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Een oproep tot de Hoge Raad voor 
een meer materiële invulling van 
het feitsbegrip van het ne bis in 
idem-beginsel

MR. K.M.G. DEMANDT EN MR. C.A.M. JANSSEN1

De afgelopen jaren hebben zowel het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens als het Hof van Justitie van de 
Europese Unie het ne bis in idem-beginsel verder uitge-
legd. Het ne bis in idem-beginsel zorgt ervoor dat een 
(rechts)persoon in beginsel niet tweemaal voor hetzelf-
de feit wordt vervolgd, berecht of gestraft. In Nederland 
wordt dubbele vervolging en bestraffing voorkomen
door de vastlegging van het Europese ne bis in idem-
beginsel in de nationale wetgeving en voor het bestuur-
lijke boeterecht en het fiscale strafrecht ook door het 
nationale una via-beginsel. De Europese hoven hanteren 
een meer materiële benadering van het feitsbegrip
(‘idem’), terwijl de Hoge Raad in tegenstelling tot de 
Europese hoven kiest voor een meer formele benaderingEu
van het feitsbegrip. Hierdoor lopen de Nederlandse en 
de Europese lijn in onze optiek (gedeeltelijk) uit elkaar. 
Ondanks de lijn van de Hoge Raad is er de afgelopen OndankOn
jaren een gerechtshof geweest dat in navolging van de jaren ear
Europese hoven een meer materiële benadering van het EuroEu
feitsbegrip toepaste infeit fiscale strafzaken. Dit is van be-
lang voor de praktijk, omdat een meer materiële uitleg la
van ‘hetzelfde feit’ meer rechtsbescherming biedt.van ‘he

Gelet op de recente arresten van de Hoge Raadelet op 2 over het 
ne bis in idem-beginsel kunnen we terecht stellen datne bis ene
dit leerstuk de aandacht van de rechtspraktijk heeft.t leerddit
Ook buiten Nederland roept het onderscheid tussen de ok b
materiële en formele uitlegging van het feitsbegrip vra-
gen op. Zo stelde het Franse Tribunal correctionnel de
Bordeaux op 20 februari 2020 prejudiciële vragen aan 

het Hof van Justitie EU.3 Maar ook Roemenië heeft begin
2020 prejudiciële vragen gesteld over de samenloop tus-
sen een strafprocedure en een fiscale procedure vanwege 
btw-fraude, waarbij beide procedures zien op dezelfde 
materiële feiten (namelijk belastingontduiking).4 De 
voorliggende verzoeken om prejudiciële vragen zijn toe
te juichen want ze zorgen voor een eenduidige uitleg 
van het ne bis in idem-beginsel in Europa. Het beginsel
heeft immers een nobele doelstelling en verschillende 
uitleggingen van dit beginsel kunnen verstrekkende ge-
volgen hebben.

1 Het ne bis in idem-beginsel volgens de 
Europese rechtspraak

1.1 De Europese reikwijdte van het ne bis in idem-
beginsel

Het ne bis in idem-beginsel wordt internationaal breed 
onderschreven en is onder meer neergelegd in art. 50 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en 
art. 4 Zevende Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. De doelstelling van het ne bis in
idem-beginsel is voorkomen dat iemand tweemaal voor
hetzelfde feit wordt vervolgd5, berecht of gestraft.6

1 De auteurs zijn beiden werkzaam bij Hertoghs advocaten. 

Het artikel is bijgewerkt tot 1 april 2021.

2 HR 16 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:219 en HR 23 maart  

2021, ECLI:NL:HR:2021:387.

3 Prejudiciële vraag aan het HvJ EU, C-88/20 (ENR Grenelle  

Habitat e.a./Frankrijk): https://ecer.minbuza.

nl/-/c-88/20-enr-grenelle-habitat-e.a.

4 Prejudiciële vraag aan het HvJ EU, C-81/20 (Mitliv Exim/ 

Roemenië): https://ecer.minbuza.nl/nl/-/c-081/

20-mitliv-exim.

5 Dit volgt uit EHRM 10 februari 2009, AB 2009/309, m.nt.   

T. Barkhuysen & M.L. Emmerik (Zolotukhin/Rusland).

6 Noot F.J.P.M. Haas bij EHRM 15 november 2016,  

BNB 2017/14, punt 1 (A. en B./Noorwegen).
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Daarbij wordt ook bescherming geboden tegen het sa-
mengaan van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
procedures,7 zoals fiscale boetes en strafvervolging. Voor 
zowel het EHRM als het Hof van Justitie EU is het nood-
zakelijk dat de bestuursrechtelijke procedure kwalifi-
ceert als een ‘criminal charge’ in de zin van art. 6 
EVRM8, hetgeen moet worden bepaald aan de hand van 
de zogenoemde ‘Engel-criteria’.9 De Hoge Raad heeft ge-
oordeeld dat bestuurlijke boetes als ’criminal charge’ 
kwalificeren,10 zodat de bescherming van het ne bis in 
idem-beginsel daarvoor kan worden ingeroepen. 

Nederland is als lidstaat gebonden aan het EU-Handvest 
indien het Unierecht ten uitvoer wordt gelegd.11 Door 
het grote toepassingsbereik van het Unierecht dringt de 
uit art. 50 EU-Handvest voortvloeiende rechtspraak van 
het Hof van Justitie EU ook in de Nederlandse rechts-
praktijk door. Bij het Zevende Protocol EVRM is Neder-
land daarentegen geen partij. Maar ook de rechtspraak 
van het EHRM heeft invloed op de Nederlandse invul-
ling van het ne bis in idem-beginsel zo blijkt uit de 
rechtspraak van de Hoge Raad.12 Dit heeft ermee te ma-
ken dat volgens de toelichting op art. 50 EU-Handvest 
voor de uitleg van het feitsbegrip, wanneer het gaat om 
situaties binnen de rechtsmacht van dezelfde lidstaat, 
dient te worden aangesloten bij de inhoud en reikwijdte 
van art. 4 Zevende Protocol EVRM.13 Bovendien vloeit 

ook uit art. 52 lid 3 EU-Handvest voort dat rechten uit 
het Handvest die corresponderen met rechten die zijn 
gegarandeerd door het EVRM dezelfde inhoud en reik-
wijdte hebben.14 

Zowel de rechtspraak van het EHRM als het Hof van Jus-
titie EU over het ne bis in idem-beginsel zijn dus (direct 
en indirect) van belang voor de Nederlandse invulling 
van het beginsel. De precieze uitleg van het beginsel is 
in de Europese rechtspraak echter niet uitgekristalli-
seerd. Integendeel zelfs, die rechtspraak is volop in be-
weging. Zo werden in 2020 nog door Frankrijk prejudi-
ciële vragen aan het Hof van Justitie EU gesteld over 
het ne bis in idem-beginsel. Gevraagd is of art. 50 EU-
Handvest in het licht van art. 4 Zevende Protocol in de 
weg staat aan strafvervolging nadat reeds voor hetzelf-
de materiële feit maar onder een andere juridische  
kwalificatie een bestuurlijke boete is opgelegd.15 Een 
dergelijke vraag is ook vanuit Roemenië gekomen.16 De 
huidige belangstelling voor het ne bis in idem-beginsel 
is naar onze mening te verklaren door het toenemende 
belang van het punitieve bestuursrecht, de verschuiving 
van de inzet van het strafrecht naar een optimum reme-
dium en de tegenstrijdige belangen (de botsing tussen 
rechten en plichten) die daarbij tussen overheid en ver-
dachte spelen. 

“Volgens zowel het EHRM 
als het HvJ EU is de  

juridische  kwalificatie niet 
relevant. Het gaat om de 

historische feiten”

Het ne bis in idem-beginsel valt uiteen in ‘idem’ (het-
zelfde feit) en ‘bis’ (tweede procedure). Ondanks dat de 
Europese rechtspraak niet stilstaat, kan uit de bestaan-
de kaders worden geconcludeerd dat het feitsbegrip 
door zowel het Hof van Justitie EU als het EHRM mate-
rieel wordt ingevuld. Bij een materiële invulling is 

7  W. Albers & T.M. de Groot, ‘De uitzondering bevestigd: het ne 

bis in idem-beginsel in recente rechtspraak van de Hoge Raad 

in het licht van de ratio van het ne bis in idem-beginsel en 

vanuit Europees perspectief’, NTS 2020/7, p. 42.

8  EHRM 10 februari 2009, AB 2009/309, m.nt. T. Barkhuysen 

& M.L. Emmerik, r.o. 52-53 (Zolotukhin/Rusland). Dat het 

Hof van Justitie EU ook de Engel-criteria toepast, volgt onder 

meer uit HvJ EU 5 juni 2012, C-489/10, r.o. 37 (Bonda); HvJ 

EU 26 februari 2013, C-617/10, r.o. 34 (Åkerberg Fransson); 

HvJ EU 20 maart 2018, C-524/15, r.o. 36 (Menci).

9  De Engel-criteria bestaan uit (i) de classificatie naar natio-

naal recht, (ii) de aard van de overtreding en (iii) de aard 

en zwaarte van de dwang (EHRM 8 juni 1976, NJ 1978/223 

(Engel e.a./Nederland)).

10 HR 19 juni 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC8934, BNB 1986/29.

11 Ingevolge art. 51 EU-Handvest.

12  Zij bijvoorbeeld HR 1 februari 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 2011/394, m.nt. Y. Buruma, 

r.o. 2.1; HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:434, 

NJ 2015/256, m.nt. B.F. Keulen, r.o. 4.3.3.

13  W. Albers & T.M. de Groot, ‘De uitzondering bevestigd: het ne 

bis in idem-beginsel in recente rechtspraak van de Hoge Raad 

in het licht van de ratio van het ne bis in idem-beginsel en 

vanuit Europees perspectief’, NTS 2020/7, p. 43. Onder ver-

wijzing naar de Toelichting bij art. 50 Handvest, PbEU 14 de-

cember 2007, C 303/17.

14  Naar dit artikel wordt expliciet verwezen door het Hof van 

Justitie EU. Zie bijvoorbeeld HvJ EU 20 maart 2018, 

C-524/15, r.o. 22 (Menci).

15  Prejudiciële vraag aan het HvJ EU, C-88/20 (ENR Grenelle 

Habitat e.a./Frankrijk): https://ecer.minbuza.

nl/-/c-88/20-enr-grenelle-habitat-e.a. 

16  Prejudiciële vraag aan het HvJ EU, C-81/20 (Mitliv Exim/

Roemenië): https://ecer.minbuza.nl/nl/-/c-081/ 

20-mitliv-exim.
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Dit houdt in dat vervolging of bestraffing van een 
tweede overtreding (“second offence”) in beginsel ver-
boden is wanneer het gaat om samenhangende feiten 
met betrekking tot dezelfde verdachte die onlosmake-
lijk met elkaar zijn verbonden in tijd en plaats (een-
heid van tijd en plaats). Deze benadering was niet ge-
heel nieuw, want het Hof van Justitie EU had al enkele 
jaren eerder voor een dergelijke invulling gekozen in 
het van Esbroeck-arrest.20 In het Kraaijenbrink-arrest 
bevestigt het Hof van Justitie EU dit en voegt eraan
toe dat “het enige relevante criterium (…) de gelijkheid 
van de materiële feiten is, begrepen als het bestaan van 
een geheel van concrete omstandigheden die onlosmake-
lijk met elkaar zijn verbonden”.21 Volgens zowel het 
EHRM als het Hof van Justitie EU is de juridische kwali-
ficatie dus niet relevant.22 Het gaat om de historische 
feiten. Met een dergelijke materiële invulling wordt de 
bescherming van het ne bis in idem-beginsel vergroot. 
Mogelijke argumenten van het Openbaar Ministerie dat 
het volgens de wettekst gaat om twee verschillende 
(juridische) feiten of het argument dat de tweede straf-
baarstelling niet is opgenomen in de nationale straf-
wet, gaan dan immers niet op.23

sprake van ‘hetzelfde feit’ wanneer het in wezen gaat
om feiten die hetzelfde zijn. Bij een formele invulling
staat daarentegen de juridische aard van de feiten – de
juridische kwalificatie – voorop. De materiële benade-
ring van ‘idem’ geeft het ne bis in idem-beginsel een 
breder bereik, hetgeen met het oog op de rechtsbe-
scherming van verdachte is toe te juichen. Waar de ma-
teriële uitleg van ‘idem’ echter zorgt voor meer rechts-
bescherming, leidt de latere Europese uitleg van ‘bis’ 
juist tot een beperking daarvan. Concreet houdt dit – in 
het volgende voorbeeld – in dat als het te laat doen van
aangifte bij aangiftebelastingen als ‘hetzelfde feit’ 
wordt gezien als het te laat betalen van de belasting op
die aangifte, een materiële uitlegging van ‘hetzelfde 
feit’ een tweede boete voorkomt omdat het in wezen 
dezelfde gedraging is waarvoor men al een boete heeft
gekregen. De Europese hoven hebben de ‘bis’-component 
daarentegen verruimd, hetgeen een beperking van de 
rechtsbescherming betekent. Als de belastingprocedure
en de strafprocedure voor bijvoorbeeld btw-fraude tege-
lijkertijd plaatsvinden, maar wel met elkaar verband 
houden en met de verschillende sancties verschillende 
doelen worden nagestreefd, dan kan – ondanks dat
sprake is van ‘hetzelfde feit’ – deze tweede vervolging
toch toelaatbaar zijn. Enerzijds is er dus een verruiming 
van de rechtsbescherming, waarna anderzijds een beper-
king daarvan plaatsvindt.

1.2 De uitlegging van ‘idem’ en ‘bis’ in de Europese 
rechtspraak17

Het EHRM zag zich in het Zolotukhin-arrest gesteld 
voor de verschillende uitleggingen die worden gegeven vo
aan ‘idem’. Het EHRM gaf met het oog op de rechtsze-
kerheid voor het eerst invulling aan hetzelfde feits-
begrip en koos daarbij voor een materiële invulling. Het egrip be
verschil tussen ‘same acts’ en ‘same offence’ was “versche an
important element in favour of adopting the approachimpom
based strictly on the identity of the material acts and base
rejecting the legal classire fii cation of such acts as 
irrelevantir ”’.18 Volgens het EHRM is sprake van hetzelfde 
feit indien de feiten in beide procedures wezenlijk hetfeit indieeit indie -
zelfde (“elfde (“identical or substantially the same”) zijn. Het 
gaat dan om “gaat daaga facts which constitute a set of concrete“
factual circumstances involving the same defendant and ctualff ctfac
inextricably linked together in time and space, theextr
existence of which must be demonstrated in order to 
secure a conviction or institute criminal proceedings”.19

177 Voor een schematisch overzicht verwijzen wij naar afbeel-

ding 1.

18 EHRM 10 februari 2009, AB 2009/309, m.nt. T. Barkhuysen 

& M.L. Emmerik, r.o. 78-79 (Zolotukhin/Rusland).

19 EHRM 10 februari 2009, AB 2009/309, m.nt. T. Barkhuysen 

& M.L. Emmerik, r.o. 82 en 84 (Zolotukhin/Rusland). Deze 

invulling van het feitsbegrip is bevestigd in EHRM 18 oktober 

2011, 53785/09 (Tomasović/Kroatië).

20 HvJ EG 9 maart 2006, C-436/04, NJ 2006/488, m.nt. 

M.R. Mok, r.o. 37-38 (Van Esbroeck). In dat arrest, waarin 

het weliswaar ging om het ne bis in idem-beginsel uit art. 54 

van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, werd eveneens de 

maatstaf gehanteerd dat het moet gaan om “facts which are 

inextricably linked together in time, in space and by their 

subject-matter”. De materiële invulling van ‘idem’ is later 

meerdere malen door het Hof van Justitie herhaald, zie o.a. 

HvJ EU 20 maart 2018, C-524/15, r.o. 35 (Menci).

21 HvJ EG 18 juli 2007, C-367/05 (Kraaijenbrink/België).

22  Voor het Hof van Justitie EU is relevantie van de juridische 

kwalifii catie geheel uitgesloten. Zie HvJ EU 20 maart 2018, 

C-524/15, r.o. 36 (Menci): “Voorts zijn de nationaalrechtelij-

ke kwalifii catie van de feiten en van het beschermde rechts-

goed irrelevant voor de constatering dat van een en hetzelfde 

strafbare feit sprake is, aangezien de omvang van de door 

artikel 50 van het Handvest geboden bescherming niet van 

lidstaat tot lidstaat mag verschillen.” Het EHRM overweegt 

daarentegen dat niet de nadruk mag liggen op de juridische 

kwalifii catie. Zie EHRM 10 februari 2009, AB 2009/309, m.nt. 

T. Barkhuysen & M.L. Emmerik, r.o. 81 (Zolotukhin/Rusland)):

“The Court further notes that the approach which emphasises

the legal characterisation of the two offences is too restrictive

on the rights of the individual, for if the Court limits itself 

to finding that the person was prosecuted for offences having 

a different legal classifii cation it risks undermining the 

guarantee enshrined in Article 4 of Protocol No. 7 rather 

than rendering it practical and effective as required by the

Convention.”.

23  W. Albers & T.M. de Groot, ‘De uitzondering bevestigd: het ne 

bis in idem-beginsel in recente rechtspraak van de Hoge Raad 

in het licht van de ratio van het ne bis in idem-beginsel 

en vanuit Europees perspectief’, NTS 2020/7, p. 43. Onder 
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Het ‘bis’-onderdeel van het ne bis in idem-beginsel ziet 
daarentegen op de vraag of een cumulatie van procedu-
res (strafvervolging en een bestuurlijke boete in de fis-
cale procedure) ten aanzien van ‘hetzelfde feit’ mag 
plaatsvinden. Ter illustratie kan worden gewezen op de 
situatie waarbij een belastingplichtige te weinig btw 
opgeeft in de belastingaangifte, vervolgens een bestuur-
lijke boete krijgt voor het niet voldoen aan de supple-
tieverplichting en een strafvervolging volgt voor het 
onjuist/onvolledig doen van een belastingaangifte en 
het te laat betalen van de btw uit de aangifte. Het gaat 
dan materieel gezien weliswaar om éénzelfde feiten-
complex, maar toch kunnen jegens deze belastingplich-
tige verschillende juridische procedures worden gestart. 
Materieel gezien zijn dit dezelfde feiten, maar dan is de 
vraag of ook twee procedures hiervoor kunnen volgen. 

Wat als een tweede procedure (‘bis’) ten aanzien van 
het ‘hetzelfde feit’ moet worden gezien is in de afgelo-
pen jaren in de Europese rechtspraak aan bod gekomen. 
In het arrest A. en B. tegen Noorwegen, waarbij be-
stuurlijke boetes waren opgelegd wegens het opzettelijk 
niet doen van de belastingaangifte en daarna ook straf-
vervolging werd gestart voor belastingfraude, kwam het 
EHRM met een toetsingskader ter beoordeling of in dit 
geval sprake was van een tweede procedure (‘bis’). Aan 
een dergelijke beoordeling wordt alleen toegekomen in-
dien beide procedures kwalificeren als een ‘criminal 
charge’, sprake is van hetzelfde feit (‘idem’) en nog 
geen onherroepelijke uitspraak in de eerste procedure is 
gedaan.24 Het gaat er – kort gezegd – om dat de twee 
procedures zodanig geïntegreerd zijn dat zij een cohe-
rent geheel vormen. Wanneer daaraan is voldaan, kun-
nen dus toch (onder voorwaarden) twee punitieve sanc-
ties worden opgelegd op grond van ‘hetzelfde feit’. Met 
betrekking tot het hiervoor aangehaalde voorbeeld moet 
dus volgens de Europese hoven worden beoordeeld of 
het opleggen van de bestuurlijke boete wegens het niet 

voldoen aan de suppletieverplichting temporeel en in-
houdelijk voldoende samenhang vertoont met de straf-
rechtelijke vervolging wegens het onjuist/onvolledig 
doen van aangifte en het te laat betalen. Is dat het ge-
val, dan mogen de procedures cumuleren (dus zijn beide 
vervolgingen/sancties toegestaan). Het EHRM lijkt van 
deze mogelijkheid in het bijzonder gebruik te willen 
maken op het gebied van de zogenoemde ‘soft core 
 criminal law’25, zoals het belastingrecht en het verkeers-
recht.26 Dat betekent dat onder bepaalde omstandighe-
den zowel een fiscale boete als strafvervolging wegens 
belastingfraude mogelijk is. 

Met betrekking tot ‘bis’ hangt het Hof van Justitie EU 
ongeveer eenzelfde toetsingskader aan ter bepaling of 
de cumulatie van punitieve sancties is toegestaan.27 

De uitleg van ‘bis’ door zowel het EHRM als het Hof van 
Justitie EU leidt – in tegenstelling tot de uitleg van 
‘idem’ – tot een bepaalde mate van uitholling van het  
ne bis in idem-beginsel. Door deze uitleg worden immers 
dubbele procedures die leiden tot dubbele punitieve 

  verwijzing naar F.C.W. de Graaf, ‘Ne bis in idem. Twee keer 

hetzelfde in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Euro pese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens’, DD 2013/34, p. 377.

24  EHRM 15 november 2016, AB 2017/188, m.nt. T. Barkhuysen 

& M.L. Emmerik, r.o. 130 (A. en B./Noorwegen). Cumulatie 

van procedures is volgens het EHRM kort gezegd toegestaan 

wanneer de tweede procedure temporeel en inhoudelijk vol-

doende samenhang vertoont (“sufficiently closely connected 

in substance and in time”) met de eerste procedure. Of de 

procedures temporeel en inhoudelijk samenhangen dient te 

worden beoordeeld aan de hand van vier cumulatieve crite-

ria. Het gaat het bestek van dit artikel te buiten om dit uit 

te werken. Voor een uitwerking hiervan verwijzen wij naar 

het artikel van Klaasse en De Boer: A. Klaasse & J. de Boer, 

‘Cumulerende procedures en dubbele bestraffing’, 

TBS&H 2017/4, p. 237-245.

25  EHRM 23 november 2006, AB 2007/51, m.nt. T. Barkhuysen 

& M.L. Emmerik, r.o. 43 (Jussila): “[…] it is self-evident 

that there are criminal cases which do not carry any 

 significant degree of stigma. There are clearly ‘criminal 

 charges’ of differing weight. What is more, the autonomous 

  interpretation adopted by the Convention institutions of the 

notion of a ‘criminal charge’ by applying the Engel criteria 

have underpinned a gradual broadening of the criminal head 

to cases not strictly belonging to the traditional categories of 

the criminal law, for example administrative penalties […], 

prison disciplinary proceedings […] customs law […], 

 competition law […] and penalties imposed by a court with 

jurisdiction in financial matters. Tax surcharges differ from 

the hard core of criminal law; consequently, the 

 criminal-head guarantees will not necessarily apply with 

their full stringency.” Deze redenering wordt in A. en B./

Noorwegen herhaald en in r.o. 133 wordt daaraan toege-

voegd: “Combined proceedings will more likely meet the 

 criteria of complementarity and coherence if the sanctions to 

be imposed in the proceedings not formally classified as 

‘ criminal’ are specific for the conduct in question and thus 

differ from ‘the hard core of criminal law’ (in the language 

of Jussila cited above).” 

26  J. Crijns & M.L. Emmerik, ‘Samenloop tussen strafrecht en 

punitief bestuursrecht’, NJB 2018/249, par. 3.3. 

27  HvJ EU 20 maart 2018, C-524/15, r.o. 61 (Menci). In het 

Menci-arrest uit 2018 geeft het Hof van Justitie EU op zijn 

beurt een toetsingskader bestaande uit vier cumulatieve  

criteria. Voor een uitgebreidere toelichting op deze criteria 

en een vergelijking met die van het EHRM verwijzen wij naar 

het artikel van Baron en Poelmann: J.D. Baron & E. Poelmann, 

‘Het ne bis in idem-beginsel na de arresten van het HvJ EU 

van 20 maart 2018’, TFB 2018/3, p. 16-20.
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twee keer kan worden vervolgd, berecht of gestraft voor 
hetzelfde feit. Het is een ex ante-verbod terwijl het
Nederlandse una via-beginsel de verplichting behelst 
om op enig moment (vooraf) een keuze te maken tus-
sen de bestuurlijke of strafrechtelijke route. Het una 
via-beginsel ziet specifiek voor de samenloop tussen
belastingrecht en strafrecht. Het ne bis in idem-beginsel
is in onze nationale bepalingen neergelegd in art. 68 Sr
en art. 5:43 Awb en het una via-beginsel in art. 243 
lid 2 Sv en art. 5:44 Awb. 

Art. 68 Sr biedt een garantie tegen dubbele vervolging 
wegens hetzelfde feit waarvoor men reeds eerder is vert -
oordeeld, vrijgesproken of ontslagen van alle rechts-
vervolging. Dit artikel voorzag lange tijd enkel in een 
strafrechtelijke garantie. Art. 68 Sr belet in beginsel dus 
niet dat iemand strafrechtelijk wordt vervolgd nadat 
hetzelfde gedrag aanleiding is geweest voor een sanctie 
van tuchtrechtelijke aard,32 van civielrechtelijke aard33

of van bestuursrechtelijke aard.34

De bestuursrechtelijke variant van art. 68 Sr is neerge-
legd in art. 5:43 Awb. Dit artikel bepaalt dat geen be-
stuurlijke boete kan worden opgelegd wegens dezelfde 
overtreding waarvoor reeds eerder een bestuurlijke boete
is opgelegd of waarvoor een kennisgeving als bedoeld in
art. 5:50 lid 2 onderdeel a Awb is bekendgemaakt. Hoe-
wel de termen in de wet verschillend zijn (‘dezelfde over-
treding’ versus ‘dezelfde gedraging’) komt hier volgens de
Hoge Raad geen betekenis aan toe en doelen de begrip-
pen op ‘hetzelfde feit’ uit art. 68 Sr.35 In aanvulling op 

sancties onder omstandigheden toegestaan. Bovendien
verhoudt het criterium dat inhoudt dat belang dient te 
worden gehecht aan de doelen die met een sanctie wor-
den nagestreefd (één van de ‘bis-criteria’), zich slecht
met de materiële uitleg van het bestanddeel ‘idem’.28 Bij
een dergelijke toetsing komt immers gewicht toe aan de
juridische kwalificatie en de bescherming van het ach-
terliggende rechtsgoed en niet c.q. minder aan de gedra-
ging zelf.29 Uit de ontwikkeling in de Europese recht-
spraak leiden we af dat volgens de Europese hoven – in
tegenstelling tot voorheen – cumulatie van procedures
en dus ook van sancties onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk is. Enerzijds zal daarbij de bescherming van de
integriteit van de financiële markten van de Europese 
Unie alsmede het publieke vertrouwen in de financiële
sector van betekenis zijn geweest. Anderzijds lijken de
Europese hoven met de beperkte uitleg van ‘bis’ ook te-
gemoet te komen aan de wens van de lidstaten om dub-
bele vervolging mogelijk te maken. Door de invulling 
van het ne bis in idem-beginsel te koppelen aan de tijd-
geest, waarin bepaalde zaken belangrijk worden geacht,
wordt echter afbreuk gedaan aan de doelstelling van de 
fundamentele beginselen.30

2 Het ne bis in idem-beginsel in de 
 Nederlandse rechtspraak en het daarbij 
horende una via-beginsel 

2.1 De reikwijdte van het nationale ne bis in idem- 
en una via-beginsel

Op Europees niveau is zowel door het Hof van Justitie Op
EU als het EHRM invulling gegeven aan het ne bis in 
idem-beginsel, waarbij een duidelijke afslag is genomen 
met betrekking tot de uitleg van het feitsbegrip (matemet beme -
rieel boven formeel)rieel bie 31 en een mogelijke samenloop van
twee procedures. Ook vanuit het nationale perspectief tweetw
houdt het ne bis in idem-beginsel in dat iemand niethou

282  Noot T. Barkhuysen & M.L. Emmerik bij EHRM 15 november Noot T. TNoot T 

2016, AB 2017/188, punt 5 (A. en B./Noorwegen).2016,

29292929 P. de Haas, ‘Voorkomt ons una via-beginsel wel dubbele verP. d -

volging en bestrafvolgi fiff ng?’, TFB 2017/4; P. Wattel, ‘Bis in idem’,

NJB 2017/205. NJB

30 Zie ook: P. de Haas, ‘Voorkomt ons una via-beginsel wel 

dubbele vervolging en bestraffiff ng?’, TFB 2017/04-01 en

J.D. Baron & E. Poelmann, ‘Het ne bis in idem-beginsel na 

de arresten van het HvJ EU van 20 maart 2018’, TFB 2018/3,

p. 19-20.

31 Een dergelijke benadering van het Hof van Justitie EU zien  

we ook in btw-fraude zaken, waarbij voor de toepassing van

het nultarief voor de omzetbelasting wordt aangesloten bij 

de materiële voorwaarden in plaats van een strikte toepas-

sing van de formele voorwaarden. Zie bijv. HvJ EU 9 februari 

2017, C-21/16 (Euro-Tyre).

32 Uit HR 15 januari 1985, ECLI:NL:HR:1986:AC3964, 

NJ 1985/450 volgt dat de reden hiervoor is dat de sanctie 

wordt opgelegd door de tuchtrechter, niet de strafrechter. 

A-G Harteveld schrijft in zijn conclusie dat ook de Wwft en 

de Wet op de notarisambt niet in de weg staan aan een 

tuchtrechtelijke maatregel en strafrechtelijke vervolging 

wegens hetzelfde feit (concl. A-G Harteveld 14 januari 2020, 

ECLI:NL:PHR:2020:1). Daarbij had het hof geoordeeld dat 

geen sprake was van strijd met het ne bis in idem-beginsel 

bij een tuchtrechtelijke procedure en strafvervolging wegens 

het niet melden van ongebruikelijke transacties. De Hoge 

Raad doet deze zaak af met toepassing van art. 81 RO 

(HR 3 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:326).

33  Uit HR 12 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:613 volgt bijvoor-

beeld dat het opleggen van een stadionverbod en een geld-

boete door de KNVB niet kwalifii ceert als een ‘criminal charge’ 

in de zin van art. 6 EVRM. Zie ook HR 13 november 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:2017, waarbij de Hoge Raad de toegepaste 

civielrechtelijke lijfsdwang wegens het niet betalen van belas-

tingaanslagen en het niet voldoen aan de informatieverplich-

tingen jegens de fiscus niet in strijd achtte met het ne bis in

idem-beginsel en de strafvervolging daarvoor in stand liet.

34 HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:222.

35 HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 2011/394,  

r.o. 2.5.
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art. 5:43 Awb bepaalt art. 243 lid 2 Sv dat als een be-
stuurlijke boete is opgelegd dan wel een kennisgeving  
als bedoeld in art. 5:50 lid 2 onderdeel a Awb bekend is 
gemaakt, dit dezelfde rechtsgevolgen heeft als een ken-
nisgeving van niet-verdere vervolging.36 Art. 5:44 Awb 
behelst een verplichting voor het bestuursorgaan en bor-
duurt weer voort op art. 243 lid 2 Sv. Dit artikel bepaalt 
dat geen bestuurlijke boete wordt opgelegd indien tegen 
de overtreder wegens dezelfde gedraging een strafvervol-
ging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is 
begonnen, dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd. 
Deze twee artikelen voorkomen dus dat een weg wordt 
ingeslagen als de andere weg inmiddels wordt bewandeld. 
Het una via-beginsel geeft dus eigenlijk een ’point of no 
return’. Er mag in beginsel geen tweede bestuurlijke boe-
te worden opgelegd door de inspecteur voor hetzelfde 
feit, een eenmaal opgelegde bestuurlijke boete voorkomt 
strafvervolging voor hetzelfde feit en een ingezette straf-
vervolging voorkomt boeteoplegging voor hetzelfde feit. 
Een uitzondering is gemaakt voor het bestaan van nieu-
we bezwaren.37 

Nu deze artikelen zo met elkaar zijn gelinkt, moet de 
bestuurlijke boete wel tijdig door de inspecteur zijn  
opgelegd om een strafvervolging voor hetzelfde feit te 
kunnen voorkomen, dat wil zeggen: zolang de officier 
van justitie nog van vervolging kan afzien. Dat is het 
geval totdat het onderzoek ter terechtzitting is aange-
vangen.38 Het kan namelijk voorkomen dat de Belas-
tingdienst en het Openbaar Ministerie enigszins in el-
kaars vaarwater zitten. Wie voor wie gaat, hangt er dus 
vanaf wie als eerste de punitieve sanctie heeft aange-
kondigd. Is de strafvervolging reeds ingesteld én het 
onderzoek ter terechtzitting aangevangen, dan staat 
een nadien opgelegde bestuurlijke boete niet aan die 
strafvervolging in de weg.39 Het Openbaar Ministerie was 
dan namelijk eerst, dus de inspecteur had die boete dan 
eigenlijk niet mogen (kunnen) opleggen. Volgens Recht-
bank Arnhem zorgt het opleggen van een bestuurlijke 
boete vóórdat een strafvervolging is aangevangen er-
voor dat strafvervolging door de officier van justitie 
(voor hetzelfde feit) niet langer mogelijk is. Er zou nog 
kunnen worden gesteld dat een als eerste opgelegde be-
stuurlijke boete wordt vernietigd, dit de nadien gestar-
te strafvervolging niet belet. Die vlieger gaat echter 
niet op. Als de fiscale rechter de bestuurlijke boete 
heeft vernietigd wegens samenloop van die boete met 

de strafvervolging, dan creëert dit niet alsnog een legi-
tieme basis voor de strafvervolging. De rechtbank han-
teert het una via-beginsel heel strikt: omdat door de 
inspecteur als eerste voor de bestuurlijke route is geko-
zen, is daarmee de weg van strafvervolging afgesneden. 
Dat geldt – andersom – ook voor de boetes die zijn op-
gelegd na het uitbrengen van de dagvaarding en de aan-
vang van het onderzoek ter terechtzitting. Op grond 
van art. 5:44 Awb kunnen die boetes volgens de wet 
niet in stand blijven.40 Dit ligt ook in lijn met het AAFD 
Protocol dat verplicht tot overleg tussen de Belasting-
dienst en het Openbaar Ministerie over de vraag of een 
bestuurlijke boete wordt opgelegd of strafvervolging 
wordt gestart.

Ondanks dat het una via-beginsel en het ne bis in idem-
beginsel met elkaar zijn gelinkt, zijn deze niet hetzelf-
de.41 Het una via-beginsel werkt juist alleen wanneer 
sprake is van sanctionering op uiteenlopende rechtsge-
bieden (belastingrecht versus strafrecht) omdat er dan 
pas wegen zijn die kunnen worden gescheiden. Daar-
naast verschilt het una via-beginsel ook van het ne bis 
in idem-beginsel omdat het geen verbod behelst, maar 
een verplichting aan de autoriteiten oplegt om tussen 
de beide wegen te kiezen.42 Wanneer vaststaat dat spra-
ke is van ‘idem’, dan geldt volgens Nederlands recht dat 
art. 5:43 Awb een tweede bestuurlijke boete verhindert 
en dat art. 5:44 Awb na het opleggen van een bestuur-
lijke boete strafvervolging verhindert. Blijkens art. 243 
lid 2 Sv kwalificeert voorts het opleggen van een boete 
als een kennisgeving van niet verdere vervolging (dit 
alles behoudens eventuele ‘nieuwe bezwaren’ of toepas-
sing van art. 12 Sv). De bepalingen die zijn gebaseerd 
op het una via-beginsel (art. 5:44 Awb en art. 243 lid 2 
Sv) hebben bovendien al gelding voordat de boete is  
opgelegd dan wel het onderzoek ter terechtzitting is 
 aangevangen. Dit in tegenstelling tot de verdrags-
bepalingen die pas gelden nadat het rechtssubject is 
vrijgesproken dan wel is veroordeeld.43 In het fiscale 

36  Een uitzondering hierop is art. 255 lid 1 Sv (het bestaan van 

nieuwe bezwaren) en art. 12i jo. art. 12l Sv (beklagprocedu-

re wegens niet vervolging).

37  Art. 67q AWR voor vergrijp- en verzuimboetes en art. 255 Sv 

voor het strafrecht.

38 Art. 5:44 Awb jo. art. 243 lid 2 Sv jo. art. 266 lid 1 Sv.

39  HR 5 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2015:2978, NJ 2016/130, 

m.nt. J.M. Reijntjes.

40  Rb. Arnhem 20 oktober 2011, 05/898005-07, NJFS 2012/8.

41  In de literatuur wordt hier wisselend over gedacht: 

F.J.P.M. Haas & D.N.N. Jansen, ‘Nee, niet nog een keer…, 

een analyse van het ne bis in idem-beginsel’, TFB 2018/8-41 

betogen dat het una via-beginsel het ne bis in idem-beginsel 

in ruime zin is; C. Hofman, ‘Ontwikkelingen in de sfeer van 

de repressieve fiscale rechtshandhaving’, WFR 2018/101  

betoogt dat het una via-beginsel een uitvloeisel is van het ne 

bis in idem-beginsel; B. van der Vorm, ‘Enkele opmerkingen 

over het una via-beginsel en het nieuwe Wetboek van Straf-

vordering’, TBS&H 2018/4 vindt dat het una via-beginsel in 

het verlengde ligt van het ne bis in idem-beginsel.

42  Zie in gelijke zin: W.E.C.A. Valkenburg, Tekst & Commentaar, 

artikel 68 Sr.

43  Zie in gelijke zin: F.J.P.M. Haas & D.N.N. Jansen, ‘Nee, niet 

nog een keer…, een analyse van het ne bis in idem-beginsel’, 

TFB 2018/8-41, p. 19.
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weg een alcoholslotprogramma is opgelegd voor het rij-
den onder invloed en daarna strafrechtelijk werd ver-
volgd voor hetzelfde feit. In beginsel kunnen een be-
stuursrechtelijk en strafrechtelijk traject samenlopen. 
Hier werd echter een uitzondering aanwezig geacht. De
gevolgen van het opleggen van het alcoholslotprogram-
ma en de van het instellen van een strafvervolging te
verwachten strafrechtelijke sancties komen in hoge
mate overeen, aangezien beide voor de betrokkene kun-
nen leiden tot een ingrijpende beperking van de rijbe-
voegdheid en oplegging van een aanzienlijke betalings-
verplichting. Art. 68 Sr was hier niet van toepassing
(want dat artikel ziet alleen op einduitspraken van de
strafrechter), maar de uitzondering werd gestoeld op de 
beginselen van een goede procesorde. Het ne bis in 
idem-beginsel of una via-beginsel kon hier ook geen
oplossing bieden, want het alcoholslotprogramma is
geen punitieve sanctie (‘criminal charge’). Maar de Hoge 
Raad is strikt met een dergelijke beperkende uitleg van 
‘bis’. De uitzondering van het alcoholslotprogramma
wordt, hoewel wel aangedragen in de rechtspraak, ver-
der eigenlijk nergens door de Hoge Raad geaccepteerd.47

Dit arrest is van belang om aan te tonen dat rechtsbe-
scherming bij vervolging voor hetzelfde feit (ook in 
belastingfraudezaken) op de beginselen van een goede 
procesorde kan worden gestoeld.

Een meldenswaardige zaak in navolging van het alcohol-
slotprogramma-arrest is de strafrechtelijke procedure 
over het niet melden van ongebruikelijke transacties op 
grond van de Wwft door een notaris. In die zaak was 
strafvervolging reeds aangevangen voordat de tuchtrech-
telijke procedure startte, maar ten tijde van het wijzen 
van het arrest door het hof had de notariskamer de 
klacht over de notaris al gegrond verklaard. Volgens het 
hof was het Openbaar Ministerie ontvankelijk. In cassa-
tie stelde de verdachte dat schending van de beginselen 
van een behoorlijke procesorde tot niet-ontvankelijk-
heid van het Openbaar Ministerie moest leiden.48 De
advocaat-generaal concludeert echter dat geen sprake 
is van een dubbele vervolging, maar gaat desondanks 

boete- en strafrecht biedt het una via-beginsel dus 
verdergaande rechtsbescherming voor belastingplichtigen.

2.2 De uitlegging van ‘idem’ en ‘bis’ door de Hoge 
Raad

In 2011 heeft de Hoge Raad een verduidelijking gege-
ven van de uitleg van ‘hetzelfde feit’. De Hoge Raad
verwijst hier expliciet naar het Zolotukhin-arrest van 
het EHRM, maar oordeelt daarna dat gelet op de Euro-
pese rechtspraak voor een inhoudelijke verandering van
de toetsingsmaatstaf geen grond aanwezig is. “Van de
Nederlandse maatstaf kan immers niet worden gezegd 
dat deze teveel nadruk legt op de toetsing van juridische 
elementen (…), terwijl deze maatstaf voldoende ruimte
laat aan wat wel wordt aangeduid als de feitelijke com-
ponent.” De Hoge Raad ziet geen heil in een geheel ma-
teriële invulling van het feitsbegrip: “Daarbij verdient 
opmerking dat ook de criteria die in de Europese recht-
spraak worden gehanteerd (…) niet als louter feitelijk 
kunnen worden aangemerkt, en dat de Hoge Raad van 
oordeel is dat in de Nederlandse rechtspraak destijds op 
goede gronden afstand is genomen van een louter feite-
lijk criterium omdat het aanleggen van zo’n maatstaf 
kan leiden tot onaanvaardbare uitkomsten.”44 Hierbij 
wordt gewezen op de – in de woorden van de Hoge 
Raad – ‘onaanvaardbare’ uitkomst van het Brakelse
kermis-arrest uit 193245, waarbij een materiële invul-
ling werd gevolgd boven de formele invulling van het-
zelfde feit toen de verdachte tweemaal strafrechtelijk 
werd vervolgd (het verstoren van de openbare orde 
door iemand te mishandelen (feit 1) en door iemand te do
mishandelen de openbare orde te verstoren (feit 2)). De 
verdachte was veroordeeld voor het misdrijf (mishande-
ling), waarbij een niet-ontvankelijkverklaring van het ing), wlin
Openbaar Ministerie volgde voor de overtreding (verstoOpenbOp -
ren openbare orde).ren ore

Inmiddels heeft de Hoge Raad in het alcoholslotproIn -
gramma-arrestgramma 46 – in navolging van de rechtspraak van 
het EHRM – (althans zo lijkt het) de deur op een kier het EHRMMet EHRM
opengezet voor een soort ‘overeenkomstige toepassing’ pengez
op andere terreinen dan het strafrecht indien sprake op andpop
is van sterke gelijkenis tussen de procedures (het ‘bis’-van iis v
aspect uit ne bis in idem). In deze zaak ging het om spect
een betrokkene aan wie eerst via de bestuursrechtelijke 

44 HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, r.o. 2.8. Dat 

dit overzichtsarrest nog steeds als het uitgangspunt dient 

volgt eens te meer uit de conclusie van A-G Aben van 12 ja-

nuari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:31. 

45 HR 27 juni 1932, ECLI:NL:HR:1932:BG9441 (Brakelse kermis),

NJ 1932, p. 1659, m.nt. B.M. Taverne.

46 HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:434.

477 HR 2 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1818 (inzake de schen  -

ding van voorwaarden van het opgelegde alcoholslot); 

HR 16 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:23 (inzake de opleg-

ging van een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer); 

HR 3 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3205 (inzake ontzeg-

ging rijbevoegdheid en ongeldigverklaring rijbewijs); 

HR 26 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1014 (inzake deelname 

aan geschiktheidsonderzoek CBR); W. Albers & T.M. de Groot, 

‘De uitzondering bevestigd: het ne bis in idem-beginsel in 

recente rechtspraak van de Hoge Raad in het licht van de 

ratio van het ne bis in idem-beginsel en vanuit Europees 

perspectief’, NTS 2020/7, p. 45-46.

48 Concl. A-G Harteveld 14 januari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1.
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explorerend in op de vraag of sprake is van ‘hetzelfde 
feit’. Hij meent dat het te beschermen rechtsgoed in de 
strafprocedure en de tuchtprocedure wezenlijk verschilt, 
dus dat geen sprake is van hetzelfde feit (met andere 
woorden: een formele toetsing). Overigens meent hij ook 
dat als wel sprake is van ‘hetzelfde feit’, er vervolgens 
sprake is van een ‘sufficiently close connection’ tussen 
de procedures waardoor alsnog niet aan een schending 
van het ne bis in idem-beginsel wordt toegekomen. Het 
hof heeft namelijk de omstandigheid dat de notaris ook 
tuchtrechtelijk is vervolgd in aanmerking genomen bij 
de straftoemeting. De Hoge Raad doet de zaak af met 
toepassing van art. 81 Wet RO.49 Hierdoor weten we niet 
of de Hoge Raad het oordeel van het hof in stand laat 
omdat geen sprake zou zijn van ‘hetzelfde feit’ of omdat 
de procedures elkaar aanvullen.

Interessant in dit kader is de conclusie van A-G Aben 
van 12 januari 2021. Hij wijst in zijn conclusie op de 
aanvullende rol die de beginselen van een behoorlijke 
procesorde kunnen spelen in een situatie waarbij de  
onderliggende feiten dezelfde zijn (dus een materiële 
toets). In de onderliggende zaak ging het om een ver-
dachte die strafrechtelijk werd vervolgd voor het opzet-
telijk niet doen van belastingaangifte, medeplegen aan 
gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele 
organisatie. De verdachte bepleitte dat het Openbaar 
Ministerie niet-ontvankelijk was omdat hij reeds eerder 
in Duitsland onherroepelijk was veroordeeld voor het-
zelfde feitencomplex. Volgens de advocaat-generaal kon 
het beroep op art. 68 lid 1 Sr niet slagen omdat de ver-
oordelingen in Duitsland niet één-op-één (qua gedra-
ging en strekking) gelijk te stellen waren met het in 
Nederland ten laste gelegde witwassen en deelneming 
aan een criminele organisatie. Hierbij hanteert hij dui-
delijk een meer formele uitleg van ‘hetzelfde feit’ zoals 
dit voortvloeit uit het overzichts arrest uit 2011. Des-
ondanks zag de advocaat-generaal in de beginselen van 
een behoorlijke procesorde een grond om het cassatie-
beroep gegrond te verklaren. Onder verwijzing naar het 
arrest van de Hoge Raad van 26 novem ber 199650 con-
cludeert de advocaat-generaal dat de verwijten van de 
misdrijven waarop het oogmerk van de criminele organi-
satie betrekking had, in hoge mate vergelijkbaar waren 
met omstandigheden die aan de Duitse veroordeling ten 
grondslag lagen. Als sprake is van zodanige omstandig-
heden waaruit een zodanig verband blijkt met betrek-
king tot de gelijktijdigheid van de gedragingen en de 
wezenlijke samenhang in het handelen en de schuld van 
verdachte, dan verzetten de beginselen van een behoorlij-
ke procesorde zich tegen het  instellen van (een tweede) 

strafvervolging.51 De beginselen van een behoorlijke 
procesorde kunnen dus meebrengen dat eenzelfde be-
scherming wordt geboden als het ne is in idem-beginsel. 
Als voor hetzelfde fiscale feitencomplex twee keer een 
boete wordt opgelegd of een boete wordt opgelegd en 
strafvervolging wordt gestart, dan kan met een beroep 
op de beginselen van een behoorlijke procesorde die 
tweede ‘vervolging’ worden bestreden. De Hoge Raad 
oordeelde echter anders. Na een herhaling van hetgeen 
is overwogen in het arrest van 26 november 1996 over-
woog de Hoge Raad dat het middel in deze zaak niet tot 
cassatie kon leiden omdat de latere vervolging in Neder-
land voor het deelnemen aan de criminele organisatie 
ook op andere deelnemingsgedragingen betrekking had 
dan enkel het eerder begane concrete delict in Duits-
land. Het ne bis in idem-beginsel stond derhalve niet in 
de weg aan de latere vervolging voor deelname aan de 
criminele organisatie. De Hoge Raad merkt wel op dat 
de opgelegde straffen voor de eerste vervolging (het 
concrete delict) een voor de straftoemeting relevante 
omstandigheid kunnen vormen bij een latere vervolging 
en veroordeling voor het deelnemen aan een criminele 
organisatie.52

2.3 De (formele) toepassing van ne bis in idem en 
una via in fiscale boete- en strafzaken en de daarbij 
horende problematiek

Ook op het terrein van het belastingrecht speelt het  
ne bis in idem-beginsel een belangrijke rol. Zo heeft  
de Hoge Raad geoordeeld dat voor hetzelfde feit niet 
tweemaal een boete kan worden opgelegd.53 Met name 
bij aangiftebelastingen zijn meerdere beboetbaar of 
strafbaar gestelde gedragingen te ontdekken, terwijl 
die in wezen zijn gebaseerd op één en dezelfde hande-
ling. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
niet (volledige) betaling op aangifte en het niet (tij-
dig) indienen van de aangifte. De discussie in de recht-
spraak spitst zich dan ook geregeld toe op de vraag of 
het opleggen van boetes die zijn gebaseerd op dezelfde 
handeling door de beugel kan. Zo kan volgens de Hoge 
Raad het opleggen van een vergrijpboete voor ‘hetzelf-
de feit’ als waarvoor reeds eerder een verzuimboete 
– waarvoor geen opzet is vereist – is opgelegd (in casu 
het niet betalen van de af te dragen loonbelasting) niet 
door de ne bis in idem-beugel. Het maakt daarbij niet 
uit of de eerste boete is opgelegd bij een naar later 
bleek te lage geschatte belastingaanslag. Het gaat om 
de omschrijving van de beboetbare gedraging, zoals die 
is opgenomen in de kennisgeving van de gronden van 

49 HR 3 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:326.

50  HR 26 november 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0583, 

NJ 1997/209.

51 Concl. A-G Aben 12 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:31.

52 HR 23 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:387, r.o. 3.3.2-3.4.

53  HR 30 augustus 1996, ECLI:NL:HR:1996:AA1697, 

BNB 1996/353.
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De vraag of het ne bis in idem-beginsel en het una via-
beginsel in de weg staan aan strafvervolging nadat de
bestuurder aansprakelijk is gesteld voor een boete van
de vennootschap blijft vooralsnog onbeantwoord. De
vraag is weliswaar voorgelegd aan A-G Frielink maar hij 
kwam niet toe aan de beantwoording omdat in de on-
derliggende zaak de strafrechtelijke vervolging op ande-
re tijdvakken bleek te zien dan de boetes. Wel merkt de 
advocaat-generaal onder verwijzing naar het arrest van
21 september 2004 op dat het ne bis in idem-beginsel
in beginsel slechts van toepassing is indien de punitieve
sancties zijn opgelegd aan dezelfde persoon.58 Dit ziet
ook op het leerstuk van vereenzelviging. Ten aanzien 
van de aansprakelijkheidstelling menen wij dat indien 
de bestuurder aansprakelijk is gesteld voor een boete ex 
art. 243 lid 2 Sv dit aan strafvervolging in de weg staat. 
Voor een aansprakelijkstelling voor een boete dient im-
mers op grond van art. 32 lid 2 Invorderingswet 1990 
vast te staan dat de bestuurder een persoonlijk verwijt 
kan worden gemaakt. Met de aansprakelijkstelling van 
de boete wordt dus in feite aan de bestuurder zelf de 
boete opgelegd.59 Bovendien kan in de meeste gevallen
de bestuurder worden vereenzelvigd met de vennoot-
schap waaraan de boete is opgelegd. In dat geval staat 
het ne bis in idem-beginsel eraan in de weg dat dezelf-
de persoon na de aansprakelijkstelling van de boete aan 
een ander strafrechtelijk wordt vervolgd wegens hetzelf-
de feit.

2.3.2 De lijn in de feitenrechtspraak: meer 
 formeel dan materieel
Uit de fiscale boete- en strafrechtjurisprudentie volgt 
dat feitenrechters over het algemeen de vraag of sprake 
is van ‘hetzelfde feit’, in navolging van de Hoge Raad, 
vanuit een meer formele benadering beantwoorden. Zo
is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant60 het niet 
nakomen van de suppletieverplichting van art. 10a AWR 
(normschending: het niet (tijdig) informeren) een ander
feit dan het niet (tijdig, volledig) betalen ex art. 67f 
AWR. Dat beide boetes in wezen zien op samenhangen-
de feiten met betrekking tot dezelfde verdachte die met
elkaar zijn verbonden maakt dat oordeel niet anders.
Wij menen dat kan worden betoogd dat wetenschap om-
trent het niet tijdig of niet volledig betalen ook bete-
kent dat de suppletieverplichting intreedt. Beide over-
tredingen zijn dan objectief met elkaar gelinkt. Uit de

de boete.54 Het is goed om kritisch te zijn op de om-
schrijving van de boetegrondslag en zo te voorkomen 
dat twee keer voor hetzelfde feit een belastingplichtige 
wordt gestraft.

2.3.1 Cumulatie en de vereenzelviging
Dat een verzuimboete niet alleen in de weg staat aan 
het opleggen van een vergrijpboete voor ‘hetzelfde feit’
maar ook aan strafvervolging, werd in 2020 bevestigd 
door Hof Den Haag. In die zaak werd een verdachte 
strafrechtelijk vervolgd wegens het opzettelijk te laat
indienen van de aangiften inkomstenbelasting over de 
jaren 2014 en 2015. Voor deze feiten waren echter reeds 
verzuimboeten opgelegd. Het hof oordeelde op grond 
van art. 243 lid 2 Sv jo. art. 68 Sr dat het ging om de-
zelfde feiten. Gelet daarop is sprake van ‘bestuurlijke 
boeten’ met dezelfde rechtsgevolgen als een kennisge-
ving van niet verdere vervolging. Het Openbaar Ministe-
rie werd daarom niet-ontvankelijk verklaard.55

Ook bij Rechtbank Rotterdam lag de vraag voor of spra-
ke was van een schending van het ne bis in idem-begin-
sel en het una via-beginsel. In deze zaak werd de ver-
dachte als bedrijfsleider van een concern bestaande uit 
meerdere vennootschappen strafrechtelijk vervolgd voor
het annuleren van omzet. Aan de vennootschappen wa-
ren echter reeds bestuurlijke boetes opgelegd voor die-
zelfde omzetbelastingfraude. Volgens de rechtbank ston-
den deze boetes aan de vennootschappen niet in de weg 
aan de strafrechtelijke vervolging van verdachte (de 
natuurlijk persoon). De verdachte kon namelijk niet wor-
den vereenzelvigd met de rechtspersonen, waardoor geen 
sprake was van strijd met het ne bis in idem-beginselsp  en
het una via-beginsel.56 Dit oordeel zou in onze optiek
anders zijn geweest als de strafvervolging op de ven-
nootschappen betrekking zou hebben gehad (omdat dan nootschno
sprake is van hetzelfde feit, waarvoor dezelfde persoon sprakep
zich voor de tweede keer voor moet verantwoorden). Als zich zi
wel sprake is van vereenzelvigingwel 57 tussen de feitelijk 
leidinggever en het bedrijf, dan worden deze personen le
als één gezien waardoor het ne bis in idem-beginsel en als één 
una via-beginsel toch soelaas kunnen bieden. Vereenuna via-bbna via- -
zelviging zou betekenen dat de boete c.q. strafvervolelvigin -
ging niet zowel aan/tegen de vennootschap als de ging ningi
directeur/aandeelhouder/feitelijk leiddinggever mag rected edir
worden opgelegd c.q. gestart.orde

54 HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BD0200. Van belang

hierbij is ook dat in paragraaf 5 van het vroegere Besluit 

Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 (nr. BWBR0009230,

vervallen per 1 januari 2009) was opgenomen: “Indien na 

het opleggen van een verzuimboete wordt geconstateerd dat 

sprake is van opzet of grove schuld, kan geen vergrijpboete 

ter zake van dezelfde gedraging worden opgelegd.”

55 Hof Den Haag 14 augustus 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1532.

56 Rb. Rotterdam 23 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6585.

57 HR 20 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC4312.

58  Concl. A-G Frielink 15 december 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1182.

59 Zie in gelijke zin A.C.M. Klaasse in haar noot ‘De dga dubbel  

bestraft?’ bij concl. A-G Frielink 15 december 2020, 

ECLI:NL:PHR:2020:1182, Hertoghs Beschouwt 25 januari 

2021.

60 Rb. Zeeland-West-Brabant 29 januari 2019,   

ECLI:NL:RBZWB:2019:326, r.o. 2.17. Uit de rechtspraak blijkt 

dat vaker boetes op grond van art. 10a AWR en art. 67f AWR 

worden opgelegd.
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rechtspraak blijkt dat vaker boetes op grond van art. 10a 
AWR in combinatie met art. 67f AWR worden opgelegd, 
maar daartegen wordt – klaarblijkelijk gelet op de  
gepubliceerde rechtspraak – geen verweer gevoerd op 
grond van de materiële invulling van het ne bis in 
idem-beginsel in navolging van de Europese recht-
spraak.61

Ook Rechtbank Rotterdam boog zich over hetzelfde 
feitsbegrip met betrekking tot het niet (tijdig) en on-
juist doen van belastingaangiften. De strafrechtelijke 
vervolging was ingesteld voor het onjuist doen van aan-
giften inkomstenbelasting (feit 1), het niet (tijdig) 
doen van aangiften inkomstenbelasting (feit 2), het  
onjuist doen van aangiften omzetbelasting (feit 3) en 
het niet of onjuist verstrekken van gegevens en inlich-
tingen (feit 4). Er is een vergrijpboete opgelegd voor 
het onjuist indienen van de aangifte omzetbelasting, 
dus het una via-beginsel komt om de hoek kijken. De 
rechtbank acht dit beginsel echter niet van toepassing 
omdat de boete en de strafvervolging op andere tijdvak-
ken zien. Er zijn daarnaast verzuimboetes opgelegd 
voor het niet (tijdig) indienen van aangiften inkom-
stenbelasting. Volgens de rechtbank doorkruisen deze 
verzuimboetes een strafvervolging voor hetzelfde feit 
op grond van art. 243 Sv. Beide zien namelijk op het 
niet (tijdig) doen van aangiften. Het niet (tijdig) doen 
van de aangifte is volgens de rechtbank echter wel een 
ander feit dan het onjuist doen van aangiften: “de juri-
dische aard van de feiten verschilt”.62 Ook hier wordt een 
formele invulling van het feitsbegrip gehanteerd. Van 
belang is wel te vermelden dat het hier gaat om aan-
slagbelastingen. Zoals we verderop zullen bespreken kan 
dit oordeel anders liggen bij aangiftebelastingen.

2.3.3 Ne bis in idem en delen van de 
 belastingaangifte
Het voorgaande laat echter onbeantwoord hoe het zit 
met het opleggen van boetes of het instellen van een 
strafvervolging voor delen van een belastingaangifte. 
Het verwijt is dan het onjuist doen van aangifte, maar 
de onderliggende correcties zijn verschillend. Bijvoor-
beeld het onjuist in aftrek brengen van partneralimen-
tatie en een te lage waardering van onroerend goed in 
box 3 in de aangifte inkomstenbelasting. Als een ver-
grijpboete is opgelegd wegens het onjuist doen van 
 aangifte voor de onderliggende materie van de partner-

alimentatie (art. 67e AWR), kan dan een nieuwe ver-
grijpboete worden opgelegd of strafvervolging worden 
ingesteld wegens het – wederom – onjuist doen van 
aangifte maar nu met als onderliggende materie de 
waardering box 3? De Hoge Raad oordeelde in 2003 dat 
de belastingaanslag “niet [kan] worden beschouwd als 
een meerledig besluit in die zin dat de elementen waar-
uit het als verschuldigd vastgestelde bedrag is opge-
bouwd, zouden kunnen worden onderscheiden als even-
zovele besluitonderdelen.” De aanslag bestaat dus niet 
uit onderdelen, maar vormt één geheel.63 De Bont64 wijst 
in zijn noot bij het arrest uit 2009 nog op een tweetal 
arresten van de Hoge Raad waarin is geoordeeld dat 
voor nietigheid van de dagvaarding geen plaats is als de 
posten uit de aangifte niet afzonderlijk zijn vermeld, 
“omdat in de bewoordingen der tenlastelegging besloten 
ligt dat alle posten voorwerp van het strafrechtelijk on-
derzoek vormen.”65 Dit duidelijke uitgangspunt wordt 
genuanceerd in het arrest van de Hoge Raad uit 2010, 
waarbij eerst wordt gewezen op het arrest uit 2009 om 
vervolgens te concluderen dat twee verschillende gedra-
gingen kunnen leiden tot twee naast elkaar bestaande 
boetes. Het gaat om het niet betalen van de omzetbe-
lasting (de eerste boete) en het na het boekenonder-
zoek geconstateerde feit dat de aanslag te laag was  
berekend en voorbelasting ten onrechte in aftrek was 
gebracht. Dit laatste leidde tot de tweede boete wegens 
het te weinig in de aangifte aangeven en vervolgens te 
weinig afdragen van belasting.66 Hoewel alles is terug  
te voeren op het te laat betalen van belasting, kijkt  
de Hoge Raad toch verder naar de reden van de boete-
oplegging. Als aan de tweede boeteoplegging een  
andere motivering ten grondslag ligt, dan lijkt de deur 
opengezet naar meerdere beboetingen voor hetzelfde 
belastingmiddel in hetzelfde belastingjaar voor dezelfde 
belastingaanslag. 

Deze ‘lijn’ lijkt te worden gevolgd in feitenrechtspraak, 
hoewel weinig jurisprudentie hierover voorhanden is. Zo 
was er volgens Hof Arnhem-Leeuwarden geen strijdig-
heid met het ne bis in idem-beginsel bij het starten van 
een strafvervolging wegens het opzettelijk doen van on-
juiste belastingaangiften, terwijl voor diezelfde aangif-
ten reeds een vergrijpboete was opgelegd wegens grove 
schuld. Volgens het hof is sprake van een ander vergrijp 
(“opzettelijke belastingfraude”), zodat geen keus hoeft 

61  Zie Rb. Gelderland 29 juli 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:3432; 

Hof ’s-Hertogenbosch 14 juni 2019, 

ECLI:NL:GHSHE:2019:2155 en concl. A-G IJzerman 23 april 

2020, ECLI:NL:PHR:2020:420. Deze procedure boog zich  

niet over de vraag of de combinatie van boetes is geoorloofd 

omdat in de boetebeschikking maar één wetsartikel was  

genoemd.

62 Rb. Rotterdam 23 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5997.

63  HR 24 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AD9713, 

BNB 2003/172, m.nt. Y.E.J. Gerardts. 

64  Noot van G.J.M.E. de Bont bij HR 26 juni 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BD0200, BNB 2010/5.

65  HR 26 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0153, NJ 1988/792; 

HR 29 november 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0539, 

NJ 1989/682.

66  HR 17 september 2010, ECLI:NL:HR:2020:BD3160, 

BNB 2011/16, m.nt. G.J.M.E. de Bont.



582 Weekblad fiscaal recht . 7379 . 22 april 2021

verschuldigd is, onlosmakelijk is verbonden (ofwel
“inextricably linked”, zie hierbij de gelijkenis van gekozen
bewoordingen van het EHRM in het arrest Zolotukhin)
met het niet of niet volledig voldoen van de omzetbe-
lasting, die materieel is verschuldigd. De strekking van
beide feiten verschilt dan ook niet wezenlijk, terwijl
aan die feiten bovendien dezelfde gedraging van de ver-
dachte ten grondslag ligt. Gelet hierop staan het niet 
voldoen van de (materieel wel verschuldigde) omzet-
belasting en het onjuist of onvolledig invullen van de 
belastingaangifte zodanig met elkaar in verband dat 
met betrekking tot de gelijktijdigheid van de gedragin-
gen van de verdachte en met betrekking tot de wezen-
lijke samenhang in handelen en schuld sprake is van
hetzelfde feit. Nu sprake is van hetzelfde feit bepaalt 
art. 243 lid 2 Sv dat het opleggen van een bestuurlijke
boete dezelfde rechtsgevolgen heeft als een ‘kennisge-
ving van niet verdere vervolging’ en door een dergelijke 
kennisgeving eindigt de zaak (art. 246 lid 1 Sv).68 Het 
hof zet dus een streep door de strafvervolging omdat al
boetes voor hetzelfde feit zijn opgelegd.

Op 4 juni 2019 deed Hof ’s-Hertogenbosch opnieuw uit-
spraak met gebruikmaking van een materiële invulling 
van ‘idem’. De verdachte had na de uitnodiging tot het 
doen van omzetbelastingaangiften nagelaten aangifte te
doen. In het kader daarvan volgden ambtshalve nahef-
fingsaanslagen met verzuimboetes. De boetes werden op-
gelegd wegens de niet (volledige) betaling op aangifte
(art. 67c lid 1 AWR) en het niet (tijdig) indienen van
aangifte (art. 67b lid 1 AWR). Vervolgens werd een straf-
rechtelijke vervolging ingesteld op grond van art. 69
lid 1 AWR. Volgens het hof is sprake van hetzelfde feit
voor wat betreft de bestuurlijke boete van art. 67b lid 1
AWR en het in art. 69 lid 1 AWR strafbaar gestelde feit. 
In beide gevallen gaat het namelijk om het ten onrechte
niet (tijdig) doen van een aangifte. Het hof buigt zich
echter ook over de vraag of sprake is van hetzelfde feit 
bij de gedraging die beboetbaar is gesteld in art. 67c
lid 1 en het in art. 69 lid 1 AWR strafbaar gestelde feit. 
Wanneer dit zou worden bezien vanuit een formele be-
nadering dan kan worden gesteld dat de verplichting tot 
het doen van aangifte en de betalingsverplichting los
van elkaar staan en de strekking van die bepalingen 
daardoor te veel verschilt om te kunnen spreken van
‘idem’.69 Het hof gaat daar echter aan voorbij en over-
weegt dat de aangifte en het bedrag aan omzetbelasting
dat moet worden voldaan onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden. Wederom een materiële invulling dus. Op
grond van gelijke overwegingen zoals gegeven in zijn
arrest van 17 februari 2015 oordeelt het hof dat het niet 

te worden gemaakt tussen bestuursrechtelijke afdoe-
ning of strafrechtelijke afdoening (una via). Daar voegt
het hof nog aan toe dat de boete betrekking had op een
onjuiste vermelding in de aangifte van de aftrekbare
partneralimentatie, terwijl de strafvervolging zijn oor-
sprong vindt in het opzettelijk onjuist melding maken 
van aftrekbare rente- en zorgkosten. “Dat zijn dus ande-
re gedragingen, hoewel het hof beseft, dat er een zekere 
samenhang bestaat tussen het in één belastingbiljet fou-
tief invullen van uiteenlopende rubrieken.”67 Volgens het
hof is er dus geen strijdigheid met het una via-beginsel.
Gelet op de hiervoor aangehaalde arresten van de Hoge 
Raad is het maar de vraag of dit oordeel van het hof 
juist is, zowel ten aanzien van de schuldgradatie als de 
‘deelbaarheid’ van de aangifte en de belastingaanslag. 
Wij menen in ieder geval dat dit oordeel de Europese 
toets van ‘idem’ niet kan doorstaan. 

3 Een voorzichtige beweging richting een 
materiële uitlegging van het feitsbegrip

Zoals is gebleken hanteren het EHRM en het Hof van 
Justitie EU een (meer) materiële invulling van ‘idem’. 
Door de Nederlandse rechtsprekende instanties wordt 
daarentegen gekozen voor een meer formele invulling 
en wordt een geheel materiële invulling zoals die van 
de Europese hoven niet gevolgd. Desalniettemin is een 
verschuiving zichtbaar naar een materiële invulling in 
een tweetal belastingfraudezaken van het Hof ’s-Herto-
genbosch.

Het eerste arrest dateert van 17 februari 2015. De verHe -
dachte had aangiften omzetbelasting gedaan naar te
lage bedragen. Naheffingsaanslagen omzetbelasting
samen met vergrijpboetes ex art. 67f AWR wegens niet amen sa
(tijdig) betalen van omzetbelasting volgden. Vervolgens (tijdigti
is strafvervolging ingesteld ex art. 69 lid 2 AWR wegens is strs
het niet, niet tijdig en/of niet juist doen van aangiften.het 
Deze nahefD fingsaanslagen en de boetebeschikkingen
met vergrijpboetes zijn opgelegd aan de verdachte vóórgmet ver -
dat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen.t het ooat het o
Volgens het Hof zijn het indienen van de aangifte enolgens 
het betalen van het bedrag op de aangifte bij aangiftehet behhhethe -
belastingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De elastib label
aangifte en de betaling vinden in de regel tegelijkertijdangif
plaats op hetzelfde moment, namelijk binnen een 
maand na het einde van het tijdvak (art. 10 lid 2 jo. 
art. 19 AWR). Alleen het bedrag dat is aangegeven moet 
worden betaald. De aangifte werkt als het ware als een 
geleideformulier voor de betaling. Dat betekent dat het 
niet of niet volledig aangeven van de omzetbelasting, 
zodat minder wordt aangegeven dan materieel wel 

677 Hof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:3001.

68 Hof ’s-Hertogenbosch 17 februari 2015,   

ECLI:NL:GHSHE:2015:481.

69 Noot Redactie van Vakstudie Nieuws bij Hof ’s-Hertogenbosch  

4 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2120, V-N 2019/38.16.



583Weekblad fiscaal recht . 7379 . 22 april 2021

voldoen van de (materieel verschuldigde) omzetbelasting 
en het niet indienen van de omzetbelastingaangifte in 
zodanig verband met elkaar staan dat met betrekking 
tot de gelijktijdigheid van de gedragingen van verdachte 
en de wezenlijke samenhang in handelen en schuld spra-
ke is van hetzelfde feit. Het opleggen van de verzuim-
boetes heeft dus dezelfde rechtsgevolgen als een kennis-
geving van niet verdere vervolging (art. 243 lid 2 Sv).70 
Navraag heeft ons geleerd dat cassatie is ingesteld. Het 
is dus wachten op een oordeel van de Hoge Raad.

“Uitgaan van de  
historische feiten in plaats 

van de juridische feiten 
sluit beter aan bij het 
rechtsbeschermende  

karakter van het ne bis in 
idem-beginsel”

Uit deze arresten volgt dat een materiële benadering 
van ‘idem’ tot meer rechtsbescherming voor de justitia-
bele leidt. Bovendien is dat ook de lijn die de Europese 
hoven hanteren. Het is dus goed om hier alert op te 
zijn en daarop verweer te voeren als een dergelijke situ-
atie in strijd is met het ne bis in idem- en het una via-
beginsel en de beginselen van een behoorlijke proces-
orde, als wordt uitgegaan van het materiële feitsbegrip. 
Het voorgaande betekent echter niet dat in belasting-
fraudezaken het ne bis in idem-beginsel niet meer for-
meel wordt ingevuld. Deze twee arresten lijken – tot nu 
toe – nog op zichzelf te staan. Bovendien heeft de Hoge 
Raad zich ook (nog) niet over de materiële benadering 
van het feitsbegrip door Hof ’s-Hertogenbosch uitgelaten. 

4 Tijd voor verandering: een meer 
 materiële invulling van ‘idem’ door de 
Hoge Raad is gewenst!

In de huidige tijd waarin het belang van het punitieve 
bestuursrecht alleen maar lijkt toe nemen is de bescher-
ming die het ne bis in idem- en una via-beginsel aan 
een justitiabele biedt belangrijker dan ooit. Wij zijn 
daarom ook van mening dat de weg die de Europese 
rechtsprekende instanties hebben ingeslagen met be-
trekking tot de uitleg van ‘idem’ van het ne bis in idem-
beginsel de gewenste is. 

De Hoge Raad distantieert zich echter van een geheel 
materiële invulling van ‘idem’ waardoor de justitiabele 
minder bescherming wordt geboden dan hem op grond 
van de Europese rechtspraak toekomt.71 Dat is naar onze 
mening een ongewenste situatie waar verandering in 
moet komen. Een meer materiële benadering van het-
zelfde feitsbegrip door de Hoge Raad sluit niet alleen 
beter aan bij het rechtsbeschermende karakter van het 
ne bis in idem-beginsel, maar zorgt ook voor meer 
rechtszekerheid. Voorkomen dient immers te worden dat 
een bepaalde situatie volgens de Europese reikwijdte 
wel onder het ne bis in idem-beginsel valt, maar niet 
volgens de nationale reikwijdte.72 Daarbij komt dat de 
Hoge Raad wel open lijkt te staan voor een meer mate-
riële invulling van ‘bis’ waardoor onder bepaalde om-
standigheden ruimte kan zijn voor het opleggen van 
een tweede sanctie, hetgeen juist afbreuk doet aan de 
rechtsbescherming van de justitiabele. Het is derhalve 
gewenst en zelfs nodig dat de Hoge Raad op het vlak 
van rechtsbescherming hieraan tegenwicht biedt door te 
kiezen voor een meer rechtsbeschermende uitleg van 
‘idem’ (i.e. een meer materiële uitleg).

5 Afsluiting

Het ne bis in idem-beginsel is volop in beweging. Daarbij 
wordt het voortouw duidelijk genomen in de Europese 
rechtspraak. Het ne bis in idem-beginsel kan op verschil-
lende wijzen worden uitgelegd, waarbij met iedere uitleg 
een verschillend doel wordt gediend. Dat daarbij tegen-
gestelde belangen spelen, is duidelijk. Waar het EHRM en 
het Hof van Justitie EU voor de justitiabele met de ge-
heel materiële uitleg van ‘idem’ juist meer rechtsbescher-
ming creëren wordt tegelijkertijd aan de andere zijde de 
deur opengehouden voor een mogelijke dubbele bestraf-
fing op het gebied van ‘soft criminal law’ door tevens te 
opteren voor een ruime uitleg van ‘bis’. Het belang van 
rechtsbescherming van de justitiabele staat daarmee lijn-
recht tegenover de bescherming van de Europese finan-
ciële markten en de wens van de lidstaten om op sommi-
ge rechtsgebieden cumulatie van sancties als optie te 
hebben. De Hoge Raad lijkt slechts gedeeltelijk mee te 
gaan met deze Europese ontwikkelingen, namelijk enkel 

70 Hof ’s-Hertogenbosch 4 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2120. 

71  Een opmerking terzijde is dat als een materiële invulling van 

hetzelfde feitsbegrip wordt gehanteerd, dit ter terechtzitting 

tot gevolg kan hebben dat een wijziging tenlastelegging ex 

art. 313 Sv sneller zal worden toegewezen. De toelaatbaar-

heid van de wijziging is namelijk afhankelijk gesteld van het 

hetzelfde feitsbegrip uit art. 68 Sr (HR 6 maart 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BS1716, NJ 2012/448).

72  Ook dient ingevolge art. 94 Grondwet jo. art. 53 EVRM de  

minimumgrens aan rechtsbescherming te voldoen aan die 

van het EVRM.
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Afbeelding 1: Het ne bis in idem-beginsel volgens de Europese jurisprudentie en 
het Nederlandse una via-beginsel: wanneer is sprake van een schending?

Nee

Nee Nee

Ja (in NL door middel van het una via-beginsel)

Criminal charge (art. 6 EVRM)?

Ziet de 2e procedure op 
rechtspersoon/natuurlijk 
persoon die kan worden
vereenzelvigd met de 

persoon uit de 1e procedure?

Hetzelfde feit (‘idem’)? 
Gaat het objectief gezien f
om samenhangende feiten

die onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden in 

plaats en tijd?

Is sprake van een 2e

procedure (‘bis’)?
Vertoont de 2e procedure 
onvoldoende samenhang 
temporeel en inhoudelijk

met de 1e procedure?

Bestuurlijke boete(s) 
opgelegd vóór het

onderzoek ter terechtzitting
in de strafzaak?

Art. 243 lid 2 Sv: de boetes
zijn een kennisgeving van

niet verdere vervolging

Art. 5:44 lid 1 Awb
belet opleggen

bestuurlijke boete(s)

Schending
van het 
ne bis in

idem-beginsel

Geen
schending

OM niet-ontvankelijk

OM ontvankelijk

Same person?

Geen schending

Geen
schending

Geen schending

Toepassing Nederlandse una via-beginsel

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

JaJ

Ja

op dit punt meer zou moeten conformeren aan de uitleg 
van de Europese hoven. Wij wachten dan ook met be-
langstelling de gestelde prejudiciële vragen aan het Hof 
van Justitie EU af en vragen ons af of de huidige Neder-
landse formele invulling van ‘idem’ een toekomstige toets 
van het EHRM of het Hof van Justitie EU zal doorstaan.

voor wat betreft de uitleg van ‘bis’. Dat is wat ons betreft 
met het oog op de minimumbescherming die het EVRM
biedt, de rechtsbescherming van de justitiabele en de 
rechtszekerheid niet gewenst. Wij pleiten derhalve voor 
een meer materiële invulling van ‘idem’ van het ne bis in 
idem-beginsel en menen daarom dat de Hoge Raad zich


