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De hoogste tijd
In bestuurlijke en fiscale boetezaken schittert Salduz 
door afwezigheid

Anke Feenstra & Luce Smithuijsen1

Al decennia staat vast dat naast strafvervolgingen ook bestuursrechtelijke en fiscale boeteprocedures een 

 criminal charge inhouden zoals bedoeld in artikel 6 EVRM dat het recht op een eerlijk proces behelst. Het 

EHRM heeft in bestendige rechtspraak bepaald dat de strafrechtelijke beginselen die voortvloeien uit artikel  

6 EVRM ook van toepassing zijn op procedures over de oplegging van bestuursrechtelijke en fiscale boetes.  

Het recht op verhoorbijstand voor verdachten is onderdeel van dat recht op een eerlijk proces in de zin van 

artikel 6 EVRM. Maar nog altijd wordt in bestuurlijke en fiscale boeteprocedures niet gewezen op het recht op 

 verhoorbijstand, en bestaat daartoe ook geen wettelijke verplichting.

Een van de belangrijkste strafrechtelijke waarborgen 
is het recht van de verdachte op bijstand tijdens het 
verhoor en vertrouwelijk overleg voorafgaand aan 

dat verhoor. Dit zijn de zogeheten Salduz-rechten, die 
voortvloeien uit het recht op een eerlijk proces zoals neer-
gelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM).2 Al decennia staat vast dat naast strafver-
volgingen ook bestuursrechtelijke en fiscale boeteproce-
dures een criminal charge inhouden zoals bedoeld in 
 artikel 6 EVRM.3 Dat betekent dat boetelingen in een 
bestuurlijke of fiscale procedure recht hebben op dezelfde 
waarborgen als verdachten in strafzaken.

Veel strafrechtelijke waarborgen, zoals het zwijgrecht 
en het ne bis in idem-beginsel, zijn dan ook opgenomen in 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet 
inzake Rijksbelastingen (AWR). De Salduz-rechten schitte-
ren echter door afwezigheid. Nog altijd wordt in bestuur-
lijke en fiscale boeteprocedures niet gewezen op het recht 
op verhoorbijstand, en bestaat daartoe ook geen wettelijke 
verplichting.

Als alle waarborgen die voortvloeien uit artikel 6 
EVRM van toepassing zijn op fiscale boeteprocedures, 
waarom ontbreekt dit fundamentele recht dan in de Awb 
en de AWR? Waarom moet op grond van de wet vooraf-

gaand aan het verhoor wél de cautie worden gegeven aan 
de betrokkene, maar wordt daarbij niet gewezen op het 
recht op bijstand? En hoe kunnen we deze lacune in het 
procesrecht invullen? In dit artikel wordt gezocht naar 
een antwoord op deze vragen. 

Een mensenrecht
Het recht op verhoorbijstand voor verdachten is onder-
deel van het recht op een eerlijk proces in de zin van arti-
kel 6 EVRM. Aan bijstand tijdens het verhoor wordt groot 
belang gehecht omdat juist het eerste verhoor het verdere 
verloop en de omvang van de zaak kan bepalen. Boven-
dien bevindt de verdachte zich tijdens het verhoor in een 
kwetsbare positie. Een advocaat kan de verdachte behoe-
den voor het doen van uitspraken waarmee hij of zij zich-
zelf incrimineert.4 Hoewel de verdachte door de verhoren-
de ambtenaren altijd moet worden gewezen op zijn of 
haar zwijgrecht, is het van groot belang dat een advocaat 
ter plaatse is om dit concept nader toe te lichten en 
advies te geven over het al dan niet gebruiken ervan.5 Het 
EHRM acht het recht op toegang tot een advocaat vanaf 
het eerste verhoor van dusdanig belang dat het de situatie 
waarin de verdachte deze toegang niet is geboden en de 
verklaring vervolgens wel wordt gebruikt als bewijs voor 
zijn of haar veroordeling, als een onherstelbare inbreuk 
op de rechten van de verdediging kwalificeert.6 

Het EHRM heeft in bestendige rechtspraak bepaald 
dat de strafrechtelijke beginselen die voortvloeien uit arti-
kel 6 EVRM ook van toepassing zijn op procedures over de 
oplegging van bestuursrechtelijke en fiscale boetes.7 Dit 
oordeel is onder andere gebaseerd op de ratio achter 
beboeting: een boete strekt niet tot compensatie van gele-

Een boete strekt niet tot  

compensatie van geleden schade, 

maar is bedoeld als straf
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den schade, maar is bedoeld als straf. Boetes hebben daar-
mee ook een afschrikwekkende functie. Ze dienen niet ter 
compensatie, maar als punitieve sanctie met (generale en 
speciale) preventieve werking. Daarmee is gegeven dat de 
strafrechtelijke beginselen uit artikel 6 EVRM van toepas-
sing zijn.

Vaststaat dus dat de waarborgen uit artikel 6 EVRM 
gelden voor belanghebbenden in fiscale en bestuurlijke 
boeteprocedures. In Jussila/Finland maakt het EHRM 
evenwel onderscheid tussen ‘hard core’ criminal charges 
en andere, lichtere varianten: 

‘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 (Öztürk, cited above), prison 
disciplinary proceedings (Campbell and Fell v. the 
United Kingdom, 28 June 1984, Series A no. 80), 
 customs law (Salabiaku v. France, 7 October 1988, 
Series A no. 141-A), competition law (Société Stenuit v. 
France, 27 February 1992, Series A no. 232-A), and 
penalties imposed by a court with jurisdiction in 
financial matters (Guisset v. France, no. 33933/96, 
ECHR 2000-IX). Tax surcharges differ from the hard 
core of criminal law; consequently, the criminal-head 
guarantees will not necessarily apply with their full 
stringency.’8

Dit onderscheid, en de gevolgen die daaraan verbonden 
zouden moeten worden, zijn niet uitgekristalliseerd. Uit 
de Nederlandse rechtspraak wordt duidelijk dat aan deze 
overweging van het EHRM geen concrete handvatten kun-
nen worden ontleend.9 Deze rechtsoverweging heeft in 
Nederland – een enkele uitzondering daargelaten10 – niet 
geleid tot een inperking van de waarborgen uit artikel 6 
EVRM ten aanzien van bestuurlijke boetes. Terecht, want 
bij herhaling en ook zeer recent nog heeft het EHRM 
geoordeeld dat de wijze waarop de belastinginspecteur 
informatie vergaart, aangemerkt moet worden als een 
vorm van dwang, en dat de fiscale boete kan worden aan-
gemerkt als een ‘criminal charge’.11

Uit deze rechtspraak wordt eveneens duidelijk dat 
het recht om jezelf niet te belasten zich primair toespitst 
op het recht om te zwijgen, en dat het recht om te zwij-

gen geweld wordt aangedaan als bij het afleggen van 
mondelinge of schriftelijke verklaring enige mate van 
dwang wordt toegepast. Daar waar over het verstrekken 
van documenten nog genuanceerd kan worden gedacht, 
kan hieruit volgens ons worden afgeleid dat specifiek het 
recht op rechtsbijstand tijdens een mondeling verhoor 
geen andere weging dient te krijgen buiten het ‘hard core’ 
strafrecht. Dat zou ook niet logisch zijn, gelet op de ande-
re fundamentele waarborgen (zoals de cautie) die wél wet-
telijk zijn vastgelegd.

In onze ogen is dan ook maar één conclusie moge-
lijk: wanneer (zo goed als) zeker is dat het bestuursorgaan 
een boete zal opleggen, zoals bijvoorbeeld het geval is in 
procedures over buitenlands vermogen of btw-fraude of 
als een schuldonderzoek wordt aangekondigd, heeft de 
betrokkene recht op bijstand tijdens het verhoor én dient 
hij of zij op dat recht gewezen te worden. 

Cautie met of zonder?
In het fiscale en bestuurlijke boeterecht zijn uit het straf-
procesrecht onder meer het zwijgrecht en de verplichting 
daarop te wijzen (de cautieplicht) overgenomen. Deze 
rechten zijn verankerd in artikel 5:10a Awb. In het staf-
recht is het gebruikelijk om bij het geven van de cautie 
ook gelijk te wijzen op het recht op verhoorbijstand. Bin-
nen het bestuurs(proces)recht ontbreekt dat gedeelte, 
omdat er geen wettelijke grondslag voor bestaat. De vraag 
is waarom de wetgever daarvoor heeft gekozen.

Het recht op bijstand van een advocaat kwam al ruim 
vóór de Salduz-jurisprudentie aan de orde bij de parlemen-
taire behandeling van de strafbeschikking, een vorm van 
buitengerechtelijke afdoening die is ingevoerd op 1 februa-
ri 2008. Als een officier van justitie een hoorgesprek arran-
geert in het kader van een strafbeschikking dient hij de ver-
dachte te wijzen op zijn recht om te worden bijgestaan 
door een advocaat. Voor fiscale delicten werd hierop een 
uitzondering gemaakt.12 In de parlementaire geschiedenis 
wordt als reden genoemd dat gelet op de aard van deze 
delicten rechtsbijstand minder voor de hand ligt en dat 
advocaten bij de toenmalige transactiepraktijk bij de Belas-
tingdienst een zeer bescheiden rol speelden. Tot op heden 
is ons volstrekt onduidelijk waar deze redenering op is 
gebaseerd. De praktijk wijst namelijk uit dat verdachten 
van fiscale delicten zich – gelukkig – wel degelijk laten 
adviseren en bijstaan door een advocaat voordat zij een 
transactie of strafbeschikking aanvaarden.

In het kader van de invoering van verhoorbijstand is 
daarnaast Richtlijn 2013/48/EU van 22 oktober 2013 expli-
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ciet beperkt tot strafprocedures en procedures ter uitvoe-
ring van een Europees aanhoudingsbevel.13 Opvallend is 
dat de richtlijn niet van toepassing is op zaken waarin bui-
tengerechtelijke afdoening van lichte strafbare feiten 
plaatsvindt. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan 
de uitvaardiging van strafbeschikkingen wegens (verkeers)
overtredingen. Die beperking is door de Nederlandse wet-
gever niet overgenomen in de Nederlandse wet. De wetge-
ver concludeert dat het lang niet in alle gevallen duidelijk 
is of een overtreding buitengerechtelijk of via een dag-
vaardingsprocedure zal worden afgedaan. Het is praktisch 
niet mogelijk om daar bij de aanhouding een onderscheid 
in te maken. Bovendien zijn er op Europees niveau 
namens Nederland wel voorstellen gedaan om verhoorbij-
stand uit te sluiten voor lichte strafbare feiten waarbij de 
verdachte niet wordt aangehouden, maar die voorstellen 
hebben het niet gered. Omdat in de uiteindelijke richtlijn 
geen resultaatverplichting, maar slechts een inspannings-
verplichting van de opsporingsambtenaren is opgenomen 
om de niet-aangehouden verdachte te wijzen op zijn recht 
op rechtsbijstand, heeft de Nederlandse wetgever ervan 
afgezien om lichte strafbare feiten uit te zonderen.14 

De implementatie van deze richtlijn had de opening 
kunnen zijn voor de codificatie van het recht op rechtsbij-
stand bij bestuurlijke boetes. De wetgever koos daar niet 
voor. In par. 2.3 van de emorie van toelichting staat dat de 
richtlijn en daarmee ook de bepalingen over verhoorbij-
stand in het wetsvoorstel geen betrekking hebben op 
bestuurlijke boetes. Volgens de wetgever moet onder-
scheid worden gemaakt tussen enerzijds de betekenis van 
een criminal charge in de zin van artikel 6 lid 1 EVRM, 
waaronder ook procedures tot oplegging van een bestuur-
lijke boete met een bestraffend karakter vallen, en ander-
zijds het begrip strafprocedures (criminal proceedings) als 
bedoeld in de artikelen 1 en 2 lid 2 Richtlijn. Het laatstge-
noemde begrip is beperkter dan criminal charge als 
bedoeld in artikel 6 EVRM en omvat geen punitieve 
bestuursrechtelijke boetes. Daarmee is de reikwijdte van 
de richtlijn beperkter dan die van artikel 6 lid 1 EVRM en 
de Salduz-jurisprudentie. De wetgever wijst ook op de 
rechtsgrondslag van de richtlijn, neergelegd in artikel 82 
lid 2 onder b Verdrag betreffende de werking van de Euro-
pese Unie (VWEU). Daarin wordt gesproken over mini-
mumvoorschriften voor ‘de rechten van personen in straf-
vordering’, ‘ter bevordering van de politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken’. Hieronder vallen procedures 
tot oplegging van bestuurlijke boetes niet.15

Dat argument snijdt naar onze mening geen hout. In 
de overwegingen bij de richtlijn staat immers uitdrukke-
lijk een verwijzing naar artikel 6 EVRM en de artikelen 47 
en 48 Handvest.16 Die bepalingen zien niet enkel op de 
rechten van ‘personen in strafvordering’, maar op alle 
mensen tegen wie sprake is van een criminal charge. In de 
richtlijn worden lichte strafbare feiten enkel en alleen uit-
gesloten omdat het onredelijk zou zijn om iedere keer 
 verhoorbijstand te moeten regelen als een ‘verdachte’ bij-
voorbeeld door de politie op de openbare weg wordt aan-
gehouden vanwege een snelheidsovertreding. Die situatie 
is geen vergelijk met de oplegging van fiscale en bestuurs-
rechtelijke boetes, die al snel enkele tien- of zelfs honderd-
duizenden euro’s kunnen bedragen en waar vaak een uit-
gebreid onderzoek aan vooraf gaat.

Gemiste kans, groot gemis
Volgens ons is het een gemiste kans dat de wetgever deze 
richtlijn niet heeft aangegrepen om de consultatie- en ver-
hoorbijstand ook tegen het licht van artikel 6 EVRM en 
het daarin gehanteerde begrip van criminal charge te 
bekijken. Niet veel later komt de Raad van State namelijk 
met een ongevraagd advies over bestuurlijke boetes.17 
Daarin vraagt de Raad van State aandacht voor het feit 
dat tegenwoordig – anders dan oorspronkelijk de bedoe-
ling van de bestuurlijke boete was – zware, complexe over-
tredingen bedreigd worden met hoge bestuurlijke boetes 
(in plaats van strafvervolging), en dat andersom juist ook 
hoge boetes worden gesteld op relatief lichte feiten. Daar-
naast valt het de Raad op dat de keuze voor het punitieve 
bestuursrecht omwille van de efficiëntie vaak snel wordt 
gemaakt. Hierbij wordt onvoldoende rekening gehouden 
met de gevolgen van die keuze voor de rechtsbescherming 
en rechtspositie van de betrokkene. 

Deze ontwikkelingen hebben volgens de Raad van 
State bijgedragen aan het ontstaan van een handhavings-
stelsel ‘waarin de rechtsbescherming van de burger bij de 
keuzes door de wetgever voor een bepaald sanctiestelsel en 
de hoogte van punitieve sancties onderbelicht is geraakt’. 
Doordat het punitieve bestuursrecht tegenwoordig op een 
andere manier wordt ingezet dan de wetgever aanvanke-
lijk voor ogen stond, ziet de Raad van State noodzaak om 
het niveau van de bijbehorende wettelijk vastgelegde 
rechtsbescherming opnieuw te beoordelen. Daarbij is wen-
selijk dat afstemming wordt gezocht tussen het strafrecht 
en het bestuursrecht. Dat betekent dat het rechtsbescher-
mingsniveau in het punitieve bestuursrecht zou moeten 
worden verhoogd. 

Kortom: in het huidige bestuurlijke boetelandschap 
is bijstand van een advocaat zeker geen overbodige luxe. 
Na het debacle van de toeslagenaffaire en de suggestie in 
het regeerakkoord over een taxpayers advocate service18 
lijkt het ons de hoogste tijd om het advies van de Raad 
van State verdere invulling te geven. Dat kan bijvoorbeeld 
door een nieuw lid aan artikel 5:10a Awb toe te voegen, 
waarin de Salduz-rechten zijn vervat (en bij voorkeur ook 
gelijk het recht op een tolk, indien van toepassing). De 
Raad van State heeft een voorzet gedaan, en nu ligt de bal 
bij de wetgever.

In de tussentijd is het aan de advocatuur en andere 
bijstandverleners om verweer te voeren in het kader van 
bestuurlijke boetes als de boeteling geen bijstand heeft 
gehad tijdens zijn of haar verhoor. Verklaringen die zon-
der bijstand zijn afgelegd, kunnen niet worden gebruikt 
als bewijsmateriaal voor de boete.19  
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