierecht moet men kunnen 
opkomen als dat recht de eigen rechtspositie bepaalt 
of als sprake is van rechtstreeks belang bij de naleving 
van dat recht.22 Ook in bestuursrechtelijke sanctiezaken 
kan het Handvest een rol spelen indien het geschil valt 
binnen de reikwijdte van artikel 51 Handvest. Het kan dan 
rechtstreeks in nationale procedures worden toegepast.23  
 
Aan de voorwaarden van artikel 51 lid 1 Handvest wordt 
niet alleen voldaan als bijvoorbeeld Unierecht wordt 
omgezet. Uit de toelichting op het artikellid kan worden 
afgeleid dat alle maatregelen die vallen onder het toe-
passingsbereik van het Unierecht, zijn te kwalificeren 
als uitvoering. Dat volgt ook uit de uitspraak Åkerberg 

17 Zie met name HvJEG 8 juni 1991, C-260/89 (ERT), Jurispr. 
p. I-2925, rov. 41; HvJEG 6 maart 2001, C-274/99 P (Connolly 
t Commissie), Jurispr. p. I-1611, rov. 37; HvJEG 22 oktober 
2002, C-94/00, (Roquette Frères), Jurispr. p. I-9011, rov. 25, 
en HvJEG 12 juni 2003, C-112/00 (Schmidberger) Jurispr. 
p. I-5659, rov. 71.

18 Blackstone’s EU Treaties & Legislation, Oxford 2012-2013, 
p. 150.

19 Vgl. D. Truchet, ‘Droit administrative’, Parijs 2013, p. 198.
20 Blackstone’s EU Treaties & Legislation, Oxford 2012-2013, 

p. 148.
21 Zo is bijvoorbeeld het in artikel 17 Handvest neergelegde 

recht op eigendom tot en met 2014 in 136 zaken in de be-
oordeling betrokken. 

22 HvJEG 30 mei 1991, C-59/89, (Commissie t. Duitsland), AB 
1992, 453.

23 H.J.Th.M. van Roosmalen, A. Pahladsingh, ‘Het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie: beweging in de 
rechtspraak’, NTER, 3, 2013.

Fransson.24 Doorslaggevend is dat de grondrechtconforme 
toepassing van het Unierecht in het geding is.25 Het moet 
ertoe leiden dat er geen gevallen zijn waarin het recht van 
de Unie geldt, zonder dat de grondrechten waaronder het 
recht op eigendom en de vrijheid van ondernemerschap, 
toepassing vinden.26 Het HvJEU heeft dat bevestigd in de 
eerder aangehaalde zaak Pfleger. De tekst en toelichting 
op de website van het Expertisecentrum Europees Recht 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken onderschrijft 
dit ook na het arrest Åkerberg Fransson.27

Om te bepalen of een nationale regeling het Unierecht 
ten uitvoer brengt in de zin van artikel 51 Handvest, 
moet onder meer worden nagegaan of een bestuursor-
gaan bij sanctiehandelingen niet andere doelstellingen 
nastreeft dan die waarop het Unierecht ziet, ook wanneer 
de betreffende regeling dit recht indirect kan beïnvloe-
den, en of er een Unierechtelijke regeling bestaat die 
de nationale boetebepaling kan beïnvloeden, aldus het 
HvJEU in de zaak Siragusa.28 In die zaak en ook in twee 
andere (T-187/11, Trabelsi, 18 C-201/11, UEFA) toetst het 
HvJEU met een eigen toets aan het Handvest zonder het 
EVRM nog te vermelden. In Nederland is dat in nationale 
rechtspraak nog niet zichtbaar. Als een partij uitsluitend 
het EVRM inroept zou de rechter de grond ambtshalve 
hebben aan te vullen met de corresponderende bepa-
ling uit het Handvest op grond van artikel 8:69 Awb.29  
Nationale rechters toetsen in de regel eerst aan het 
EVRM.30 In Nederland heeft (voor zover ik heb kunnen 
nagaan) een enkelvoudige toets aan het Handvest nog 
niet plaatsgevonden en wordt het EVRM telkens voorop 
gesteld. Het is zelfs vaak zo dat de rechter aan de toets 
van het Handvest dan niet eens (meer) toekomt. Er is wel 
een verschuiving waarneembaar waarbij aan het Handvest 

24 T.a.p., rov. 21.
25 M. de Mol, ‘De toepassing van Uniegrondrechten op nati-

onaal recht en het allocatiebeginsel’, NJCMbull 2013/6, p. 
735.

26 M. A. Fierstra, ‘Åkerberg Fransson: ruim toepassingsgebied 
van Handvest op handelingen van lidstaten’, NTER, 6, 2013. 

27 http://www.minbuza.nl/ecer.
28 HvJEU 6 maart 2014, zaak C206/13 (Cruciano Siragusa t. 

Regione Sicilia), rov. 25, met verwijzing naar arresten van 
18 december 1997, C309/96 (Annibaldi), Jurispr. p. I7493, 
rov. 2123; 8 november 2012, C40/11, (Iida) rov. 79, en 8 mei 
2013, C87/12 (Ymeraga) rov. 41.

29 Zie bijvoorbeeld ABRvS 28 juni 2012, 201111222/1/V4, 
ECLI:NL:RVS:2012:BX0615. Vgl.: T. Barkhuysen, A.W. Bos, 
‘De betekenis van het Handvest van de Grondrechten voor 
het bestuursrecht: een actualisatie anno 2014’, JB plus, 2014, 
p. 109 e.v. 

30 Vgl. ABRvS 25 februari 2013, 201301173/1, ECLI:NL:RVS: 
2013:BZ2265, AB 2013, 146 m.nt. O.J.D.M.L. Jansen (SNS 
Bank N.V.). Het zou goed kunnen dat de spoedeisendheid een 
andere motivering, althans een andere beoordelingsmatrix 
in deze zaak in de weg stond.
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wordt getoetst door te kijken naar de uitleg van de EVRM-
bepaling door het EHRM.31

3. De waarborgen van het eigendomsrecht 

Overheidsmaatregelen in de vorm van sancties of onthou-
dingen hebben een intrinsiek effect op eigendom. Dat 
kan gaan van beperking tot ontneming. Het eigendoms-
begrip uit het EVRM en het Handvest is ruimer dan naar 
Nederlands recht eigendom is gedefinieerd. Het EHRM 
heeft inmiddels een uitgebreide jurisprudentie opgebouwd 
met betrekking tot artikel 1 EP EVRM. In deze paragraaf 
wordt achtereenvolgens ingegaan op het toepassingsbe-
reik van artikel 1 EP EVRM en artikel 17 en 16 Handvest.

Artikel 1 EP EVRM luidt:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het onge-
stoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn 
eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang 
en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de alge-
mene beginselen van internationaal recht.
De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele 
wijze het recht aan, dat een staat heeft om die wetten toe 
te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van 
eigendom te reguleren in overeenstemming met het alge-
meen belang of om de betaling van belastingen of andere 
heffingen of boeten te verzekeren.

Artikel 17 Handvest is niet geheel gelijkluidend en incor-
poreert ook expliciet rechten van intellectuele eigendom 
(in lid 2):

1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig 
heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, 
erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn 
eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen 
belang, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin 
de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze 
wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan bij wet 
worden geregeld, voor zover het algemeen belang dit 
vereist.

2. Intellectuele eigendom is beschermd

De inhoud en reikwijdte van artikel 17 Handvest hebben 
eenzelfde strekking als artikel 1 EP EVRM. De toelichting 
op het Handvest benoemt de overeenstemming uitdruk-
kelijk (‘Dit artikel stemt overeen met artikel 1 van het aanvul-
lend protocol bij het EVRM’). Voor de toetsing aan artikel 
17 Handvest zijn volgens de Europese wetgever dezelfde 
elementen van belang, zodat in beginsel zou kunnen 
worden volstaan met een toetsing aan artikel 1 EP EVRM. 

31 ABRvS 17 april 2013, 201209288/1/V3, ECLI:NL:RVS: 
2013:BZ8388.

Het recht op eigendom is door de jurisprudentie van het 
HvJEU herhaaldelijk bekrachtigd, ook al lang voor de tot-
standkoming van het Handvest.32 De formulering van de 
bepaling is gemoderniseerd, maar overeenkomstig artikel 
52 lid 3 Handvest, heeft dit recht dezelfde inhoud en reik-
wijdte als het door het EVRM gewaarborgde recht, terwijl 
de door het EVRM toegestane beperkingen niet mogen 
worden overschreden. Toch is het niet te kenschetsen als 
een kopiebepaling33, nu de tekst van de artikelen afwijkt. 
Bovendien vindt artikel 17 Handvest nader steun in artikel 
16 Handvest (vrijheid van ondernemen), een bepaling die 
het EVRM niet kent.

Artikel 16 Handvest luidt:

De vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeen-
komstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen 
en praktijken.

Artikel 16 Handvest is volgens de toelichting gebaseerd op 
drie pijlers: (i) de jurisprudentie van het HvJEU, waaruit 
blijkt dat de vrijheid om een economische of een handels-
activiteit uit te oefenen wordt erkend34, (ii) de contractuele 
vrijheid35, en (iii) artikel 119 lid 1 en lid 3 VWEU, dat de 
vrije mededinging erkent. Artikel 16 Handvest wordt in 
de rechtspraak van het HvJEU tot op heden nevengeschikt 
aan artikel 17 Handvest ingeroepen en lijkt in dat kader 
een vooralsnog accessoir karakter te hebben.

Het is opvallend dat het HvJEU inmiddels in enkele zaken 
met een eigen toets aan artikel 17 Handvest heeft getoetst, 
zonder artikel 1 EP EVRM nog te vermelden.36 In die zaken 
heeft het HvJEU de gedachte van de Europese wetgever dat 
in beginsel zou kunnen worden volstaan met een toetsing 
aan artikel 1 EP EVRM kennelijk verlaten.

Het eigendomsrecht is in zowel artikel 1 EP EVRM als 
in artikel 17 Handvest gepositioneerd als grondrecht. De 
bepalingen zijn zo geformuleerd dat zij het bestaan van 

32 HvJEG 13 december 1979, 44/79 (Hauer), Jurispr. 1979, p. 
3727, NJ 1980, 4.

33 A. Faber, Artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten 
van de Europese Unie: Begin van het einde van de fiscale 
soevereiniteit?, Europese Fiscale Studies, 2011/2012.

34 Zie de arresten van 14 mei 1974, zaak 4/73, Nold, Jurispr. 
1974,p. 491, r.o. 14, en van 27 september 1979, zaak 230/78, 
SpA Eridania e.a., Jurispr. 1979, p. 2749, r.o. 20 en 31.

35 Zie onder meer het arrest Sukkerfabriken Nykøbing, zaak 
151/78, Jurispr. 1979, p. 1, r.o. 19, en het arrest van 5 oktober 
1999, Spanje tegen Commissie, C-240/97, Jurispr. 1999, p. 
I-6571, r.o. 99.

36 HvJEU 28 mei 2013, T-187/11 (Trabelsi), HvJEU 18 juli 2013, 
C-201/11 (UEFA) en HvJEU 6 maart 2014, C-206/13 (Cruci-
ano Siragusa), naar analyse van H. van Meerten, ‘Invaren: 
ten onrechte geen aandacht voor het Handvest’, Tijdschrift 
voor Pensioenvraagstukken 2014, 3.
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eigendom erkennen, maar vooral aangeven dat er iets 
gedaan moet worden (in de regel door de overheid) om 
bescherming tot stand te brengen. Het EHRM heeft arti-
kel 1 EP EVRM concreet gekoppeld aan de verplichting 
van de overheid uiterst zorgvuldig te handelen als goed 
bestuurder (‘principle of good governance’). Zo overweegt 
het EHRM in de zaak Rysovskyy37 in rov. 71:

‘In examining the conformity of these events with the 
Convention, the Court reiterates the particular importance 
of the principle of good governance. It requires that where 
an issue pertaining to the general interest is at stake, espe-
cially when it affects fundamental human rights, including 
property rights, the public authorities must act promptly 
and in an appropriate and above all consistent manner (see 
Beyeler v. Italy [GC], no. 33202/96, § 120, ECHR 2000; 
Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, § 128, ECHR 
2004XII; Megadat.com S.r.l. v. Moldova, no. 21151/04, 
§ 72, 8 April 2008; and, 20 October 2011). It is desirable 
that public authorities act with the utmost care, in par-
ticular when dealing with matters of vital importance to 
individuals.’

Het EHRM heeft in de zaak Jokela38 overwogen dat in 
artikel 1 EP EVRM ook procedurele regels moeten worden 
gelezen (rov. 45):

‘Although Article 1 of Protocol No. 1 contains no explicit 
procedural requirements, the proceedings at issue must also 
afford the individual a reasonable opportunity of putting 
his or her case to the responsible authorities for the purpose 
of effectively challenging the measures interfering with 
the rights guaranteed by this provision. In ascertaining 
whether this condition has been satisfied, a comprehensive 
view must be taken of the applicable procedures (see, for 
example, AGOSI v. the United Kingdom, judgment of 24 
October 1986, Series A no. 108, p. 19, § 55, and Hentrich 
v. France, judgment of 22 September 1994, Series A no. 
296-A, p. 21, § 49).

De rechterlijke toets in Nederland volgt veelal het sja-
bloon dat het EHRM in de zaak Sporrong en Lonnrotli 
tegen Zweden39 tot uitgangspunt heeft genomen met drie 
afzonderlijke hoofdregels die in artikel 1 EP EVRM zijn 
te onderscheiden:

zin van het eerste lid);

zin van het eerste lid);

37 EHRM 20 oktober 2011, 29979/04 (Rysovskyy t. Ukraine). 
38 EHRM 21 mei 2002, 28856/95, EHRC 2002/89 (Jokela t. 

Finland).
39 EHRM 23 september 1982, 7151/75, 7152/75 (Sporrong en 

Lönnroth t. Zweden). 

lid).

De eerste regel moet volgens het EHRM worden gezien 
als het algemene beginsel, terwijl de twee volgende regels 
daarvan een uitwerking zijn. Deze regels dienen in onder-
linge samenhang te worden bezien. Een lidstaat moet 
zich ten opzichte van burgers, maar ook ten opzichte van 
rechtspersonen40 in principe onthouden van inbreuken 
op het eigendomsrecht.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in 
2012 een beknopt beslismodel41 opgesteld, dat hieronder 
staat weergegeven. 

Summier basismodel  artikel 1 Eerste protocol

– is er sprake van eigendom?
– zo ja, is dit bestaand eigendom of toekomstig 

(legitimate expectations)?
– is er sprake van een inmenging (onteigening,  

regulering)?
– wordt het karakter van de eigendom(saanspraak) 

(essence of the right) door de inmenging aangetast?
– is de inmenging te rechtvaardigen door:

– wettelijke basis met legitiem doel, kenbaar en 
voorzienbaar,

– vaststelling van de betrokken (wederzijdse) 
belangen,

– de afweging daarvan
– verzachtende maatregelen, al dan niet in combi-

natie:
– tijdige aankondiging (voorzienbaarheid)
– compensatie (geheel of gedeeltelijk)
– overgangsrecht: soort, duur en omvang (rechts-

zekerheid, rechtsgelijkheid, uitvoerbaarheid)
– hardheidsclausules voor gevallen van 

persoonlijke en onevenredige zware last 
(individual and excessive burden)

In de rechtspraak bestaat de toetsing (inmiddels) uit een 
concrete driedeling op legaliteit, legitimiteit en propor-
tionaliteit.42 Daaraan gaan vooraf de vragen naar eigen-
domsbegrip en mate van inmenging.

40 Uitgebreid over mensenrechten en de positie van de rechts-
persoon: A.L.J. van Strien, ‘De rechtspersoon in het strafpro-
ces’ (dissertatie), Den Haag 1996. Zie ook: J-K Sluijs (e.a., 
red.), ‘Mensenrechten en toezichthouders’, Den Haag 2014.

41 Kamerstukken II 2012/2013, 33 400-XV, nr. 7 (advies 
W12.12.0147/III).

42 Zie de noot van J.L.R.A. Huydecoper onder NJ 2014, 426 – 
HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:827.
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Het EHRM gaat uit van een ruim eigendomsbegrip. Voor 
de bepaling van de reikwijdte van het eigendomsbegrip 
in artikel 1 EP EVRM volgt uit de rechtspraak van het 
EHRM dat de term ‘eigendom’ (‘possessions’, ‘biens’) 
wordt gebruikt als een autonoom begrip, dus los van de 
kwalificaties die daaraan door het nationale recht worden 
gegeven. Het EHRM hanteert als vuistregel dat als eigen-
dom wordt aangemerkt dat wat op geld waardeerbaar is en 
daarmee rechten en belangen die een vermogenswaarde 
vertegenwoordigen, met een ruim toepassingsbereik. 
Ook een ondernemingsgebonden vergunning43, inmen-
ging in een overeenkomst44, inmenging in goodwill45, 
inmenging in een klantenbestand46 en onder omstan-
digheden inmenging in een (illegale) gedoogsituatie47 
kunnen eronder vallen. Beschermd worden bovendien de 
afgeleide economische belangen verband houdend met 
exploitatie als belangrijk onderdeel van de totale bedrijfs-
uitoefening48 en de afgeleide gebruiksmogelijkheden.49 
Het betreft daarmee niet alleen (on)roerende zaken, maar 
ook vermogensrechten. 

Eigendomsrechten kunnen zelfs toekomstige aanspraken 
betreffen. In dat geval moet sprake zijn van gewettigde 
verwachtingen (‘legitimate expectations’). Daarvan is sprake 
wanneer een belanghebbende zijn of haar aanspraak kan 
baseren op het recht, dat wil zeggen bestendige wetge-
ving of vaste jurisprudentie en voorts wanneer aan de 
gestelde (wettelijke) voorwaarden wordt voldaan. Daarom 
noteert het EHRM het begrip gewettigde verwachtingen 
en hanteert het niet een definitie van gerechtvaardigde 
verwachtingen. Aanspraken die zijn gebaseerd op een 
omstreden uitleg van de wet of regeling en die niet zijn 
bevestigd door nationale rechtspraak, worden door het 
EHRM in beginsel niet aangemerkt als gewettigde ver-
wachtingen. Wat uitdrukkelijk niet tot het eigendoms-
begrip wordt gerekend, zijn bijvoorbeeld aanspraken die 
verloren zijn gegaan door vermogensverlies tengevolge van 
inflatie, recessie en financiële crises.50 Daarmee heeft het 
EHRM een begrenzing gegeven van het eigendomsbegrip. 
Voor de Nederlandse wetgever staat het buiten discussie 
dat bij inmenging in die rechten en belangen het recht 

43 EHRM 7 juli 1989, 10873/84 (Tre Traktörer Aktiebolag t. 
Zweden). 

44 EHRM 24 september 2002, 27824/95 (Posti en Rahko t. 
Finland).

45 EHRM 26 juni 1986, 8543/79; 8674/79; 8675/79; 8685/79 
(Van Marle e.a. t. Nederland).

46 EHRM 25 maart 1999, 31107/96 (Iatrides t. Griekenland).
47 EHRM 18 juni 2002, (Öneryildiz t. Turkije) rov. 140-142. 
48 Tre Traktorer Aktiebolag t. Zweden, t.a.p.
49 EHRM 29 april 1999, (Chassagnou e.a. t. Frankrijk), JB 1999, 

186, m.nt. AWH, NJCMbull 1999, p. 771 e.v., m.nt. Bosma 
en Mendelts.

50 EHRM 7 februari 2012, 25678/09 (Lanchava e.a. t. Georgië).

op bescherming van eigendom zoals vastgelegd in 1 EP 
EVRM, in het geding kan zijn.51 

Inmenging in het eigendomsrecht kan bestaan uit ont-
neming of regulering. De grens daartussen bakent het 
EHRM niet scherp af. Het EHRM laat in veel gevallen in 
het midden of sprake is van ontneming dan wel regulering. 
Regulering kan neerkomen op ontneming wanneer geen 
zinvol gebruik van de eigendom of eigendomsbestandde-
len resteert. De ontneming van eigendom kan geschraagd 
worden op een feitelijke beoordeling. In bestuurlijke sanc-
tiezaken draait het veelal om de regulering van eigendom 
(de derde hoofdregel uit artikel 1 EP EVRM): het (signi-
ficant) beperken van de gebruiksmogelijkheden van de 
eigendom als gevolg van de financiële impact zonder dat 
het beschikkingsrecht daarover (geheel) verloren gaat. 
Dit kan betekenen dat er geen evenwicht bestaat tussen 
het algemeen belang van handhaving en het middel dat 
daarvoor gekozen is. Die beoordeling kan stuiten op de 
grenzen van artikel 1 EP EVRM, zo onderkent ook de 
wetgever.52 In de rechtspraak wordt vervolgens binnen een 
vast algemeen toetsingskader nagegaan of deze inmenging 
en aantasting kan worden gerechtvaardigd.

De eerste toetsing is daarbij een legaliteitstoetsing: is er 
een basis in nationaal recht?53 In de regel is de inbreuk 
bij wet voorzien, maar soms kan de nadere beleidsmatige 
rechtsbasis voor de inmenging als onevenwichtig, wil-
lekeurig, inconsistent en onvoldoende precies worden 
aangeduid. Ook de voorzienbaarheid van die (vaak sec-
torspecifieke) regelgeving kan daarbij een rol spelen en 
soms zelfs de toegankelijkheid ervan. Daarbij is relevant 
dat veel bestuursorganen als toezichthouder ook via de 
invulling van beleid en het handhaven daarvan verworden 
tot eigen wetgever. Het EHRM achtte het vereiste van 
voorzienbaarheid bijvoorbeeld geschonden in de zaak 
Serkov.54 Het schort met name bij beleid nog wel eens 
aan de vereiste een juiste mate van precisie en dat kan 

51 Kamerstukken II 2011/12, 33 059, nr. 3, p. 14-18 en p. 33.
52 Zie noot 51. Vergelijk ook: Kamerstukken II 2011/12, 33 207, 

nr. 4, p. 10 e.v. ten aanzien van de proportionaliteit van de wei-
gering van een uitkering in het kader van artikel 6 EVRM die 
doorwerkt bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de 
bestraffing in het kader van artikel 1 EP EVRM. De regering 
meent met de toepassing van de Awb bepalingen omtrent 
bestuurlijke boeten wordt voldaan aan de waarborgen van 
het EVRM. Met deze aanpassing wordt volgens de regering 
tegemoet gekomen aan de fundamentele bezwaren van de 
Afdeling wetgevingsadvisering van de Raad van State. 

53 EHRM 20 februari 2003, 20652/92 (Djavit An t. Turkije).
54 EHRM 7 juli 2011, 3976/05 (Serkov t. Ukraine). Zie ook: 

EHRM 30 mei 2000, 24638/94,
 (Carbonara en Ventura t. Italië), rov. 91 en 107.
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de voorzienbaarheid raken, of zoals het EHRM overweegt 
in de zaak Vogt:55

‘(…) The level of precision required (…) depends to a 
considerable degree on the content of the instrument in  
question, the field it is designed to cover and the number 
and status of those to whom it is adressed’

Van met name ondernemingen wordt echter al snel ver-
wacht dat zij kennis vergaren over wet- en regelgeving. Is 
sprake van manifeste weeffouten in de wet of regelgeving 
die leiden tot arbitraire uitkomsten, dan is dat voor het 
EHRM (en het VWEU) het moment voor ingrijpen, ofwel56 
in de sleutel van de legaliteitstoetsing ofwel in de sleutel 
van de fair balance-toets die hierna, na de legitimiteitstoets 
wordt besproken.

De tweede toetsing, op legitimiteit, vereist dat de wetge-
ver met een regulering van het gebruik van eigendom 
een doel in het algemeen belang nastreeft. Zowel bij de 
keuze van het doel als de kwalificatie ‘algemeen belang’ 
komt aan de wetgever een ruime beoordelingsmarge toe. 
Die marge wordt overschreden indien de keuze van de 
wetgever elke redelijkheid ontbeert. De Afdeling advi-
sering van de Raad van State betrekt die legitimiteits-
toetsing bij wetsvoorstellen ook in haar beoordeling.57  
 
De derde toetsing wordt in de rechtspraktijk vaak centraal 
gesteld. In recente rechtspraak van het EHRM is zelfs te 
zien dat deze fair balance-toets naar voren wordt gehaald 
in de beoordeling.58 Dat lijkt aan te sluiten bij een bredere 
ontwikkeling van denken over eigendomsrechten waarbij 
niet langer de instituties die nodig zijn voor het garande-
ren van het eigendomsrecht (een wettelijk kader en een 
economisch kader) centraal worden gesteld, maar de vraag 
of een specifieke, significante negatieve uitkomst als onge-
wenst effect is te betitelen.59 Het EHRM lijkt daarbij aan 
te sluiten door een gestelde inbreuk te beoordelen vanuit 
een sociaal-economische invalshoek. Zo neemt het Hof in 
de zaak Statileo60 vanuit die benadering de maat van een 
‘significant disadvantage’ tot uitgangspunt.

Indien in beginsel sprake is van een rechtsgeldige inbreuk 
op het eigendomsgrondrecht met een doelstelling in het 

55 EHRM 26 september 1995, 17851/91 (Vogt t. Duitsland), 
rov. 48.

56 Voor een voorbeeld van de invulling van de keuze: EHRM 
27 september 2011, 7359/06 (Agurdino SRL t. Moldavië).

57 Bijvoorbeeld: Kamerstukken II 2012–2013, 33 407, nr. 4.
58 Aldus: Harris, O’Boyle & Warbrick, ‘Law of the European 

Convention on Human Rights’, Oxford 2014, p. 904.
59 L. Murphy, T. Nagel, ‘The Myth of Ownership’, New York 

2002, p. 173 e.v.; A. Sen, ‘Het idee van rechtvaardigheid’, 
Rotterdam 2013, p. 369 e.v.

60 EHRM 10 juli 2014, final 10 oktober 2014, 12027/10 (Statileo 
t. Kroatië), NJB 2014, 2060.

algemeen belang, moet vervolgens worden getoetst of er 
proportionaliteit bestaat tussen het individuele belang van 
de vermeende overtreder en het algemeen belang. Deze 
proportionaliteitstoetsing vindt op twee niveaus plaats. Op 
het niveau van de regelgeving is de rechtsvraag of een rede-
lijke mate van evenredigheid bestaat tussen de gebruikte 
middelen en het doel dat ermee wordt nagestreefd. Is 
sprake van een redelijke verhouding op wetgevingsniveau 
tussen de bescherming van individuele rechten en het 
algemeen belang? Het tweede toetsingsniveau ziet op de 
rechtsvraag of een bepaald individu een buitensporige 
last draagt.

Bij de toetsing wordt voorop gesteld dat de wetgever een 
ruime beoordelingsvrijheid (wide margin of appreciation) 
toekomt wat betreft de beoordeling van wat in het alge-
meen belang is, alsmede bij de keuze van de middelen 
om dit belang te dienen. Interessant is dat het HvJEU niet 
met de wide margin-doctrine werkt: in alle lidstaten geldt 
het Handvest rechtstreeks. Die toetsing loopt daarmee 
langs een iets andere route, die van proportionaliteit en 
evenredigheid van overheidshandelen, waarbij overheids-
organen discretionaire ruimte wordt gelaten. Hoe dat 
verschil uitpakt in een nationale beoordeling van een 
ingeroepen inbreuk op artikel 17 Handvest is nog niet 
duidelijk. Vermoedelijk is er weinig verschil in uitkomst. 
Uitgangspunt is hoe dan ook volgens vaste jurisprudentie 
van het EHRM dat aan de wetgever een ruime beoorde-
lingsvrijheid toekomt. Het HvJEU respecteert net als het 
EHRM de gemaakte afweging tenzij deze afweging elke 
redelijke grond ontbeert, of zoals het EHRM overweegt 
‘manifestly without reasonable foundation’ danwel ‘is devoid 
of reasonable foundation’.61 Dat het gestelde doel ook met 
een lichter middel kan worden bereikt, is op zichzelf niet 
voldoende om te concluderen dat de inbreuk ongerecht-
vaardigd is.62 De wetgever wordt een duidelijke zorgplicht 
toegerekend, één waarin van schending van het proporti-
onaliteitsbeginsel sprake is wanneer de wetgever bewust 
het risico aanvaardt dat een groep belanghebbenden in zijn 
eigendomsrechten onevenredig sterk wordt aangetast. Die 
zorgplicht kan zich ook uitstrekken over de (potentiële) 
schadepositie van overtreders, inclusief de vaak indrin-
gende naming and shaming.63

Ten aanzien van het bestuursrechtelijk sanctiearsenaal 
zal op wetgevingsniveau niet snel sprake zijn van een 
ingecalculeerd risico dat een groep belanghebbenden in 
zijn eigendomsrechten onevenredig sterk wordt aangetast. 

61 Vgl. EHRM 9 december 1994, 13092/87; 13984/88, (The 
Holy Monastries t. Griekenland); EHRM 21 februari 1986, 
nr. 8793/79 (James t. VK), rov. 46.

62 EHRM 19 december 1989, 10522/83; 11011/84; 11070/84 
(Mellacher t. Oostenrijk), rov. 53.

63 Daarover: D.R. Doorenbos, Naming & Shaming (oratie), 
Deventer 2007.
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Dat brengt overigens niet mee dat de tweede toets niet 
meer relevant is.64 Integendeel. Juist die toetsing is in de 
praktijk van handhaving en toezicht relevant en kan bij-
voorbeeld de evenredigheidseisen van artikel 3:4 lid 2 Awb 
en artikel 5:13 Awb versterken. Het is dan wel van belang 
dat concrete individuele omstandigheden kunnen worden 
aangetoond, en de last ook als excessief is te kenmer-
ken. De uitspraak van het EHRM inzake Megadat65 over 
de intrekking van een vergunning onderschrijft dat een 
meer indringende proportionaliteitstoetsing zou moeten 
plaatsvinden naarmate de inbreuk op het eigendomsrecht 
ernstiger is. Het EHRM lijkt bij het vaststellen van de 
mate van de last soms enige abstractie in bijvoorbeeld de 
berekening ervan toe te laten, zo volgt uit de zaak Bittó66, 
waarbij een sterke restrictie in inkomsten door staatsin-
terventie meeweegt in de fair balance-toets, ongeacht het 
bestaan van verschil van mening over de rekenmethodes 
en het uitblijven van specifieke financiële informatie.

Met de uitspraak in de zaak Jussila67 heeft het EHRM al 
een eerste voorschot op differentiatie in toepassing van 
waarborgen genomen door te overwegen dat bij minder 
ingrijpende bestuurlijke boetes niet alle (procedurele) 
garanties van artikel 6 EVRM ten volle hoeven te gelden. 
Een logische tegenhanger van die benadering is een meer 
indringende proportionaliteitstoetsing bij ingrijpender 
sancties. Artikel 6 lid 1 EVRM biedt overigens zelf geen 
evenredigheidsmaatstaf, daarvoor zal een accessoir beroep 
op artikel 1 EP EVRM moeten worden gedaan.68 Een beoor-
deling aan de hand van artikel 17 Handvest zou, gelezen 
in verband met artikel 49 lid 3 Handvest (dat bepaalt dat 
de straf niet onevenredig mag zijn aan het strafbare feit), 
zelfs een iets zwaardere toetsing op evenredigheid kunnen 
inhouden dan de door het EHRM geformuleerde toetsing. 
De zwaarte van de sanctie zou dan eerder doorslaggevend 
kunnen zijn dan de aan artikel 6 EVRM gekoppelde vraag 
of een sanctie al dan niet bestraffend is. In het al aange-
haalde onderzoeksrapport ‘Adequate rechtsbescherming bij 
grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen’  wordt de vraag of, 
en zo ja in hoeverre, artikel 1 EP EVRM meer procedurele 
eisen stelt dan de ‘civil rights and obligations’-poot van 
artikel 6 EVRM niet stellig beantwoord. Of artikel 1 EP 
EVRM een surplus aan bescherming biedt valt volgens 

64 Vgl. HR 27 juni 2014, 12/04123, ECLI:NL:HR:2014:1524; 
het verwijzingshof moet uitzoeken of sprake is van een 
individuele en buitensporige last.

65 EHRM 8 april 2008, 21151/04 (Megadat t. Moldavië), AB 
2008/224.

66 EHRM 28 januari 2014, 30255/09 (Bittó t. Slovakije).
67 EHRM 23 november 2006, 73053/01, (Jussila t. Finland).
68 Het EHRM leest in het recht op een eerlijke behandeling 

van artikel 6 lid 1 EVRM een evenredigheidsoordeel op 
wetsniveau en daarmee een toets of de wettelijke bepalingen 
met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel tot stand 
zijn gekomen. Bijvoorbeeld EHRM 2 juli 2002, 33402/96 
(Göktan t. Frankrijk), rov. 58.

de auteurs van het onderzoeksrapport ‘Adequate rechtsbe-
scherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen’ nog 
moeilijk in algemene zin te zeggen. Wel wordt artikel 1 
EP EVRM gepositioneerd als sleutelbepaling voor het 
afwegen van het vereiste niveau van rechtsbescherming 
waarbij de zwaarte van de sanctie een grotere rol lijkt te 
spelen dan in de rechtspraak van de ABRvS onder artikel 
6 EVRM thans als vaste rechtspraak geldt. Daarbij past 
dan weer wel de nuancering dat onder artikel 1 EP EVRM 
meestal een ruime beoordelingsvrijheid aan de vereiste 
intensiteit van de rechterlijke toetsing afbreuk kan doen.

Conclusie

De toetsing van de Nederlandse bestuursrechter van 
het opleggen van bestuurlijke sancties is intensief en 
streng. Een toegenomen beroep op het EVRM en de te 
verwachten verdere opmars van het Handvest in spe-
cifieke zaken zullen voor een verdere verfijning zorg-
dragen. Fundamentele supranationale eisen hebben 
het bestuursrechtelijk sanctierecht zijn positie gegeven 
en het nadien ook wel herschikt. Dat proces van her-
schikken zal zich verder ontwikkelen. De belangrijkste 
ontwikkeling lijkt te zijn de differentiatie die het EHRM 
bij de toepassing van waarborgen is gaan aanbrengen. 
Dat geeft vermeende overtreders de mogelijkheid hun 
rechten van verdediging op het scherpst van de snede 
te voeren. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat 
een schending van artikel 1 EP EVRM niet snel wordt 
aangenomen. Daar waar in concrete zaken rafelranden 
in bestuurlijk handelen of wet- en regelgeving zichtbaar 
worden gemaakt of daar waar bestuurlijk ingrijpen exces-
sieve rechtsgevolgen of buitensporige economische en 
financiële gevolgen heeft, hebben EVRM en Handvest 
een concreet toepassingsbereik. Uiteindelijk moet de 
bestuursrechter kunnen voorkomen dat de betrokken 
burger of het betrokken bedrijf met een onevenredige 
sanctie wordt geconfronteerd. Dat in het onderzoeksrap-
port ‘Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend 
overheidsingrijpen’ ten behoeve van de Rechtspraak een 
lans wordt gebroken voor differentiatie in rechtsbescher-
ming op basis van de impact van de sanctie is toe te 
juichen. De intensiteit van de rechterlijke toetsing moet 
indringender zijn naarmate de aantasting van econom-
siche belangen groter is. De Verdragsrechtelijke waar-
borgen van het eigendomsrecht zullen daarbij een meer 
dominante positie kunnen verkrijgen.
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