
niet bekend was. Deze lijn is ingezet in 2017, 
waarbij tevens is geoordeeld dat het pleitbaar 
standpunt ook in het strafrecht geldt als bijzon-
dere straf uit slui tings grond, dit in de sleutel van 
het ontbreken van voorwaardelijke opzet (HR 21 
april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638, BNB 2017/162, 
m.nt. P.G.H. Albert; zie voorts HR 3 oktober 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:2542, NJ 2018/270 en HR 3 ok-
tober 2017, ECLI:NL:HR:2017:3056, NJ 2018/271, 
beide m.nt. J.M. Reijntjes). Dit kan mogelijk be-
vreemden, omdat juist opzet en grove schuld ra-
ken aan de gesteldheid van de overtreder. Daar 
kan tegen in worden gebracht dat — zoals ge-
zegd — wordt gewerkt met kleurloos opzet. In-
dien dan een beroep kan worden gedaan op een 
objectief gezien pleitbaar standpunt, dan wordt 
daarmee het kleurloze opzet van zijn scherpe 
kanten ontdaan (D.R. Doorenbos, ‘Spe cialisatie en 
rechtsvinding in het eco no misch strafrecht’, 
Trema 2010/7, p. 281). Maar dat pleit dan wellicht 
weer tegen toepassing van dit leerstuk bij ver-
zuimboetes. Voorts kan hierin een on derscheid 
worden gevonden met de meer subjectieve 
rechtsdwaling (denk aan het Motorpapieren-ar-
rest: HR 22 no vem ber 1949, NJ 1950/180, m.nt. 
B.V.A. Röling; zie voorts B.F. Keulen, ‘Adviezen en 
rechtsdwaling’, On der ne mings recht 2011/54).
5. Een beroep op een pleitbaar standpunt 
wordt overigens zeker niet klakkeloos aan ge no-
men. Zo staat het de belastingplichtige niet vrij 
om formele eisen die worden gesteld om voor af-
drachtvermindering in aan mer king te komen 
met een beroep op een pleitbaar standpunt ma-
terieel in te kleuren (HR 11 augustus 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:1611, BNB 2017/193, m.nt. A.O. 
Lubbers). Voorts leidt de om stan dig heid dat de 
rechter de feiten anders vaststelt of de be wijs-
mid delen anders waardeert dan de inspecteur 
heeft gedaan, niet tot de conclusie dat de belas-
tingplichtige een pleitbaar standpunt had (HR 29 
mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:970). En zo kan het 
afhankelijk van de betrokken kwestie in de rede 
liggen dat eerst contact wordt opgenomen met 
de be las ting dienst alvorens men blindvaart op de 
eigen interpretatie (Rb. Noord- Hol land 2 juni 
2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5626). Ook in deze 
zaak slaagt het beroep op een pleitbaar stand-
punt niet. Blijkbaar was het standpunt ingeno-
men dat uit een conclusie van advocaat-generaal 
Wattel van 18 juni 2015 (ECLI:NL:PHR:2015:947) 
volgde dat de terug wer ken de kracht van de cri-
sisheffing in kwestie in strijd was met art. 1 Eer ste 
Protocol bij het EVRM. Het beroep op deze con-
clusie werd verworpen, niet omdat de Ho ge Raad 
daarvan contrair ging (HR 29 ja nu a ri 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:121, BNB 2016/163, m.nt. R.H. 
Happé), want het pleitbare standpunt is immers 
per definitie onjuist, en ook niet omdat de con-

clusie dateerde van na het verzuim, want het gaat 
immers om een geobjectiveerde invulling van het 
leerstuk, maar omdat een beroep op die conclu-
sie onverlet liet dat wel enige afdracht was ver-
schuldigd. Oftewel kon het pleitbare standpunt in 
deze zaak slechts zien op de hoogte van de af-
dracht en niet op de afdracht als zo da nig, terwijl 
geen afdracht was gedaan. 
6. In financieel toezichtzaken wordt overi-
gens met enige regelmaat door de beboete on-
der ne ming of diens feitelijk leidinggever een be-
roep gedaan op een pleitbaar standpunt of 
rechtsdwaling, maar voor zover mij bekend nooit 
met succes (bijv. CBb 25 juni 2013,  
ECLI:NL:CBB:2013:4, JOR 2013/277; CBb 21 de-
cember 2017, ECLI:NL:CBB:2017:409, RF 2018/43 
en CBb 14 augustus 2018, ECLI:NL:CBB:2018:401, 
AB 2018/367, m.nt. R. Stijnen; zie voorts S.M.C. 
Nuijten en R. Stijnen, Rechterlijke toetsing van be
sluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends 
en analyses (Preadvies voor de Vereniging voor Fi
nancieel Recht 2018) (Serie Van der Heij den 
Instituut nr. 155), De ven ter: Wolters Kluwer 2018, 
p. 96–97). In die gevallen waren de adviezen ook 
telkens flink on der de maat. 
7. Er is in de voorliggende zaak ook nog een 
beroep op AVAS gedaan omdat gebruik is ge-
maakt van een adviseur, maar dit sneuvelt met 
een verwijzing naar art. 81 lid 1 RO (zie daarover 
de redac tionele noot in VN 2020/2.18).
R. Stijnen
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De rechter beoordeelt of een vergrijpboete 
passend en geboden is gezien alle in aan mer-
king te nemen om stan dig he den. De rechter 
moet een oordeel geven over de aangevoerde 

* C.M. Saris is advocaat bij Stibbe.
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strafverminderende of -verzwarende factoren. 
De weging van die om stan dig he den behoeft 
geen motivering.

Mid del 3 is gericht tegen het hiervoor in 2.2.3 weer
gegeven oordeel van het Hof over de hoogte van de 
boete. Het middel voert aan dat het Hof als strafver
minderende om stan dig heid in aan mer king had 
moeten nemen dat belanghebbende op haar eigen 
wijze heeft gepoogd het uiteindelijke nadeel voor de 
schatkist te voorkomen doordat zij ervoor heeft ge
zorgd dat de dochtervennootschap geen omzetbe
lasting heeft teruggevraagd. Bij de behandeling van 
dit middel stelt de Ho ge Raad het volgende voorop. 
Het is voorbehouden aan de rechter die over de fei
ten oordeelt, te beoordelen of de vergrijpboete die 
op de voet van artikel 67f AWR is opgelegd, passend 
en geboden is in het licht van alle in aan mer king te 
nemen om stan dig he den. Bij een geschil over het 
wel of niet in aan mer king nemen van een om stan
dig heid, hetzij als straf ver zwa ren de hetzij als straf
verminderende factor, zal die rechter daarover een 
oordeel moeten geven. Dat oordeel mag niet getui
gen van een onjuiste rechtsopvatting en mag, voor 
zover van fei te lij ke aard, niet on be grij pe lijk zijn. De 
weging van de verschillende in aan mer king geno
men om stan dig he den behoeft geen motivering. Tot 
de om stan dig he den die kunnen meewegen bij de 
be oor de ling of een boete passend en geboden is, 
kan ook de om stan dig heid behoren dat de schatkist 
ten gevolge van de handelwijze van de belasting
plichtige per saldo geen nadeel heeft on dervonden, 
of een nadeel dat in verhouding tot de ten onrechte 
niet geheven belasting beperkt is. Het Hof heeft in 
dit geval een boete van € 62.500 passend en gebo
den geoordeeld. Het Hof heeft in zijn overwegingen 
over de straftoemeting betrokken dat de dochter
vennootschap niet heeft verzocht om teruggaaf van 
de gefactureerde omzetbelasting maar het heeft 
deze om stan dig heid niet van voldoende gewicht ge
vonden om tot een lagere boete te komen. Zon der 
miskenning van hetgeen hiervoor in 2.4.2 is over
wogen, kon het Hof tot dit oordeel komen. Voor het 
overige kan het oordeel van het Hof, als verweven 
met waarderingen van fei te lij ke aard, door de Ho ge 
Raad in de cassatieprocedure niet op juistheid wor
den on derzocht. Mid del 3 faalt daarom ook.

Arrest in de zaak van:
X. (hierna: belanghebbende),
tegen
De Staats se cre ta ris van Financiën.

1.  Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het 
Hof beroep in cassatie ingesteld. 

Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest 
gehecht en maakt daarvan deel uit (niet opgeno-
men; red.). 

De Staats se cre ta ris heeft een verweerschrift 
ingediend. De Advocaat-Generaal C.M. Ettema 
heeft op 18 juli 2019 geconcludeerd tot onge-
grondverklaring van het beroep in cassatie.1

Belanghebbende heeft schriftelijk op de con-
clusie gereageerd.

2.  Beoordeling van de middelen

2.1.  In cassatie kan van het volgende worden 
uitgegaan.
2.1.1.  Belanghebbende is eigenaar van twee 
golfbanen. Een daarvan heeft zij sinds 1 no vem-
ber 2008 verhuurd aan B B.V., een vennootschap 
waarvan belanghebbende enig aan deel hou der is 
(hierna: de dochtervennootschap). De bestuur-
ders van belanghebbende bestuurden ook de 
dochtervennootschap.
2.1.2.  Belanghebbende heeft op 6 april 2011 
aan de dochtervennootschap een factuur uitge-
reikt ter zake van de verhuur van de golfbaan ge-
durende de perio de no vem ber 2008 tot en met 
april 2011. Op deze factuur heeft zij de dochter-
vennootschap € 125.875 aan omzetbelasting in 
rekening gebracht (hierna: de gefactureerde om-
zetbelasting).Belanghebbende heeft de gefactu-
reerde omzetbelasting niet op aangifte voldaan. 
De dochtervennootschap heeft de gefactureerde 
omzetbelasting niet in aftrek gebracht.
2.1.3.  Tijdens een boekenon derzoek is gecon-
stateerd dat volgens haar eigen grootboekadmi-
nistratie belanghebbende de gefactureerde om-
zetbelasting was verschuldigd en ook dat zij deze 
niet heeft aangegeven en voldaan. De Inspecteur 
heeft daarom het bedrag van de gefactureerde 
omzetbelasting van belanghebbende nageheven. 
De Inspecteur heeft zich daarbij op het standpunt 
gesteld dat het aan opzet van belanghebbende is 
te wijten dat zij dit bedrag aan omzetbelasting 
niet (op aangifte) heeft betaald. Op grond van ar-
tikel 67f AWR heeft hij belanghebbende gelijktij-
dig een boete opgelegd van 75 procent van de na-
geheven omzetbelasting.
2.2.1.  Bij het Hof was in geschil of het aan opzet 
van belanghebbende is te wijten dat zij de gefac-
tureerde omzetbelasting niet heeft betaald en, in-
dien die vraag bevestigend wordt beantwoord, of 
de opgelegde vergrijpboete passend en geboden 
is.
2.2.2.  Het Hof heeft geoordeeld dat belangheb-
bende opzet kan worden verweten op het niet 
betalen van de gefactureerde omzetbelasting. Het 
Hof heeft uit verklaringen van belanghebbende 

1 ECLI:NL:PHR:2019:781.
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en haar gemachtigde afgeleid dat belanghebben-
de op het moment waarop zij de gefactureerde 
omzetbelasting op aangifte had moeten voldoen, 
zich ervan bewust was dat — ook indien sprake 
zou zijn van een materiële fis ca le een heid tussen 
belanghebbende en de dochtervennootschap — 
de gefactureerde omzetbelasting verschuldigd 
was en dat zij willens en wetens ervoor heeft ge-
kozen die omzetbelasting niet op aangifte te vol-
doen. Aan de opzet van belanghebbende doet 
naar het oordeel van het Hof niet af dat de doch-
tervennootschap de gefactureerde omzetbelas-
ting niet bij het doen van de aangifte voor de om-
zetbelasting in aftrek heeft gebracht. Het 
voorgaande geldt volgens het Hof even eens voor 
de grondslag voor de boete, die ten hoogste gelijk 
is aan — in dit geval — het bedrag van de gefactu-
reerde en niet betaalde omzetbelasting.
2.2.3.  Met betrekking tot de hoogte van de boe-
te is het Hof, alles afwegende, tot het oordeel ge-
komen dat een boete van € 62.500 passend en 
geboden is. In het feit dat de dochtervennoot-
schap niet heeft verzocht om teruggaaf van de 
gefactureerde omzetbelasting, heeft het Hof geen 
aanleiding gezien om de boete te matigen. Het 
Hof heeft de aldus vastgestelde boete wegens 
overschrijding van de redelijke termijn voor de 
fase van bezwaar en beroep vervolgens vermin-
derd met € 2.500.
2.3.1.  Mid del 1 is gericht tegen de hiervoor in 
2.2.2 weergegeven oordelen van het Hof. Het be-
toogt dat het Hof voor de grondslag voor de boete 
als bedoeld in artikel 67f, lid 2, AWR niet alleen 
acht had moeten slaan op de omzetbelasting die 
belanghebbende op aangifte moest voldoen 
maar daarbij ook rekening ermee had moeten 
houden dat de dochtervennootschap de gefactu-
reerde omzetbelasting welbewust niet in aftrek 
heeft gebracht.
2.3.2.  Indien het aan opzet of grove schuld van 
een belastingplichtige is te wijten dat belasting 
die op aangifte moet worden voldaan, niet, ge-
deeltelijk niet, dan wel niet binnen de gestelde 
termijn is betaald, kan de inspecteur — gelijktij-
dig met het vaststellen van de naheffingsaanslag 
— de belastingplichtige op grond van artikel 67f 
AWR een boete opleggen van ten hoogste 100 
procent van het bedrag van de belasting dat als 
gevolg van de opzet of de grove schuld niet of niet 
tijdig is betaald.
2.3.3.  Aan het vereiste van opzet in de zin van 
artikel 67f AWR wordt voldaan indien het hande-
len of nalaten van de belastingplichtige is gericht 
op het niet (volledig) betalen van de hiervoor in 
2.3.2 bedoelde belasting. Voor de beboeting bij 
omzetbelasting betekent dit dat het handelen 
van de belastingplichtige moet zijn gericht ge-
weest op het niet (volledig) betalen van het door 

hem in een tijdvak verschuldigde bedrag aan om-
zetbelasting dat hij — on der aftrek van de in arti-
kel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 
(hierna: de Wet OB) bedoelde omzetbelasting — 
op de voet van artikel 14 van de Wet OB op aan-
gifte had moeten voldoen. Voor het bepalen van 
de hiervoor bedoelde verschuldigde omzetbelas-
ting is niet van belang of de on der ne mer aan wie 
de belastingplichtige omzetbelasting in rekening 
heeft gebracht, deze omzetbelasting wel of niet in 
aftrek brengt of kan brengen. Het is dan ook het 
in artikel 14 van de Wet OB bedoelde (saldo)be-
drag aan verschuldigde omzetbelasting dat, bij 
niet (volledig) betalen ervan, de grondslag vormt 
voor het op de voet van artikel 20, lid 2, AWR van 
de belastingplichtige na te heffen bedrag aan om-
zetbelasting. Hetzelfde (saldo)bedrag vormt de 
grondslag voor het opleggen van de in artikel 67f 
AWR bedoelde boete voor zover dat bedrag als 
gevolg van de opzet of grove schuld van de belas-
tingplichtige niet (volledig) is betaald.
2.3.4.  Gelet op hetgeen hiervoor in 2.3.2 en 
2.3.3 is overwogen, geven de hiervoor in 2.2.2 
weergegeven oordelen van het Hof niet blijk van 
een onjuiste rechtsopvatting. Zij kunnen, als ver-
weven met waarderingen van fei te lij ke aard, voor 
het overige door de Ho ge Raad in de cassatiepro-
cedure niet op juistheid worden on derzocht. Zij 
zijn ook niet on be grij pe lijk of onvoldoende ge-
motiveerd. Mid del 1 faalt.
2.4.1.  Mid del 3 is gericht tegen het hiervoor in 
2.2.3 weergegeven oordeel van het Hof over de 
hoogte van de boete. Het middel voert aan dat het 
Hof als strafverminderende om stan dig heid in 
aan mer king had moeten nemen dat belangheb-
bende op haar eigen wijze heeft gepoogd het uit-
eindelijke nadeel voor de schatkist te voorkomen 
doordat zij ervoor heeft gezorgd dat de dochter-
vennootschap geen omzetbelasting heeft terug-
gevraagd.
2.4.2.  Bij de behandeling van dit middel stelt de 
Ho ge Raad het volgende voorop. Het is voorbe-
houden aan de rechter die over de feiten oordeelt, 
te beoordelen of de vergrijpboete die op de voet 
van artikel 67f AWR is opgelegd, passend en ge-
boden is in het licht van alle in aan mer king te ne-
men om stan dig he den. Bij een geschil over het 
wel of niet in aan mer king nemen van een om-
stan dig heid, hetzij als straf ver zwa ren de hetzij als 
strafverminderende factor, zal die rechter daar-
over een oordeel moeten geven. Dat oordeel mag 
niet getuigen van een onjuiste rechtsopvatting en 
mag, voor zover van fei te lij ke aard, niet on be grij-
pe lijk zijn. De weging van de verschillende in 
aan mer king genomen om stan dig he den behoeft 
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geen motivering.2 Tot de om stan dig he den die 
kunnen meewegen bij de be oor de ling of een 
boete passend en geboden is, kan ook de om stan-
dig heid behoren dat de schatkist ten gevolge van 
de handelwijze van de belastingplichtige per sal-
do geen nadeel heeft on dervonden, of een nadeel 
dat in verhouding tot de ten onrechte niet gehe-
ven belasting beperkt is.
2.4.3.  Het Hof heeft in dit geval een boete van 
€ 62.500 passend en geboden geoordeeld. Het 
Hof heeft in zijn overwegingen over de straftoe-
meting betrokken dat de dochtervennootschap 
niet heeft verzocht om teruggaaf van de gefactu-
reerde omzetbelasting maar het heeft deze om-
stan dig heid niet van voldoende gewicht gevon-
den om tot een lagere boete te komen. Zon der 
miskenning van hetgeen hiervoor in 2.4.2 is over-
wogen, kon het Hof tot dit oordeel komen. Voor 
het overige kan het oordeel van het Hof, als ver-
weven met waarderingen van fei te lij ke aard, 
door de Ho ge Raad in de cassatieprocedure niet 
op juistheid worden on derzocht. Mid del 3 faalt 
daarom ook.
2.5.  De Ho ge Raad heeft ook middel 2 beoor-
deeld. De uitkomst hiervan is dat ook dit middel 
niet kan leiden tot ver nie ti ging van die uitspraak. 
De Ho ge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij 
tot dit oordeel is gekomen. Bij de be oor de ling van 
dit middel is het namelijk niet nodig om ant-
woord te geven op vragen die van belang zijn 
voor de een heid of de ontwikkeling van het recht 
(zie artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke 
organisatie).

3.  Proceskosten

De Ho ge Raad ziet geen aanleiding voor een ver-
oordeling in de proceskosten.

4.  Beslissing

De Ho ge Raad verklaart het beroep in cassatie on-
gegrond.

Noot

1. Dit arrest van de be las ting ka mer van de 
Ho ge Raad verdient ook aandacht bui ten het fis-
ca le be stuurs recht. De Ho ge Raad wijdt er in dit 
arrest namelijk een interessante overweging aan 
hoe de belastingrechter de evenredigheid van be-
stuurlijke boetes dient te beoordelen. Bij mijn 
weten hebben andere hoogste be stuurs rechters 
dit nog niet op vergelijkbare wijze eerder over-
wogen. Vandaar dat dit arrest van belang is voor 

2 Vgl. HR 12 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1895, rechtsover-
weging 2.3.1.

de rechtsontwikkeling van de be oor de ling van de 
straftoemeting in bestuurlijke boetezaken. Dit ar-
rest kreeg in de fis ca le tijdschriften al de nodige 
aandacht (o.a. NTFR 2020/1674, m.nt. D.N.N. 
Jansen, NLF 2020/1337, m.nt. I. Krukkert, VN 
2020/26.24, m.nt. red., FutD 2020-1608, m.nt. red., 
FED 2020/105, m.nt. E. Thomas en M.M.W.D. 
Merkx, BNB 2020/123, m.nt. C.M. Hummel).
2. De casus ziet op een (door de rechtbank 
en Hof gematigde) vergrijpboete van € 62.500 
voor het opzettelijk niet-betalen van verschuldig-
de omzetbelasting, waarvan het Hof had geoor-
deeld dat die boete passend en geboden is 
(ECLI:NL:GHSHE:2018:2196). De boete is opge-
legd vanwege over tre ding van artikel 67f van de 
Algemene wet rijksbelastingen. De boete be-
draagt maximaal 100% van het verschuldigde 
BTW-bedrag dat de belastingplichtige niet of niet 
tijdig heeft betaald. De reikwijdte van deze bepa-
ling, die opzet of grove schuld als bestanddeel 
heeft, laat ik verder bui ten beschouwing. Ik volsta 
met de opmerking dat er bij mijn weten bui ten 
het belastingrecht geen soort ge lijke bepalingen 
bestaan. 
3. Relevant voor de straftoemeting is 
rechtsoverweging 2.4.1 en volgende. Daarin 
klaagt de belastingplichtige over de hoogte van 
de boete. Volgens de belastingplichtige had het 
Hof bij het bepalen van de hoogte van de boete de 
om stan dig heid in aan mer king moeten nemen 
dat de schatkist niet was benadeeld, dit omdat de 
door haar gefactureerde maar niet op aangifte 
voldane BTW door de afnemer niet als ‘voorbe-
lasting’ in aftrek is gebracht. Sprake is volgens 
haar van een strafverminderende om stan dig heid. 
De Ho ge Raad oordeelt dat de rechter als er spra-
ke is van een geschil over het wel of niet in aan-
mer king nemen van een straf ver zwa ren de of straf-
verminderende factor daarover een oordeel moet 
geven. Het oordeel over de feiten mag niet on be-
grij pe lijk zijn en zijn oordeel mag niet getuigen 
van een onjuiste rechtsopvatting. Evenwel hoeft 
de be oor de ling van de verschillende aan de orde 
zijnde om stan dig he den geen motivering. Bij de 
evenredigheidsbe oor de ling, de vraag welke fac-
toren als strafverminderend in aan mer king wor-
den genomen, kan ook behoren dat de schatkist 
ten gevolge van de op zich onjuiste handelwijze 
per saldo geen nadeel heeft on dervonden of een 
nadeel dat in verhouding tot de ten onrechte niet 
geheven belasting beperkt is. 
4. Deze rechtsoverweging verdient ook 
bui ten het fis ca le recht navolging, omdat het een 
mooi kader schept voor wat van de be stuurs-
rechter verwacht mag worden als de hoogte van 
de boete wordt bestreden. Ook bui ten het fis ca le 
recht dient de rechter een oordeel te geven over 
de gestelde straf ver zwa ren de of verminderende 
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factoren. De be oor de ling van de verschillende 
factoren behoeft geen motivering. Bij mijn weten 
hebben andere hoogste be stuurs rechters dit uit-
gangspunt op deze manier nog niet zo geformu-
leerd. Dat de afweging door de rechter van de fac-
toren die moeten leiden tot matiging van de 
boete geen motivering behoeft, is begrijpelijk. 
Hoe zou de rechter immers inhoudelijk moeten 
motiveren waarom de ene factor meer gewicht 
toekomt dan een andere factor. 
5. De belastingplichtige wordt door de 
Ho ge Raad in het ongelijk gesteld. Weliswaar had 
het Hof de om stan dig heid dat de Be las ting dienst 
geen nadeel had on dervonden, betrokken bij de 
hoogte van de gematigde boete, maar die om-
stan dig heid van onvoldoende gewicht geacht om 
te komen tot een nog lagere boete. Ofschoon ik 
niet bekend ben met het dossier, blijf ik nog wel 
zitten met een vraag. Het Hof had in zijn uit-
spraak op zijn minst inzichtelijk moeten maken 
waarom ondanks het feit dat de schatkist geen 
nadeel heeft on dervonden, deze strafverminde-
rende factor toch niet tot matiging aanleiding 
geeft. Dat is niet zon der meer logisch nu niet ter 
discussie staat dat dat op zichzelf bezien een straf-
verminderende factor is. 
6. Dit arrest werpt ook een nieuw licht op 
de jurisprudentie van de Afdeling. Haar vaste ju-
risprudentie houdt in dat er geen aanleiding is tot 
matiging van de boete wan neer een beboete par-
tij als gevolg van de over tre ding (aantoonbaar) 
geen of beperkt voordeel heeft verkregen of geen 
of beperkt nadeel aan een derde is toegebracht 
(o.a. ABRvS 18 december ECLI:NL:RVS:2019:4267, 
ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2936; 
2943, ABRvS 28 augustus 2019,  
ECLI:NL:RVS:2019:2942, ABRvS 6 maart 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:704, ABRvS 18 juli 2018, AB 
2018/405, m.nt. R. Stijnen, ABRvS 4 oktober 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:2649; 2650). Daarbij laat de 
Afdeling zien dat zij het ook niet relevant acht of 
de wet- of de be sluitgever bij de strafmaat van de 
bestuurlijke boete het behaalde voordeel als rele-
vante doelstelling ziet, zoals in de Wet arbeid 
vreemdelingen (zie bij voor beeld de toelichting 
van de Beleidsregel boe te op leg ging Wet arbeid 
vreemdelingen 2020) en de Arbeidsom stan dig he-
denwetgeving (Ka mer stuk ken II 1997/98, 25 879, 
nr. 3, blz. 25). In zoverre ziet de Afdeling dit argu-
ment op zichzelf bezien vermoedelijk niet als 
strafverminderende factor. Dat betekent dat de 
Afdeling beboete (rechts)per so nen die profijt 
hebben behaald van een over tre ding, net zo be-
handelt als overtreders die geen voordeel hebben 
behaald. Die opvatting leidt niet tot voldoende 
differentiatie bij de be oor de ling van boetes. De 
jurisprudentie van de Afdeling verdient op dit 
punt cor rec tie om zodoende meer maatwerk te 

kunnen leveren in boetezaken. Dat is waar de 
rechtswetenschap overigens al jaren op wijst (o.a. 
M.L. van Emmerik & C.M. Saris, ‘Evenredige be-
stuurlijke boetes’, VAR-preadvies 2015, VARreeks 
152, blz. 174 en 179 e.v. en M.L. van Emmerik & 
C.M. Saris, ‘Evenredige boe te op leg ging in het be-
stuurs recht’, JBplus 2015/4.
C.M. Saris
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Art.7:4 Awb; art. 3 Wob

ECLI:NL:RVS:2021:98

Openbaarheid. Omvang Wob-verzoek. Voldoen-
de zoekslag. Inhoudelijke klachten over het be-
stuurs or gaan spelen geen rol in de Wob-proce-
dure.

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de tekst 
van het Wobverzoek leidend is voor het antwoord 
op de vraag welke documenten on der de reikwijdte 
van het verzoek vallen. Anders dan in het geval dat 
voorlag in de uitspraak van de Afdeling van 10 mei 
2017 waarop ap pel lant wijst, hoefde het college hier 
geen rekening te houden met latere aanvullingen en 
aanpassingen van het verzoek door ap pel lant. 
Daartoe is van belang dat in dit geval sprake is van 
een zeer specifiek geformuleerd Wobverzoek. Uit de 
tekst van het Wobverzoek blijkt niet dat beleid, 
richtlijnen of andere handhavingsverzoeken dan 
bouwstopverzoeken ook on der het verzoek vallen.

De rechtbank heeft terecht de mededeling van 
het college dat er niet meer documenten zijn die on
der het verzoek vallen van ap pel lant niet ongeloof
waardig geacht. De rechtbank heeft de toelichting 
van het college terecht in aan mer king genomen dat 
een bouwstopverzoek een bijzon der type verzoek 
om handhaving is. Een dergelijk verzoek wordt ook 
als handhavingsverzoek geregistreerd, maar het 
college heeft aangegeven dat binnen het zaaksys
teem met trefwoorden is gezocht naar alle si tu a ties 
in de perio de waarop het Wobverzoek ziet waarin 
werd verzocht om een bouw stil te leggen. Er is on
der meer gezocht op ‘stillegging’, ‘staken’ en ‘5.17 
Wabo’. Het college heeft toegelicht dat het label dat 
aan een zaak hangt, bij voor beeld ‘handhavingsver
zoek’, geen rol speelt bij welke documenten er naar 
boven komen bij het zoeken in het zaaksysteem. Bij 
het zoeken is alleen het verzoek van partner om een 
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