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De boete uit balans1 
 
Essentie: Het gebruik van de boetebevoegdheid door de AFM en DNB wordt belicht 
en afgezet tegen de discussie tussen de voor- en tegenstanders van de invoering 
ervan.  
Trefwoorden: bestuurlijke boete, financieel toezicht, transparantie en tegenwicht. 
 
1. Introductie 
 
In dit artikel doe ik verslag van mijn onderzoek naar het gebruik van de bestuurlijke 
boete in de praktijk van het financieel toezicht.2 De financiële toezichthouders, de 
AFM en DNB, beschikken sinds 2000 over de bevoegdheid een bestuurlijke boete op 
te leggen. De bestuurlijke boete was het antwoord van de beleidsmakers op het 
zogenoemde handhavingstekort ten aanzien van de sociaaleconomische 
ordeningswetgeving, waaronder het financieel toezichtrecht. De invoering van de 
bestuurlijke boete kan worden beschouwd als een systeemdoorbraak in de 
rechtshandhaving: straffen door een bestuursorgaan, met rechterlijke toetsing achteraf 
waartoe betrokkene zelf het initiatief moet nemen. De verwachtingen van de 
doelmatigheid waren hoog. Tegelijk was er scherpe kritiek vanuit de 
rechtswetenschap en -praktijk. De bestuurlijke boete zou niet aan bestuursorganen 
zijn toe te vertrouwen; de belangen van betrokken zouden beter zijn gewaarborgd 
binnen het straf(proces)recht.  
  
Uit mijn onderzoek komt een opmerkelijke discrepantie naar voren tussen de beoogde 
doelen en werking van de bestuurlijke boete enerzijds en de toepassing ervan in de 
praktijk van het financieel toezicht anderzijds. Zo leggen de financiële 
toezichthouders relatief weinig boetes op en voor een ander type zaken dan waarvoor 
het oorspronkelijk was bedoeld. Dit werpt een nieuw licht op de destijds naar voren 
gebrachte bezwaren tegen de bestuurlijke boete, namelijk de onevenwichtigheid van 
de belangenafweging en de gebrekkige transparantie van het boeteproces. Ik bepleit 
dan ook kritischer rol door de boetefunctionaris van de financiële toezichthouders en 
de bestuursrechter en meer transparantie over het gevolgde boetebeleid en de 
gehanteerde belangenafweging in het boetebesluit.  
 
Ik zal dit uitwerken in onderstaand artikel. Daarvoor ga ik eerst in op de 
ontstaansgeschiedenis van de bestuurlijke boete, de verwachtingen die werden 
gekoesterd evenals de bezwaren die naar voren werden gebracht. Vervolgens zet ik de 
boetepraktijk daar tegen af, waarbij ik in ga op het gebruik van de boetebevoegdheid 
als zodanig en de belangenafweging bij het opleggen van de boete en het bepalen van 

                                                        
1 Arnt Mein is als onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. Daarnaast was hij als 
promovendus werkzaam aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  
2 A.G. Mein. De boete uit balans. Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het 
financieel toezicht (dissertatie). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers, 2015. 



 2 

de hoogte ervan. Ik sluit af met een beschouwing over wat dit zou kunnen betekenen 
voor de boetepraktijk.  
 
2. De ontstaansgeschiedenis van de bestuurlijke boete: het handhavingstekort 
 
De introductie van de bestuurlijke boete in het financieel toezicht maakte deel uit van 
een opmars van de bestuurlijke boete door de sociaaleconomische 
ordeningswetgeving in de jaren negentig van de vorige eeuw. De bestuurlijke boete 
was het beleidsmatige antwoord op het zogenoemde handhavingstekort ten aanzien 
van die wetgeving, zoals dat in die tijd werd ervaren. Dat wil zeggen dat tegen lichte 
en veelvoorkomende overtredingen van het sociaaleconomisch ordeningsrecht 
onvoldoende zou worden opgetreden. Dit werd in de beleids- en kamerstukken 
beschouwd als een probleem, omdat het afbreuk zou doen aan het gezag van de 
overheid en de nalevingsbereidheid van burgers en bedrijven.3 Er werd in dit verband 
in de stukken zelfs gerept van ‘een sluipend proces van rechtsinflatie’.4  
 
De klassieke handhavingsstrategie, de inzet van het strafrecht, bleek gaandeweg 
minder passend om op te treden tegen het groeiend aantal overtredingen van het 
sociaaleconomisch ordeningsrecht. Strafrechtelijke handhaving was immers vrij 
arbeidsintensief, tijdrovend en kostbaar. Daarnaast was het strafrechtelijk 
handhavingsapparaat in de loop der tijd al flink overbelast geraakt. In de 
beleidsstukken klonk dan ook de wens door dat het strafrecht gereserveerd zou 
moeten worden voor ernstige normschendingen: de zogenoemde ultimum remedium-
gedachte.5 Binnen het financieel toezicht speelde in dit verband ook nog een rol dat de 
toen beschikbare bestuursrechtelijke bevoegdheden ook niet altijd uitkomst boden om 
passend op te treden.6  
 
Doordat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd door het betreffende 
bestuursorgaan zelf, zonder rechterlijke toetsing vooraf (‘lik op stuk’), werd het door 
beleidsmakers en wetgevingsjuristen gezien als een aantrekkelijk, doelmatig 
alternatief voor de strafrechtelijke handhaving. In breder perspectief past de opkomst 
van de bestuurlijke boete in een ‘punitief maatschappelijk klimaat’, waarin van de 
overheid een actief optreden wordt verlangd ter beheersing van maatschappelijke 

                                                        
3 Dat zijn de nota’s Recht in beweging (Kamerstukken II, 1989/90, 21 829, 2), Met vaste hand 
(Kamerstukken II, 1990/91, 22 045, 2), het rapport Rechtshandhaving van de WRR, 1988 en het 
rapport van de commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving (de cie Korthals Altes), 
1995.  
4 Dat was in de nota Recht in beweging (Kamerstukken II, 1989/90, 21 829, 2, p. 18). 
5 Aldus het rapport Handhaving door bestuurlijke boeten van de Commissie voor de toetsing van 
wetgevingsprojecten (de cie Kortmann) (1994). 
6 De financiële toezichthouders konden destijds weinig meer doen dan het geven van een aanwijzing of 
het aanscherpen of intrekken van de vergunning. Dat werd echter vaak weer als te zwaar ervaren. Vgl. 
F. de Vries. Het bestuurlijke sanctie-instrumentarium in de financiële toezichtwetgeving. Blijft er nog 
iets te wensen voor de financiële toezichthouders? Tijdschrift voor onderneming en strafrecht, 2004/5.  
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risico’s.7 Intensivering van toezicht en bestuurlijke handhaving nemen daarbij een 
belangrijke plaats in. In dat klimaat wordt het recht vooral instrumenteel benaderd: 
een nieuwe, wettelijke bevoegdheid wordt in het leven geroepen om bepaalde 
beleidsdoelen te realiseren, zoals het terugdringen van het handhavingstekort.  
 
3. Verwachtingen van de bestuurlijke boete 
 
De aanleiding voor de introductie van de bestuurlijke boete was dus het 
handhavingstekort. De onderliggende motieven voor de invoering van de bestuurlijke 
boete waren echter minder duidelijk; principiële en pragmatische redenen liepen door 
elkaar.  
 
Aanvankelijk werden in de adviezen en kamerstukken vooral principiële argumenten 
aangedragen.8 Het strafrecht moest worden beschouwd als ultimum remedium en zou 
voortaan, als zwaarste handhavingsmiddel, worden gereserveerd voor ernstige en 
meer complexe overtredingen en misdrijven met een zware normatieve lading.9 Als 
spiegelbeeld hiervan zouden bestuursorganen nadrukkelijk verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor de handhaving van hun ‘eigen’ bestuurlijke regelgeving. Die 
waren immers al belast met de uitvoering van de sociaaleconomische 
ordeningswetgeving en zouden in het verlengde daarvan, in plaats van of naast het 
Openbaar Ministerie, ook belast moeten worden met de handhaving daarvan. Zij 
zouden hierdoor een eigen handhavingsbeleid kunnen gaan voeren en niet meer 
afhankelijk zijn van het Openbaar Ministerie (de ‘alles in een hand’-gedachte). 
Kortom, met de bestuurlijke boete zou het sanctiearsenaal van bestuursorganen 
worden uitgebreid en versterkt.  
 
Gaandeweg werden in de stukken steeds meer pragmatische argumenten 
aangevoerd. 10  Ten eerste zou het handhavingstekort niet meer kunnen worden 
teruggedrongen met behulp van het strafrecht. Intensivering van de strafrechtelijke 
handhaving zou geen uitkomst bieden, omdat het bewerkelijke strafrecht minder 
passend werd geacht voor de afhandeling van relatief lichte en veelvoorkomende 
                                                        
7 Vgl. M.A.H. van der Woude. Wetgeving in een Veiligheidscultuur. Totstandkoming van 
antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts)politieke context 
(dissertatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2012. 
8 Bijvoorbeeld in het advies Handhaving door bestuurlijke boeten van de commissie voor de toetsing 
van wetgevingsprojecten (de cie Kortmann) (1994). De commissie greep daartoe terug op 
eerdergenoemde notities (zie noot 3). Het kabinet nam deze redenering over, getuige onder meer het 
kabinetsstandpunt naar aanleiding van het advies van de commissie Kortmann (Kamerstukken II, 
1993/94, 23 400 VI, 48) en later de Memorie van Toelichting van de Vierde tranche van de Algemene 
wet bestuursrecht (Kamerstukken II, 2003/04, 29 702, 3).  
9 Over het geleidelijke verlies aan zeggingskracht van dit argument, zie o.a. J. Crijns. Stuurloos 
strafrecht (oratie). Leiden, 2013.   
10 Onder meer in het advies Het recht ten uitvoer gelegd, oude en nieuwe instrumenten van de 
rechtshandhaving van de commissie heroverweging instrumentarium rechtshandhaving (de cie 
Korthals Altes) (1995) en het advies Handhaven op Niveau van de commissie bestuursrechtelijke en 
privaatrechtelijke handhaving (de cie Michiels) (1998). Ook die werden door het kabinet overgenomen, 
vgl. het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de advies van de commissie Michiels (Kamerstukken II, 
1999/00, 26 800 VI, 67). 
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overtredingen van het ordeningswetgeving en het strafrechtelijk systeem bovendien al 
zwaar zou zijn overbelast.11 Ten tweede zou het specialistisch-technisch karakter van 
de ordeningswetgeving afhandeling door hooggespecialiseerde bestuursorganen 
rechtvaardigen. Die werden beter in staat geacht de handhaving van de specialistische 
sociaaleconomische ordeningswetten op zich te nemen, dan het generalistisch 
ingestelde Openbaar Ministerie.12                    
 
Bij de introductie van de bestuurlijke boete in het financieel toezicht werden 
vergelijkbare gronden aangevoerd.13 In de vraaggesprekken gaven de medewerkers 
van de financiële toezichthouders aan de handhaving veel liever zelf ter hand te 
nemen, omdat zij zich sterk afhankelijk achtten van het Openbaar Ministerie. Het 
Openbaar Ministerie was niet snel genegen een aangifte in behandeling te nemen en 
als dat dan gebeurde volgde veelal een sepot of legde de strafrechter een te milde 
boete op, aldus respondenten.  
 
4. Bedenkingen bij de bestuurlijke boete 
 
Tegelijkertijd wezen critici op het eenzijdige karakter van eerdergenoemd 
pragmatisme en vroegen aandacht voor de noodzakelijke zorgvuldigheid en 
evenredigheid bij het gebruik van de boetebevoegdheid.14 Zo zou de bestuurlijke 
boete afbreuk doen aan de vereiste professionele distantie en objectiviteit van het 
bestuursorgaan, door de concentratie van bevoegdheden in handen van het 
bestuursorgaan. Een te ver doorgevoerde specialisatie zou in dit verband leiden tot 
eenzijdigheid en tunnelvisie. Ook zou het proces van boeteoplegging onvoldoende 
transparant en controleerbaar zijn, zoals dat in het strafprocesrecht wel het geval is. 
Verder zou het gebruik van de boetebevoegdheid afbreuk doen aan de voor het 
toezicht noodzakelijke vertrouwensrelatie. Dit bezwaar werd in het bijzonder 
aangevoerd in het kader van het financieel toezicht, waar men de instandhouding van 
een goede werkrelatie tussen toezichthouder en onder toezicht gestelde als een 
belangrijke voorwaarde zag voor effectief toezicht. 15  Tot slot zou de 
rechtsbescherming door de bestuursrechter geringer zijn dan die door de strafrechter, 
gelet op de terughoudende rolopvatting van de bestuursrechter.  
 
                                                        
11 De veronderstelde doelmatigheid van de bestuurlijke boete is minder evident sinds de invoering van 
de OM-afdoening, zie N.J.M. Kwakman. De bestuurlijke boete: publiekrechtelijke eigenrichting. 
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht,  2006/47, p. 331-339. 
12 Daarbij werd destijds in het bijzonder gedacht aan hooggespecialiseerde toezichthouders zoals de 
AFM, DNB en de NMa. In deze visie is de bestuurlijke boete een niche.  
13 Vgl. de Memorie van Toelichting bij de Wet tot invoering van de last onder dwangsom en 
bestuurlijke boete in de financiële wetgeving (de Wet IDBB) (Kamerstukken II, 1997/98, 25 821, 3).  
14 Vgl. o.a. G.J.M. Corstens. Bestuurlijke boete in de vierde tranche Awb. Nederlands Juristenblad, 
2000/24, p. 1185-1190, C.L.G.F.H. Albers. De bestuurlijke boete. Magische lijn of hellend vlak? JB 
Plus, 2000/4, p. 138-152, N.J.M. Kwakman. De bestuurlijke boete: publiekrechtelijke eigenrichting. 
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2006/47, p. 331-339 en P.A.M. Mevis. Bestuurlijke boete in 
Absurdistan. Ars Aequi, 2005/7-8, p. 580-587. 
15 D.R. Doorenbos, Vroeger kon je lachen. in: D.R. Doorenbos (red.). Voorkennis, toezicht en boetes in 
de nieuwe financiële wetgeving. Deventer: Kluwer, 2000, p. 1-12.  
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De kritiek heeft over het algemeen een sterk rechtstatelijk karakter. Een veelzeggend 
citaat in dit verband is van Corstens, voormalig president van de Hoge Raad, en luidt 
als volgt: bestuursorganen zouden niet staan in ‘een traditie van zorgvuldige en 
afgewogen sanctieoplegging, die voor een deel is vastgelegd in geschreven en 
ongeschreven rechtsnormen en voor een ander deel een kwestie van bejegening en 
mores is’.16  
 
Daarnaast werd er nog in het bijzonder scherpe kritiek uitgeoefend op hoogte van de 
bestuurlijke boete in het kader van het financieel toezicht, toen die in 2009 aanzienlijk 
werd verhoogd. 17  Die zou disproportioneel zijn en uit de pas lopen met het 
strafrecht.18  
  
5. De boetepraktijk 
 
De kritiek is na verloop van tijd echter verstomd en de bestuurlijke boete heeft in de 
toezichtpraktijk een hoge vlucht genomen. Wat daarbij opvalt, was dat de 
verwachtingen van de bestuurlijke boete evenals de kritiek daarop voornamelijk 
waren gebaseerd op theoretische veronderstellingen en rechtssystematische 
argumenten en niet op praktijkonderzoek. Dit bracht mij tot mijn onderzoek naar 
boetepraktijk in het kader van het financieel toezicht. Daarbij heb ik eerst de motieven 
voor en de kritiek op de invoering van de bestuurlijke boete gereconstrueerd, om daar 
vervolgens het daadwerkelijke gebruik van de boetebevoegdheid tegen af te zetten.19 
De onderzoeksvraag luidde: Hoe maken de financiële toezichthouders gebruik van 
hun boetebevoegdheid in het licht van de discussie tussen voor- en tegenstanders over 
de invoering daarvan? Ik heb daarbij het accent gelegd op de belangenafweging bij 
het besluit om de boete op te leggen en het bepalen van de hoogte ervan.  
 
5.1 Het gebruik van de boetebevoegdheid 
 
Hoe hebben de financiële toezichthouders vorm en inhoud gegeven aan hun nieuwe 
bevoegdheid? Uit mijn onderzoek komt naar voren dat zij hun verantwoordelijkheid 
                                                        
16 G.J.M. Corstens. Een stille revolutie in het strafrecht. Arnhem: Gouda Quint, 1995, p. 18. Deze 
kritiek is na verloop van tijd wel in een ander daglicht komen te staan, doordat strafrecht en 
bestuursrecht steeds verder naar elkaar toe groeien. Vgl. A.R. Hartmann, Over de grenzen van de 
dogmatiek en into fuzzy law (oratie). Apeldoorn/Antwerpen: Maklu, 2011 en R. Stijnen, 
Rechtsbescherming tegen bestraffing in het strafrecht en het bestuursrecht. Een rechtsvergelijking 
tussen het Nederlandse strafrecht en bestraffende bestuursrecht, mede in Europees perspectief 
(dissertatie). Deventer: Kluwer, 2011.  
17 Op basis van de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (de Boetewet). Stb. 2009, 327.  
18 Vgl. D.R. Doorenbos & C.A. Doets. Wijziging boetestelsel financiële wetgeving – Maximum 
overdrive. Ondernemingsrecht, 2008/147, p. 507-514 en D.R. Doorenbos. Nieuw boetestelsel 
financiële wetgeving. Ondernemingsrecht, 2009/128, p. 538-545. 
19 De boetepraktijk heb ik in kaart gebracht aan de hand van openbare boetebesluiten (165 van de AFM 
en (slechts) 13 van DNB, over de periode 2004-2012, jaarverslagen en rapporten e.d. van de financiële 
toezichthouders, vraaggesprekken met experts en medewerkers van de toezichthouders (22) en 
gespecialiseerde advocaten (17). Ook heb ik jurisprudentie geanalyseerd (123 uitspraken van de 
rechtbank Rotterdam en het CBb, over de periode 2007-2013, 95 naar aanleiding van boetebesluiten 
van de AFM en 28 DNB).  
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voor de handhaving hebben genomen, zoals beoogd door eerdergenoemde 
beleidsmakers. Zij het elk op eigen wijze: waar de AFM actief gebruik maakte van 
haar boetebevoegdheid en die ook veelvuldig openbaar maakte, stelde DNB zich 
terughoudend op.  
 
Zo blijkt in het geval van de AFM, wat betreft het gebruik van de bestuurlijke boete, 
het accent te liggen op overtredingen van de gedragsregels voor financiële 
ondernemingen, meer in het bijzonder de adviesregels voor financiële dienstverleners 
en de kredietverstrekkingsregels voor aanbieders.20 Dit is toe te schrijven aan de 
thematische- of risicogestuurde benadering van het toezicht door de AFM. De AFM 
heeft zich, op basis van een analyse van de mate waarin eerdergenoemde normen 
werden nageleefd evenals maatschappelijke signalen, onder meer ten doel gesteld de 
kwaliteit en professionaliteit van de financiële dienstverlener te verbeteren, één en 
ander in het belang van de consument. Deze keuze staat duidelijk in het teken van het 
waarborgen van het belang van de kwetsbare consument op de financiële markt.  
 
Het gebruik van de boetebevoegdheid door de AFM kan worden getypeerd als 
activistisch en instrumenteel. Dat wil zeggen dat de AFM veelvuldig gebruik maakt 
van haar boetebevoegdheid om potentiële overtreders af te schrikken en, meer in het 
bijzonder, de kwaliteit en professionaliteit van de financiële dienstverlener te 
verbeteren. Daarbij valt op dat de AFM bij de financiële dienstverleners diep de 
klantdossiers induikt en nauwgezet toeziet op de concrete invulling van hun 
zorgplicht. De AFM lijkt een marktsaneringsstrategie te volgen. Zij gebruikt de boete 
om ‘zwakke broeders’ van de markt te weren. De AFM bekommert zich, in 
tegenstelling tot DNB, minder om de toezichtrelatie: het is ‘verbeteren of vertrekken’. 
Een treffend citaat in dit verband van een medewerker van de AFM: ‘Ik vind dat je op 
heel hoog niveau moet adviseren, want het gaat om een groot deel van het inkomen 
van de consument over langere tijd. Er is sprake van een grote kennisachterstand bij 
consumenten. Een adviseur hoort die te overbruggen. De AFM beschermt de 
consument en de goede adviseurs tegen de slechte adviseurs. Wij ruimen de onderkant 
van de markt op. Wie niet leren wil, moet maar stoppen’. Op zichzelf genomen past 
deze opstelling goed in de huidige ‘punitieve’ tijdgeest, waarin alertheid wordt 
verwacht van de toezichthouder. Het sluit ook aan bij het gedragstoezicht, dat onder 
meer in het teken staat van consumentenbescherming.21  
 

                                                        
20 Vgl. art. 4:23 resp. art. 4:34 Wft en art. 115 BGfo. 98 van de 165 openbaar gemaakte boetes (59%) 
zijn opgelegd voor overtreding van de gedragsregels voor financiële ondernemingen (d.w.z. hoofdstuk 
4 van de Wft), daarvan zijn er in de periode 2009-2011 58 opgelegd specifiek wegens overtreding van 
de advies- en kredietverstrekkingsregels.  
21 Voor een kritische kanttekening bij deze instrumentele benadering van het toezicht, zie M. Aelen, 
Beginselen van goed toezicht. Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op financiële 
markten (dissertatie). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2014, R.M.I. Lamp, Denken over toezicht 
en straf na de financiële crisis (oratie). Amsterdam, 2014 en A. Ottow & M. de Cock Buning, 
Juridische ruggengraat toezicht niet ontbreken. Tijdschrift voor Toezicht, 2013/4, p. 33-38.  
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In het geval van DNB blijkt het accent te liggen op overtredingen van de 
markttoetredingsvoorschriften, voornamelijk door illegale trustkantoren en 
geldtransactiekantoren.22 In het kader van het traditionele prudentiële toezicht zijn 
relatief weinig boetes opgelegd. In dat geval blijkt DNB de voorkeur te geven aan het 
treffen van informele maatregelen zoals overleg, overreding of een waarschuwing en 
op reparatoire maatregelen, zoals een last onder dwangsom.  
 
De opstelling van DNB kan dan ook worden gekenschetst als streng aan de grenzen 
van de markt, tegen de outsiders, en behoedzaam binnen de markt, tegen de insiders. 
Dit roept de vraag op of de bestuurlijke boete eigenlijk wel een geschikt instrument is 
in het kader van het prudentiële toezicht. Het plaatst de toezichthouder nadrukkelijk 
voor het zogenoemde toezichthoudersdilemma: als te snel wordt overgegaan tot het 
opleggen van een boete kan dat afbreuk doen aan de bestendige vertrouwensrelatie 
tussen toezichthouder en onder toezicht gestelde en mogelijk zelfs het 
maatschappelijk vertrouwen in de financiële sector.23 Als te lang wordt gewacht kan 
dat eveneens schadelijk zijn, in het bijzonder voor het imago van de toezichthouder in 
de publieke opinie. Zeker nu de publieke opinie ten aanzien van het functioneren van 
de (financiële) toezichthouders steeds kritischer is geworden.24 
 
De opvallende verschillen tussen de AFM en DNB zijn terug te voeren op het type 
toezicht en daarmee samenhangende cultuurverschillen tussen die organisaties. Waar 
het gedragstoezicht vraagt om een extraverte opstelling, door het openlijk markeren 
van de norm, is het prudentiële toezicht gebaat bij een meer introverte opstelling, door 
interventies achter de schermen.25 De laatste tijd lijkt dit contrast echter te vervagen. 
Waar de AFM enigszins terugkomt op het gebruik van de bestuurlijke boete en kiest 
voor een meer informele en stimulerende beïnvloedingsstrategie, kiest DNB juist voor 
een offensievere stijl, ingegeven door de kritiek op haar terughoudende opstelling in 
onder meer de Icesave- en DSB-affaire. 
 
5.2 De doelmatigheid van het boete-instrument 
 
Wat betreft de veronderstelde doelmatigheid van de bestuurlijke boete valt op dat de 
toezichthouders de boete anders gebruiken dan bedoeld en er een tamelijk 
arbeidsintensieve werkwijze op na houden.  
 

                                                        
22 Vgl. art. 2 Wtt, art. 3 Wgtk en 2:11 Wft.  
23 Vgl. M. Bijlsma, J. Klomp & S. Duineveld, Systemic risks in the financial sector. CPB Document, 
2010. Den Haag: CPB.  
24 Vgl. A.W.H. Docters van Leeuwen, Wanneer vallen we in de kloof der verwachtingen? Tijdschrift 
voor Toezicht, 2010/2, p. 52-54, J.Th. Degenkamp, De zegeningen van teugelloos topbankieren. 
Nederlands Juristenblad, 2013/14, p. 887-890 en M. van Eersel, Handhaving in de financiële sector. 
Deventer: Kluwer, 2013.  
25 Vgl. A.H. Scheltema & M. Scheltema, Financieel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht. 
Noodzakelijke veranderingen na de financiële crisis. Preadvies voor de Vereniging van Effectenrecht. 
Deventer: Kluwer, 2009 en M. van Eersel, 2013.  
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Waar de bestuurlijke boete oorspronkelijk was bedoeld voor de afhandeling van lichte 
en veelvoorkomende overtredingen, is die in handen van de AFM en DNB 
geëvolueerd tot een instrument dat in iets meer dan de helft van de onderzochte 
gevallen wordt toegepast voor de zwaardere overtredingen die in de hoogste 
boetecategorieën vallen. De bestuurlijke boete heeft zich aldus een plaats hoog in het 
handhavingsspectrum verworven, als alternatief voor het strafrecht. Dit terwijl die 
aanvullend was bedoeld, aan de onderkant van het overtredingengebouw. Er heeft 
zich dus een doelverschuiving (function creep) voorgedaan. Tegelijkertijd lijkt de 
strafrechtelijke handhaving van de Wet op het financieel toezicht niet sterk te zijn 
aangetrokken, voor zover kan worden nagaan.  
 
Verder valt op dat de financiële toezichthouders in de onderzochte periode op zichzelf 
genomen niet zoveel boetes hebben opgelegd: de AFM gemiddeld circa 26 boetes per 
jaar, DNB gemiddeld circa 10 per jaar. Dit staat in schril contrast met het beweerde 
handhavingstekort ten aanzien van de financieel toezichtwetgeving. De vraag dringt 
zich dan ook op: is de bestuurlijke boete hier voor opgetuigd? En als de bestuurlijke 
boete vooral wordt opgelegd voor zwaardere overtredingen, is vervolgens de vraag 
wat er dan is gebeurd met de lichte en veelvoorkomende overtredingen, waarvoor de 
bestuurlijke boete oorspronkelijk was bedoeld. Zijn die er nauwelijks, blijven die nog 
steeds liggen, of worden die op andere wijze afgedaan, bijvoorbeeld door middel van 
een waarschuwing of normoverdragend gesprek?26 Dit roept wederom de vraag op in 
hoeverre de bestuurlijke boete nu noodzakelijk was ten behoeve van de handhaving 
van het financieel toezichtrecht.  
 
Wat betreft de werkwijze die de financiële toezichthouders hanteren, doemt het beeld 
op van een boeteatelier waarin op juridisch-technisch ambachtelijke en professionele 
wijze boetebesluiten tot stand komen. 27  De werkwijze die de financiële 
toezichthouders hanteren (veel aandacht voor de kwalificatie van de feiten in het licht 
van het recht) en de sterk gejuridiseerde procedure die wordt gevolgd (uitgebreid 
feitenonderzoek, horen, beoordelen) bij het opleggen van een bestuurlijke boete, lijkt 
op het eerste gezicht niet minder arbeidsintensief dan die in het klassieke strafrecht. 
Dit terwijl de bestuurlijke boete werd geacht te worden geproduceerd in een 
zogenoemde boetefabriek, die als typering beter past voor lichte en veelvoorkomende 
overtredingen. De financiële toezichthouders worden dan ook niet vaak terug gefloten 
door de rechter wegens een onzorgvuldige of onprofessionele werkwijze.28 In zoverre 
                                                        
26 Het aantal gesprekken dat de AFM in de onderzochte heeft periode gevoerd (gemiddeld circa 500 per 
jaar) doet dit enigszins vermoeden. Van DNB zijn hierover geen gegevens beschikbaar.  
27 Vgl. O.J.D.M.L. Jansen & W.G.A. Hazewindus, De bestuurlijke boete in de derde tranche. In: 
O.J.D.M.L. Jansen & W.G.A. Hazewindus (red.). Van boeteatelier naar boetefabriek. Deventer: 
Kluwer, 1995, p. 1-14.  
28 Wel heeft de bestuursrechter incidenteel geoordeeld dat in casu geen sprake was van een overtreding 
dan wel de hoogte van de boete bijgesteld gelet op het evenredigheidsbeginsel. Daarbij moet worden 
aangetekend dat in de onderzochte periode in een minderheid van de gevallen beroep is ingesteld bij de 
rechtbank of een voorlopige voorziening is gevraagd. In het geval van de AFM heb ik over de periode 
2007-2013 op rechtspraak.nl 37 uitspraken van de enkelvoudige- of meervoudige kamer van de 
rechtbank Rotterdam aangetroffen, waarvan er 23 geheel of gedeeltelijk gegrond zijn verklaard (circa 
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hebben eerdergenoemde critici, die meenden dat de bestuurlijke boete niet aan 
bestuursorganen zou kunnen worden toevertrouwd, geen gelijk gekregen.  
 
5.3 De belangenafweging bij het opleggen van de boete 
 
Zoals eerder aangegeven, heb ik in het bijzonder gekeken naar de belangenafweging 
bij het opleggen van de boete en het bepalen van de hoogte ervan. 29  Uit de 
onderbouwing van de boetebesluiten komt naar voren dat bij die belangenafweging 
voornamelijk de ernst en verwijtbaarheid een rol spelen. Daarbij hoeven de financiële 
toezichthouders maar weinig gewicht in de schaal te leggen om de boetebalans te 
laten doorslaan.30 Als de overtreding eenmaal is komen vast te staan, geeft de ernst 
veelal de doorslag. De toezichthouders hoeven hier niet al te uitvoerig bij stil te staan, 
nu de ernst al in zekere zin is verdisconteerd in het wettelijk tariefsysteem. De 
toezichthouders gaan uit van de ernst in abstracto, verweren dat de ernst in concreto 
zou ontbreken stranden in dit stadium, zo blijkt uit de onderzochte boetebesluiten. 
Betrokkenen slagen er vervolgens niet in de balans te laten terugslaan, met een beroep 
op het ontbreken van de verwijtbaarheid door de afwezigheid van opzet of schuld. De 
financiële toezichthouders stellen immers hoge eisen stelt aan de professionaliteit van 
financiële instellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de bekendheid met wet- en 
regelgeving of de invulling van hun zorgplicht.31 Ook een beroep op de beginselen 
van behoorlijk bestuur (doorgaans de subsidiariteit en proportionaliteit) stuit 
vervolgens af op het betrekkelijk formele standpunt van de toezichthouders dat nu 
eenmaal een ernstige overtreding is begaan en dat het hen beleidsmatig vrijstaat een 
passende sanctie te kiezen.  
 
Hoewel deze belangenafweging inherent is aan de systematiek van het bestuursrecht, 
roept het een beeld op van een betrekkelijk eendimensionale belangenafweging, 
waardoor de boeteoplegging een mechanische indruk maakt en vrij gemakkelijk een 
boete lijkt te worden opgelegd. Het is de overtreding die voorop staat, de overtreder 
en de omstandigheden van het geval komen, althans in dit stadium van de 
besluitvorming, minder goed over het voetlicht. De opportuniteit van het opleggen 

                                                                                                                                                               
60%), voornamelijk in verband met de hoogte van de opgelegde boete. Van de 43 zaken waarin een 
voorlopige voorziening werd gevraagd, werden 14 verzoeken toegewezen (ruim 30%). Van het CBb 
heb ik 15 zaken aangetroffen, waarvan er 9 geheel of gedeeltelijk gegrond zijn verklaard. Voor de 
goede orde: het onderzoek omvatte 165 boetebesluiten van de AFM over de periode 2004-2012. Over 
DNB zijn minder goed uitspraken te doen, gelet op het geringe aantal beschikbare boetebesluiten.  
29 Ik heb ook stilgestaan bij de openbaarmaking van het boetebesluit. De zogenoemde beginselplicht tot 
openbaarmaking in de Wft laat echter niet of nauwelijks ruimte voor een belangenafweging, reden 
waarom ik hier in dit artikel niet verder op in ga.  
30 Zie in dit verband ook G.P. Roth, Bedenkingen bij bestuurlijke beboeting bestuurders. 
Ondernemingsrecht, 2009/12, p. 492-500.  
31 Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat de verwijtbaarheid als gegeven kan worden beschouwd 
als het daderschap eenmaal is komen vast te staan (mits bewijs van het tegendeel mogelijk is). Opzet of 
schuld zijn immers geen bestanddelen van de ‘delictsomschrijving’ van bepalingen uit de Wft. 
Vergelijk Rb Rotterdam, 13 juli 2009, LJN BJ3770 (r.o. 2.11): ‘In het bijzonder is voor het opleggen 
van onderhavige boete geen opzettelijke of bewuste wetsinbreuk, kwade trouw of recidive aan de zijde 
van eiseres vereist [..]’.  
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van de boete, dat wil zeggen de geschiktheid en noodzaak ervan, lijkt nauwelijks een 
rol te spelen. Het instrumentele karakter van het boetebesluit domineert.  
 
De boetefunctionaris van de AFM en DNB lijkt dit verschijnsel nog eens te 
versterken. Die draagt door de gehanteerde werkwijze onbedoeld bij aan een verdere 
juridisering van de besluitvorming. Uit mijn onderzoek komt naar voren dat bij de 
beoordeling door de boetefunctionaris het zwaartepunt ligt op een 
rechtmatigheidstoetsing van het voorgenomen boetebesluit, met een schuin oog naar 
de rechter. De boetefunctionaris onthoudt zich van een toetsing van de opportuniteit: 
is een boete, gegeven de omstandigheden van het geval en de persoon van de 
overtreder, passend en noodzakelijk? Hierdoor komt het bieden van het noodzakelijke 
tegenwicht bij het wegen van de boetebalans minder goed uit de verf. Terwijl de 
boetefunctionaris nu juist wordt geacht een sleutelrol te vervullen in het kader van een 
stelsel van checks and balances binnen de organisatie van de toezichthouder. In de 
praktijk vervult de boetefunctionaris wel een check, maar hij zou meer naar balance 
moeten streven. In zoverre hebben eerdergenoemde critici wel een punt.  
 
Heel anders is het beeld bij het bepalen van de hoogte van de boete. In dit stadium 
van de besluitvorming speelt naast de ernst en verwijtbaarheid, de draagkracht een 
rol. Betrokkenen lijken, aan de hand van hun zienswijze, meer gewicht in de schaal te 
kunnen leggen. Hun beroep op persoonlijke omstandigheden en de omstandigheden 
van het geval vindt meer weerklank, onder invloed van het evenredigheidsbeginsel. 
De financiële toezichthouders lijken zich in dit stadium dan ook flexibeler en milder 
op stellen.  
 
Met andere woorden, waar het besluit om een boete op te leggen kan worden 
vergeleken met de aan- en uitknop van een radio, kan het bepalen van de hoogte 
worden vergeleken met de volumeknop, waarmee het die op een ‘draaglijk’ niveau 
kan worden afgestemd. Daar staat echter tegenover dat er bij het matigen van de 
hoogte van de boete minder op het spel staat voor de toezichthouder. De overtreding 
is al formeel gemarkeerd met het opleggen van de boete als zodanig. Ook is de 
precedentwerking minder groot, door het casuïstische karakter van de matiging.  
 
Wat betreft de boetes die door de financiële toezichthouders zijn opgelegd op basis 
van het flexibele boetestelsel dat sinds medio 2009 is ingevoerd,32 valt op de dat de 
toezichthouders zich, na aanvankelijke verhoging van de boete op basis van de 
verwijtbaarheid, genoopt zagen die ingrijpend te matigen gelet op de concrete 
omstandigheden van het geval. Dit leidt tot een merkwaardig jojo-effect, dat wil 
zeggen eerst omhoog of omlaag op basis van de ernst en/of de verwijtbaarheid en dan 
weer omlaag in verband met draagkracht. Dit roept de vraag op of de wetgever de 
boetelat niet veel te hoog heeft gelegd.  

                                                        
32 De Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving, Stb. 2009, 327. Voor die tijd gold een vast 
boetestelsel op basis van de Wet IDBB.  
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6. Consequenties voor de boetepraktijk 
 
Wat leert het onderzoek voor de boetepraktijk? Als de financiële toezichthouders de 
bestuurlijke boete blijven toepassen zoals zij dat nu doen,33 dan is in mijn ogen meer 
transparantie en tegenwicht geboden om de boete in balans te houden. Transparantie 
over de belangenafweging en tegenwicht door een kritischer toetsing door 
boetefunctionaris en rechter. Immers, de ‘mechanische’ belangenafweging zoals die 
nu plaats vindt schiet mijns inziens te kort voor de afdoening van ernstiger 
overtredingen, waarbij grotere belangen op het spel staan en de impact van de boete 
groter is. Eerdergenoemde belangenafweging past veel beter bij lichte en veel 
voorkomende overtredingen. Bovendien ondervinden de financiële toezichthouders, 
als autonome en hooggespecialiseerde organisaties, toch al betrekkelijk weinig 
weerwerk.  
 
De verlangde transparantie heeft betrekking op twee aspecten van de boetepraktijk 
van de financiële toezichthouders. In de eerste plaats het handhavingsbeleid 
(transparantie ex ante) en in de tweede plaats de reikwijdte van de belangenafweging 
(transparantie ex post). Zo zouden de financiële toezichthouders hun 
handhavingsbeleid nader moeten uitwerken, bij voorkeur in de vorm van een 
beleidsregel. Niet alleen door de wegingsfactoren te verduidelijken evenals het 
gewicht dat daaraan wordt toegekend, maar ook door aan te geven hoe de inzet van de 
boete zich verhoudt tot andere maatregelen (bijvoorbeeld het normoverdragend 
gesprek), dan wel het strafrecht. Het huidige handhavingsbeleid geeft weliswaar 
inzicht in de wegingsfactoren die in beginsel worden betrokken bij de 
belangenafweging, maar die factoren zijn vrij algemeen geformuleerd, waardoor het 
handhavingsbeleid een erg vrijblijvende indruk maakt. Daarnaast zouden de 
financiële toezichthouders hun belangenafweging moeten verrijken. Dat zouden zij 
kunnen doen door in de onderbouwing van het boetebesluit niet alleen stil te staan bij 
het feit dat het opleggen van een boete proportioneel is (gelet op de ernst in 
abstracto), maar ook passend en noodzakelijk (in concreto). Dus meer maatwerk in 
het boeteatelier. Hierdoor komt de opportuniteit van het opleggen van de boete meer 
op de voorgrond te staan.34  
 
Meer tegenkracht zou geboden moeten worden door de boetefunctionaris en de 
bestuursrechter. Zo mag eerstgenoemde zijn rol wel ruimer en kritischer opvatten, 
bijvoorbeeld door nadrukkelijker stil te staan bij de passendheid en noodzaak van de 
voorgenomen boete (de opportuniteit naast de rechtmatigheid). Deze afweging zou 
dan ook expliciet tot uitdrukking zou moeten komen in de onderbouwing van het 
                                                        
33 Mijn onderzoek roept namelijk (ook) de voorliggende vraag op voor welk handhavingsprobleem de 
bestuurlijke boete nu de oplossing is?  
34 Vgl. J.H. Gerards, Het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4, lid 2 Awb en het Europees recht. In: 
T. Barkhuysen, W. den Ouden en E. Steyger (red.). Europees recht effectueren. Algemeen 
bestuursrecht als instrument voor de effectieve uitvoering van EG-recht (p. 73-113). Deventer: Kluwer, 
2010.  
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boetebesluit. Die is nu nog teveel een black box. Dit draagt bij aan de 
controleerbaarheid en aanvaardbaarheid van het besluit en daarmee de legitimiteit van 
de toezichthouder.  
 
In het verlengde hiervan zou ook het externe tegenwicht dat de bestuursrechter biedt, 
verder mogen worden versterkt.35 Hoewel uit mijn onderzoek naar voren komt dat de 
rechter kritisch (intensief) toetst of sprake is van een overtreding en de hoogte van de 
boete in overeenstemming is met de ernst en verwijtbaarheid en overige 
omstandigheden van het geval, zou dat kunnen door de gebruikelijke rechterlijke 
terughoudendheid in het toetsen van het boetebesluit als zodanig wat verder te laten 
varen. Bijvoorbeeld door nog meer ‘volle elementen’ toe te voegen aan die toetsing, 
op basis van het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. 36  De 
toezichthouder zal hierop naar verwachting anticiperen en zich nog meer rekenschap 
geven van de onderbouwing van het boetebesluit.  
 
Onder deze condities is de bestuurlijke boete een aanwinst in de handhaving van het 
financieel toezichtrecht. 

Contactgegevens auteur: F. Schubertstraat 14, 3533 GW Utrecht, agmein@ziggo.nl.  

                                                        
35 Vgl. L.F.M. Verhey & N. Verheij, De macht van de marktmeesters. Markttoezicht in constitutioneel 
perspectief. In: Toezicht, Preadvies NJV. Deventer: Kluwer. 2005, p. 135-332.  
36 Vgl. Rb Rotterdam, 8 april 2010, LJN BM0507. Zie hierover ook R. Stijnen, Het nationale recht en 
de toegang tot de nationale rechter. In: T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik, B.J. van Ettekoven, V. Mul, 
R. Stijnen & M.F.J.M. de Werd. Adequate rechtsbescherming bij grondwet beperkend 
overheidsingrijpen. Studie naar aanleiding van de agenda voor de rechtspraak (p. 55-134). Deventer: 
Kluwer, 2014.  
 
 
 


