
De (bestuurlijke) strafbeschikking: 
bezint eer ge betaalt

TEKST | Charlotte Postuma

Sinds mei 2012 is er de wettelijke mogelijkheid om een strafbeschikking op te leggen voor een aantal 

milieu- en keurfeiten, dit is de bestuurlijke strafbeschikking. Met een bestuurlijke strafbeschikking 

legt het bevoegd gezag aan u een straf op, zonder tussenkomst van de rechter. In de strafbeschikking 

bepaalt het bevoegd gezag de straf die u krijgt. Dit kan een geldboete en/of werkstraf zijn. Hoe moet u 

reageren als u hiermee onverhoopt te maken krijgt?

B
ij het ontvangen van een strafbeschikking kunt 

u deze wel of niet accepteren. Indien u besluit 

deze te accepteren, dan bent u (of uw onderne-

ming) veroordeeld voor een strafbaar feit en wordt 

dit aangetekend op uw (of die van uw onderne-

ming) justitiële documentatie. Dit wordt ook wel aangeduid 

als het strafblad. U erkent dan dus schuld aan het strafbare 

feit. Dit kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan 

het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

En let op: op de strafbeschikking wordt niet vermeld dat 

dit wordt aangetekend op de justitiële documentatie en dat 

dit gevolgen heeft voor u of voor uw onderneming. De strafbe-

schikking ziet eruit als een ‘gewone’ boete. Veel ondernemers 

komen dan ook voor een nare verrassing te staan als ze bij-

voorbeeld een VOG willen aanvragen of wanneer blijkt dat u in 

een strafrechtelijk onderzoek wordt aangemerkt als recidivist.

Wanneer u een strafbeschikking niet accepteert, heeft 

u twee weken de tijd om in verzet te gaan. Let dus goed op 

wanneer u de strafbeschikking niet wilt accepteren want twee 

weken zijn zo voorbij. Komt u niet binnen deze termijn in verzet, 

dan wordt de strafbeschikking onherroepelijk en int het CJIB 

deze.  Er heeft dan geen (straf)rechter naar uw zaak gekeken.

(straf)rechter ontlasten
Het instrument van de strafbeschikking is in 2008 in 

de wet gekomen (Wet OM-afdoening) met als voornaamste 

argument om de (straf)rechter te ontlasten. Op deze manier 

wordt dus bezuinigd op de afdoening van zaken. Met de 

strafbeschikking zouden relatief simpele strafbare feiten 

door het openbaar ministerie/bevoegd gezag zelf kunnen 

worden afgedaan, zonder tussenkomst van een rechter. 

Er worden ieder jaar tussen de 30.000 en 40.000 strafbeschik-

kingen uitgevaardigd. In de loop der jaren is er aardig wat kritiek 

geuit op de strafbeschikking. Zo heeft de procureur-generaal 

van de Hoge Raad meerdere kritische rapportages over de straf-

beschikking uitgebracht en klinkt ook van andere zijden kritiek.

Kijkende naar de cijfers, blijkt de kritiek terecht. Neem 

het jaar 2018. Toen werden er 32.000 strafbeschikkingen uit-

gevaardigd en kwamen er 4.400 personen in verzet. Achttien 

procent van deze verzetszaken leidde bij heroverweging tot 

een sepot (dit betekent dat u niets meer van de zaak hoort, 

u wordt niet veroordeeld voor een strafbaar feit). Van de 

zaken die wel doorgingen, werd twintig procent vrijgespro-

ken door de rechter. Waar de rechter wel een straf oplegde, 

was dat in bijna een derde van de zaken een lagere straf dan 

in de strafbeschikking was opgelegd. Met het bekijken van 

deze cijfers wordt duidelijk waar de punten van kritiek liggen. 

Voor deze bijdrage licht ik twee punten van kritiek nader uit.

1. Niet voldoende bewijs
Vaak blijkt het bewijs in deze zaken niet voldoende voor een 

veroordeling door de strafrechter. In achttien procent van de 

zaken werd geseponeerd door de officier van justitie/bevoegd 

gezag en er werd in twintig procent van de zaken vrijgespro-

ken door de rechter. Van de zaken die in verzet komen, blijkt 

dus in een zeer groot aantal het bewijs er niet of onvoldoende 

te zijn. Dit terwijl de strafbeschikking slechts mag worden 

opgelegd wanneer de schuld van de verdachte vaststaat.

2. lagere straf
Een ander punt van kritiek is dat de strafrechter in de 

regel lager straft dan de straf die het openbaar ministerie in 

de strafbeschikking oplegt (in 2018 dus in bijna een derde van 

de gevallen waarin in verzet was gekomen). Dit komt omdat 

het openbaar ministerie uitgaat van eigen richtlijnen, ter-

wijl de rechtspraak uitgaat van eigen oriëntatiepunten voor 

straftoemeting (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht).

De eigen richtlijnen van het openbaar ministerie zijn (in 

veel gevallen) hoger dan de oriëntatiepunten van de recht-

spraak. Dit betekent dus concreet dat het openbaar ministerie 

een hogere straf geeft dan de rechter doet. In verzet komen 

vanwege de hoogte van de straf, kan dus zin hebben. Het 

openbaar ministerie wil met de eigen richtlijnen vaak een sig-

naal afgeven aan de maatschappij. Zo vraagt het openbaar 

ministerie om een verhoging van een straf bij geweld tegen 

hulpverleners met tweehonderd procent, terwijl de rechtspraak 

voorziet in een verhoging van dertig tot honderd procent.

Dit is goed te begrijpen op een openbare terechtzitting, 

gezien de maatschappelijke taak die het openbaar ministerie 

heeft, maar dit is niet te begrijpen in een zaak die in een ‘ach-

terkamertje’ wordt afgedaan met een strafbeschikking. Dan is 

het de officier van justitie die juist in de gaten moet houden 

of de verdachte een gelijke straf krijgt als wanneer de zaak zou 

worden behandeld door de strafrechter. Hoewel deze kritiek 

nu al jaren klinkt, zijn de richtlijnen nog altijd niet aangepast.

strafbeschikking in milieuzaken 
Zoals aangegeven, is het sinds mei 2012 mogelijk om 

voor een aantal milieufeiten een strafbeschikking op te 

leggen. De feiten waarvoor dit mogelijk is, zijn genoemd 

in de Bijlage bij de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkings-

bevoegdheid milieu- en keurfeiten. Wanneer u een derge-

lijke strafbeschikking ontvangt, heet dit een ‘bestuurlijke 

strafbeschikking’. Laat u niet misleiden door het woord 

‘bestuurlijk’, dit is net zo goed een strafbeschikking, zoals 

hierboven geschetst. U ontvangt deze strafbeschikking van 

een bevoegd gezag (voorbeelden zijn: de regionale uitvoe-

ringsdiensten (de RUD’s), waterschappen, ILT, NVWA, Douane).

De geschetste kritiek op de strafbeschikking speelt ten 

aanzien van de bestuurlijke strafbeschikking bij milieufeiten 

evengoed en wellicht zelfs in grotere mate. In de Richtlijn 

bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en 

keurfeiten is namelijk bepaald dat constateringen van een 

overtreding niet hoeven te worden gedaan door een opspo-

ringsambtenaar, maar dat dit ook constateringen kunnen 

zijn gedaan door een toezichthouder, in het kader van de 

toezichthoudende taak. Dit kan dan, aldus deze Richtlijn, 

gebruikt worden als strafrechtelijk bewijs voor de overtreding.

Als strafrechtadvocaat weet ik dat het strafrecht complex is 

en dat dit niet iets is wat een toezichthouder er ‘even bij doet’. 

In de praktijk zien we dan allerlei gekunstelde handelingen 

die ertoe moeten leiden dat constateringen kunnen worden 

gebruikt in het strafrecht. Zoals bijvoorbeeld de toezichthouder 

die bij een collega, die (ook) opsporingsambtenaar is, aangifte 

doet van hetgeen hij heeft waargenomen in het kader van de 

toezichthoudende taak. Ingevolge de genoemde Richtlijn is 

dit geoorloofd, maar het de vraag is of een dergelijke con-
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structie standhoudt bij de strafrechter (bijvoorbeeld omdat 

het gaat om informatie waargenomen door slechts één bron).

Bij een strafbeschikking is alertheid dus geboden. En 

dit geldt zeker ook voor de strafbeschikking in milieuza-

ken. Zelfs wanneer u meent dat de overtreding inderdaad 

is gemaakt, loont het om goed naar het dossier te (laten) 

kijken. Het bewijs ‘rammelt’ geregeld, nog los van het 

feit dat de straf in de strafbeschikking veelal hoger is dan 

de straf die een strafrechter bij een veroordeling oplegt.

Corona
Door de corona-uitbraak liggen er zo’n 17.000 extra straf-

zaken te wachten om afgehandeld te worden. De rechterlijke 

macht had voor corona al te maken met grote achterstan-

den, nu is deze problematiek nog nijpender geworden. Het 

openbaar ministerie/bevoegd gezag kondigt aan dat het 

vaker dan voorheen nu een strafbeschikking zal uitvaardigen.

Ontvangt u een strafbeschikking? Bezint eer ge betaalt. 

De gevolgen van (het voldoen van) een strafbeschikking 

kunnen groot zijn voor u en/of uw onderneming. Neem 

daarom contact met ons op en laat ons u adviseren of u de 

strafbeschikking moet accepteren of in verzet moet komen 

en de zaak beter voor de strafrechter kunt laten komen.


