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Onder redactie van mr. dr. G.S.A. Dijkstra (Universiteit UtrechtJ en
proI dr. Th.A.;. Toonen (Universiteir Leiden, TU Del[t)

De strafbeschikking:
vooruitstrevend of een staP te ver?

Bespreking van;
. Kessler, M. & B.F. Keulen, De straJbeschlkkrng, Devenre r, zoog.

Il":1, y,Í*, der ordnun'swídrigkeiten,serlin, Heidelberg, New york, zoo5
lrweede druk).

GERRIT DIIKSTRA & PAUL NIEUWENBURG

Mr' dr' G's.A. Dijkstra en dr. p. Nieuwenburg zijn verbonden aan de universíteit Leiden
{Departement BesruurskundeJ

onlangs verscheen een boek over de wet oM-afd.oening, eenrecenre wer die hermogelilk maakt dat fonder meer) her openbaar Ministerie zerfsraííen oplegt
zonder rechrerlilke tussenkomsr {d. ,oi.rr".-de strafbeschikkingl. Dit boek isafkomsdg van rwee aureurs (Kessler .., ft.or.',) di. ;.rf ,k ;;f'.'u?rgrl,rrirr.,
b4 her ministerie van Justitie nauw betrokken, waren bij de ontwikkeling van de
Wer oM-afdoening. Her boek bevar een nauwkeurige b'.r.hrifirrg van deinhoud van deze wer en vormr een rezenswaardige tirr"a".,tllfud.r. .".r.
Gegevende achtergronden van de beide aureurs mag van hen niet verwacht
worden dat zrj een krirische houdrng aannemen. stJk., nog, zrjbeschouwen
deze wet fletterlilk) als vooruitstr.uÀd, ook in inrernarionaar vergerijkend per_spectief In hun voorwoord ste[en zíj datin Europa 

"lr..r, rarrderr-"rs Duirsland
en Zweden een enigszins vergelilkba.. w.tg.uingi..rr.rr.

il ::* ffi ;6:ru:Ti :à:'.Tff ti "#;j, 
jilj?: J;ffi 

.#fi "
zien wij (anders dan de aureurs),ook gror. I"d.r.r. G.g.u.ri d"r. ,r1d.1.r, 

".h-ten wij de term'vooruirsrrev.nd'd"n ook ongepast. Hie.onder zulren wr; eerst

:lfliil-':l 
de hooldlilnen van de !r/et oM-afÀening en daarbij een aantal kriti-

sche kanttekeningen plaatsen. Aan de hand van ..rr-bo.k u* i. Duitse hoogle_

:"". Yi:::h 
willen wij vervolgens de Nederlandse wetgevi"g 

".rg.l,jL.r, _.Id.'vergelijkbare' Duirse wetgeving (ordnungswidrtgkeíten6esetz). ,vooruirsrrevend, 
is

wat ons betreft, anders dan de *r.r.r., ,rrn h.r"bo.k irr.r d,rrr_.r, g..";"u..
kwalificatie voor de wet oM-aftroening. wie vanuit de reer van de irias poritica
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fzie onder andere Montesquieu) de Wet oM-afdoening beschouwt komt tot

opri.tb"r.tde conclusie r'zo^l'reeds vermeld krijgt het Openbaar Ministerie

;[.;;.;i. -og.l4khtid om ze[[st'affen op te leggen' 'o"d" v3olafgaande

rechterlijke bemoeienis. Het gaat hierbil om overtredingen en mlsdrf ven

*"rrop í*i-""1 ..., g.u""glnisstraf van zes laat staat' Het Openbaar Ministe-

,i. -Jg da"rbij "ll..r, i.ld'J'afftn, aakstraffen en ontzeggingen van rijbe-

voegdheid opleggen.

Trias Politica

De voorstanders van de'e wet doen er alles 
"an 

om de op te leggen straffen te

b"g"r.l1ir.r.n (het Openbaar Ministerie spreekt zelf van'lichte straffen')' Ver-

uoig.r,, *ordt g...t.n op de voordelen 1"ffi'i'n'y'ontlastingvan d" sttaf-

rechtsketen, *.., "",td"Àt 
u"n de st'af'echter voor de zaken dit er echt toe

doen). Naar onze mening is er geen plaats voor het bagatelliseren. van de straffen

di. h., openbaar Minisirie oi-"ittggen' De ontzegging van de rijbevoegd-

heid voor een halfjaar of ..r, à"krr"f u"r, -r*i-aal rgo uur voor uolwassenen

,ullen e, u"ak toe leiden dat de betrokkene ztjnbaanuerliest. Voor iemand die

werkloos is kan een dergelijke veroord.ling erto. leiden dat hl.' vanwege het

hebben van een ,tr"Éblr?. g'.., ',".rk -.., iirrd.. Het is bovendien evident dat

een dergelijke bevoegdhei? u"" htt Openbaar Ministerie in strijd is met het

;;g"i uJn d. *".f;,.""htiding'.ln het Nederlandse staatsbestel vormt het

op".rrb"", Ministerie tt" otdt'dttl van dt uiwoerende macht'

InhetverledenwasenigediscussieoverdepositievanhetopenbaarMinisterie
mogelilk (d. rog"^"",,,ie sta'nde -"gist'"tot'r); de afgelopen decennia hebben

in Nedcrland uolstrekt duidellk g.-I"k. dat sprake is van een integraal onder-

d.el v"n de uiwoerend. r.r".ht. H"et Openbaar Ministerie is de afgelopen decen-

nia steeds me.r ondergeschikt g.-""k, aan de Minister van Jusritie en daarmee

aan de controle u"r, d."uolkru.r-r.g.rr*oordiging. Terwijl het openbaar Ministe-

rie in toenemende mace ..r, ,rrori""l' orrd.à..l van de uiwoerende macht is,

krijgt het steeds mee' eigen bevoegdheden die vtrgelijkbaat ztin met de

bevoegdheden van een rechter'

HelaasgaandeauteursvanhetboekoverdeWetoM-afdoeningnietinop
bovenstaandestaatsrechtelijkebeschouwingen'Devooruitstrevendheidlilkt
vooral in het teken ,.,t"""'u"" effícíency't""'bii niet of nauwelijks aandacht

bestaat voor rechtsstateli;ke waarden' oat de scheiding der machten in het
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geding is lilkt hen nier te deren. Ter verdediging wordt vooral gewezen op het
feit dat het openbaar Ministerie al lang u".r.g""nd. beuo.gdhJd.n had om
zaken buiten de rechrer afte doen (de zogenaam d, t onsoulebrvoegdheid) en nu
alleen maar een verdere stap wordt g.r.r. Arrd..s gesteld, ín onz-etermen, de
scheiding der machten was toch al in het geding,4.". ,r"p is alleen maar een
stap verder. Naar onze mening in ieder g.u"l ..., ,r"p ,. u.r.

Internationaal perspectief

Maar laten wrl onze blik nu op her buitenland richten. voor het gemak richren
wij ons op de Furopese landen. Meer principieel zou ..r, u..g.lgfing mer nrer-
Europese landen wel een ander beeld opleveren. In een l"rrd 

"1, 
chi.o h..ft h.t

openbaar Minisrerie bevoegdhede' di. nog verder gaan dan de bevoegdheden
van her Nederlandse openbaar Ministerie. l"r, ..r meer'vooruirrtr.u".rrd., *.t- - 7r -
geving willen wij in dit verband niet-spreken (admínistratieve detentíe). uit de lij-
vige studie van Tak (zoo4, zoo5) wordt duidelilk dat het openbaar Minisrerie
eigenlijk in alle Europese landen de bevoegdheid heeft o.., b"troLk.nen een
transactie lschikkingJ aan te bieden. Een rransactie betekenr dat her openbaar
Ministerie de betrokkene aanbiedt een zaak nier voor de strafrecht.. ,. br.rrg.r,
wanneer berrokkene .en bepaald geldbedrag (boetel betaalt. De wet oM-afdoe-
ning gaar veel verder. In de eerste plaats is er sprake van een procedureel onder-
scheid met de transacrie. wanneer iemand ,rIi grrna.ti" onà..rreemr na opleg-
ging van een straf in het kader van de wet oM-afdoening, wordt de ,tr"forrh"r-
roepelilk. Het niet ingaan op een schikkingsvoorstel, leiJt ertoe dar het
openbaar Ministerie voor d-e vraagLomt re sraan de zaakwel ofniet voor re leg-
gen aan de srrafrechrer. In de tweede plaats is er sprake van een verschil in de
aard_van de op re leggen sraffen. Een geldboer. gr", minder ver dan ee., t"ak-
s,.af, ontzegging van de rijbevoegdheid en het hebben van een smafblad. De
transactiebevoegdheid is dan ook niet uniek voor het Nederlandse openbaar
Ministerie, de wet oM-aftloening kan in internarionaal perspecdefwel degeljk
'vooruirsrrevend' worden genoemd.

De Duirse hoogleraar Mitsch gaat in zijn boek uitgebreid in op het ordnungswíd-
rigkeitengesea. Deze wer kan beschouwd worden als een soorr argemene regeling
van de besruurliyke boete, vergelijkbaar met de regeling u"r, dJb.rn ,rrlEi. "
boete in de vierde tranche van de Algemenerrtbrrt lrsrrdn. lnbilrondere werge-
ving is geregeld wanneer een bestuurlijke boete opgelegd kan worden. uit Àet
boek van Mitsch wordt duidel4k dar de besruurlitt . u*.. in Duitsland vooral
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betrekking heeft op verkeersoverffedingen en niet zozeer op min o[ meer zware

misdrijven, zoals in Nederland het geval kanzíjn. Uit het boek van Mitsch

wordt ook niet duidelijk dat het juist het openbaar Ministerie is, die uitge-

breide bevoegdh.d..r [rijgt. ook de o-urrrg van de straffen die in ouitsland bil
wljze van bestuurlijke boete opgelegd kunnen -orden, staat in geen vergelijk
met de straffen die in Nederland opgelegd kunnen worden door het Openbaar

Minisrerie. In Duitsland gaat het vooral om tamelijk beperkte geldstraffen
(maximaal rooo EuroJ en de invordering van rijbewijzen. Uit het boek van

Mitsch wordt op geen enkele wijze duidelijk dat het orùungswtdrígkeírengesetz

ook maar in de buurt ko-t van de Nederlandse Wet oM-afcloening.

Gevaarlijk hellend vlak

De conclusie uit het bovenstaande moet dan ook zljn àat Nederland voor wat

beueft het toekennen van bevoegdheden aan het openbaar Ministerie veel ver-

der gaat dan vele andere, zo niet alle, Europese landen. De scheiding der mach-

ten is daarbij absoluut niet heilig. De uitvoerende macht, waaronder het open-
baar Ministerie, kent in Nederland uitgebreide bevoegdheden die vanuit de

Trias-leer rechterlilke bevoegdheden genoemd kunnen worden. Is dit nu een

probleem? ons antwoord is overduidelqkla. De scheiding der machten is niet

voor niets ingevoerd en overwegingen van efficíency dienen daarbij, naar oîze
mening, een volstrekt ondergeschikte rol te spelen. Het verwijt dat wij, door

deze positie in te nemen, niet vooruitstrevend mogen worden genoemd, nemen

we graag uoor lief als het ga"t om íundamentele beginselen van de rechtsstaat.

Ten slotte moet er nog op worden gewezen dat de titel van de Wet OM-afdoe-

ning eigenlijk niet helemaal correct is. Deze wet biedt namelilk ook de moge-

14kheid dat andere instanties dan h.t oM een strafbeschikking op kunnen leg-

gen. De w.t spreekt van srrafbeschikkingen opgelegd door opsporingsambtena-

ren, besruursorganen en strafbeschikkingen in fiscale en douanestrafzaken.

Terecht zijn àe beide auteurs op dit punt kritisch . Zij xellen dat de wet niet

rrormeert wie uiteindel4k deze srafbeschikkingen op mogen leggen. Zonder

enige wettelijke belemmering zou elke ambtenaar, arbeidscontractant ofzelfs
iemand die in e.n nog minder dir.cre relatie tot de overheid staat, een derge-

lijke bevoegdheid kunnen krijgen. Met de Wet OM-afdoening begeven wij ons

dan ook om meerdere redenen op een gevaarl!k hellend vlak.
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