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Sancties in het bestuursrecht en het strafrecht
Begin september jl. heeft de Raad van State over dit onderwerp een ongevraagd advies gegeven
aan de regering. Ongevraagde adviezen geeft de Raad van State niet vaak: sinds 1980 twee maal.
Aanleiding is de constatering dat boetes steeds vaker worden opgelegd via het bestuursrecht in
plaats van via het strafrecht. Deze trend begon in de jaren negentig met verkeersovertredingen
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Bestuursrecht

Gemeente dient handhavend op te treden tegen tokkelbanen in
klimbos
Onlangs stond de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) voor de
vraag gesteld of de gemeente Barneveld handhavend dient op te treden tegen het klimbos in
Garderen.
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Het hoger beroep van het college

Nieuwsflits
… Opzouten! - dat zei de rechter tegen de advocaat van gedaagde toen deze bij het begin van een zitting aan zijn pleidooi wilde
beginnen. De rechter werd daarop gewraakt door deze advocaat. Ten onrechte, aldus de wrakingskamer: met ‘opzouten’ was niets
anders bedoeld dan: even wachten …
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