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Aanbestedingswet 2012 Artikel 4.21  1 De Autoriteit Consument en Markt legt de aanbestedende dienst die of het speciale‐

sectorbedrijf dat partij is bij een overeenkomst waarbij toepassing is gegeven aan artikel 
4.18, eerste lid, een bestuurlijke boete op.2 Het eerste lid is van overeenkomstige 
toepassing indien de overeenkomst in rechte is vernietigd doch de werking geheel of 
gedeeltelijk aan die vernietiging is ontzegd.3 De in het eerste lid bedoelde boete is 
afschrikkend, evenredig en doeltreffend, beschouwd in samenhang met de in artikel 4.19 
bedoelde verkorting van de looptijd.4 De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste vijftien 
procent van de geraamde waarde van de desbetreffende opdracht. Bij het bepalen van de 
hoogte van de boete neemt de Autoriteit Consument en Markt de relevante 
omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van de overtreding, in acht.

Aanbestedingswet op defensie‐ en 
veiligheidsgebied

Artikel 3.8  1 De Autoriteit Consument en Markt legt de aanbestedende dienst die of het speciale‐
sectorbedrijf dat partij is bij een overeenkomst waarbij toepassing is gegeven aan artikel 
3.5, eerste lid, een bestuurlijke boete op. 2 Het eerste lid is van overeenkomstige 
toepassing indien de overeenkomst in rechte is vernietigd doch de werking geheel of 
gedeeltelijk aan die vernietiging is ontzegd. 3 De in het eerste lid bedoelde boete is 
afschrikkend, evenredig en doeltreffend, beschouwd in samenhang met de in artikel 3.6 
bedoelde verkorting van de looptijd. 4 De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste vijftien 
procent van de geraamde waarde van de desbetreffende opdracht. Bij het bepalen van de 
hoogte van de boete neemt de Autoriteit Consument en Markt de relevante 
omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van de overtreding, in acht.



Advocatenwet Artikel 45g  1 De deken kan voor de overtreding van het bepaalde bij of krachtens een verordening als 
bedoeld in de artikelen 9b, zesde lid, 9c, tweede lid, en 28, tweede lid, onderdelen a tot en 
met d, een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opleggen. 2 De bestuurlijke 
boete bedraagt ten hoogste een bedrag van de geldboete van de derde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 3 Een bestuurlijke boete wordt 
niet opgelegd indien tegen de advocaat jegens dezelfde gedraging een klacht is ingediend 
op grond van artikel 46c. 4 Het bedrag van de opgelegde bestuurlijke boete en de 
verbeurde last onder dwangsom komt ten bate aan de Nederlandse orde van advocaten.



Algemene Kinderbijslagwet Artikel 17a 1 De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het 
benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde, of de 
persoon aan wie op grond van artikel 21 kinderbijslag wordt betaald, van de verplichting, 
bedoeld in artikel 15. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 15, niet of 
niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de 
bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld 
in artikel 15, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is 
begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt 
onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet 
behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 15, ten onrechte of tot een te 
hoog bedrag aan kinderbijslag is verleend. 3 Indien het niet of niet behoorlijk nakomen 
door de verzekerde, of de persoon aan wie op grond van artikel 21 kinderbijslag wordt 
betaald, van de verplichting, bedoeld in artikel 15, niet heeft geleid tot een 
benadelingsbedrag, legt de Sociale verzekeringsbank een bestuurlijke boete op van ten 
hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 4 De Sociale verzekeringsbank kan afzien van het opleggen van 
een bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing 
wegens het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 15, in 
situaties die bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet 
behoorlijk nakomen van de verplichting plaats vindt binnen een periode van twee jaar te 
rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de verzekerde, of aan de persoon aan wie op 
grond van artikel 21 kinderbijslag wordt betaald, een zodanige waarschuwing is gegeven. 5 
De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet 
behoorlijk nakomen door de verzekerde, of de persoon aan wie op grond van artikel 21 
kinderbijslag wordt betaald, van de verplichting, bedoeld in artikel 15, als gevolg waarvan 
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Algemene Ouderdomswet Artikel 17c 1 De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het 
benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de 
pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de 
verplichting, bedoeld in artikel 49. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 
49, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, 
bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, 
bedoeld in artikel 49, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet 
opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel 
wordt onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of 
niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 49, ten onrechte of tot een 
te hoog bedrag aan ouderdomspensioen is verleend. 3 Indien het niet of niet behoorlijk 
nakomen door de pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 49, niet heeft geleid tot een 
benadelingsbedrag, legt de Sociale verzekeringsbank een bestuurlijke boete op van ten 
hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 4 De Sociale verzekeringsbank kan afzien van het opleggen van 
een bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing 
wegens het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 49, in 
situaties die bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet 
behoorlijk nakomen van de verplichting plaats vindt binnen een periode van twee jaar te 
rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger, een zodanige waarschuwing is gegeven. 5 De Sociale 
verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk 
nakomen door de pensioengerechtigde, zijn echtgenoot, of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 49, als gevolg waarvan ten 
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Algemene douanewet Artikel 9:1
1 Indien voor goederen in tijdelijke opslag waarvoor een aangifte tot tijdelijke opslag is 
gedaan de formaliteiten welke nodig zijn om deze goederen onder een douaneregeling te 
plaatsen of weder uit te voeren niet worden vervuld binnen de ingevolge artikel 149 van 
het Douanewetboek van de Unie geldende termijn, vormt dit een verzuim ter zake 
waarvan de inspecteur degene die de formaliteiten binnen deze termijn dient te vervullen 
en degene door wiens toedoen de formaliteiten niet binnen deze termijn worden vervuld 
ieder een bestuurlijke boete van ten hoogste € 321 kan opleggen. 2 Indien het niet 
vervullen van de in het eerste lid bedoelde formaliteiten binnen de ingevolge artikel 149 
van het Douanewetboek van de Unie geldende termijn, een douaneschuld doet ontstaan 
en het daaruit voortvloeiende bedrag aan rechten bij invoer hoger is dan € 321, terwijl het 
niet vervullen van die formaliteiten binnen die termijn is te wijten aan opzet of grove 
schuld van één of meer van degenen, bedoeld in het eerste lid, vormt dit een vergrijp ter 
zake waarvan de inspecteur hem, onderscheidenlijk ieder van hen, een bestuurlijke boete 
van ten hoogste 100 percent van het bedrag aan rechten kan opleggen.



Algemene douanewet Artikel 9:2 1 Indien voor goederen welke zijn geplaatst onder de bijzondere regelingen 
douanevervoer, opslag, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming, of actieve veredeling of 
passieve veredeling, de formaliteiten ter beëindiging van die regeling in strijd met de 
douanewetgeving niet of niet tijdig worden vervuld, vormt dit een verzuim ter zake 
waarvan de inspecteur degene die die formaliteiten dient te vervullen en degene door 
wiens toedoen die formaliteiten niet of niet tijdig worden vervuld ieder een bestuurlijke 
boete van ten hoogste € 321 kan opleggen. 2 Indien goederen die onder de regeling 
douanevervoer zijn geplaatst in strijd met artikel 298, tweede lid, van de 
Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie niet langs een verplicht te volgen 
route worden vervoerd dan wel in strijd met de artikelen 276, tweede lid, 284, eerste lid, 
of 297, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie niet binnen 
de voorgeschreven termijn bij het kantoor van bestemming worden aangebracht, vormt 
dit een verzuim ter zake waarvan de inspecteur degene die de goederen in strijd met 
genoemd artikel 298, tweede lid, vervoert, onderscheidenlijk de goederen in strijd met de 
genoemde artikelen 276, tweede lid, 284, eerste lid, of 297, eerste lid, niet tijdig 
aanbrengt, en degene door wiens toedoen het desbetreffende verzuim plaatsvindt, ieder 
een bestuurlijke boete van ten hoogste € 321 kan opleggen. 3 Indien het in strijd met de 
douanewetgeving niet of niet tijdig vervullen van de in het eerste lid bedoelde 
formaliteiten of het in strijd met de douanewetgeving niet vervullen van de in het tweede 
lid bedoelde verplichtingen een douaneschuld doet ontstaan en het daaruit 
voortvloeiende bedrag aan rechten bij invoer hoger is dan € 321, terwijl het in strijd met 
de douanewetgeving niet of niet tijdig vervullen van die formaliteiten, onderscheidenlijk 
niet vervullen van die verplichtingen, is te wijten aan opzet of grove schuld van één of 
meer van degenen, bedoeld in het eerste dan wel tweede lid, vormt dit een vergrijp ter 
zake waarvan de inspecteur hem, onderscheidenlijk ieder van hen, een bestuurlijke boete 
van ten hoogste 100 percent van het bedrag aan rechten kan opleggen.



Algemene douanewet Artikel 9:3 1 Indien in een douane‐entrepot een vermis wordt bevonden, vormt dit een verzuim ter 
zake waarvan de inspecteur de houder van de vergunning, onderscheidenlijk de houder 
van de regeling, een bestuurlijke boete van ten hoogste € 321 kan opleggen. 2 Indien het 
in het eerste lid bedoelde vermis een douaneschuld doet ontstaan en het daaruit 
voortvloeiende bedrag aan rechten bij invoer hoger is dan € 321, terwijl dat vermis is te 
wijten aan opzet of grove schuld van de houder van de vergunning, onderscheidenlijk de 
houder van de regeling, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem een 
bestuurlijke boete van ten hoogste 100 percent van het bedrag aan rechten kan opleggen.

Algemene douanewet Artikel 9:4 1 Het niet voldoen aan een verplichting voortvloeiend uit een vergunning welke is 
verleend ingevolge de douanewetgeving, vormt een verzuim ter zake waarvan de 
inspecteur degene die deze voorwaarde dient na te leven en degene door wiens toedoen 
die voorwaarde niet of niet tijdig wordt nageleefd een bestuurlijke boete van ten hoogste 
€ 321 kan opleggen. 2 Indien het in strijd met de douanewetgeving niet of niet tijdig 
vervullen van de in het eerste lid bedoelde voorwaarde een douaneschuld doet ontstaan 
en het daaruit voortvloeiende bedrag aan rechten bij invoer hoger is dan € 321, terwijl het 
in strijd met de douanewetgeving niet of niet tijdig vervullen van deze voorwaarde is te 
wijten aan opzet of grove schuld van één of meer van degenen, bedoeld in het eerste lid, 
vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem, onderscheidenlijk ieder van 
hen, een bestuurlijke boete van ten hoogste 100 percent van het bedrag aan rechten kan 
opleggen.

Algemene douanewet Artikel 9:5 Het overtreden van een krachtens deze wet vastgestelde algemene maatregel van bestuur 
of ministeriële regeling kan bij die algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling 
worden aangemerkt als een verzuim ter zake waarvan de inspecteur degene aan wie het 
verzuim te wijten is een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste het in die 
algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling te vermelden bedrag. Dat bedrag 
beloopt ten hoogste € 321 indien het verzuim betrekking heeft op een algemene 
maatregel van bestuur, en beloopt ten hoogste € 160 indien het verzuim betrekking heeft 
op een ministeriële regeling.



Algemene nabestaandenwet Artikel 39 1 De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het 
benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de nabestaande, het 
ouderloos kind, of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 
35. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 35, niet of niet behoorlijk zijn 
medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete 
ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 35, niet of 
niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is begaan, bedraagt 
de bestuurlijke boeteten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag 
verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting, bedoeld in artikel 35, ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan 
nabestaandenuitkering of wezenuitkering is verleend. 3 Indien het niet of niet behoorlijk 
nakomen door de nabestaande, het ouderloos kind, of zijn wettelijke vertegenwoordiger 
van de verplichting, bedoeld in artikel 35, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt 
de Sociale verzekeringsbank een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 De 
Sociale verzekeringsbank kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete en 
volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens het niet of niet 
behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 35, in situaties die bij algemene 
maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting plaats vindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum 
waarop eerder aan de nabestaande, het ouderloos kind, of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, een zodanige waarschuwing is gegeven. 5 De Sociale verzekeringsbank 
legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de 
nabestaande, het ouderloos kind, of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, 
bedoeld in artikel 35, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan 
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Algemene wet inkomensafhankelijke 
regelingen

Artikel 40 
Verzuimen

Verzuimen 1 Degene die op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen 
gehouden is tot het verstrekken van gegevens of inlichtingen en deze niet, dan wel niet 
binnen de daartoe gestelde termijn, heeft verstrekt, begaat een verzuim ter zake waarvan 
de Belastingdienst/Toeslagen hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 5.278 kan 
opleggen. 2 Bij het opleggen van de bestuurlijke boete, bedoeld in het eerste lid, is 
hoofdstuk VIIIA, afdeling 2, met uitzondering van de artikelen 67n en 67pa, van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing. Bij het opleggen 
van de bestuurlijke boete, bedoeld in het eerste lid, vindt artikel 5:53 van de Algemene 
wet bestuursrecht geen toepassing. 4 In afwijking in zoverre van artikel 5:45 van de 
Algemene wet bestuursrecht vervalt de bevoegdheid tot het opleggen van de bestuurlijke 
boete, bedoeld in het eerste lid, vijf jaren nadat de overtreding is begaan.



Algemene wet inkomensafhankelijke 
regelingen

Artikel 41 
Vergrijpen

Vergrijpen 1 Degene die op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen 
gehouden is tot het verstrekken van gegevens of inlichtingen en aan wiens opzet of grove 
schuld het is te wijten dat geen gegevens of inlichtingen zijn verstrekt dan wel degene aan 
wiens opzet of grove schuld het is te wijten dat onjuiste of onvolledige gegevens of 
inlichtingen zijn verstrekt, begaat een vergrijp ter zake waarvan de 
Belastingdienst/Toeslagen hem een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste 100 
percent van het bedrag dat van de belanghebbende in verband daarmee is of zou zijn 
teruggevorderd. 2 De bestuurlijke boete, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste 
150 percent van het aldaar bedoelde bedrag indien het aan opzet of grove schuld van de 
belanghebbende, zijn partner of een medebewoner is te wijten dat geen, dan wel onjuiste 
of onvolledige gegevens en inlichtingen zijn verstrekt, mits: a. een eerdere overtreding van 
de belanghebbende, zijn partner of een medebewoner is geconstateerd, en b. de 
bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie wegens de eerdere overtreding, bedoeld in 
onderdeel a, onherroepelijk is geworden binnen een periode van vijf jaren voorafgaand 
aan de dag van constatering van de overtreding waarvoor de bestuurlijke boete, bedoeld 
in het eerste lid, wordt opgelegd. 3 Indien de tegemoetkoming wordt herzien als gevolg 
van: a. een eerste bepaling of herziening van het inkomensgegeven, bedoeld in artikel 21, 
onderdeel e, onder 1°, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, ingeval er geen 
inkomstenbelasting verschuldigd is, dan wel de aanslag inkomstenbelasting is vastgesteld 
op nihil; b. een vaststelling of herziening van een beschikking niet in Nederland belastbaar 
inkomen; worden onder de gegevens of inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, mede 
verstaan de gegevens of inlichtingen die ten behoeve van deze beschikking aan de 
inspecteur zijn verstrekt dan wel hadden moeten worden verstrekt. 4 Bij het opleggen van 
de bestuurlijke boete, bedoeld in het eerste lid, is hoofdstuk VIIIA, afdeling 2, met 
uitzondering van de artikelen 67n en 67pa, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
van overeenkomstige toepassing. 5 Bij het opleggen van de bestuurlijke boete, bedoeld in 
het eerste lid, vindt artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht geen toepassing. 6 In 
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Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 10a In bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen kunnen belastingplichtigen 
of inhoudingsplichtigen worden gehouden de inspecteur eigener beweging mededeling te 
doen van onjuistheden of onvolledigheden in voor de belastingheffing van belang zijnde 
gegevens en inlichtingen die hun bekend zijn of zijn geworden. 2 Bij algemene maatregel 
van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het uiterste tijdstip en de 
wijze waarop mededeling als bedoeld in het eerste lid gedaan moet worden. 3 Bij 
algemene maatregel van bestuur kan het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid 
bedoelde verplichting worden aangemerkt als een overtreding. Indien het niet nakomen 
van die verplichting is te wijten aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of 
inhoudingsplichtige, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem een 
bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste 100 percent van het bedrag aan belasting 
dat als gevolg van het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid bedoelde 
verplichting niet is of zou zijn geheven.

Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 67a 1 Indien de belastingplichtige de aangifte voor een belasting welke bij wege van aanslag 
wordt geheven niet, dan wel niet binnen de ingevolge artikel 9, derde lid, gestelde termijn 
heeft gedaan, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de inspecteur hem, uiterlijk bij de 
vaststelling van de aanslag, een bestuurlijke boete van ten hoogste € 5.278 kan opleggen. 
2 Indien over een jaar zowel een aanslag als een conserverende aanslag wordt vastgesteld, 
wordt de in het eerste lid bedoelde boete uitsluitend opgelegd uiterlijk bij het vaststellen 
van de aanslag. Wordt over een jaar uitsluitend een conserverende aanslag vastgesteld, 
dan wordt die boete opgelegd bij het vaststellen van de conserverende aanslag.



Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 67b 1 Indien de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige de aangifte voor een belasting 
welke op aangifte moet worden voldaan of afgedragen niet, dan wel niet binnen de in 
artikel 10 bedoelde termijn heeft gedaan, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de 
inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 131 kan opleggen. 2 Indien de 
inhoudingsplichtige de aangifte loonbelasting niet, niet binnen de in artikel 10 bedoelde 
termijn, dan wel onjuist of onvolledig heeft gedaan, vormt dit, in afwijking van het eerste 
lid, een verzuim terzake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten 
hoogste € 1.319 kan opleggen. 3 De bevoegdheid tot het opleggen van de boete wegens 
het niet dan wel niet tijdig doen van de aangifte vervalt door verloop van een jaar na het 
einde van de termijn waarbinnen de aangifte had moeten worden gedaan. De 
bevoegdheid tot het opleggen van de boete wegens het doen van een onjuiste of 
onvolledige aangifte vervalt door verloop van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar 
van het aangiftetijdvak waarop de aangifte betrekking heeft.

Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 67c 1 Indien de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige de belasting welke op aangifte 
moet worden voldaan of afgedragen niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de 
belastingwet gestelde termijn heeft betaald, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de 
inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 5.278 kan opleggen. 2 Bij niet of 
gedeeltelijk niet betalen legt de inspecteur de boete op, gelijktijdig met de vaststelling van 
de naheffingsaanslag. 3 De bevoegdheid tot het opleggen van de boete wegens niet tijdig 
betalen vervalt door verloop van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de 
belastingschuld is ontstaan. 4 Artikel 20, eerste lid, tweede volzin, en tweede lid, tweede 
volzin, is van overeenkomstige toepassing.



Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 67ca 1 Degene die niet voldoet aan de verplichting hem opgelegd bij of krachtens: a. de 
artikelen 6, derde lid, 43, 44, 47b, 49, tweede lid, en 50, eerste lid; b. artikel 7, tweede lid, 
van de Wet op de kansspelbelasting; c. de artikelen 28, eerste lid, aanhef en onderdelen a, 
b, e en f, 29, 35d, 35e, aanhef en onderdelen a, b, d en e, 35k, 35l en 35m, aanhef en 
onderdelen a en c, van de Wet op de loonbelasting 1964; d. de artikelen 4, elfde lid, en 9, 
eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965; e. de artikelen 34c, eerste lid, 34e, 
34g en 35a, eerste en tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, of f. artikel 54 
van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, begaat een verzuim ter zake waarvan de 
inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 5.278 kan opleggen. 2 De 
bevoegdheid tot het opleggen van de in het eerste lid bedoelde boete vervalt door verloop 
van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de verplichting is ontstaan.

Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 67cc 1 Indien het aan opzet van de belastingplichtige is te wijten dat in een verzoek om het 
vaststellen van een voorlopige aanslag of in een verzoek om herziening als bedoeld in 
artikel 9.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 27 van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen zijn 
verstrekt, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke 
boete kan opleggen van ten hoogste 100 percent van de in het tweede lid omschreven 
grondslag voor de boete. 2 De grondslag voor de boete wordt gevormd door het bedrag 
aan belasting dat als gevolg van de onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen ten 
onrechte is of zou zijn teruggegeven of ten onrechte niet is of zou zijn betaald. 3 De 
bevoegdheid tot het opleggen van de boete, bedoeld in het eerste lid, vervalt vijf jaren na 
het tijdstip waarop het verzoek is gedaan.



Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 67d 1 Indien het aan opzet van de belastingplichtige is te wijten dat met betrekking tot een 
belasting welke bij wege van aanslag wordt geheven, de aangifte niet, dan wel onjuist of 
onvolledig is gedaan, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem, 
gelijktijdig met de vaststelling van de aanslag, een bestuurlijke boete kan opleggen van ten 
hoogste 100 percent van de in het tweede lid omschreven grondslag voor de boete. 2 De 
grondslag voor de boete wordt gevormd door: a. het bedrag van de aanslag, dan wel b. 
indien verliezen in aanmerking zijn of worden genomen, het bedrag waarop de aanslag zou 
zijn berekend zonder rekening te houden met die verliezen; een en ander voor zover dat 
bedrag als gevolg van de opzet van de belastingplichtige niet zou zijn geheven. 3 Indien 
verliezen in aanmerking zijn of worden genomen en als gevolg daarvan geen aanslag kan 
worden vastgesteld, kan de inspecteur de boete, bedoeld in het eerste lid, niettemin 
opleggen. De bevoegdheid tot het opleggen van de boete vervalt door verloop van de 
termijn die geldt voor het vaststellen van de aanslag, die zou kunnen zijn vastgesteld 
indien geen verliezen in aanmerking zouden zijn genomen. 4 Voor de toepassing van het 
tweede en derde lid wordt met verliezen gelijkgesteld de persoonsgebonden aftrek, 
bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001. 5 
Voor zover de aanslag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op belastbaar inkomen als 
bedoeld in artikel 5.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, bedraagt de boete, in zoverre 
in afwijking van het eerste lid, ten hoogste 300 percent van de daarover verschuldigde 
belasting zoals deze bij de aanslag is vastgesteld.



Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 67e 1 Indien het met betrekking tot een belasting welke bij wege van aanslag wordt geheven 
aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten dat de aanslag tot een te 
laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven, vormt dit een 
vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem, gelijktijdig met de vaststelling van de 
navorderingsaanslag, een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste 100 percent 
van de in het tweede lid omschreven grondslag voor de boete. 2 De grondslag voor de 
boete wordt gevormd door: a. het bedrag van de navorderingsaanslag, dan wel b. indien 
verliezen in aanmerking zijn of worden genomen, het bedrag waarop de 
navorderingsaanslag zou zijn berekend zonder rekening te houden met die verliezen; een 
en ander voor zover dat bedrag als gevolg van de opzet of de grove schuld van de 
belastingplichtige niet zou zijn geheven. 3 De inspecteur kan, in afwijking van het eerste 
lid, binnen zes maanden na de vaststelling van de navorderingsaanslag, een bestuurlijke 
boete opleggen indien de feiten of omstandigheden op grond waarvan wordt nagevorderd 
eerst bekend worden op of na het tijdstip dat is gelegen zes maanden vóór de afloop van 
de in artikel 16 bedoelde termijnen, en er tevens aanwijzingen bestaan dat het aan opzet 
of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten dat de aanslag tot een te laag bedrag 
is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven. Alsdan doet de inspecteur 
gelijktijdig met de vaststelling van de navorderingsaanslag mededeling aan de 
belastingplichtige dat wordt onderzocht of in verband met de navordering het opleggen 
van een vergrijpboete gerechtvaardigd is. 4 Indien verliezen in aanmerking zijn of worden 
genomen en als gevolg daarvan geen navorderingsaanslag kan worden vastgesteld, kan de 
inspecteur de boete, bedoeld in het eerste lid, niettemin opleggen. De bevoegdheid tot 
het opleggen van de boete vervalt door verloop van de termijn die geldt voor het 
vaststellen van de navorderingsaanslag, die zou kunnen zijn vastgesteld indien geen 
verliezen in aanmerking zouden zijn genomen. 5 Voor de toepassing van het tweede en 
vierde lid wordt met verliezen gelijkgesteld de persoonsgebonden aftrek, bedoeld in 
artikel 6.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001. 6 Voor zover de 
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Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 67f  1 Indien het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige 
is te wijten dat belasting welke op aangifte moet worden voldaan of afgedragen niet, 
gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de belastingwet gestelde termijn is betaald, 
vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete kan 
opleggen van ten hoogste 100 percent van de in het tweede lid omschreven grondslag 
voor de boete. 2 De grondslag voor de boete wordt gevormd door het bedrag van de 
belasting dat niet of niet tijdig is betaald, voor zover dat bedrag als gevolg van de opzet of 
de grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige niet of niet tijdig is 
betaald. 3 Bij niet of gedeeltelijk niet betalen legt de inspecteur de boete op, gelijktijdig 
met de vaststelling van de naheffingsaanslag. 4 De bevoegdheid tot het opleggen van de 
boete wegens niet tijdig betalen, vervalt door verloop van vijf jaren na het einde van het 
kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. 5 Artikel 67e, derde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 6 Artikel 20, eerste lid, tweede volzin, en tweede lid, tweede 
volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Arbeidsomstandighedenwet Artikel 33 1 Als overtreding wordt aangemerkt het niet naleven van de artikelen 3, 4, eerste lid, 5, 6, 
eerste lid, eerste volzin, 8, 9, eerste en tweede lid, 10, 11, 13, eerste lid, eerste volzin, en 
tweede tot en met vierde lid, zevende lid, onder b, negende en tiende lid, 14, eerste lid, 
tweede lid, onder a tot en met f, derde lid, tweede zin, vierde en vijfde lid, 14a, tweede en 
derde lid, 15, eerste en derde lid, 18 en 19. 2 Als overtreding wordt tevens aangemerkt het 
niet naleven van de artikelen 6, eerste lid, tweede volzin, en 16, tiende lid, voor zover het 
niet naleven van de in die artikelleden bedoelde voorschriften en verboden bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur is aangemerkt als overtreding. 3 Geen 
bestuurlijke boete kan worden opgelegd ter zake van bij of krachtens deze wet strafbaar 
gestelde feiten of ter zake van deze wet in de Wet op de economische delicten strafbaar 
gestelde feiten, met uitzondering van de strafbare feiten, bedoeld in artikel 6, derde lid, 
van deze wet en artikel 1, onder 1°, van de Wet op de economische delicten ten aanzien 
van artikel 6, eerste lid, eerste volzin.



Arbeidsomstandighedenwet Artikel 34 1 Een daartoe door Onze Minister aangewezen, onder hem ressorterende ambtenaar legt 
de bestuurlijke boete op aan de overtreder op wie de verplichtingen rusten die 
voortvloeien uit deze wet en de daarop berustende bepalingen, voor zover het niet 
naleven daarvan is aangeduid als overtreding. 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, is 
niet reeds aangewezen als toezichthouder. 3 De bestuurlijke boete die voor een 
overtreding kan worden opgelegd bedraagt ten hoogste het bedrag van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 De 
bestuurlijke boete die voor een overtreding van artikel 6, eerste lid, of voor het niet 
naleven van een voorschrift of verbod bij of krachtens de algemene maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 6, eerste lid, voor zover aangemerkt als overtreding, kan 
worden opgelegd bedraagt ten hoogste het bedrag van de zesde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 5 Onverminderd het derde en vierde 
lid verhoogt de op grond van het eerste lid aangewezen ambtenaar de op te leggen 
bestuurlijke boete met 100 procent van het boetebedrag, vastgesteld op grond van het 
tiende lid, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering 
van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit het niet naleven van eenzelfde 
wettelijke verplichting of verbod of het niet naleven van bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen soortgelijke verplichtingen en verboden, is 
geconstateerd en de bestuurlijke boete wegens de eerdere overtreding onherroepelijk is 
geworden. 6 De verhoging van de bestuurlijke boete, bedoeld in het vijfde lid, bedraagt 
200 procent indien zowel de overtreding als de eerdere overtreding, bedoeld in dat lid, bij 
of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen als ernstige overtredingen. 
7 Onverminderd het derde en vierde lid verhoogt de op grond van het eerste lid 
aangewezen ambtenaar de op te leggen bestuurlijke boete met 200 procent van het 
boetebedrag, vastgesteld op grond van het tiende lid, indien binnen een tijdvak van vijf 
jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding twee maal een eerdere 
overtreding, bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting of verbod 
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Arbeidstijdenwet Artikel 10:5 1 Een daartoe door Onze Minister aangewezen, onder hem ressorterende ambtenaar legt 
de bestuurlijke boete op aan de natuurlijke of rechtspersoon op wie de verplichtingen 
rusten welke voortvloeien uit deze wet en de daarop berustende bepalingen, voor zover 
het niet naleven daarvan is aangeduid als overtreding. 2 Voor zover het de in artikel 5:12, 
tweede lid, onderscheiden categorieën van arbeid betreft legt een daartoe door Onze 
Minister van Infrastructuur en Milieu en Onze Minister tezamen aangewezen ambtenaar 
de bestuurlijke boete op aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie de 
verplichtingen rusten welke voortvloeien uit deze wet en de daarop berustende 
bepalingen, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als overtreding. 3 De ter 
zake van deze wet en de daarop berustende bepalingen gestelde overtredingen gelden ten 
opzichte van elke persoon, met of ten aanzien van wie de overtreding is begaan, en met 
betrekking tot elke dag in de loop waarvan deze overtreding is begaan. 4 Indien een 
werknemer die in dienst is van een buiten Nederland gevestigde werkgever in diens 
opdracht arbeid verricht voor een in Nederland gevestigde werkgever, rusten de 
verplichtingen welke voortvloeien uit deze wet en de daarop berustende bepalingen, voor 
zover deze zijn aangeduid als overtredingen, mede op de hiervoor bedoelde in Nederland 
gevestigde werkgever.



Arbeidstijdenwet Artikel 10:7 1 De bestuurlijke boete die voor een overtreding kan worden opgelegd bedraagt ten 
hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 2 Onverminderd het eerste lid verhoogt de op grond van artikel 
10:5, eerste of tweede lid, aangewezen ambtenaar de op te leggen bestuurlijke boete met 
100 procent van het boetebedrag, vastgesteld op grond van het zesde lid, indien binnen 
een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een 
eerdere overtreding, bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting 
of verbod of het niet naleven van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzen soortgelijke verplichtingen en verboden, is geconstateerd en de bestuurlijke boete 
wegens de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden. 3 De verhoging van de 
bestuurlijke boete, bedoeld in het tweede lid, bedraagt 200 procent indien zowel de 
overtreding als de eerdere overtreding, bedoeld in dat lid, bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur zijn aangewezen als ernstige overtredingen. 4 Onverminderd het 
eerste lid verhoogt de op grond van artikel 10:5, eerste of tweede lid, aangewezen 
ambtenaar de op te leggen bestuurlijke boete met 200 procent van het boetebedrag, 
vastgesteld op grond van het zesde lid, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand 
aan de dag van constatering van de overtreding twee maal een eerdere overtreding, 
bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting of verbod of het niet 
naleven van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen soortgelijke 
verplichtingen en verboden, is geconstateerd en de bestuurlijke boeten wegens de 
eerdere overtredingen onherroepelijk zijn geworden. 5 In afwijking van het tweede en 
vierde lid is het tijdvak van vijf jaar in die leden tien jaar indien de onherroepelijke boetes, 
bedoeld in die leden, zijn opgelegd wegens bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur aangewezen ernstige overtredingen. 6 Onze Minister stelt beleidsregels vast 
waarin de boetebedragen voor de overtredingen worden vastgesteld. Voor overtredingen 
begaan door personen, bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, stellen Onze Minister van 
Infrastructuur en Milieu en Onze Minister tezamen beleidsregels vast waarin de 
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Bankwet 1998 Artikel 9c 1 De Bank is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving van: a. 
artikel 9a, eerste tot en met derde lid; b. artikel 6, eerste lid, van de verordening 
valsemunterij, voor zover dat artikel betrekking heeft op eurobankbiljetten; c. artikel 5:20 
van de Algemene wet bestuursrecht. 2 De Bank is tevens bevoegd tot oplegging van een 
bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de in het eerste lid genoemde artikelen. 3 
Bij algemene maatregel van bestuur wordt bij de daarin omschreven overtredingen het 
bedrag van de op te leggen bestuurlijke boete bepaald, met diende verstande dat de 
bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 50.000 bedraagt. 
Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het 
opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, 
wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in de eerste volzin, voor een 
afzonderlijke overtreding verdubbeld. 4 Indien tegen een besluit tot oplegging van een 
bestuurlijke boete bezwaar of beroep wordt aangetekend, schorst dit de verplichting tot 
betaling van de boete totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is 
ingesteld, op het beroep is beslist. De schorsing van de verplichting tot betaling schorst 
niet de berekening van de wettelijke rente.



Bankwet 1998 Artikel 9g  1 De Bank is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving van 
artikel 9d, derde lid, indien de in het eerste lid, onderdeel b, van dat artikel bedoelde 
rechtspersonen en de in het tweede lid van dat artikel bedoelde ondernemingen, vrije 
beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen de in die artikelleden bedoelde 
gegevens niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken. 2 De Bank is tevens bevoegd tot 
oplegging van een bestuurlijke boete ter zake van overtreding van artikel 9d, derde lid. 
Artikel 9c, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 10.000 bedraagt.



Binnenvaartwet Artikel 48 1 Onze Minister kan aan degene die handelt in strijd met de artikelen 5, eerste lid, 6, 
eerste lid en zesde lid, 7, eerste lid, 8, derde lid, 10, tweede lid, 11, 12, 13, vierde lid, 21, 
eerste lid, 22, negende lid, 23, eerste lid, 25, vierde lid en vijfde lid, 28, zevende lid, 31, 
vierde lid, 33, tweede lid, 36, vierde lid, 37, tweede lid, 39c, derde lid, 39e, 43, tweede lid, 
en 46, tweede lid, een bestuurlijke boete opleggen. 2 De bestuurlijke boete die ten 
hoogste kan worden opgelegd komt overeen met de boete van de vierde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 3 De op te leggen 
bestuurlijke boete kan met maximaal 50% worden verhoogd, indien binnen een periode 
van 48 maanden tweemaal voor een zelfde feit, elk afzonderlijk in een periode van 
maximaal 24 maanden voorafgaand aan dat feit, een boete is opgelegd en onherroepelijk 
is geworden. In afwijking van het tweede lid geldt deze verhoging ook voor de ten hoogste 
op te leggen boete. 4 Bij ministeriële regeling worden de boetebedragen voor de 
beboetbare feiten vastgesteld. 5 Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd inzake 
overtredingen als bedoeld in de artikelen 25, vierde lid en vijfde lid, 28, zevende lid, 31, 
vierde lid, en 33, tweede lid, voor zover het betreft bij ministeriële regeling aangewezen 
categorieën vaarbewijzen.



Drank‐ en Horecawet Artikel 44a 1 De burgemeester kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding binnen 
zijn gemeente van het bij of krachtens de artikelen 3, 4, 9, derde, vierde en vijfde lid, 12 
tot en met 19, 20, eerste tot en met vierde lid, 22, eerste en tweede lid, 24, 25, behoudens 
het derde lid, 25a tot en met 25d, 29, derde lid, 35, tweede en vierde lid, of 38 gestelde. 2 
De hoogte van de bestuurlijke boete wordt bepaald op de wijze als voorzien in de bijlage, 
met dien verstande dat de wegens een afzonderlijke overtreding te betalen geldsom ten 
hoogste € 100 000 bedraagt. 3 Overtredingen kunnen, in afwijking van het eerste lid, niet 
met een bestuurlijke boete worden afgedaan, indien: a. de overtreding een direct gevaar 
voor de gezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg heeft; b. de in de bijlage ter zake 
van de overtreding voorziene bestuurlijke boete aanmerkelijk wordt overschreden door 
het met de overtreding behaalde economisch voordeel; of c. door de burgemeester 
toepassing is gegeven aan artikel 19a, eerste lid. 4 De bevoegdheid tot het opleggen van 
een bestuurlijke boete vervalt, indien ter zake van de overtreding op grond waarvan de 
bestuurlijke boete kan worden opgelegd door de burgemeester aan de vergunninghouder 
schriftelijk mededeling is gedaan van het voornemen de vergunning in te trekken. 5 De 
boete komt toe aan de gemeente, waar de overtreding heeft plaatsgevonden.

Drank‐ en Horecawet Artikel 44aa 1 Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het 
gestelde bij of krachtens: a. de artikelen 2 en 25, derde lid, waar ook te lande gepleegd; b. 
de artikelen 20, eerste tot en met vierde lid, en 24, derde lid, gepleegd in of op de in 
artikel 1, derde lid, onder a, b en c, genoemde vervoermiddelen, legerplaatsen en 
lokaliteiten, die aan het militair gezag onderworpen zijn, en op luchtvaartterreinen gelegen 
winkels. 2 Artikel 44a, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 3 De boete 
komt toe aan de staat.



Elektriciteitswet 1998 Artikel 77i  1 De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens: a. de artikelen 4a, derde lid,10, zesde en zevende lid, 9h, 11b, derde lid, 12, 
eerste en tweede lid, 15, negende lid16, eerste lid, onderdelen g, k en l, tweede lid, 
onderdeel g, en zestiende lid, 16a, 17, vierde lid, 18, 19b, 19c, 19d, 19e, 21, negende lid, 
tweede volzin, 24, tweede lid, 24a, 26ad, elfde lid, 26ae, twaalfde en veertiende lid, 38, 
derde lid, 39, 42, derde lid, 68, tweede lid, 71, 78, tweede lid, 95b, tweede en achtste lid, 
95e, 95k, 95l en 95o en de artikelen 8, 9 en 15 van verordening 1227/2011, de overtreder 
per overtreding een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat 
meer is, 1% van de omzet van de overtreder, en b. de artikelen 10a, eerste en tweede lid, 
10b, tweede tot en met vijfde lid, 11, eerste lid, 11a, tweede lid, 11b, eerste en tweede lid, 
15a, tweede lid, artikel 16, eerste lid, onderdelen a tot en met f, h, i, j, n en o, derde, 
vierde, zesde en vijftiende lid, 17, eerste tot en met derde lid, 17a, 17b, 17c, eerste tot 
met vierde lid, 18a, 19, 20, derde lid, 21, 23, 24, eerste en derde lid, 24Aa, 26ab, 26ac, 
26ad, eerste tot en met vierde lid, 26ae, eerste tot en met vierde lid, zesde, zevende en 
negende lid, 31, eerste lid, 31b, 36, 37, 39, 43, 55, 56, tweede lid, 57, derde en vierde lid, 
68, eerste lid, 79, eerste en tweede lid, 84, 86, eerste, tweede en vierde lid86d, 86e, 93b, 
95a, eerste lid, 95b, eerste en vijfde lid, 95ca, 95cb, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, 95f, 
tweede lid en 95m, de artikelen 3, 4 en 5 van verordening 1227/2011 en besluiten die het 
Agentschap op grond van de artikelen 7, eerste lid, 8, eerste lid en 9, eerste lid, van 
verordening 713/2009 heeft genomen, de overtreder per overtreding een bestuurlijke 
boete opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, 10% van de omzet van 
de overtreder. 2 De bestuurlijke boete die ingevolge het eerste lid, onderdelen a en b, ten 
hoogste kan worden opgelegd wordt verhoogd met 100%, indien binnen een tijdvak van 
vijf jaar voorafgaand aan de dagtekening van het van de overtreding opgemaakte rapport, 
bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een aan die 
overtreder voor een eerdere overtreding van eenzelfde of een soortgelijk wettelijk 
voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.



Gaswet Artikel 60ad  1 De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens: a. de artikelen 1h, 2, vijfde en zesde lid, 2a, negende lid, 3c, derde lid, 4, eerste 
en tweede lid, 7a, 10, tweede lid en derde lid, onderdeel b, 10Aa, vierde lid, 10Ee, 12i, 
derde lid, 13d, elfde lid, 13e, twaalfde en veertiende lid,17a, 18g, vijfde lid, 35b, 35c, 35d, 
35e, 39h, eerste lid, 40, tweede lid, 42, 44, tweede en achtste lid, 52a, derde lid, 52d, 56, 
artikel 66d, eerste en derde lid, 82, eerste en derde lid, en 83, en de artikelen 8, 9 en 15 
van verordening 1227/2011, de overtreder per overtreding een bestuurlijke boete 
opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, 1% van de omzet van de 
overtreder, en b. de artikelen, 2c, tweede en derde lid, 3, eerste lid, 3b, eerste en tweede 
lid, 3c, eerste en tweede lid, 7, 8, 9a9b, 10, eerste lid, derde lid, onderdeel a, en vierde tot 
en met zesde lid, 10Aa, eerste tot en met derde lid, 10a, eerste, tweede, derde en achtste 
lid, 10b, 10c, 10d, eerste tot en met vierde lid, 10e, 12a, 12b, 12e, eerste lid, 12f, 12g, 13b, 
13c, 13d, eerste tot en met vierde lid, 13e, eerste tot en met vierde lid, zesde, zevende en 
negende lid, 12f, 18g, eerste en derde lid, 23, 24, tweede lid, 25, derde en vierde lid,32, 
35a, 37, eerste tot en met derde lid, 39, tweede lid, 40, eerste, derde en vierde lid, 43, 
eerste lid, 44, eerste en vijfde lid, 44a, 44b eerste, tweede, vijfde en zesde lid, 47, tweede 
lid, 51, 52b, 60, tweede lid, 63, 66a, 66b, 66c, 72, 73, vierde lid en 85b de artikelen 3, 4 en 
5 van verordening 1227/2011 en besluiten die het Agentschap op grond van de artikelen 7, 
eerste lid, 8, eerste lid, en 9, eerste lid, van verordening 713/2009 heeft genomen, de 
overtreder per overtreding een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, 10% van de omzet van de overtreder. 2 De bestuurlijke boete die 
ingevolge het eerste lid, onderdelen a en b, ten hoogste kan worden opgelegd wordt 
verhoogd met 100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de 
dagtekening van het van de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, 
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere 
overtreding van eenzelfde of een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke 
boete onherroepelijk is geworden.



Gemeentewet Artikel 154b 1 De raad kan bij verordening bepalen dat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd 
voor overtreding van: a. voorschriften uit zijn verordeningen betreffende gedragingen die 
kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte en die tevens krachtens artikel 154 
strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van de bij algemene maatregel van bestuur 
bepaalde voorschriften, en b. de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde 
voorschriften die op grond van artikel 10.23 van de Wet milieubeheer zijn vastgesteld in 
een verordening en die strafbaar zijn gesteld. De voordracht voor een krachtens dit lid vast 
te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken 
nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten‐Generaal is overgelegd. 2 De verordening, 
bedoeld in het eerste lid, is van toepassing op alle overtredingen, genoemd in het eerste 
lid. 3 Een besluit van de raad tot intrekking van de verordening, bedoeld in het eerste lid, 
treedt niet eerder in werking dan na twaalf maanden na de bekendmaking van het besluit. 
4 De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete wordt uitgeoefend door het 
college. Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend door de burgemeester, indien de toepassing 
van dit middel dient tot handhaving van regels welke hij uitvoert. 5 In het overleg, bedoeld 
in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012, vindt afstemming plaats over de inzet en 
werkwijze met betrekking tot de aanpak van overlast in de openbare ruimte door de 
politie en de ondergeschikten, bedoeld in artikel 154c, tweede lid. 6 Bij algemene 
maatregel van bestuur worden de verschillende boetecategorieën en de hoogte van de 
bestuurlijke boete bepaald. Voor zover voor een voorschrift de boetecategorie en de 
hoogte van de boete niet bij algemene maatregel van bestuur zijn bepaald, stelt de raad 
deze vast in de verordening, bedoeld in het eerste lid. De bestuurlijke boeteg kan voor 
natuurlijke personen per gedraging niet hoger zijn dan het bedrag van de geldboete van de 
eerste categorie en voor rechtspersonen per gedraging niet hoger zijn dan € 2250. 7. Een 
bestuurlijke boete kan slechts worden opgelegd aan personen die ten tijde van de 
overtreding 12 jaar of ouder waren. De bestuurlijke boete wordt voor personen die ten 
tijde van de overtreding nog geen zestien jaar oud waren, gehalveerd. 



Geneesmiddelenwet Artikel 101  1 Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste het bedrag van de 
zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht ter zake 
van een overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 18, eerste lid, 26, eerste lid, 
27, 27a, 28, eerste, tweede en zesde lid, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, eerste lid, 36, eerste, 
tweede en vierde lid, 37, 38, eerste lid, 38a, tweede lid, 38b, eerste en tweede lid, 38c, 39, 
eerste lid, 39a, eerste lid, 40, eerste, tweede, vierde en zevende lid, 48, vijfde en zevende 
lid, 49, 50, 61, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, achtste en negende lid, 62, 64, 65, 66, 
66a, 67, 67a, 68, 69, eerste tot en met derde lid, 76a, 77a, 78, eerste en derde lid, 78a, 
eerste lid, 80, eerste en tweede lid, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, eerste tot en met vierde lid, 
92, 93, 94, 95 of 96. 2 Een gedraging als bedoeld in het eerste lid die geen economisch 
delict is in de zin van de Wet op de economische delicten, is een strafbaar feit indien in de 
daaraan voorafgaande 24 maanden tweemaal een bestuurlijke boete ter zake van een 
zelfde gedraging is opgelegd. 3 Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van de derde categorie wordt gestraft degene die een strafbaar feit als bedoeld in het 
tweede lid pleegt. 4 Een strafbaar feit als bedoeld in het tweede lid, is een overtreding.

Gerechtsdeurwaarderswet Artikel 30b  1 Indien het Bureau bij de uitoefening van het toezicht van feiten of omstandigheden blijkt 
die naar zijn oordeel grond opleveren voor het opleggen van een tuchtmaatregel, kan het 
een klacht indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders, tenzij toepassing wordt 
gegeven aan het tweede lid. 2 Het Bureau kan voor de overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 17, eerste of vijfde lid, 19a, en 31, eerste lid, de overtreder een 
bestuurlijke boete en een last onder dwangsom opleggen. 3 De bestuurlijke boete 
bedraagt ten hoogste het bedrag van de geldboete van de derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 Een bestuurlijke boete wordt niet 
opgelegd indien tegen de overtreder vanwege dezelfde gedraging een klacht bij de kamer 
voor gerechtsdeurwaarders is ingediend.



Gezondheids‐ en welzijnswet voor dieren Artikel 120a  In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a.  overtreding: gedraging die in strijd is met het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 3, eerste lid, onderdelen b tot en met e, i en j, 4, 6, 
voor zover deze gedragingen in strijd zijn met de voorschriften met betrekking tot markten 
of andere verzamelplaatsen van dieren, slachterijen of het ontsmetten van 
vervoermiddelen, 7, 10, 11, eerste lid, onderdeel a, 12, 13, eerste lid, 17, 18, 44, eerste, 
achtste en negende lid, 59, 59a, 59b, 77, 78, 80, 96, 98, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 
en 99, eerste lid; b.  overtreder: degene die een overtreding pleegt of mede pleegt. 2 De 
bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op gedragingen die in strijd zijn met 
het bepaalde bij of krachtens de in het eerste lid, onderdeel a, genoemde artikelen voor 
zover deze betrekking hebben op producten of dieren anders dan vee of pluimvee. 3 
Indien een overtreding is gepleegd door een rechtspersoon, een vennootschap zonder 
rechtspersoonlijkheid of een maatschap, wordt onder overtreder mede verstaan: degene 
die tot de overtreding opdracht heeft gegeven of daaraan feitelijk leiding heeft gegeven.

Gezondheids‐ en welzijnswet voor dieren Artikel 120b 1 Onze Minister kan een overtreder een bestuurlijke boete opleggen. 2 Bij ministeriële 
regeling worden regels gesteld met betrekking tot de hoogte van de boete die wegens een 
overtreding kan worden opgelegd.



Instellingswet Autoriteit Consument en 
Markt

Artikel 12m 1 De Autoriteit Consument en Markt kan aan de overtreder een bestuurlijke boete 
opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, van ten hoogste 1% van de 
omzet van de marktorganisatie, indien deze een marktorganisatie is als bedoeld in artikel 
1, onder 1°, dan wel, indien de overtreding door een marktorganisatie als bedoeld in 
artikel 1, onder 2°, is begaan van de gezamenlijke omzet van de aangesloten 
marktorganisaties, in geval van: a. overtreding van artikel 6b, eerste en tweede lid, b. 
overtreding van een zelfstandige last, c. overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht, of d. verbreking, opheffing of beschadiging van een 
verzegeling als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, het op andere wijze verijdelen van de 
door die verzegeling beoogde afsluiting of van het door de marktorganisatie achterwege 
laten van voldoende maatregelen om verijdeling van de door de verzegeling beoogde 
afsluiting van door haar gebruikte bedrijfsruimten of voorwerpen te voorkomen. 2 De 
Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van artikel 12h, vijfde lid, de 
overtreder een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000, of indien dat meer 
is, van ten hoogste 10% van de omzet van de marktorganisatie, als bedoeld in artikel 1, 
onder 1°, dan wel, indien de overtreding door een marktorganisatie als bedoeld in artikel 
1, onder 2°, is begaan, van de gezamenlijke omzet van de aangesloten marktorganisaties. 3 
Ingeval van een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a of b, of ingeval de 
in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde overtreding een weigering inhoudt medewerking 
te verlenen aan de toepassing van artikel 5:17, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, kan de Autoriteit Consument en Markt een last onder dwangsom opleggen 
om de door haar gevraagde inlichtingen of inzage te geven, de zelfstandige last na te 
leven, onderscheidenlijk inzage te verlenen in de in de last onder dwangsom aangegeven 
zakelijke gegevens en bescheiden. 4  Artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht is niet 
van toepassing op de in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde overtreding en artikel 199 
van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing op de in het eerste lid, onderdeel d, 
bedoelde overtreding. 5 De bestuurlijke boete die ingevolge het eerste of tweede lid ten 
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Instellingswet Autoriteit Consument en 
Markt

Artikel 12n 1 Indien de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5:1, derde lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht toepassing geeft aan artikel 51, tweede lid, onder 2°, van het 
Wetboek van Strafrecht, bedraagt voor de daar bedoelde overtreder de bestuurlijke boete 
ten hoogste € 900.000. 2 De bestuurlijke boete die ingevolge het eerste lid ten hoogste 
kan worden opgelegd wordt verhoogd met 100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar 
voorafgaand aan de dagtekening van het van de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld 
in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor 
een eerdere overtreding van eenzelfde of een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde 
bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.

Invorderingswet 1990 Artikel 63b 1 Indien de belastingschuldige de belasting welke bij wege van aanslag wordt geheven 
niet, gedeeltelijk niet dan wel niet binnen de op het aanslagbiljet vermelde termijn of 
termijnen heeft betaald, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de ontvanger hem bij 
voor bezwaar vatbare beschikking een bestuurlijke boete van ten hoogste € 5.278 kan 
opleggen. 2 Degene die niet voldoet aan de verplichting hem opgelegd bij artikel 60, 
tweede lid, begaat een verzuim ter zake waarvan de ontvanger hem bij voor bezwaar 
vatbare beschikking een bestuurlijke boete van ten hoogste € 5.278 kan opleggen. 3 Het 
opleggen van de boete, bedoeld in het eerste en tweede lid, geschiedt met 
overeenkomstige toepassing van de artikelen 67g, tweede lid, 67pa, eerste lid, en 67pb 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 4 Op het bezwaar, beroep, hoger beroep en 
beroep in cassatie inzake de in het eerste en tweede lid bedoelde beschikking is hoofdstuk 
V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing. 5 Een 
door de ontvanger opgelegde bestuurlijke boete is invorderbaar zes weken na de 
dagtekening van de beschikking waarbij deze is opgelegd, met overeenkomstige 
toepassing van de regels die gelden voor de invordering van de belastingaanslag in 
verband waarmee deze is opgelegd.



Jeugdwet Artikel 9.6  1 Onze Ministers zijn beiden bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 6.700,– op 
te leggen ter zake van een gedraging die in strijd is met een krachtens artikel 9.3 gegeven 
aanwijzing, voor zover deze betreft het niet of onvoldoende naleven van artikel 4.3.1, 
tweede lid, onderdelen d tot en met j. 2 Onze Ministers zijn beiden bevoegd een 
bestuurlijke boete van ten hoogste € 33.500,– op te leggen ter zake van een gedraging van 
een jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling die in strijd is met het bepaalde 
bij of krachtens de artikelen 4.1.6, 4.1.8, of 4.3.2. 3 Een gedraging in strijd met artikel 4.1.8 
is een strafbaar feit. 4 Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 
vierde categorie wordt gestraft degene die een strafbaar feit pleegt als bedoeld in het 
derde lid. 5 Een strafbaar feit als bedoeld in het derde lid is een overtreding.

Leegstandwet Artikel 18  1 De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat een bestuurlijke boete kan worden 
opgelegd ter zake van overtreding van de artikelen 3, eerste lid, en 7, derde lid. De 
gemeenteraad stelt bij verordening het bedrag vast van de bestuurlijke boete die voor de 
verschillende overtredingen kan worden opgelegd van ten hoogste het bedrag dat is 
vastgesteld voor de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. 2 De eigenaar die onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag, bedoeld in 
artikel 15, tweede lid, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van ten hoogste het 
bedrag dat is vastgesteld voor de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 3 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het opleggen 
van de bestuurlijke boete, bedoeld in het eerste en tweede lid.



Leerplichtwet 1969 Artikel 27 
Bestuurlijke 
boete hoofd 

Onze minister dan wel, voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van de 
landbouw en de natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, kan een bestuurlijke boete van ten hoogste 1 000 euro per overtreding, 
met een maximum van 100 000 euro per schooljaar, opleggen aan het hoofd dat: a. in 
strijd handelt met artikel 13a, tweede lid, of artikel 14, derde lid, eerste volzin, b. niet 
voldoet aan een der verplichtingen, opgelegd in de artikelen 18, 21 en 21a, of c. bij de 
uitvoering van deze wet onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt.

Loodsenwet Artikel 45f 1 In geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 27c, 27i, 27j, 27k 
en 27l, eerste lid, kan de Autoriteit Consument en Markt de overtreder: a. een bestuurlijke 
boete opleggen; b. een last onder dwangsom opleggen. 2 De in het eerste lid, onder a, 
bedoelde boete bedraagt ten hoogste € 900.000, of, indien dit meer is, 10% van de 
gezamenlijke omzet van de organisaties, aangewezen krachtens de artikelen 15a, tweede 
lid, en 15b, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet. Artikel 12o van de Instellingswet 
Autoriteit Consument en Markt is van overeenkomstige toepassing. 3 De bestuurlijke 
boete die ingevolge het tweede lid ten hoogste kan worden opgelegd wordt verhoogd met 
100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dagtekening van het van 
de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere overtreding van eenzelfde of 
een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is 
geworden.



Mededingingswet Artikel 56 Ingeval van overtreding van artikel 6, eerste lid, of van artikel 24, eerste lid, kan de 
Autoriteit Consument en Markt de overtreder: a. een bestuurlijke boete opleggen; b. een 
last onder dwangsom opleggen.



Mededingingswet Artikel 57 1 De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, ten hoogste 
10% van de omzet van de onderneming, dan wel, indien de overtreding door een 
ondernemersvereniging is begaan, van de gezamenlijke omzet van de ondernemingen die 
van de vereniging deel uitmaken. 2 Ingeval van overtreding van artikel 6, eerste lid, wordt 
voor de toepassing van het eerste lid het bedrag van de bestuurlijke boete die ten hoogste 
kan worden opgelegd, vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de overtreding heeft 
geduurd met een maximum van vier jaar en een minimum van één jaar. 3 Voor de 
toepassing van het tweede lid a. worden twaalf opvolgende maanden als jaar beschouwd, 
en b. wordt een deel van een jaar afgerond op hele kalendermaanden waarbij een hele 
kalendermaand telt als eentwaalfde jaar. 4 Het bedrag van de bestuurlijke boete die 
ingevolge het eerste en tweede lid ten hoogste kan worden opgelegd wordt verhoogd met 
100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dagtekening van het van 
de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere overtreding van eenzelfde of 
een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is 
geworden.



Mededingingswet Artikel 70a 1 De Autoriteit Consument en Markt kan ingeval van overtreding van artikel 25b, eerste of 
tweede lid, of van artikel 25e, eerste volzin, de overtreder: a. een bestuurlijke boete 
opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, van ten hoogste 1% van de 
omzet van de onderneming dan wel, indien de overtreding door een 
ondernemersvereniging is begaan, van de gezamenlijke omzet van de ondernemingen die 
van de vereniging deel uitmaken; b. een last onder dwangsom opleggen. 2 De bestuurlijke 
boete die ingevolge het eerste lid ten hoogste kan worden opgelegd wordt verhoogd met 
100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dagtekening van het van 
de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere overtreding van eenzelfde of 
een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is 
geworden.

Mededingingswet Artikel 71 1 Indien op grond van artikel 40, tweede lid, of van artikel 46, tweede lid, aan een 
ontheffing als in het desbetreffende artikel bedoeld verbonden voorschriften niet worden 
nageleefd, kan de Autoriteit Consument en Markt de overtreder een bestuurlijke boete 
opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, van ten hoogste 10% van de 
omzet van de onderneming dan wel, indien de overtreding door een 
ondernemersvereniging is begaan, van de gezamenlijke omzet van de ondernemingen die 
van de vereniging deel uitmaken. 2 De bestuurlijke boete die ingevolge het eerste lid ten 
hoogste kan worden opgelegd wordt verhoogd met 100%, indien binnen een tijdvak van 
vijf jaar voorafgaand aan de dagtekening van het van de overtreding opgemaakte rapport, 
bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een aan die 
overtreder voor een eerdere overtreding van eenzelfde of een soortgelijk wettelijk 
voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.



Mededingingswet Artikel 73 1 De Autoriteit Consument en Markt kan degene die onjuiste of onvolledige gegevens 
verstrekt bij een melding van een concentratie op grond van artikel 34, eerste lid, of bij 
een aanvraag om een vergunning voor het tot stand brengen van een concentratie als 
bedoeld in artikel 41, eerste lid, een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 
900.000 of, indien dat meer is, van ten hoogste 1% van de omzet van de onderneming dan 
wel, indien de overtreding door een ondernemersvereniging is begaan, van de 
gezamenlijke omzet van de ondernemingen die van de vereniging deel uitmaken. 2 De 
bestuurlijke boete die ingevolge het eerste lid ten hoogste kan worden opgelegd wordt 
verhoogd met 100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de 
dagtekening van het van de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, 
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere 
overtreding van eenzelfde of een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke 
boete onherroepelijk is geworden.

Mededingingswet Artikel 74 1 De Autoriteit Consument en Markt kan ingeval van overtreding van: 1°.  artikel 34, eerste 
lid, 2°.  artikel 39, tweede lid, onder a of b, 3°.  artikel 40, derde lid, onder a of b, 4°.  artikel 
41, eerste lid, 5°.  artikel 46, derde of vierde lid, de overtreder, a. een bestuurlijke boete 
opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, van ten hoogste 10% van de 
omzet van de onderneming dan wel, indien de overtreding door een 
ondernemersvereniging is begaan, van de gezamenlijke omzet van de ondernemingen die 
van de vereniging deel uitmaken; b. een last onder dwangsom opleggen. 2 De bestuurlijke 
boete die ingevolge het eerste lid ten hoogste kan worden opgelegd wordt verhoogd met 
100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dagtekening van het van 
de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere overtreding van eenzelfde of 
een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is 
geworden.



Mededingingswet Artikel 75  1 Indien op grond van artikel 37, vierde lid, opgelegde voorwaarden niet worden nageleefd 
of op grond van artikel 41 aan een vergunning verbonden voorschriften niet worden 
nageleefd, kan de Autoriteit Consument en Markt de overtreder: a. een bestuurlijke boete 
opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, van ten hoogste 10% van de 
omzet van de onderneming dan wel, indien de overtreding door een 
ondernemersvereniging is begaan, van de gezamenlijke omzet van de ondernemingen die 
van de vereniging deel uitmaken; b. een last onder dwangsom opleggen. 2 De bestuurlijke 
boete die ingevolge het eerste lid ten hoogste kan worden opgelegd wordt verhoogd met 
100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dagtekening van het van 
de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere overtreding van eenzelfde of 
een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is 
geworden.

Mediawet 2008 Artikel 7.12 1 Bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet, met uitzondering van de 
artikelen 2.34, eerste lid, 2.58, onderdelen a tot en met c, en e, 2.170 en 2.170b of artikel 
5:20 van de Algemene wet bestuursrecht kan het Commissariaat aan de overtreder een 
bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 225 000 per overtreding. 2 De bestuurlijke 
boete bij overtreding van het bepaalde in artikel 2.34, eerste lid, bedraagt tien procent van 
het totale bedrag aan gelden dat gemiddeld in de kalenderjaren voorafgaand aan de 
overtreding tijdens de lopende erkenningperiode aan de omroeporganisatie ter 
beschikking is gesteld voor de verzorging van media‐aanbod voor de landelijke publieke 
mediadienst. 3 Bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet, met 
uitzondering van de artikelen 2.34, tweede lid, 2.35, 2.58, onderdeel d, 2.70, 2.71, derde 
en vierde lid, 2.88b tot en met 2.92, 2.94 tot en met 2.99, 2.106 tot en met 2.108, 2.111, 
eerste lid, 2.115 tot en met 2.124, 2.150, tweede en derde lid, 2.151, tweede lid, 2.170 en 
2.170b, 3.5b tot en met 3.14, 3.15, tweede lid, 3.16, 3.17, 3.19 tot en met 3.19b, 3.20 tot 
en met 3.26, 3.29, 3.29d, 4.1, 4.6, 5.1 tot en met 5.4, 6.4, 6.6, tweede lid, en 6.23 tot en 
met 6.25, of van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht kan het Commissariaat 
aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.



Meststoffenwet Artikel 51 Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 9, tweede en derde lid, 11, vijfde lid, 13, vierde 
lid, 14, eerste lid, 15, 21, eerste lid, 33a, eerste, vierde, vijfde en zevende lid, 33b, vijfde 
lid, 33d, eerste lid34, 35, 36, 37, 38, derde lid, of 40.



Meststoffenwet Artikel 57 1 Ingeval van overtreding van artikel 7 bedraagt de bestuurlijke boete: a. € 7 per kilogram 
stikstof waarmee de in artikel 8, onderdeel a, bedoelde gebruiksnorm voor dierlijke 
meststoffen is overschreden, vermeerderd met b. € 7 per kilogram stikstof waarmee de in 
artikel 8, onderdeel b, bedoelde stikstofgebruiksnorm is overschreden, en vermeerderd 
met c. € 11 per kilogram fosfaat waarmee de in artikel 8, onderdeel c, bedoelde 
fosfaatgebruiksnorm is overschreden. 2 Indien zowel de gebruiksnorm voor dierlijke 
meststoffen als de stikstofgebruiksnorm is overschreden, geldt, in zoverre in afwijking van 
het eerste lid, onderdeel b, een tarief van € 3,50 voor de kilogrammen stikstof waarvoor 
wegens overschrijding van de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen reeds het tarief van 
€ 7 is toegepast. 3 Indien zowel de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen als de 
fosfaatgebruiksnorm is overschreden, geldt, in zoverre in afwijking van het eerste lid, 
onderdeel c, een tarief van € 5,50 voor de kilogrammen fosfaat overeenkomend met het 
aantal kilogrammen stikstof waarmee de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen is 
overschreden.



Meststoffenwet Artikel 58 1 Ingeval van overtreding van artikel 14, eerste lid, bedraagt de bestuurlijke boete € 11 per 
kilogram fosfaat en € 7 per kilogram stikstof waarvan de afvoer niet kan worden 
verantwoord. 2 In afwijking van het eerste lid wordt geen bestuurlijke boete opgelegd voor 
zover wegens overtreding van artikel 7 een bestuurlijke boete wordt opgelegd voor de 
kilogrammen stikstof en fosfaat waarmee de in artikel 8 bedoelde stikstofgebruiksnorm 
voor meststoffen, onderscheidenlijk fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen is 
overschreden.

Meststoffenwet Artikel 58a In geval van overtreding van artikel 21, eerste lid, bedraagt de bestuurlijke boete € 11 per 
kilogram fosfaat ten aanzien waarvan de landbouwer de beperking als bedoeld in artikel 
21, derde lid, niet in acht heeft genomen. De boete wordt vermeerderd met € 11 per 
kilogram fosfaat ten aanzien waarvan de landbouwer niet heeft gehandeld 
overeenkomstig artikel 21, tweede lid, onderdeel d, voor zover het kilogrammen fosfaat 
betreft die niet reeds als gevolg van de eerste volzin voor de bepaling van de boeteomvang 
in aanmerking zijn genomen.



Meststoffenwet Artikel 59 1 In geval van overtreding van artikel 33a, eerste lid, bedraagt de bestuurlijke boete € 11 
per kilogram fosfaat ten aanzien waarvan de landbouwer niet heeft gehandeld 
overeenkomstig artikel 33a, tweede lid, onderdeel b. 2 In geval van overtreding van artikel 
33a, vierde lid, bedraagt de bestuurlijke boete € 11 per kilogram fosfaat waarmee dat lid 
wordt overtreden. 3 In geval van overtreding van artikel 33a, vijfde lid, bedraagt de 
bestuurlijke boete € 11 per kilogram fosfaat waarmee dat lid wordt overtreden. 4 In geval 
van overtreding van het krachtens artikel 33a, zevende lid, bepaalde, bedraagt de 
bestuurlijke boete € 11 per kilogram fosfaat waarmee dat lid wordt overtreden. 5 In geval 
van overtreding van artikel 33d, eerste lid, bedraagt de bestuurlijke boete € 11 per 
kilogram fosfaat waarmee dat lid wordt overtreden.



Meststoffenwet Artikel 62 1 De op grond van artikel 57, 58, 58a of 59 te bepalen bestuurlijke boete bedraagt ten 
hoogste het bedrag dat is bepaald voor de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, 
van het Wetboek van Strafrecht, per overtreding begaan door een natuurlijke persoon, en 
ten hoogste het bedrag dat is bepaald voor de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, per overtreding begaan door een 
rechtspersoon of een vennootschap. 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
worden regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete die voor een overtreding 
of voor categorieën van overtredingen ten hoogste kan worden opgelegd ter zake van 
overtreding van het bij of krachtens artikel 9, tweede en derde lid, 11, vijfde lid, 13, vierde 
lid, 15, 33b, vijfde lid, 34, 35, 36, 37, 38, derde lid, of 40 bepaalde. 3 De op grond van het 
tweede lid te bepalen bestuurlijke boete bedraagt per overtreding ten hoogste het bedrag 
dat is bepaald voor de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht.



Muntwet 2002 Artikel 11  1 De Nederlandsche Bank N.V. is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter 
handhaving van: a. artikel 6, eerste lid, van de verordening valsemunterij, voor zover dat 
artikel betrekking heeft op euromunten; b. de artikelen 3, eerste en tweede lid, en 4, 
eerste lid, van de verordening echtheids‐ en geschiktheidscontrole euromunten; c.  artikel 
5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. 2 De Nederlandsche Bank N.V. is tevens 
bevoegd tot oplegging van een bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de in het 
eerste lid genoemde artikelen. 3 Bij algemene maatregel van bestuur wordt bij de daarin 
omschreven overtredingen het bedrag van de op te leggen bestuurlijke boete bepaald, 
met diende verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten 
hoogste € 50.000 bedraagt. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf 
jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter 
zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in de 
eerste volzin, voor een afzonderlijke overtreding verdubbeld. 4 Indien tegen een besluit 
tot oplegging van een bestuurlijke boete bezwaar of beroep wordt aangetekend, schorst 
dit de verplichting tot betaling van de boete totdat de beroepstermijn is verstreken of, 
indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. De schorsing van de verplichting tot 
betaling schorst niet de berekening van de wettelijke rente.

Opiumwet Artikel 9a  Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 33 500,– op te leggen 
ter zake van een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens artikel 3c, 4, 
eerste of tweede lid, of 5, eerste lid.



Participatiewet Artikel 18a 
Bestuurlijke 
boete

Bestuurlijke boete 1 Het college legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het 
benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende 
van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 
30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. 
Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 17, eerste lid, en artikel 30c, derde 
lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet behoorlijk 
zijn medegedeeld of de gegevens en bewijsstukken, bedoeld in artikel 30c, tweede lid, van 
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet behoorlijk zijn 
verstrekt en deze overtredingen opzettelijk zijn begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten 
hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 17, eerste 
lid, en artikel 30c, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 
niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld of de gegevens en bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 30c, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet 
of niet behoorlijk zijn verstrekt en deze overtredingen niet opzettelijk zijn begaan, 
bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt onder 
benadelingsbedrag verstaan het bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk 
nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtingen, 
bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie 
werk en inkomen, ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen. 3 
Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van een verplichting 
als bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en 
derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet heeft geleid 
tot een benadelingsbedrag, legt het college een bestuurlijke boete op van ten hoogste het 
bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. 4 Het college kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete en 
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Participatiewet Artikel 47g 
Bestuurlijke 
boete

Bestuurlijke boete 1 De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op van ten 
hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de 
belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid. Indien de feiten en 
omstandigheden, bedoeld in artikel 17, eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld 
en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het 
bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 17, eerste lid, niet of 
niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is begaan, bedraagt 
de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt onder 
benadelingsbedrag verstaan het bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk 
nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, ten onrechte of tot een te 
hoog bedrag aan bijstand is ontvangen. 3 Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door 
de belanghebbende van een verplichting als bedoeld in artikel 17, eerste lid, niet heeft 
geleid tot een benadelingsbedrag, legt de Sociale verzekeringsbank een bestuurlijke boete 
op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, 
van het Wetboek van Strafrecht. 4 De Sociale verzekeringsbank kan afzien van het 
opleggen van een bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke 
waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van 
een verplichting als bedoeld in artikel 17, eerste lid, in situaties die bij algemene maatregel 
van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting 
plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder 
aan de belanghebbende een zodanige waarschuwing is gegeven. 5 De Sociale 
verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk 
nakomen door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, als 
gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen, van ten 
hoogste 150 procent van het benadelingsbedrag, met overeenkomstige toepassing van het 

l d d b d k f f d d d



Pensioenwet Artikel 176 
Bestuurlijke 
boete

Bestuurlijke boete 1 De toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van 
een overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 21, eerste lid, 
tweede lid, tweede volzin en vierde lid, 23, 25, 26, 28, 29, eerste lid, 29, zevende lid, voor 
zover het betreft de overeenkomstige toepassing van artikel 29, eerste lid, 34 tot en met 
48, 49, 50, tweede en vierde lid, 51, 52, 52a, 58, 60, 61, 62, 63, 63b, 66, derde tot en met 
zesde, negende en elfde lid, 67, tweede lid, 68, tweede lid, 69, derde, vierde en zevende 
lid, 70a, tweede, derde, vierde en zesde lid, 71, eerste tot en met vijfde en zevende lid, 74, 
tweede en derde lid, 76, eerste tot en met vierde en negende lid, 83, tweede en achtste 
lid, 84, tweede en zevende lid, 85, eerste lid, 86, eerste en tweede lid, 87, 91, 94, tweede 
lid, 96, 99 tot en met 107, 111, 112, 112a, 113, 115, 115a, 115b, 115c, 115e, 115f, 115g, 
115h, 116, 117, 118, eerste tot en met derde lid, 119, eerste tot en met derde lid, 120, 
eerste tot en met derde lid, 125, 128, 129, 130, 130a, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
143, 145, 146, 147, eerste tot en met derde, vijfde en zesde lid, 150, 167, 169, 170, eerste 
tot en met vierde lid, 171, eerste lid, 172, vijfde lid, 194, 197, 199, 203, derde en vierde lid, 
204 en van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. 2 Bij algemene maatregel van 
bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, 
bedoeld in het eerste lid.



Pensioenwet Artikel 179 
Hoogte 
bestuurlijke 
boete

Hoogte bestuurlijke boete 1 Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij 
algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een 
afzonderlijke overtreding ten hoogste € 4 000 000 bedraagt. Indien tijdens het plegen van 
de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke 
boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de 
bestuurlijke boete, bedoeld in de eerste volzin, voor een afzonderlijke overtreding 
verdubbeld. 2 De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij 
elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke 
boete. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de 
overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en 
maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt: Categorie Basisbedrag 
Minimumbedrag Maximumbedrag 1 € 10 000,– € 0,– € 10 000,– 2 € 500 000,– € 0,– € 1 
000 000,– 3 € 2 000 000,– € 0,– € 4 000 000,– 3 In afwijking van het eerste en tweede lid 
kan de toezichthouder de hoogte van de bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste 
twee keer het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft 
verkregen indien diens voordeel groter is dan € 2 000 000.



Postwet 2009 Artikel 49 1 De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 4, 5, 8, 10, 12, 13, 13b tot en met 13k, 15, vijfde lid, 16, vijfde tot en 
met achtste lid, 18, 19, 21 tot en met 25, 26 tot en met 28, 32, 35, 36, 41 en 61, de 
overtreder per overtreding een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, 10% van de omzet van de onderneming. 2 Onze Minister kan in geval 
van overtreding van een zelfstandige last als bedoeld in artikel 47, tweede lid, alsmede 
overtreding van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 11 de overtreder per overtreding 
een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, 10% van 
de omzet van de onderneming in Nederland. Artikel 12o van de Instellingswet Autoriteit 
Consument en Markt is van overeenkomstige toepassing. 3 De bestuurlijke boete die 
ingevolge het eerste en tweede lid ten hoogste kan worden opgelegd wordt verhoogd met 
100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dagtekening van het van 
de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere overtreding van eenzelfde of 
een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is 
geworden.



Remigratiewet Artikel 6b 1 De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het 
benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de remigrant, zijn 
partner, hun kinderen of hun wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in 
artikel 5a. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 5a, niet of niet 
behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de 
bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld 
in artikel 5a, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is 
begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 Indien het niet of niet 
behoorlijk nakomen door de remigrant, zijn partner, hun kinderen of hun wettelijke 
vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 5a, niet heeft geleid tot een 
benadelingsbedrag, legt de Sociale verzekeringsbank een bestuurlijke boete op van ten 
hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Stafrecht. 3 De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op 
wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de remigrant, zijn partner, hun kinderen 
of hun wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 5a, als gevolg 
waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan remigratievoorzieningen is 
ontvangen, van ten hoogste 150 procent van het benadelingsbedrag, met 
overeenkomstige toepassing van het eerste lid, indien binnen een tijdvak van vijf jaar 
voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding een eerdere bestuurlijke boete 
of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit 
eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden. 4 In afwijking van het derde lid is het 
in dat lid genoemde tijdvak van vijf jaar tien jaar indien wegens de eerdere overtreding, 
bedoeld in het derde lid, de remigrant, zijn partner, hun kinderen of hun wettelijke 
vertegenwoordiger is gestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. 5 De Sociale 
verzekeringsbank kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete en volstaan met 
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Sanctiewet 1977 Artikel 10d 1 Onze Minister van Financiën kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van 
overtreding van regels, gesteld krachtens artikel 10b. 2 Ten aanzien van de ondernemingen 
en instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder a, b, c, d, f, g, h, i en j, is artikel 
1:85 van de Wet op het financieel toezicht van overeenkomstige toepassing. 3 Ten aanzien 
van de instellingen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e, zijn artikel 183 en 184 van 
de Pensioenwet en artikel 178 en 179 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, en 
de categorie‐indeling op grond van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 
179 van de Pensioenwet, en de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 174 
van de Wet verplichte beroepspensioenregeling van overeenkomstige toepassing. 4 Bij 
algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de uitoefening 
van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.

Sanctiewet 1977 Artikel 10e  1 Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van 
bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding 
ten hoogste € 4 000 000 bedraagt. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder 
ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld 
in de eerste volzin, voor een afzonderlijke overtreding verdubbeld. 2 De algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven 
overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen 
worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij 
behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de 
volgende indeling gebruikt: Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag 1 € 
10 000,– € 0,– € 10 000,– 2 € 500 000,– € 0,– € 1 000 000,– 3 € 2 000 000,– € 0,– € 4 000 
000,– 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de toezichthouder de hoogte van de 
bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat 
de overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan € 2 
000 000.



Spoorwegwet Artikel 76 1 Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter 
handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen met uitzondering van 
de verplichtingen als bedoeld in het tweede lid. 2 In geval van overtreding van het 
bepaalde krachtens artikel 17, eerste lid, onderdeel d, en derde lid of het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 16a tot en met 16e27, eerste lid, 56, 57 tot en met 62, eerste tot en 
met achtste lid, 63, eerste lid, tweede lid, eerste volzin, derde en vierde lid, 67, 68, eerste 
tot en met derde lid, 68a, 68c, 70, zevende tot en met negende lid, kan de Autoriteit 
Consument en Markt de overtreder: a. een bestuurlijke boete opleggen; b. een last onder 
dwangsom opleggen. 3 Op het tweede lid is artikel 57, eerste en vierde lid, van de 
Mededingingswet van toepassing.

Spoorwegwet Artikel 77 1 Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van de 
artikelen 19, 36, eerste lid, 36b, eerste lid, 37, eerste lid, 37b, eerste en achtste lid, 51, 
vierde lid, 53, 65, tweede lid, 74a, 96, tweede lid, en 96a, alsmede ter zake van overtreding 
van de krachtens hoofdstuk 2 en de artikelen 64, tweede lid, 65, eerste lid, en hoofdstuk 6, 
paragraaf 9 vastgestelde voorschriften, voor zover die overtreding daarbij uitdrukkelijk als 
beboetbaar feit is aangemerkt. 2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld 
over de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid. 3 Een overtreding die 
krachtens het eerste lid als beboetbaar feit is aangemerkt, wordt niet tevens als strafbaar 
feit krachtens artikel 87, eerste lid, aangemerkt.



Spoorwegwet Artikel 80  1 De bestuurlijke boete die ten hoogste voor een overtreding als bedoeld in artikel 77, 
eerste lid, kan worden opgelegd, is indien begaan door: a. een natuurlijke persoon, niet 
zijnde een onderneming, gelijk aan de geldsom van ten hoogste € 5.700,–; b. een 
onderneming, gelijk aan de geldsom van ten hoogste € 225.000,–. 2 De hoogte van de 
bestuurlijke boete wordt in ieder geval afgestemd op de omzet van een onderneming 
indien de overtreder een onderneming is. 3 Onverminderd het eerste lid en tweede lid kan 
de op te leggen bestuurlijke boete met 50% worden verhoogd, indien op de dag van het 
constateren van de overtreding nog geen 24 maanden zijn verstreken nadat een eerdere 
overtreding bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting is 
geconstateerd en de bestuurlijke boete wegens de eerdere overtreding onherroepelijk is 
geworden. 4 Indien de gegevens omtrent de omzet van een onderneming, bedoeld in het 
tweede lid, niet aan Onze Minister beschikbaar zijn gesteld, kan Onze Minister aan degene 
aan wie de bestuurlijke boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door 
hem te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde 
termijn voldoet aan dit verzoek, is de hoogte van de boete gelijk aan het maximale 
boetebedrag, bedoeld in het eerste lid, onder b. 5 De in het eerste lid genoemde bedragen 
kunnen elke twee jaar, met ingang van 1 januari van een jaar, bij algemene maatregel van 
bestuur worden gewijzigd ten gevolge van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex 
sinds de vorige wijziging van deze bedragen. Bij deze wijziging wordt het geldbedrag op 
een veelvoud van € 5,– naar beneden afgerond. 6 Onze Minister stelt een beleidsregel vast 
voor de toepassing van dit artikel.



Successiewet 1956 Artikel 75  1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden administratieplichtigen 
aangewezen die gehouden zijn aan de verplichtingen ingevolge artikel 53, tweede en 
derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen te voldoen. Bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur worden de te verstrekken gegevens en inlichtingen 
aangewezen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met 
betrekking tot het uiterste tijdstip en de wijze waarop de in de tweede volzin bedoelde 
gegevens en inlichtingen aan de inspecteur dienen te worden verstrekt. De eerste, tweede 
en derde volzin zijn van overeenkomstige toepassing op degene die een uitkering moet 
doen krachtens een ten behoeve van een derde gemaakt beding. 2 Bij algemene maatregel 
van bestuur kan het niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, worden 
aangemerkt als een overtreding. Indien het niet nakomen van die verplichtingen te wijten 
is aan opzet of grove schuld van de administratieplichtige of degene die een uitkering 
moet doen, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke 
boete van ten hoogste het bedrag van de geldboete van de vierde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, kan opleggen.



Tabaks‐ en rookwarenwet Artikel 11b 1 Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3e, 4, 5, 5a, 7, 8, 9, 9a, 10, 17a of 18. 
2 De hoogte van de bestuurlijke boete wordt bepaald op de wijze als voorzien in de bijlage, 
met dien verstande dat de wegens een afzonderlijke overtreding te betalen geldsom ten 
hoogste: a. € 450 000 bedraagt wegens overtreding van artikel 5 of 5a, indien die 
overtreding is begaan door een fabrikant, groothandel of importeur van tabaksproducten, 
elektronische sigaretten of navulverpakkingen; b. een bedrag bedraagt dat gelijk is aan een 
geldboete van de vierde categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht, wegens een overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 of 
10; c. € 4.500 bedraagt in andere dan de onder a en b bedoelde gevallen. 3 In afwijking van 
het eerste lid kan de overtreding niet met een bestuurlijke boete worden afgedaan, indien 
de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete aanmerkelijk 
wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economische voordeel.



Tabaks‐ en rookwarenwet Bijlage  Bijlage als bedoeld in artikel 11b inzake bestuurlijke boeten, bevattende de tarieven voor 
overtredingen genoemd in artikel 11b, eerste lid. De overtredingen zijn ingedeeld in vier 
categorieën. Categorie A Onder categorie A vallen de overtredingen van het bepaalde bij 
of krachtens: –  Artikel 2, vierde lid; –  Artikel 2, vijfde lid; –  Artikel 3, eerste lid; –  Artikel 
3, tweede lid; –  Artikel 3a; –  Artikel 3b, eerste lid, juncto artikel 3b, vijfde lid, met inbegrip 
van te laat, onjuist of onvolledig indienen van gegevens; –  Artikel 3c, eerste lid; –  Artikel 
3c, vierde lid; –  Artikel 3e, eerste lid; –  Artikel 3e,  tweede lid; –  Artikel 5, eerste lid, door 
anderen dan fabrikanten, groothandelaren en importeurs van tabaksproducten of 
aanverwante producten; –  Artikel 5, zesde lid, door anderen dan fabrikanten, 
groothandelaren en importeurs van tabaksproducten, elektronische sigaretten of 
navulverpakkingen; –  Artikel 5, zevende lid; –  Artikel 5a, eerste lid, door anderen dan 
fabrikanten, groothandelaren en importeurs van tabaksproducten of aanverwante 
producten; –  Artikel 5a, tweede lid, door anderen dan fabrikanten, groothandelaren en 
importeurs van tabaksproducten of aanverwante producten; –  Artikel 5a, derde lid, door 
anderen dan fabrikanten, groothandelaren en importeurs van elektronische dampwaar of 
voor roken bestemde kruidenproducten; –  Artikel 5a, vierde lid, door anderen dan 
fabrikanten, groothandelaren en importeurs van tabaksproducten of voor roken bestemde 
kruidenproducten; –  Artikel 5a, vijfde lid, door anderen dan fabrikanten, groothandelaren 
en importeurs van tabaksproducten of voor roken bestemde kruidenproducten; –  Artikel 
5a, zesde lid, door anderen dan fabrikanten, groothandelaren en importeurs van 
tabaksproducten of elektronische dampwaar; –  Artikel 7, eerste lid; –  Artikel 7, tweede 
lid; –  Artikel 7, derde lid; –  Artikel 8, derde lid; –  Artikel 9, eerste lid; –  Artikel 9, tweede 
lid; –  Artikel 9, derde lid; –  Artikel 17a; –  Artikel 18. Overtredingen behorend tot 
categorie A worden bestraft met een bestuurlijke boete van € 450. Dit bedrag wordt 
verhoogd tot: – € 1.350 indien de natuurlijke persoon aan wie of de rechtspersoon 
waaraan de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder 
is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete 
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Telecommunicatiewet Artikel 15.4 1 Onze Minister kan ingeval van overtreding van een wettelijk voorschrift met het toezicht 
op de naleving waarvan hij ingevolge artikel 15.1 eerste lid, is belast of ingeval van 
overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht een bestuurlijke boete 
opleggen van ten hoogste € 900.000. 2 De Autoriteit Consument en Markt kan ingeval van 
overtreding van een wettelijk voorschrift met het toezicht op de naleving waarvan zij het 
ingevolge artikel 15.1, derde lid, is belast een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 
€ 900.000, of, indien dat meer is, 1% van de omzet van de onderneming. 3 In afwijking van 
het tweede lid kan de Autoriteit Consument en Markt aan een onderneming een 
bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000, of, indien dat meer is, 10% van de 
omzet van de onderneming, ter zake van: a. overtreding van de bij of krachtens hoofdstuk 
6a gestelde regels of van de bij de roamingverordening of de netneutraliteitsverordening 
gestelde regels; b. overtreding van een op grond van artikel 12.2 genomen besluit, voor 
zover de overtreding geschiedt door een onderneming die beschikt over een 
aanmerkelijke marktmacht en een bij of krachtens hoofdstuk 6a gesteld voorschrift 
betreft. 4 De Autoriteit persoonsgegevens kan ingeval van overtreding van een wettelijk 
voorschrift met het toezicht op de naleving waarvan het ingevolge artikel 15.1, tweede lid, 
is belast of ingeval van overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht 
een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000. 5 De bestuurlijke boete die 
ingevolge het eerste, tweede, derde of vierde lid ten hoogste kan worden opgelegd wordt 
verhoogd met 100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de 
dagtekening van het van de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, 
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere 
overtreding van eenzelfde of een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke 
boete onherroepelijk is geworden.



Toeslagenwet Artikel 14a 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van 
ten hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door 
degene die aanspraak maakt op een toeslag, zijn echtgenoot, of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 12. Indien de feiten en 
omstandigheden, bedoeld in artikel 12, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze 
overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag 
van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 12, niet of niet behoorlijk zijn 
medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke 
boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het 
brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, 
bedoeld in artikel 12, ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan toeslag is ontvangen. 3 
Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door degene die aanspraak maakt op een 
toeslag, zijn echtgenoot, of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld 
in artikel 12, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 Het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een 
bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens 
het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 12, in situaties 
die bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk 
nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen 
vanaf de datum waarop eerder aan degene die aanspraak maakt op een toeslag, zijn 
echtgenoot, of zijn wettelijke vertegenwoordiger een zodanige waarschuwing is gegeven. 
5 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op 
wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door degene die aanspraak maakt op een 
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Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming

Artikel 14 
Taken en 
bevoegdhede
n

Taken en bevoegdheden 1 De Autoriteit persoonsgegevens is bevoegd om de taken uit te 
voeren en de bevoegdheden uit te oefenen die bij of krachtens de verordening zijn 
toegekend aan de toezichthoudende autoriteit. 2 Op de voorbereiding van een besluit 
omtrent goedkeuring van een gedragscode, dan wel de wijziging of uitbreiding daarvan, als 
bedoeld in artikel 40, vijfde lid, van de verordening is afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. 3 De Autoriteit persoonsgegevens kan in geval van 
overtreding van het bepaalde in artikel 83, vierde, vijfde of zesde lid, van de verordening 
een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de in deze leden genoemde bedragen. 4 
De artikelen 5:4 tot en met 5:10a de Algemene wet bestuursrecht zijn van 
overeenkomstige toepassing op corrigerende maatregelen als bedoeld in artikel 58, 
tweede lid, onderdelen b tot en met j van de verordening. 5 Onverminderd artikel 4:15 van 
de Algemene wet bestuursrecht kan de Autoriteit Persoonsgegevens de termijn voor het 
geven van een beschikking opschorten voor zover dit noodzakelijk is in verband met het 
naleven van op de Autoriteit Persoonsgegevens rustende verplichtingen op grond van de 
artikelen 60 tot en met 66 van de verordening. Het derde en vierde lid van artikel 4:15 van 
de Algemene wet bestuursrecht zijn op deze opschorting van overeenkomstige toepassing. 
6 De bestuurlijke boete komt toe aan de Staat.



Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming

Artikel 17 
Boete bij 
onrechtmatig
e verwerking 
persoonsgege
vens 
strafrechtelijk
e aard

Boete bij onrechtmatige verwerking persoonsgegevens strafrechtelijke aard 1 De 
Autoriteit persoonsgegevens kan in geval van overtreding van het bepaalde in artikel 10 
van de verordening of in artikel 31 van deze wet een bestuurlijke boete opleggen van ten 
hoogste 20.000.000 euro of, voor een onderneming, ten hoogste 4% van de totale 
wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar indien dit bedrag hoger is. 2 Artikel 83, 
eerste tot en met derde lid, van de verordening zijn van overeenkomstige toepassing. 3 De 
bestuurlijke boete komt toe aan de Staat.



Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming

Artikel 18 
Bestuurlijke 
boete aan 
overheden

Bestuurlijke boete aan overheden1 De Autoriteit persoonsgegevens kan in geval van 
overtreding van het bepaalde in artikel 83, vierde, vijfde of zesde lid, van de verordening 
door een overheidsinstantie of een overheidsorgaan een bestuurlijke boete opleggen van 
ten hoogste de in deze leden genoemde bedragen. 2 Artikel 83, eerste tot en met derde 
lid, van de verordening zijn van toepassing. 3 De bestuurlijke boete komt toe aan de Staat.



Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming

Artikel 21a 1 De taak van de Autoriteit persoonsgegevens, bedoeld in artikel 6, derde lid, omvat mede 
het toezicht op de naleving van de krachtens artikel 3:17, zevende lid, van de Wet op het 
financieel toezicht gestelde verplichtingen met betrekking tot de toegang van 
betaaldienstverleners tot de persoonsgegevens van betaaldienstgebruikers. 2 Met 
betrekking tot het toezicht, bedoeld in het eerste lid, vindt de samenwerking en 
uitwisseling van informatie met De Nederlandsche Bank N.V. en andere relevante 
toezichthouders plaats overeenkomstig artikel 26 van de richtlijn betaaldiensten, bedoeld 
in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. 3 De Autoriteit persoonsgegevens kan 
in geval van overtreding van de krachtens artikel 3.17, zevende lid, van de Wet op het 
financieel toezicht gestelde verplichtingen aan de overtreder een last opleggen om waar 
passend, op een nader bepaalde manier en binnen een nader bepaalde termijn, 
verwerkingen in overeenstemming te brengen met het daar bepaalde. Artikel 16 is van 
overeenkomstige toepassing. 4 De Autoriteit persoonsgegevens kan in geval van een 
overtreding van de krachtens artikel 3.17, zevende lid, van de Wet op het financieel 
toezicht gestelde verplichtingen aan de overtreder een bestuurlijke boete opleggen van 
ten hoogste 20.000.000 euro of, indien dit meer is, ten hoogste 4% van de totale 
wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar. Artikel 83, tweede en derde lid, van de 
verordening is van overeenkomstige toepassing. 5 De bestuurlijke boete en de te betalen 
geldsom van een verbeurde dwangsom komen toe aan de Staat.

Vreemdelingenwet 2000 Artikel 55a  1 Onze Minister kan bij een overtreding van de verplichtingen bij of krachtens artikelen 2a, 
tweede lid, onder b, 2t, tweede en derde lid, 24a, tweede en derde lid, 54, eerste lid, 
onder a tot en met e en g, en tweede lid, een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 
€ 3000 voor ondernemingen, rechtspersonen en andere organisaties en € 1500 voor 
natuurlijke personen. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld 
omtrent de hoogte van de bestuurlijke boete. 2 Het rapport vermeldt in ieder geval de bij 
het beboetbare feit betrokken persoon of personen. 3 Onze Minister kan de bestuurlijke 
boete verhogen met 50%, indien op de dag van het constateren van de overtreding nog 
geen 24 maanden zijn verstreken nadat een eerdere overtreding van eenzelfde wettelijke 
verplichting is geconstateerd.



Warenwet Artikel 32a  1 Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 1a, 4 tot en met 7, 8 tot en met 11, 13 tot en met 
20, 21b, 24, 26, 27, eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, 31, 32c of 32k. 2 De hoogte van 
de bestuurlijke boete wordt bepaald op de wijze als voorzien in de bijlage, met dien 
verstande dat de wegens een afzonderlijke overtreding te betalen geldsom ten hoogste 
het bedrag van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht bedraagt. 3 In afwijking van het eerste lid kan de overtreding niet met een 
bestuurlijke boete worden afgedaan, indien voor de overtreding op basis van de Wet op de 
economische delicten een hogere geldboete kan worden opgelegd dan de in de bijlage ter 
zake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete, en: a. de opzettelijke of roekeloze 
overtreding een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg 
heeft; of b. de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete 
aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economisch 
voordeel.

Warmtewet Artikel 18  1 De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet de overtreder een last onder dwangsom opleggen. 2 De Autoriteit 
Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 2, 5, eerste en vierde lid, 9, eerste lid, 13, 17 en 40 de overtreder per overtreding 
een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, 1% van 
de omzet van de overtreder. 3 De bestuurlijke boete die ingevolge het tweede lid ten 
hoogste kan worden opgelegd wordt verhoogd met 100%, indien binnen een tijdvak van 
vijf jaar voorafgaand aan de dagtekening van het van de overtreding opgemaakte rapport, 
bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een aan die 
overtreder voor een eerdere overtreding van eenzelfde of een soortgelijk wettelijk 
voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.



Werkloosheidswet Artikel 27a 1 Het UWV legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag wegens 
het niet of niet behoorlijk nakomen door de werknemer van de verplichting, bedoeld in 
artikel 25. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 25, niet of niet 
behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de 
bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld 
in artikel 25, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is 
begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt 
onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet 
behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 25, ten onrechte of tot een te 
hoog bedrag aan uitkering is ontvangen. 3 Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door 
de werknemer van de verplichting, bedoeld in artikel 25, niet heeft geleid tot een 
benadelingsbedrag, legt het UWV een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag 
van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
4 Het UWV kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete en volstaan met het 
geven van een schriftelijke waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door 
de werknemer van de verplichting, bedoeld in artikel 25, in situaties die bij algemene 
maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum 
waarop eerder aan de werknemer een zodanige waarschuwing is gegeven. 5 Het UWV legt 
een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de werknemer 
van de verplichting, bedoeld in artikel 25, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te 
hoog bedrag aan uitkering is ontvangen, van ten hoogste 150 procent van het 
benadelingsbedrag, met overeenkomstige toepassing van het eerste lid, indien binnen een 
tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding een 
eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een eerdere 
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Wet afbreking zwangerschap Artikel 19a  Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 33 500,– op te leggen 
ter zake van een gedraging die in strijd is met artikel 11, tweede lid, laatste volzin, derde, 
vierde of zesde lid.

Wet allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs

Artikel 18 
Bestuurlijke 
boete

1 Een daartoe door Onze Minister aangewezen, onder hem ressorterende, ambtenaar legt 
de bestuurlijke boete op aan degene op wie de verplichtingen rusten die voortvloeien uit 
deze wet, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als overtreding. 2 De terzake 
van deze wet gestelde overtredingen, gelden ten opzichte van elk persoon, met of ten 
aanzien van wie een overtreding is begaan.



Wet allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs

Artikel 19 
Hoogte 
bestuurlijke 
boete

 1 De bestuurlijke boete die voor een overtreding kan worden opgelegd bedraagt ten 
hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 2 Onverminderd het eerste lid verhoogt de op grond van artikel 
18, eerste lid, aangewezen ambtenaar de op te leggen bestuurlijke boete met 100 procent 
van het boetebedrag, vastgesteld op grond van het zesde lid, indien binnen een tijdvak van 
vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere 
overtreding, bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting of verbod 
of het niet naleven van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen 
soortgelijke verplichtingen en verboden, is geconstateerd en de bestuurlijke boete wegens 
de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden. 3 De verhoging van de bestuurlijke 
boete, bedoeld in het tweede lid, bedraagt 200 procent indien zowel de overtreding als de 
eerdere overtreding, bedoeld in dat lid, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
zijn aangewezen als ernstige overtredingen. 4 Onverminderd het eerste lid verhoogt de op 
grond van artikel 18, eerste lid, aangewezen ambtenaar de op te leggen bestuurlijke boete 
met 200 procent van het boetebedrag, vastgesteld op grond van het zesde lid, indien 
binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de 
overtreding twee maal een eerdere overtreding, bestaande uit het niet naleven van 
eenzelfde wettelijke verplichting of verbod of het niet naleven van bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen soortgelijke verplichtingen en verboden, is 
geconstateerd en de bestuurlijke boeten wegens de eerdere overtredingen onherroepelijk 
zijn geworden. 5 In afwijking van het tweede en vierde lid is het tijdvak van vijf jaar in die 
leden tien jaar indien de onherroepelijke boetes, bedoeld in die leden, zijn opgelegd 
wegens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen ernstige 
overtredingen. 6 Onze Minister stelt beleidsregels vast waarin de boetebedragen voor de 
overtredingen worden vastgesteld. Artikel 5.53 van de Algemene wet bestuursrecht is van 
toepassing, indien een artikel gesteld bij of krachtens deze wet op grond waarvan een 
bestuurlijke boete kan worden opgelegd niet is nageleefd. 7 In afwijking van artikel 8:69 

d l b h k d h b f h b d hWet arbeid vreemdelingen Artikel 19a 1 Een daartoe door Onze Minister aangewezen, onder hem ressorterende ambtenaar legt 
namens hem de bestuurlijke boete op aan degene op wie de verplichtingen rusten welke 
voortvloeien uit deze wet, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als een 
overtreding. 2 De terzake van deze wet gestelde overtredingen, gelden ten opzichte van 
elk persoon, met of ten aanzien van wie een overtreding is begaan.



Wet arbeid vreemdelingen Artikel 19d 1 De bestuurlijke boete die voor een overtreding kan worden opgelegd bedraagt ten 
hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 2 Onverminderd het eerste lid verhoogt de op grond van artikel 
19a, eerste lid, aangewezen ambtenaar de op te leggen bestuurlijke boete met 100 
procent van het boetebedrag, vastgesteld op grond van het zesde lid, indien binnen een 
tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een 
eerdere overtreding, bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting 
of verbod of het niet naleven van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzen soortgelijke verplichtingen en verboden, is geconstateerd en de bestuurlijke boete 
wegens de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden. 3 De verhoging van de 
bestuurlijke boete, bedoeld in het tweede lid, bedraagt 200 procent indien zowel de 
overtreding als de eerdere overtreding, bedoeld in dat lid, bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur zijn aangewezen als ernstige overtredingen. 4 Onverminderd het 
eerste lid verhoogt de op grond van artikel 19a, eerste lid, aangewezen ambtenaar de op 
te leggen bestuurlijke boete met 200 procent van het boetebedrag, vastgesteld op grond 
van het zesde lid, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van 
constatering van de overtreding twee maal een eerdere overtreding, bestaande uit het 
niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting of verbod of het niet naleven van bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen soortgelijke verplichtingen en 
verboden, is geconstateerd en de bestuurlijke boeten wegens de eerdere overtredingen 
onherroepelijk zijn geworden. 5 In afwijking van het tweede en vierde lid is het tijdvak van 
vijf jaar in die leden tien jaar indien de onherroepelijke boetes, bedoeld in die leden, zijn 
opgelegd wegens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen ernstige 
overtredingen. 6 Onze Minister stelt beleidsregels vast waarin de boetebedragen voor de 
overtredingen worden vastgesteld. Artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht is van 
toepassing indien een artikel gesteld bij of krachtens deze wet op grond waarvan een 
bestuurlijke boete kan worden opgelegd, niet is nageleefd. 7 In afwijking van artikel 8:69 
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Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandigen

Artikel 48 
Bestuurlijke 
boete bij niet‐
nakoming 
inlichtingenve
rplichting

Bestuurlijke boete bij niet‐nakoming inlichtingenverplichting 1 Het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het 
benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 70. Indien de feiten en 
omstandigheden, bedoeld in artikel 70, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze 
overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag 
van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 70, niet of niet behoorlijk zijn 
medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke 
boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het 
brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, 
bedoeld in artikel 70, ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen. 3 
Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 70, niet heeft geleid tot een 
benadelingsbedrag, legt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een 
bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 Het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete en 
volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens het niet of niet 
behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de 
verplichting, bedoeld in artikel 70, in situaties die bij algemene maatregel van bestuur 
worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt 
binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de 
verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger een zodanige waarschuwing is gegeven. 5 
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op wegens 
het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke 
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Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten

Artikel 2:69 
Bestuurlijke 
boete bij niet‐
naleving 
inlichtingenve
rplichting

Bestuurlijke boete bij niet‐naleving inlichtingenverplichting 1 Het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het 
benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de jonggehandicapte 
of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid. 
Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, niet of niet 
behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de 
bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld 
in artikel 2:7, eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet 
opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel 
wordt onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of 
niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, ten onrechte 
of tot een te hoog bedrag aan inkomensvoorziening is ontvangen. 3 Indien het niet of niet 
behoorlijk nakomen door de jonggehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de 
verplichting, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, 
of indien een werkgever als bedoeld in artikel 2:7, zevende lid, de verplichting, bedoeld in 
artikel 2:7, zevende lid, niet of niet behoorlijk nakomt, legt het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 Het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een 
bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens 
het niet of niet behoorlijk nakomen door de jonggehandicapte of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, in situaties die bij 
algemene maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk 
nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen 
vanaf de datum waarop eerder aan de jonggehandicapte of zijn wettelijke 
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Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten

Artikel 3:40 
Bestuurlijke 
boete bij niet‐
naleving 
inlichtingenve
rplichting

Bestuurlijke boete bij niet‐naleving inlichtingenverplichting  1 Het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het 
benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de jonggehandicapte 
of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 3:74. Indien de 
feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 3:74, eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn 
medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete 
ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 3:74, 
eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is 
begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt 
onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet 
behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 3:74, ten onrechte of tot een te 
hoog bedrag aan uitkering is ontvangen. 3 Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door 
de jonggehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in 
artikel 3:74, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, of indien een werkgever als 
bedoeld in artikel 3:74, derde lid, de verplichting, bedoeld in artikel 3:74, derde lid, niet of 
niet behoorlijk nakomt, legt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een 
bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 Het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete en 
volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens het niet of niet 
behoorlijk nakomen door de jonggehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de 
verplichting, bedoeld in artikel 3:74, in situaties die bij algemene maatregel van bestuur 
worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt 
binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de 
jonggehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger een zodanige waarschuwing is 
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Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie

Artikel 12 1 Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen voor de overtredingen, bedoeld in 
het tweede lid. 2 Als overtreding wordt aangemerkt: a. het door een dienstverrichter of 
een zelfstandige, bedoeld in artikel 8, vijfde lid, niet of onvoldoende nakomen van de 
informatieverplichting, bedoeld in artikel 6, eerste lid of tweede lid; b. [Red: dit onderdeel 
is nog niet in werking getreden;] c. het door de dienstverrichter of de zelfstandige, bedoeld 
in artikel 8, vijfde lid, niet of onvoldoende nakomen van de administratieve eisen, bedoeld 
in artikel 9, eerste, tweede of derde lid.

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie

Artikel 14 1 Een daartoe door Onze Minister aangewezen, onder hem ressorterende, ambtenaar legt 
namens hem de bestuurlijke boete op aan degene op wie de verplichtingen rusten die 
voortvloeien uit deze wet, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als een 
overtreding. 2 De terzake van deze wet gestelde overtredingen, gelden ten opzichte van 
elke persoon, met of ten aanzien van wie een overtreding is begaan.



Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie

Artikel 15 1 De bestuurlijke boete die voor een overtreding kan worden opgelegd bedraagt ten 
hoogste het bedrag van de vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 2 Onverminderd het eerste lid verhoogt de op grond van artikel 
14 aangewezen ambtenaar de op te leggen bestuurlijke boete met 100 procent van het 
boetebedrag, vastgesteld op grond van het zesde lid, indien binnen een tijdvak van vijf jaar 
voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, 
bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting, is geconstateerd en 
de bestuurlijke boete wegens de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden. 3 De 
verhoging van de bestuurlijke boete, bedoeld in het tweede lid, bedraagt 200 procent 
indien zowel de overtreding als de eerdere overtreding, bedoeld in dat lid, bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen als ernstige overtredingen. 4 
Onverminderd het eerste lid verhoogt de op grond van artikel 14 aangewezen ambtenaar 
de op te leggen bestuurlijke boete met 200 procent van het boetebedrag, vastgesteld op 
grond van het zesde lid, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van 
constatering van de overtreding twee maal een eerdere overtreding, bestaande uit het 
niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting of verbod of het niet naleven van bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen soortgelijke verplichtingen en 
verboden op grond van deze wet of andere wetten, is geconstateerd en de bestuurlijke 
boeten wegens de eerdere overtredingen onherroepelijk zijn geworden. 5 In afwijking van 
het tweede en vierde lid is het tijdvak van vijf jaar in die leden tien jaar indien de 
onherroepelijke boetes, bedoeld in die leden, zijn opgelegd wegens bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur aangewezen ernstige overtredingen. 6 Onze Minister 
stelt beleidsregels vast waarin de boetebedragen voor de overtredingen worden 
vastgesteld. Artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing indien een 
artikel gesteld bij of krachtens deze wet op grond waarvan een bestuurlijke boete kan 
worden opgelegd, niet is nageleefd. 7 In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep de hoogte van de bestuurlijke 
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Wet basisregistratie personen Artikel 4.17  Het college van burgemeester en wethouders kan een bestuurlijke boete van ten hoogste 
325 euro opleggen: a. ter zake van overtreding van de artikelen 2.38, 2.39, 2.40, vijfde lid, 
2.43 tot en met 2.47, 2.50, 2.51 en 2.52; b. aan degene met een woonadres in de 
gemeente die bewust toelaat dat een andere persoon met datzelfde woonadres is 
ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.

Wet belasting zware motorrijtuigen Artikel 13  1 Indien wordt geconstateerd dat de verschuldigde belasting niet, niet tijdig of niet geheel 
is betaald, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de inspecteur, in afwijking van de 
artikelen 67b, 67c en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, een bestuurlijke 
boete van ten hoogste € 5.278 kan opleggen aan de houder. 2 Artikel 67cb van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het bedrag 
van de boete, genoemd in het eerste lid. 3 Indien de verschuldigde belasting wordt 
nageheven, legt de inspecteur de boete op gelijktijdig met de vaststelling van de 
naheffingsaanslag. In andere gevallen vervalt, in afwijking van artikel 5:45, tweede lid, van 
de Algemene wet bestuursrecht, de bevoegdheid tot het opleggen van de boete door 
verloop van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de constatering, bedoeld in 
het eerste lid, heeft plaatsgevonden.



Wet bestuurlijke boete meldingsplichten 
door ministers verstrekte subsidies

Artikel 6 1 Het niet voldoen aan de bijzondere meldingsplicht, bedoeld in artikel 2, is een 
overtreding ter zake waarvan door Onze Minister die het aangaat een bestuurlijke boete 
kan worden opgelegd van ten hoogste het bedrag van de vierde categorie geldboete, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 Het niet voldoen aan de 
bijzondere meldingsplicht, bedoeld in artikel 3 of artikel 4, eerste lid, is een overtreding ter 
zake waarvan door Onze Minister die het aangaat een bestuurlijke boete kan worden 
opgelegd van ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie geldboete, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Wet beveiliging netwerk‐ en 
informatiesystemen

Artikel 29 
(bestuurlijke 
boete) 

(bestuurlijke boete) 1 De bevoegde autoriteit kan aan de overtreder een bestuurlijke 
boete opleggen in geval van: a. overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet; b. 
overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 2 De boete 
bedraagt ten hoogste: a. in geval van overtreding van artikel 12 of van artikel 5:20, eerste 
lid, van de Algemene wet bestuursrecht: 1 miljoen euro; b. in geval van een andere 
overtreding: 5 miljoen euro. 3 De werking van het besluit tot oplegging van de boete 
wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, als beroep is ingesteld, op het 
beroep is beslist. 4 Verzet schorst de tenuitvoerlegging van een dwangbevel dat strekt tot 
invordering van de boete. 5  Artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht is niet van 
toepassing op de overtreding, bedoeld in het eerste lid, onder b.



Wet bijzondere maatregelen 
grootstedelijke problematiek

Artikel 10  1 De gemeenteraad kan in de huisvestingsverordening bepalen dat een 
huisvestingsvergunning voor in die verordening aangewezen categorieën van woonruimte 
in de op basis van artikel 5, derde lid, aangewezen complexen, straten of gebieden, niet 
wordt verleend indien op basis van het in die aanwijzing genoemde instrument, bedoeld in 
artikel 5, derde lid, blijkt dat er een gegrond vermoeden is dat het huisvesten van de 
personen van 16 jaar en ouder die zich in een woonruimte in dat complex, die straat of dat 
gebied willen huisvesten, zal leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in dat 
complex, die straat of dat gebied. 2 De gemeenteraad kan in de huisvestingsverordening 
bepalen dat een persoon van 16 jaar en ouder die zich op een later tijdstip bij de houder 
van een huisvestingsvergunning als bedoeld in het eerste lid, wil huisvesten over een 
huisvestingsvergunning dient te beschikken. Zulk een huisvestingsvergunning wordt niet 
verleend indien op basis van het in die aanwijzing genoemde instrument, bedoeld in artikel 
5, derde lid, blijkt dat er een gegrond vermoeden is dat het huisvesten van die persoon zal 
leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in het complex, de straat of het gebied 
waarin de woonruimte is gelegen. 3 De gemeenteraad past de bevoegdheid, bedoeld in 
het eerste en tweede lid, toe indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk en geschikt is voor 
het bestrijden van grootstedelijke problematiek in de gemeente en voldoet aan de eisen 
van subsidiariteit en proportionaliteit. 4 De gemeenteraad kan in de 
huisvestingsverordening bepalen dat een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke 
boete kan worden opgelegd ter zake van de overtreding van de voorschriften, bedoeld in 
artikel 10b, vijfde lid. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is 
vastgesteld voor de eerste categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht. 5 Het college van burgemeester en wethouders kan aan een 
woningzoekende aan wie onder toepassing van het eerste of tweede lid geen 
huisvestingsvergunning zou kunnen worden verleend, alsnog een huisvestingsvergunning 
voor het in gebruik nemen van woonruimte als bedoeld in die leden verlenen, indien het 
weigeren ervan tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden.



Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen

Artikel 70a  1 Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 13 400,– op te leggen 
ter zake van een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens: –  artikel 3; –  
artikel 38, zesde lid; –  artikel 38c, vijfde lid; –  artikel 39, eerste, tweede of derde lid; –  
artikel 40, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde lid; –  artikel 45, zesde lid; –  artikel 46, 
eerste lid, laatste volzin; –  artikel 47, tweede lid; –  artikel 53, eerste of derde lid; –  artikel 
54, eerste of tweede lid; –  artikel 56, derde lid. 2 Onze Minister is bevoegd een last onder 
dwangsom op te leggen ter zake van een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of 
krachtens: –  artikel 37a; –  artikel 38, eerste lid; –  artikel 38, tweede lid; –  artikel 41, 
tweede of derde lid; –  artikel 43, derde lid of vierde lid, laatste volzin; –  artikel 48, eerste 
lid; –  artikel 56, eerste of tweede lid; –  artikel 57.



Wet dieren Artikel 8.7 
Bevoegdheid

Bevoegdheid Onze Minister kan een overtreder een bestuurlijke boete opleggen.



Wet dieren Artikel 8.8 
Hoogte 
bestuurlijke 
boete

Hoogte bestuurlijke boete 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete die voor een overtreding of voor 
categorieën van overtredingen kan worden opgelegd. 2 De op grond van het eerste lid te 
bepalen bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is bepaald voor de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, per 
overtreding begaan door een natuurlijke persoon, en ten hoogste het bedrag dat is 
bepaald voor de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht per overtreding, begaan door een rechtspersoon of een vennootschap, of, 
indien dat meer is, 10 procent van de jaaromzet in het boekjaar voorafgaande aan het 
boekjaar waarin de boete wordt opgelegd. 3 De berekening van de omzet, bedoeld in het 
tweede lid, geschiedt op voet van het bepaalde in artikel 377, zesde lid, van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek voor de netto‐omzet.



Wet financiering politieke partijen Artikel 37  1 Onze Minister kan besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens 
handelen of nalaten in strijd met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 20, eerste lid, 
aanhef en onder b en e, 21, eerste en derde lid, 23, eerste lid, 25, eerste lid, aanhef en 
onder a, b, c en d, en tweede lid, 27, derde en vierde lid, 28, eerste lid, aanhef en onder a 
en b, en tweede lid, 29, eerste, tweede en vijfde lid, 30, eerste en tweede lid, aanhef en 
onder a en b, 31, eerste, tweede en derde lid, 32, eerste en tweede lid, en 33, eerste en 
tweede lid. 2 In het eerste lid worden de artikelen 30, 31, 32 en 33 gelezen in samenhang 
met de in deze artikelen van overeenkomstige toepassing verklaarde bepalingen. 3 De 
boete wordt opgelegd aan de politieke partij, de neveninstelling, de vereniging, bedoeld in 
artikel 31, dan wel aan de kandidaat, bedoeld in artikel 32. 4 Bij handelen of nalaten in 
strijd met één van de artikelleden of onderdelen daarvan, genoemd in het eerste lid, 
bedraagt de boete ten hoogste € 25 000. 5 Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd 
wegens het handelen of nalaten door verenigingen als bedoeld in artikel 31, indien begaan 
voor de dag van de registratie van de aanduiding, bedoeld in artikel 31. 6 Geen bestuurlijke 
boete wordt opgelegd wegens het handelen of nalaten, bedoeld in het eerste lid, door 
kandidaten als bedoeld in artikel 32, indien begaan voor de dag van kandidaatstelling voor 
de verkiezing, bedoeld in artikel 32. 7 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere 
regels worden gesteld over de hoogte van de op te leggen boetes. 8 Het bedrag van de 
boete komt toe aan de Staat. 9 Indien een politieke partij subsidie ontvangt, kan Onze 
Minister een aan de partij opgelegde boete verrekenen met de subsidie. 10 Indien een 
politieke partij aan een neveninstelling op grond van artikel 11 een bedrag betaalt, kan  
Onze Minister een aan de neveninstelling opgelegde boete verrekenen met de subsidie die 
de partij ten behoeve van die neveninstelling ontvangt.

Wet financiële betrekkingen buitenland 
1994

Artikel 9b 1 De Bank kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van voorschriften 
gesteld bij of krachtens artikel 7, eerste tot en met vierde lid. 2 Bij algemene maatregel 
van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, 
bedoeld in het eerste lid.



Wet financiële betrekkingen buitenland 
1994

Artikel 9c 1 Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van 
bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding 
ten hoogste € 4 000 000 bedraagt. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder 
ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld 
in de eerste volzin, voor een afzonderlijke overtreding verdubbeld. 2 De algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven 
overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen 
worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij 
behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de 
volgende indeling gebruikt: Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag 1 € 
10 000,– € 0,– € 10 000,– 2 € 500 000,– € 0,– € 1 000 000,– 3 € 2 000 000,– € 0,– € 4 000 
000,– 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de toezichthouder de hoogte van de 
bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat 
de overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan € 2 
000 000.

Wet forensische zorg Artikel 6.1 1 De plaatsing van forensische patiënten bij een zorgaanbieder geschiedt door of vanwege 
Onze Minister, op basis van een gedagtekend besluit. Onze Minister neemt het besluit 
bedoeld in de eerste volzin slechts nadat hij zich een indicatiestelling heeft doen 
overleggen. 2 Onze Minister informeert de zorgaanbieder schriftelijk en onverwijld na de 
beslissing, bedoeld in het eerste lid, over de strafrechtelijke titel, de eventuele gestelde 
voorwaarden en de wijze waarop het toezicht wordt vormgegeven. 3 Na plaatsing van de 
forensische patiënt is de zorgaanbieder verplicht om de geïndiceerde zorg en beveiliging te 
bieden. De instelling is verplicht de forensische patiënt op te nemen en forensische zorg te 
verlenen. 4 Onze Minister kan de zorgaanbieder een bestuurlijke boete opleggen, indien 
de zorgaanbieder niet voldoet aan de verplichting tot opneming en verlening van 
forensische zorg bedoeld in het derde lid.



Wet forensische zorg Artikel 6.11  1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over: a. 
de hoogte van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 6.1, vierde lid. Deze bestuurlijke 
boete kan niet hoger zijn dan € 25.000 per niet nagekomen verplichting. b. de plaatsing en 
de overplaatsing van forensische patiënten en de wijze waarop het vervoer plaatsvindt; c. 
de overbrenging van forensische patiënten met het oog op de aanvang of voortzetting van 
de tenuitvoerlegging van de uitspraak of beslissing en de te volgen procedure bij 
ongeoorloofde afwezigheid van de forensische patiënt. 2 Onze Minister kan nadere regels 
stellen omtrent de inhoud en wijze van melding bij ongeoorloofde afwezigheid van de 
forensische patiënt en andere bijzondere voorvallen, bedoeld in artikel 6.10.

Wet geneesmiddelenprijzen Artikel 11  Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 45 000 ter zake van 
overtreding van artikel 4 of 5.

Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden

Artikel 90 
Bestuurlijke 
boete

Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen in geval van overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens artikel 2a, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 37, derde lid, 38, derde lid, 39, 
43, 71 tot en met 81, 87, zesde lid, 115 of 118.



Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden

Artikel 97 
Hoogte 
bestuurlijke 
boete

1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de hoogte 
van de bestuurlijke boete die voor een overtreding of voor categorieën van overtredingen 
ten hoogste kan worden opgelegd. 2 De op grond van het eerste lid te bepalen bestuurlijke 
boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is bepaald voor de vijfde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, per overtreding begaan door een 
natuurlijke persoon, en ten hoogste het bedrag dat is bepaald voor de zesde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht per overtreding, begaan 
door een rechtspersoon of een vennootschap, of, indien dat meer is, 10 procent van de 
jaaromzet in het boekjaar voorafgaande aan het boekjaar waarin de boete wordt 
opgelegd. 3 De berekening van de omzet, bedoeld in het tweede lid, geschiedt op voet van 
het bepaalde in artikel 377, zesde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de netto‐
omzet.

Wet handhaving 
consumentenbescherming

Artikel 2.9 Indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat een inbreuk of 
intracommunautaire inbreuk heeft plaatsgevonden, kan zij de overtreder opleggen: a. een 
last onder dwangsom; b. een bestuurlijke boete.



Wet handhaving 
consumentenbescherming

Artikel 2.15 1 De bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.9, bedraagt ten hoogste € 900.000 of, indien 
dat meer is, 1% van de omzet van de overtreder. 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt 
de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.9, in geval van overtreding van artikel 8.8, voor 
zover het een oneerlijke handelspraktijk betreft als bedoeld in artikel 193g of artikel 193i 
van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, 10% 
van de omzet van de overtreder. 3 De bestuurlijke boete die ingevolge het eerste of 
tweede lid ten hoogste kan worden opgelegd wordt verhoogd met 100%, indien binnen 
een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dagtekening van het van de overtreding 
opgemaakte rapport, bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, een aan die overtreder voor een eerdere overtreding van eenzelfde of een 
soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.



Wet handhaving 
consumentenbescherming

Artikel 3.4 1 De Stichting Autoriteit Financiële Markten kan in het kader van haar taken, genoemd in 
deze wet, een openbare waarschuwing uitvaardigen voordat zij een inbreuk of 
intracommunautaire inbreuk heeft vastgesteld, indien dat redelijkerwijs noodzakelijk is om 
consumenten snel en effectief te informeren over een schadeveroorzakende 
handelspraktijk van een ondernemer en daardoor schade te voorkomen. Artikel 2.23, 
tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 2 De Stichting Autoriteit 
Financiële Markten kan, indien zij van oordeel is dat een inbreuk of  intracommunautaire 
inbreuk op een van de wettelijke bepalingen, bedoeld in de onderdelen a en b van de 
bijlage bij deze wet, heeft plaatsgevonden: a. een zelfstandige last opleggen; b. een 
bestuurlijke boete opleggen; c. een last onder dwangsom opleggen. 3  Artikel 4.3 is van 
overeenkomstige toepassing indien begrippen worden uitgelegd, die worden gehanteerd 
in een van de wettelijke bepalingen, bedoeld in onderdeel a van de bijlage bij deze wet. 4 
Met betrekking tot de toepassing van het tweede lid is artikel 2.24 van overeenkomstige 
toepassing. 5 Met betrekking tot de toepassing van het tweede lid, onderdeel b, is artikel 
2.15 van toepassing dan wel, indien het betreft een overtreding van onderdeel b van de 
bijlage bij deze wet, artikel 1:81 van de Wet op het financieel toezicht. 6 Met betrekking 
tot de toepassing van het tweede lid, onderdeel c, zijn de artikelen 5:48 tot en met 5:51 
van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing en is artikel 51 van 
het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing. 7 Een last onder dwangsom 
kan strekken tot verzekering van de medewerking die krachtens artikel 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht kan worden gevorderd. 8 Aan een last onder dwangsom 
kunnen voorschriften worden verbonden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om effectieve 
controle op de uitvoering van de last te verzekeren.



Wet handhaving 
consumentenbescherming

Artikel 3.6 1 De krachtens artikel 100 van de Geneesmiddelenwet aangewezen ambtenaren van de 
Inspectie gezondheidszorg en jeugd zijn belast met toezicht op de naleving van de 
wettelijke bepalingen inzake intracommunautaire inbreuken voor welke het als bevoegde 
autoriteit is aangewezen. 2 Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan, 
indien naar zijn oordeel een intracommunautaire inbreuk op een van de wettelijke 
bepalingen, bedoeld in onderdeel c van de bijlage bij deze wet heeft plaatsgevonden: a. 
een bestuurlijke boete opleggen; b. een last onder dwangsom opleggen. 3 De artikelen 
2.24, 3.2, tweede lid, 3.4, zesde tot en met achtste lid, en 3.4a zijn van overeenkomstige 
toepassing. 4 Wat betreft de hoogte van de bestuurlijke boete is het eerste lid van artikel 
101 van de Geneesmiddelenwet van overeenkomstige toepassing.

Wet handhaving 
consumentenbescherming

Artikel 3.8 1 De leden van het Commissariaat voor de Media en de bij besluit van het Commissariaat 
aangewezen medewerkers van het Commissariaat, bedoeld in artikel 7.11, tweede lid, van 
de Mediawet 2008, zijn belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke 
bepalingen waarvoor het Commissariaat voor de Media als bevoegde autoriteit is 
aangewezen. 2 Indien naar het oordeel van het Commissariaat voor de Media een 
intracommunautaire inbreuk op een van de wettelijke bepalingen als bedoeld in onderdeel 
d van de bijlage bij deze wet heeft plaatsgevonden, kan het Commissariaat voor de Media: 
a. een bestuurlijke boete opleggen; b. een last onder dwangsom opleggen. 3 De artikelen 
2.24, 3.2, tweede lid, 3.4, zesde tot en met achtste lid, en 3.4a zijn van overeenkomstige 
toepassing. 4 De artikelen 7.12 en 7.19 van de Mediawet 2008 zijn van overeenkomstige 
toepassing.



Wet handhaving 
consumentenbescherming

Artikel 3.10 1 Met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen, bedoeld in onderdeel e 
van de bijlage bij deze wet, zijn belast de bij besluit van Onze Minister van Infrastructuur 
en Milieu aangewezen ambtenaren. Van dat besluit wordt mededeling gedaan door 
plaatsing in de Staatscourant. 2 Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kan, indien naar 
zijn oordeel een intercommunautaire inbreuk op een van de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan 
luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten 
(PbEU 2004, L364), een intercommunautaire inbreuk op een van de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 
2011 betreffende de rechten van autobus‐ en touringcarpassagiers en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2011, L 55) of een inbreuk op een van de 
bepalingen van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of 
binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 
2010, L 334) heeft plaatsgevonden: a. een bestuurlijke boete opleggen; b. een last onder 
dwangsom opleggen. 3 De artikelen 2.24, 3.2, tweede lid, 3.4, zesde tot en met achtste lid, 
en 3.4a zijn van overeenkomstige toepassing. 4 De in het tweede lid bedoelde bestuurlijke 
boete bedraagt ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie geldboete, bedoeld in 
artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht.



Wet handhaving 
consumentenbescherming

Artikel 3.12  1 De krachtens artikel 13, eerste lid, van de Tabaks‐ en rookwarenwet benoemde 
ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen 
inzake intracommunautaire inbreuken voor welke de Nederlandse Voedsel‐ en 
Warenautoriteit als bevoegde autoriteit is aangewezen. 2 Onze Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan, indien naar zijn oordeel een intracommunautaire 
inbreuk op een van de wettelijke bepalingen, bedoeld in onderdeel f van de bijlage bij deze 
wet heeft plaatsgevonden: a. een bestuurlijke boete opleggen; b. een last onder 
dwangsom opleggen. 3 De artikelen 2.24, 3.2, tweede lid, 3.4, zesde tot en met achtste lid, 
en 3.4a zijn van overeenkomstige toepassing. 4  Artikel 11b, tweede lid, van de Tabaks‐ en 
rookwarenwet is van overeenkomstige toepassing.

Wet implementatie EU‐richtlijnen energie‐
efficiëntie

Artikel 22  1 De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bij of krachtens 
de artikelen 2, 4, 5, 6 en 7, derde lid, bepaalde, de overtreder per overtreding een 
bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, 1% van de 
omzet van de overtreder. 2 De bestuurlijke boete die ingevolge het eerste lid ten hoogste 
kan worden opgelegd wordt verhoogd met 100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar 
voorafgaand aan de dagtekening van het van de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld 
in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor 
een eerdere overtreding van eenzelfde of een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde 
bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.



Wet implementatie Nagoya Protocol Artikel 7  1 In dit artikel wordt onder overtreding verstaan: gedraging met betrekking tot de 
administratie of de verstrekking van gegevens die in strijd is met het bepaalde bij of 
krachtens artikel 2, in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. 2 Onze 
Minister kan een overtreder voor een overtreding een bestuurlijke boete opleggen. 3 Bij 
algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke 
boete die voor een overtreding of voor categorieën van overtredingen ten hoogste kan 
worden opgelegd. 4 De op grond van het derde lid vast te stellen bestuurlijke boete 
bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de eerste categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, per overtreding begaan door een 
natuurlijke persoon, en ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de tweede 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, per 
overtreding begaan door een rechtspersoon of een vennootschap. 5 Indien de ernst van de 
overtreding of de omstandigheden waaronder zij is begaan daartoe aanleiding geven, 
wordt zij aan het openbaar ministerie voorgelegd. 6 Voor overtredingen als bedoeld in het 
eerste lid kan geen bestuurlijke strafbeschikking worden opgelegd krachtens artikel 257ba 
van het Wetboek van Strafvordering.

Wet inburgering Artikel 28 Onze Minister legt een bestuurlijke boete op aan de inburgeringsplichtige die het 
participatieverklaringstraject, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, niet binnen de 
in artikel 7a, eerste lid, genoemde termijn, of de met toepassing van artikel 7a, derde lid, 
of van de krachtens artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a, gestelde regels verlengde 
termijn, heeft afgerond.



Wet inburgering Artikel 30 1 Onze Minister legt de inburgeringsplichtige die niet binnen de krachtens artikel 29 
vastgestelde termijn het participatieverklaringstraject, bedoeld in artikel 7, tweede lid, 
onderdeel a, heeft afgerond, een bestuurlijke boete op. Artikel 29 is van overeenkomstige 
toepassing. 2 Zolang de inburgeringsplichtige na het verstrijken van de krachtens het 
eerste lid gestelde termijn het participatieverklaringstraject, bedoeld in artikel 7, tweede 
lid, onderdeel a, niet afrondt, legt Onze Minister ieder jaar een bestuurlijke boete op.

Wet inburgering Artikel 31 1 Onze Minister legt een bestuurlijke boete op aan de inburgeringsplichtige die de 
onderdelen van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en 
c, niet binnen de in artikel 7b, eerste lid, genoemde termijn, of de met toepassing van 
artikel 7b, derde lid, of van de krachtens artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a, 
gestelde regels verlengde termijn, heeft behaald. 2 In afwijking van het eerste lid, legt 
Onze Minister geen boete op, indien bij of krachtens artikel 18 van de Vreemdelingenwet 
2000 de aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning 
voor bepaalde tijd wordt afgewezen dan wel bij of krachtens artikel 19 van die wet de 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt ingetrokken.

Wet inburgering Artikel 33 1 Onze Minister legt de inburgeringsplichtige die niet binnen de krachtens artikel 32 
vastgestelde termijn de onderdelen van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, 
tweede lid, onderdelen b en c, heeft behaald, een bestuurlijke boete op. Artikel 32 is van 
overeenkomstige toepassing. 2 Zolang de inburgeringsplichtige na het verstrijken van de 
krachtens artikel 32 gestelde termijn de onderdelen van het inburgeringsexamen, bedoeld 
in artikel 7, tweede lid, onderdeel b en c, niet behaalt, legt Onze Minister iedere twee jaar 
een bestuurlijke boete op.



Wet inburgering Artikel 34  De bestuurlijke boete kan niet hoger zijn dan: a. € 340 voor het niet naleven van artikel 7a, 
eerste lid; b. € 340 voor het niet afronden van het participatieverklaringstraject, bedoeld in 
artikel 7, tweede lid, onderdeel a, binnen de bij of krachtens de artikelen 29 en 30 gestelde 
termijnen; c. € 1.250 voor het niet naleven van artikel 7b, eerste lid; d. € 1.250 voor het 
niet behalen van de onderdelen van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede 
lid, onderdelen b en c, binnen de bij of krachtens de artikelen 32 en 33 gestelde termijnen.



Wet informatie‐uitwisseling bovengrondse 
en ondergrondse netten en netwerken

Artikel 34  1 Ingeval van overtreding van de artikelen 2 en 15, derde lid, kan Onze Minister een 
bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 450.000. 2 Ingeval van overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 5a, 6, tweede en derde lid, 8, 11, eerste lid, 12, 13a, 
13b, 15, eerste, vierde en vijfde lid, 17, eerste lid, 18, 19, eerste en derde lid, 20, eerste en 
derde lid, 24, 28, eerste en tweede lid, derde lid, onderdelen a, b en c, vierde lid, 
onderdelen a en b, 29, eerste lid, 30, 41a, of van artikel 5:20 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan Onze Minister een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 
100.000.



Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen

Artikel 20a 1 Het college legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag 
wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van de verplichting, 
bedoeld in artikel 13, eerste lid. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 13, 
eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is 
begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en 
omstandigheden, bedoeld in artikel 13, eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld 
en deze overtreding niet opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste 
het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. 2 In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als 
gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 13, 
eerste lid, ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen. 3 Indien het 
niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van een verplichting als bedoeld 
in artikel 13, eerste lid, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het college een 
bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 Het college kan afzien van het 
opleggen van een bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke 
waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van 
een verplichting als bedoeld in artikel 13, eerste lid, in situaties die bij algemene maatregel 
van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichtingen plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum 
waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige waarschuwing is gegeven. 5 Het 
college legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de 
belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 13, eerste lid, als gevolg waarvan 
ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen, van ten hoogste 150 
procent van het benadelingsbedrag, met overeenkomstige toepassing van het eerste lid, 
indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de 
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Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers

Artikel 20a 1 Het college legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag 
wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van de verplichting, 
bedoeld in artikel 13, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en 
derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Indien de feiten 
en omstandigheden, bedoeld in artikel 13, eerste lid, en artikel 30c, derde lid, van de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld 
of de gegevens en bewijsstukken, bedoeld in artikel 30c, tweede lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet behoorlijk zijn verstrekt en deze 
overtredingen opzettelijk zijn begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het 
bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 13, eerste lid, en artikel 
30c, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet 
behoorlijk zijn medegedeeld of de gegevens en bewijsstukken, bedoeld in artikel 30c, 
tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet 
behoorlijk zijn verstrekt en deze overtredingen niet opzettelijk zijn begaan, bedraagt de 
bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag 
verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting, bedoeld in artikel 13, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, 
tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ten 
onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen. 3 Indien het niet of niet 
behoorlijk nakomen door de belanghebbende van een verplichting als bedoeld in artikel 
13, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet heeft geleid tot een 
benadelingsbedrag, legt het college een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag 
van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
4 Het college kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete en volstaan met het 
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Wet inkomensvoorziening oudere 
werklozen

Artikel 21 
Boete bij niet 
nakomen 
verplichtingen

Boete bij niet nakomen verplichtingen 1 Het UWV legt een bestuurlijke boete op van ten 
hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de 
aanvrager of de uitkeringsgerechtigde van de verplichting, bedoeld in artikel 12, eerste lid. 
Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, niet of niet 
behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de 
bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld 
in artikel 12, eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet 
opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel 
wordt onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of 
niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 12, eerste lid, ten onrechte 
of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen. 3 Indien het niet of niet behoorlijk 
nakomen door de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde van de verplichting, bedoeld in 
artikel 12, eerste lid, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het UWV een 
bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 Het UWV kan afzien van het 
opleggen van een bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke 
waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de aanvrager of de 
uitkeringsgerechtigde van de verplichting, bedoeld in artikel 12, eerste lid, in situaties die 
bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk 
nakomen van de Verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen 
vanaf de datum waarop eerder aan de werknemer een zodanige waarschuwing is gegeven. 
5 Het UWV legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen 
door de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde van de verplichting, bedoeld in artikel 12, 
eerste lid, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is 
ontvangen, van ten hoogste 150 procent van het benadelingsbedrag, met 
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Wet inzake bloedvoorziening Artikel 19a  1 Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 33 500,– op te leggen 
ter zake van een gedraging die in strijd is met artikel 4, eerste of tweede lid, 12, 13, eerste 
of derde lid, 14, 15, eerste of derde lid, 16, eerste of derde lid, of 17, eerste lid. 2 Onze 
Minister is bevoegd een last onder dwangsom op te leggen ter zake van een gedraging die 
in strijd is met een krachtens artikel 10 gegeven aanwijzing of bevel.



Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Artikel 27 1 De Autoriteit persoonsgegevens, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Uitvoeringswet 
Algemene verordening gegevensbescherming, ziet in het Europese deel van Nederland toe 
op de verwerking van justitiële gegevens overeenkomstig het bij en krachtens deze wet 
bepaalde. 2  Artikel 16 van de Uitvoeringswet algemene verordening 
gegevensbescherming is van overeenkomstige toepassing. 3 De artikelen 35a, 35b en 35d, 
van de Wet politiegegevens zijn van overeenkomstige toepassing op justitiële gegevens. 4 
De Autoriteit persoonsgegevens is bevoegd: a. de verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker te waarschuwen dat met de voorgenomen verwerkingen waarschijnlijk een 
inbreuk wordt gemaakt op het bij of krachtens deze wet bepaalde; b. een last onder 
bestuursdwang op te leggen ter handhaving van het bij of krachtens deze wet bepaalde; c. 
een bestuurlijke boete op te leggen indien de verwerkingsverantwoordelijke handelt in 
strijd met hetgeen is bepaald bij of krachtens: – de artikelen 7, 7a, 7b, 7d, 26c, 26f, 26g en 
26h, van ten hoogste het bedrag van de geldboete van de vijfde categorie van artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht; – de artikelen 7e, 17a, 17b, 18, 22 en 24, van 
ten hoogste het bedrag van de geldboete van de zesde categorie van artikel 23, vierde lid, 
van het Wetboek van Strafrecht; d. een advies te verstrekken aan de 
verwerkingsverantwoordelijke naar aanleiding van een voorafgaande raadpleging, bedoeld 
in artikel 26h; e. de verwerkingsverantwoordelijke te verplichten een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te melden aan de betrokkene. 5 Bij het besluit over het opleggen 
van een bestuurlijke boete, bedoeld in het vierde lid, en over de hoogte daarvan wordt 
voor elk concreet geval naar behoren rekening gehouden met: a) de aard, de ernst en de 
duur van de inbreuk, rekening houdend met de aard, de omvang of het doel van de 
verwerking in kwestie alsmede het aantal getroffen betrokkenen en de omvang van de 
door hen geleden schade; b) de opzettelijke of nalatige aard van de inbreuk; c) de door de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker genomen maatregelen om de door 
betrokkenen geleden schade te beperken; d) de mate waarin de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker verantwoordelijk is gezien de technische 
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Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Artikel 39r 1 De artikelen 26a tot en met 26h en 27, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige 
toepassing op strafvorderlijke gegevens. 2 De artikelen 35a, 35b en 35d, van de Wet 
politiegegevens zijn van overeenkomstige toepassing op strafvorderlijke gegevens. 3 De 
Autoriteit persoonsgegevens is bevoegd: a. de verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker te waarschuwen dat met de voorgenomen verwerkingen waarschijnlijk een 
inbreuk wordt gemaakt op het bij of krachtens deze wet bepaalde; b. een last onder 
bestuursdwang op te leggen ter handhaving van het bij of krachtens deze wet bepaalde; c. 
een bestuurlijke boete op te leggen indien de verwerkingsverantwoordelijke handelt in 
strijd met hetgeen is bepaald bij of krachtens: – de artikelen 39c, eerste lid, voor wat 
betreft de overeenkomstige toepassing van de artikelen 7, 7a, 7b en 7d in dat lid, en 39r, 
eerste lid, voor wat betreft de overeenkomstige toepassing van de artikelen 26c, 26f, 26g 
en 26h, in dat lid van ten hoogste het bedrag van de geldboete van de vijfde categorie van 
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht; – de artikelen 39c, eerste lid, voor 
wat betreft de overeenkomstige toepassing van artikel 7e in dat lid, 39ha, eerste en 
tweede lid, 39i, 39m en 39o, van ten hoogste het bedrag van de geldboete van de zesde 
categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht; d. een advies te 
verstrekken aan de verwerkingsverantwoordelijke naar aanleiding van een voorafgaande 
raadpleging, bedoeld in artikel 26h; e. de verwerkingsverantwoordelijke te verplichten een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden aan de betrokkene. 4  Artikel 27, 
vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 5 De werking van de beschikking tot 
oplegging van de bestuurlijke boete, bedoeld in het derde lid, onder c, wordt opgeschort 
totdat de bezwaar‐ of beroepstermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt 
respectievelijk beroep is ingesteld, op het bezwaar respectievelijk het beroep is beslist. 6 
De bevoegdheden, bedoeld in het derde lid, onderdelen d en e, gelden als een besluit in de 
zin van de Algemene wet bestuursrecht.



Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Artikel 51 1 De artikelen 26a tot en met 26h en 27, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige 
toepassing op persoonsgegevens in persoonsdossiers. 2 De artikelen 35a, 35b en 35d, van 
de Wet politiegegevens zijn van overeenkomstige toepassing persoonsgegevens in 
persoonsdossiers. 3 De Autoriteit persoonsgegevens is bevoegd: a. de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te waarschuwen dat met de voorgenomen 
verwerkingen waarschijnlijk een inbreuk wordt gemaakt op het bij of krachtens deze wet 
bepaalde; b. een last onder bestuursdwang op te leggen ter handhaving van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde; c. een bestuurlijke boete op te leggen indien de 
verwerkingsverantwoordelijke handelt in strijd met hetgeen is bepaald bij of krachtens: – 
de artikelen 40, derde lid, voor wat betreft de overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 7, 7a, 7b en 7d in dat lid, en 51, eerste lid, voor wat betreft de overeenkomstige 
toepassing van de artikelen 26c, 26f, 26g en 26h in dat lid, van ten hoogste het bedrag van 
de geldboete van de vijfde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht; – de artikelen 40, derde lid, voor wat betreft de overeenkomstige toepassing 
van artikel 7e in dat lid, 42b, 43, 46, en 48, van ten hoogste het bedrag van de geldboete 
van de zesde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht; d. een 
advies te verstrekken aan de verwerkingsverantwoordelijke naar aanleiding van een 
voorafgaande raadpleging, bedoeld in artikel 26h, over een voorgenomen verwerking van 
persoonsgegevens in een persoonsdossier; e. de verwerkingsverantwoordelijke te 
verplichten een inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden aan de betrokkene. 
4  Artikel 27, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 5 De werking van de 
beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete, bedoeld in het derde lid, onder c, 
wordt opgeschort totdat de bezwaar‐ of beroepstermijn is verstreken of, indien bezwaar is 
gemaakt respectievelijk beroep is ingesteld, op het bezwaar respectievelijk het beroep is 
beslist. 6 De bevoegdheden, bedoeld in het derde lid, onderdelen d en e, gelden als een 
besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.



Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Artikel 51d 1 De artikelen 26a tot en met 26h en 27, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige 
toepassing op tenuitvoerleggingsgegevens. 2 De artikelen 35a, 35b en 35d, van de Wet 
politiegegevens zijn van overeenkomstige toepassing op tenuitvoerleggingsgegevens. 3 De 
Autoriteit persoonsgegevens is bevoegd: a. de verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker te waarschuwen dat met de voorgenomen verwerkingen waarschijnlijk een 
inbreuk wordt gemaakt op het bij of krachtens deze wet bepaalde; b. een last onder 
bestuursdwang op te leggen ter handhaving van het bij of krachtens deze wet bepaalde; c. 
een bestuurlijke boete op te leggen indien de verwerkingsverantwoordelijke handelt in 
strijd met: – de artikelen 51b, eerste lid, voor wat betreft de overeenkomstige toepassing 
van de artikelen 7, 7a, 7b en 7d in dat lid, en 51d, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de artikelen 26c, 26f, 26g en 26h in dat lid, van ten 
hoogste het bedrag van de geldboete van de vijfde categorie van artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht; – de artikelen 51b, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de artikelen 7e, 17a, 17b, 22 en 24 in dat lid, en 51b, 
tweede lid, voor wat betreft de overeenkomstige toepassing van artikel 18, van ten 
hoogste het bedrag van de geldboete van de zesde categorie van artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht; d. een advies te verstrekken aan de 
verwerkingsverantwoordelijke naar aanleiding van een voorafgaande raadpleging, bedoeld 
in artikel 26h; e. de verwerkingsverantwoordelijke te verplichten een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te melden aan de betrokkene. 4  Artikel 27, vijfde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 5 De werking van de beschikking tot oplegging van de 
bestuurlijke boete, bedoeld in het derde lid, onder c, wordt opgeschort totdat de bezwaar‐ 
of beroepstermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt respectievelijk beroep is 
ingesteld, op het bezwaar respectievelijk het beroep is beslist. 6 De bevoegdheden, 
bedoeld in het derde lid, onderdelen d en e, gelden als een besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht.



Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Artikel 51h  1 De artikelen 26a tot en met 26e, 26g, 26h en 27, eerste en tweede lid, en 39c, tweede 
tot en met vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op gerechtelijke strafgegevens. 
2 De artikelen 35a, 35b en 35d, van de Wet politiegegevens zijn van overeenkomstige 
toepassing op gerechtelijke strafgegevens. 3 De Autoriteit persoonsgegevens is bevoegd: 
a. de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te waarschuwen dat met de 
voorgenomen verwerkingen waarschijnlijk een inbreuk wordt gemaakt op het bij of 
krachtens deze wet bepaalde; b. een last onder bestuursdwang op te leggen ter 
handhaving van het bij of krachtens deze wet bepaalde; c. een bestuurlijke boete op te 
leggen indien de verwerkingsverantwoordelijke handelt in strijd met hetgeen is bepaald bij 
of krachtens: – de artikelen 51f, eerste lid, voor wat betreft de overeenkomstige 
toepassing van de artikelen 7, 7a, 7b en 7d in dat lid, en 51h, eerste lid, voor wat betreft 
de overeenkomstige toepassing van de artikelen 26c, 26g en 26h in dat lid, van ten 
hoogste het bedrag van de geldboete van de vijfde categorie van artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht; –  artikel 51f, eerste lid, voor wat betreft de overeenkomstige 
toepassing van de artikelen 7e, 17a, 17b, 18, 22 en 24, van ten hoogste het bedrag van de 
geldboete van de zesde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht; d. een advies te verstrekken aan de verwerkingsverantwoordelijke naar 
aanleiding van een voorafgaande raadpleging, bedoeld in artikel 26h; e. de 
verwerkingsverantwoordelijke te verplichten een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens te melden aan de betrokkene. 4  Artikel 27, vijfde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 5 De werking van de beschikking tot oplegging van de 
bestuurlijke boete, bedoeld in het derde lid, onder c, wordt opgeschort totdat de bezwaar‐ 
of beroepstermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt respectievelijk beroep is 
ingesteld, op het bezwaar respectievelijk het beroep is beslist. 6 De bevoegdheden, 
bedoeld in het derde lid, onderdelen d en e, gelden als een besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. 7 In afwijking van het eerste lid, is de Autoriteit 
persoonsgegevens niet belast met het toezicht op de verwerking van gerechtelijke 
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Wet kinderopvang Artikel 1.72 1 Het college kan degene die een verplichting als bedoeld bij of krachtens de artikelen 
1.45, derde lid, 1.47, eerste lid, 1.48d, tweede en derde lid, en 1.49 tot en met 1.59, een 
afspraak als bedoeld in artikel 167 van de Wet op het primair onderwijs, een aanwijzing 
onderscheidenlijk een bevel als bedoeld in artikel 1.65 of een vordering tot medewerking 
als bedoeld in artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht niet nakomt dan wel 
handelt in strijd met een verbod krachtens artikel 1.66, een bestuurlijke boete opleggen 
van ten hoogste € 45 000. 2 In afwijking van het eerste lid kan de overtreding niet met een 
bestuurlijke boete worden afgedaan, indien de overtreding opzettelijk of roekeloos 
geschiedt en een direct gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van personen tot 
gevolg heeft.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Artikel 30  1 Onze Minister is, in voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister wie het 
mede aangaat, bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 33.500,– op te leggen 
ter zake van een handelen of nalaten in strijd met de artikelen 7b, eerste tot en met derde 
lid, of 11, eerste lid, of het bepaalde bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 4, tweede of derde lid. 2 Degene die handelt of nalaat in strijd met 
artikel 11, eerste lid, of het bepaalde bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 4, tweede of derde lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
een jaar of een geldboete van de derde categorie. 3 Het in het tweede lid strafbaar 
gestelde feit is een overtreding.



Wet lokaal spoor Artikel 44  1 Gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur kunnen een bestuurlijke 
boete opleggen ter zake van overtreding van de bij of krachtens de artikelen 9, eerste en 
zevende lid, 10, eerste lid, 12, eerste lid, 14, eerste lid, 22, eerste lid, 23, vierde lid, 24, 
derde lid, 25, vierde lid, 26, derde lid, 27, zevende lid, 28, 31, eerste lid, 32, eerste en 
zevende lid, 33, eerste lid, 35, eerste en derde lid, 37, eerste en tweede lid, 38 tweede en 
derde lid, 39, 40, eerste lid en derde lid, en 49, tweede lid, gestelde voorschriften. 2 De 
boete die ten hoogste kan worden opgelegd, bedraagt indien begaan door: a. een 
natuurlijk persoon, niet zijnde een onderneming € 5.700,–; b. een onderneming € 
225.000,–. 3 De hoogte van de bestuurlijke boete is in ieder geval afgestemd op de omzet 
van een onderneming, indien de overtreder een onderneming is. 4 Indien de gegevens 
omtrent de omzet van een onderneming, bedoeld in het derde lid, niet aan gedeputeerde 
staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur beschikbaar zijn gesteld, kunnen 
gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur aan degene aan wie de boete 
wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door hen te stellen termijn te 
verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, 
is de hoogte van de boete gelijk aan het maximale boetebedrag, bedoeld in het tweede lid, 
onderdeel b. 5 De in het tweede lid genoemde bedragen kunnen elke twee jaar, met 
ingang van 1 januari van een jaar, bij ministeriële regeling worden aangepast aan de 
ontwikkeling van de consumentenprijsindex sinds de vorige aanpassing van deze bedragen. 
Bij deze aanpassing wordt het geldbedrag van op een veelvoud van € 5,– naar beneden 
afgerond.



Wet luchtvaart Artikel 11.16 1 Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kan een bestuurlijke boete opleggen bij 
overtreding van: a.  artikel 5.14c of 5.14d, eerste lid; b.  artikel 7.1, eerste lid; c.  artikel 
8.12, 8.19, 8.20, 8.21, 8.70, tweede lid, juncto de artikelen 8.12 en 8.19 tot en met 8.21, 
8.77, tweede lid, juncto de artikelen 8.19 en 8.21, eerste en derde lid, of van een 
beperking of voorschrift als bedoeld in artikel 8.23, 8.70, tweede lid, juncto artikel 8.23 of 
8.77, tweede lid, juncto artikel 8.23; d.  artikel 7.5 of van een maatregel als bedoeld in 
artikel 8.22, 8.70, tweede lid, juncto artikel 8.22 of 8.77, tweede lid, juncto artikel 8.2; e. 
het bepaalde bij of krachtens: 1°. Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 259/91 (PbEU L 46); 2°. Hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 
2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 
december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van 
luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is 
opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende 
luchtvaartmaatschappij en tot intrekking van artikel 9 van richtlijn nr. 2004/36/EG (PbEU L 
344); 3°. Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met 
beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PbEU L 204) en 4°. artikel 21, tweede lid, 
van de onderzoeksverordening. 2 Een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom 
kunnen tezamen worden opgelegd. 3 De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste: a. 500 
000 euro bij een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a; b. 1 000 euro bij 
een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; c. 100 000 euro bij een 
overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c; d. 1 000 000 euro bij een 
overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d; e. 74 000 euro bij een overtreding 
als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e.



Wet luchtvaart Artikel 11.22  1 Onze Minister van Defensie kan een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van: a.  
artikel 10.17, zesde lid juncto artikel 8.12, tweede lid, artikel 10.29, tweede lid juncto 
artikel 8.19, artikel 10.29, derde lid juncto artikel 8.21, artikel 10.30, vierde lid, juncto 
artikel 8.19 onderscheidenlijk 8.21, artikel 10.31, artikel 10.32; b. een maatregel als 
bedoeld in artikel 10.30 voor zover de maatregel zich richt tot de houder van de 
medegebruikvergunning verleend op grond van artikel 10.27. 2 De artikelen 11.16, tweede 
en derde lid, en 11.20 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 
de toepassing van artikel 11.20 Onze Minister van Defensie de plaats inneemt van Onze 
Minister van Infrastructuur en Milieu.

Wet luchtvaart Artikel 11.22b  1 Onze Minister van Infrastructuur en Milieu kan een bestuurlijke boete opleggen bij 
overtreding van artikel 8a.58, tweede lid, juncto artikel 8.12. 2 De artikelen 11.16, tweede 
lid en derde lid, onder c, en 11.20 zijn van overeenkomstige toepassing.

Wet luchtvaart Artikel 11.23 1 Gedeputeerde staten kunnen een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van: a.  
artikel 8.44, vijfde lid, juncto de artikelen 8.19 tot en met 8.21, artikel 8.47, tweede lid, 
juncto artikel 8.12, 8.64, zesde lid, juncto de artikelen 8.19 en 8.21, eerste en derde lid, of 
van een beperking of voorschrift als bedoeld in de artikelen 8.46, 8.64, zesde lid, juncto 
artikel 8.46 of 8a.51, tweede lid; b. een maatregel als bedoeld in de artikelen 8.45 of 8.64, 
zesde lid, juncto artikel 8.45. 2 De artikelen 11.16, tweede en derde lid, en 11.20 zijn van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 11.20 
gedeputeerde staten de plaats innemen van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.



Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Artikel 4.3.4  1 Onze Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie zijn beiden bevoegd een 
bestuurlijke boete van ten hoogste € 6.700,– op te leggen ter zake van een gedraging van 
een AMHK die in strijd is met een krachtens artikelen 4.3.2 gegeven aanwijzing, voor zover 
deze betreft het niet of onvoldoende naleven van artikel 4.2.10, tweede lid, onderdelen d 
tot en met j. 2 Onze Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie zijn beiden 
bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 33.500,– op te leggen ter zake van een 
gedraging van een AMHK die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 
4.2.4, 4.2.5 of 4.2.11. 3 Een gedraging in strijd met artikel 4.2.5 is een strafbaar feit. 4 Met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt 
gestraft degene die een strafbaar feit pleegt als bedoeld in het derde lid. 5 Een strafbaar 
feit als bedoeld in het derde lid is een overtreding.

Wet marktordening gezondheidszorg Artikel 85 1 De zorgautoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 34 tot en met 36, 37 tot en met 45, 48, eerste 
lid, 49, 49a, 49c, derde lid, 49d, tweede lid, 61, 62 of 68. 2 De bestuurlijke boete voor een 
afzonderlijke overtreding bedraagt ten hoogste € 500 000 of, indien dat meer is, tien 
procent van de omzet van de onderneming in Nederland. 3 De berekening van de omzet, 
bedoeld in het tweede lid, geschiedt op de voet van hetgeen artikel 377, zesde lid, van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt voor de netto‐omzet.

Wet marktordening gezondheidszorg Artikel 86 1 De zorgautoriteit kan aan een zorgverzekeraar een bestuurlijke boete opleggen ter zake 
van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3, 25, derde lid, 28, of 29, 
eerste en tweede lid, van de Zorgverzekeringswet. 2 De zorgautoriteit kan aan een 
verzekeraar of rechtspersoon een bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de 
voorschriften, gesteld bij de artikelen 25, eerste en tweede lid, of 30 van de 
Zorgverzekeringswet. 3 De bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding bedraagt 
ten hoogste € 500 000.



Wet marktordening gezondheidszorg Artikel 87 1 De zorgautoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen aan een zorgverzekeraar die het 
Zorginstituut of een door hem aangewezen persoon onjuiste of onvolledige informatie 
verschaft met betrekking tot de aantallen bij hem verzekerde verzekeringsplichtigen, hun 
verzekerdenkenmerken of zijn zorgkosten, noodzakelijk voor de vaststelling van de 
bijdragen, bedoeld in de artikelen 32 tot en met 34 van de Zorgverzekeringswet. 2 De 
bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding bedraagt ten hoogste € 10 000 000.

Wet marktordening gezondheidszorg Artikel 88 1 De zorgautoriteit kan aan een zorgverzekeraar een bestuurlijke boete opleggen ter zake 
van overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 4, tweede tot en 
met vijfde lid, 5, derde lid, 9, 35, tweede lid, 37, 38, eerste en vierde lid, 64, tweede lid, 68, 
tweede lid, 86, 90, 92, 114 of 118a, derde lid, van de Zorgverzekeringswet. 2 De 
bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding bedraagt ten hoogste € 100 000.

Wet marktordening gezondheidszorg Artikel 89 1 De zorgautoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen aan degene die niet voldoet aan 
een hem bij of krachtens artikel 68a van deze wet of artikel 87, vijfde of zesde lid, 88 of 89 
van de Zorgverzekeringswet opgelegde verplichting. 2 De bestuurlijke boete voor een 
afzonderlijke overtreding bedraagt ten hoogste € 2 250.

Wet marktordening gezondheidszorg Artikel 90 1 De zorgautoriteit kan een zorgaanbieder een bestuurlijke boete opleggen ter zake van 
overtreding van artikel 66d, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet. 2  Artikel 85, tweede 
en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.



Wet marktordening gezondheidszorg Artikel 92  1 De zorgautoriteit legt een bestuurlijke boete op aan een ziektekostenverzekeraar die 
artikel 15f van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 
overtreedt. De zorgautoriteit doet van het opleggen van de bestuurlijke boete mededeling 
aan de verzekerden en verzekeringnemers van wie de zorgautoriteit heeft vastgesteld dat 
hun ziektekostenverzekeraar zich via een elektronisch uitwisselingssysteem toegang tot 
hun gegevens heeft verschaft. 2 De boete voor een afzonderlijke overtreding bedraagt ten 
hoogste € 500 000 of, indien dat meer is, tien procent van de omzet van de onderneming 
in Nederland. Artikel 85, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 3 De zorgautoriteit 
maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge het eerste lid 
openbaar, nadat het rechtens onaantastbaar is geworden. 4 De zorgautoriteit doet van de 
openbaarmaking, bedoeld in het derde lid, onverwijld mededeling aan de 
ziektekostenverzekeraar. 5 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 
nadere regels worden gesteld over de wijze en inhoud van de openbaarmaking en over de 
wijze en inhoud van de mededeling door de zorgautoriteit.



Wet milieubeheer Artikel 18.16a 1 In geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikel 16.5, 16.12, 16.12 in 
verbinding met artikel 16.39h, 16.13, 16.13 in verbinding met artikel 16.39h, 16.13a, 
16.14, artikel 16.19, artikel 16.20c, tweede lid, 16.21, 16.21 in verbinding met artikel 
16.39h, artikel 16.29, de onderdelen b en c, artikel 16.34, of van de artikelen 18.5 en 18.6 
of van artikel 18.18, voorzover het een voorschrift betreft dat is verbonden aan een 
vergunning krachtens hoofdstuk 16, kan het bestuur van de emissieautoriteit de 
overtreder een bestuurlijke boete opleggen. 2 Het bestuur van de emissieautoriteit legt 
een bestuurlijke boete op in geval van overtreding van het bepaalde bij artikel 16.37, 
eerste lid, of artikel 16.39t, eerste lid. Artikel 5:41 van de Algemene wet bestuursrecht is 
niet van toepassing. 3 In geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 
16.21 of van artikel 18.18, voorzover het een voorschrift betreft dat is verbonden aan een 
vergunning krachtens hoofdstuk 16, kunnen een bestuurlijke boete en een last onder 
dwangsom tezamen worden opgelegd. 4 In geval van overtreding van het bepaalde bij 
artikel 16.37, eerste lid, wordt een bestuurlijke boete als bedoeld in het tweede lid, 
onderscheidenlijk kan een bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid worden 
opgelegd naast een verhoging van het aantal broeikasgasemissierechten dat degene die de 
betrokken inrichting drijft, met betrekking tot een kalenderjaar overeenkomstig artikel 
16.39 dient in te leveren. In geval van overtreding van het bepaalde bij artikel 16.39t, 
eerste lid, wordt een bestuurlijke boete als bedoeld in het tweede lid en kan een 
bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid worden opgelegd naast een verhoging van 
het aantal broeikasgasemissierechten dat de vliegtuigexploitant met betrekking tot een 
kalenderjaar overeenkomstig artikel 16.39w dient in te leveren. 5 In geval van overtreding 
van het bepaalde bij artikel 16.37, eerste lid, of artikel 16.39t, eerste lid, neemt het 
bestuur van de emissieautoriteit, naast het opleggen van een bestuurlijke boete, de 
overtreder op in het overzicht, bedoeld in artikel 18.16p, eerste lid.



Wet milieubeheer Artikel 18.16e 1 Een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18.16a, eerste lid, bedraagt ten hoogste € 
450 000 per overtreding of, indien de omzet van de betrokken onderneming in het 
boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke 
boete is gegeven, meer dan € 4 500 000 bedraagt, ten hoogste 10% van die omzet. 2 In 
geval van overtreding van het bepaalde bij artikel 16.37, eerste lid, of artikel 16.39t, eerste 
lid, bedraagt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18.16a, tweede lid, het in artikel 
16, derde lid, van de EG‐richtlijn handel in broeikasgasemissierechten genoemde bedrag 
per ton emissie van een kooldioxide‐equivalent, die meer is veroorzaakt dan overeenkomt 
met het aantal broeikasgasemissierechten, emissiereductie‐eenheden of gecertificeerde 
emissiereducties dat overeenkomstig artikel 16.37, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 
16.39t, eerste lid, is ingeleverd. Artikel 5:46, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
is niet van toepassing. 3 In afwijking van het tweede lid bedraagt de bestuurlijke boete, 
bedoeld in dat lid, met betrekking tot het kalenderjaar 2013 en daarop volgende 
kalenderjaren per ton emissie van een kooldioxide‐equivalent het in artikel 16, derde lid, 
van de EG‐richtlijn handel in broeikasgasemissierechten genoemde bedrag, jaarlijks 
verhoogd overeenkomstig de Europese consumentenprijsindex. 4  Artikel 16.4 is van 
overeenkomstige toepassing. 5 De berekening van de omzet, bedoeld in het eerste lid, 
geschiedt op de voet van het bepaalde in artikel 377, zesde lid, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek voor de netto‐omzet.

Wet milieubeheer Artikel 18.16q 1 Het bestuur van de emissieautoriteit kan degene die jegens de in artikel 18.4, eerste of 
tweede lid, bedoelde personen in strijd handelt met artikel 5:20, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht, een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 4 500. 2  
Artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing op de in het eerste lid 
bedoelde overtreding.



Wet milieubeheer Artikel 18.16s 1 In geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9.2.2.6a, 9.7.2.3, 
9.7.2.5, 9.7.4.2 tot en met 9.7.4.5, 9.7.4.8, 9.7.4.10, 9.7.4.12, 9.7.4.13, 9.8.2.3, of 9.8.2.5, 
kan het bestuur van de emissieautoriteit de overtreder een bestuurlijke boete opleggen. 2 
De boete, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste € 450 000 per overtreding, of, 
indien de omzet van de betrokken onderneming in het boekjaar voorafgaand aan het jaar 
waarin de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete is gegeven meer dan € 4 500 
000 bedraagt, ten hoogste 10% van die omzet. 3  Artikel 18.16e, vijfde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 4 Het bestuur van de emissieautoriteit kan, indien een 
inboeker drie of meer overtredingen van de artikelen 9.7.4.2 tot en met 9.7.4.5, 9.7.4.8, 
9.7.4.10, 9.7.4.12 of 9.7.4.13 heeft begaan, bepalen dat die inboeker gedurende een door 
het bestuur te bepalen termijn geen hernieuwbare energie vervoer kan inboeken op grond 
van artikel 9.7.4.1.



Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag

Artikel 18b 1. Als overtreding wordt aangemerkt: a. het door een werkgever niet of onvoldoende 
nakomen van de op hem rustende verplichting tot girale voldoening van het 
minimumloon, bedoeld in artikel 7 en 7a; b. het door een werkgever niet of onvoldoende 
nakomen van de op hem rustende verplichting tot voldoening van de 
minimumvakantiebijslag, bedoeld in artikel 15; c. het door een werkgever verrichten van 
inhouding op of verrekening met het minimumloon, in strijd met het bepaalde bij of 
krachtens artikel 13; d. het door een werkgever niet of onvoldoende nakomen van de op 
hem rustende verplichting de werkzaamheden schriftelijk overeen te komen op grond van 
artikel 12b; en e. het door een werkgever niet of onvoldoende nakomen van de op hem 
rustende verplichting de langere arbeidsduur geheel of gedeeltelijk in tijd te compenseren 
of te betalen, bedoeld in artikel 13a. 2 Als overtreding wordt tevens aangemerkt het door 
de werkgever desgevraagd niet of niet tijdig aan de toezichthouder verstrekken van: a. een 
opgave als bedoeld in artikel 626 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel andere 
bescheiden waaruit de in dat artikel voorgeschreven gegevens blijken; b. bescheiden 
waaruit blijkt welk loon en welke vakantiebijslag aan de werknemer zijn voldaan; c. 
bescheiden waaruit blijkt hoeveel uren de werknemer heeft gewerkt; d. bescheiden 
waaruit de betalingsverplichtingen of voorschotten blijken welke met in achtneming van 
artikel 13 zijn ingehouden op of verrekend met het minimumloon; e. bescheiden waaruit 
voor de toepassing van artikel 12b de volgende gegevens blijken: 1°. de schriftelijke 
overeenkomst, bedoeld in dat artikel; 2°. de omvang van de productie van de werknemer, 
waar nodig uitgesplitst naar de verschillende onderdelen per stukloonnorm op grond van 
artikel 12a, derde lid, die hierop van toepassing is, in een uitbetalingstermijn; f. bescheiden 
waaruit voor de toepassing van artikel 13a de volgende gegevens blijken: 1°. de periode 
waarin de langere feitelijke arbeidsduur is ontstaan; 2°. de omvang van de langere 
feitelijke arbeidsduur; 3°. het tijdstip waarop de langere feitelijke arbeidsduur is 
gecompenseerd in betaalde vrije tijd of giraal is uitbetaald; 4°. de omvang van de langere 
feitelijke arbeidsduur in gecompenseerde tijd en de hoogte van de giraal uitbetaalde 
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Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag

Artikel 18f 1 De bestuurlijke boete die voor een overtreding kan worden opgelegd bedraagt ten 
hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 2 Onverminderd het eerste lid verhoogt de op grond van artikel 
18c, eerste lid, aangewezen ambtenaar de op te leggen bestuurlijke boete met 100 
procent van het boetebedrag, vastgesteld op grond van het zesde lid, indien binnen een 
tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een 
eerdere overtreding, bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting 
of het niet naleven van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen 
soortgelijke verplichtingen, is geconstateerd en de bestuurlijke boete wegens de eerdere 
overtreding onherroepelijk is geworden. 3 De verhoging van de bestuurlijke boete, 
bedoeld in het tweede lid, bedraagt 200 procent indien zowel de overtreding als de 
eerdere overtreding, bedoeld in dat lid, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
zijn aangewezen als ernstige overtredingen. 4 Onverminderd het eerste lid verhoogt de op 
grond van artikel 18c, eerste lid, aangewezen ambtenaar de op te leggen bestuurlijke 
boete met 200 procent van het boetebedrag, vastgesteld op grond van het zesde lid, 
indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de 
overtreding twee maal een eerdere overtreding, bestaande uit het niet naleven van 
eenzelfde wettelijke verplichting of het niet naleven van bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen soortgelijke verplichtingen, is geconstateerd en de 
bestuurlijke boeten wegens de eerdere overtredingen onherroepelijk zijn geworden. 5 In 
afwijking van het tweede en vierde lid is het tijdvak van vijf jaar in die leden tien jaar indien 
de onherroepelijke boetes, bedoeld in die leden, zijn opgelegd wegens bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur aangewezen ernstige overtredingen. 6 Onze Minister 
stelt beleidsregels vast waarin onder meer de boetebedragen voor iedere overtreding 
worden vastgesteld. Artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing 
indien een artikel gesteld bij of krachtens deze wet op grond waarvan een bestuurlijke 
boete kan worden opgelegd, niet is nageleefd. 7 In afwijking van artikel 8:69 van de 
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Wet natuurbescherming Artikel 7.6  1 In dit artikel wordt onder overtreding verstaan: gedraging met betrekking tot de 
administratie, de verstrekking van gegevens of het merken van dieren, planten, eieren, 
hout of houtproducten die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens artikel 3.37, 3.38 of 
4.8, in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. 2 Onze Minister kan een 
overtreder een bestuurlijke boete opleggen. 3 Bij algemene maatregel van bestuur worden 
regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete die voor een overtreding of voor 
categorieën van overtredingen ten hoogste kan worden opgelegd. 4 De op grond van het 
derde lid te bepalen bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is bepaald 
voor de eerste categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, 
per overtreding begaan door een natuurlijke persoon, en ten hoogste het bedrag dat is 
bepaald voor de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht per overtreding, per overtreding begaan door een rechtspersoon of een 
vennootschap. 5 Indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder zij is 
begaan daartoe aanleiding geven, wordt zij aan het openbaar ministerie voorgelegd. 6 
Voor overtredingen als bedoeld in het eerste lid kan geen bestuurlijke strafbeschikking 
worden opgelegd krachtens artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering.

Wet op bijzondere medische verrichtingen Artikel 12  1 Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 33.500,– op te leggen 
ter zake van een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 
en 4. 2 Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 13.400,– op te 
leggen ter zake van een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens artikel 
9.



Wet op de accijns Artikel 102a 1 Degene die een in artikel 95a opgenomen verbod overtreedt, pleegt een verzuim ter 
zake waarvan de inspecteur hem een boete van € 5.278 kan opleggen of, indien dit bedrag 
hoger is, ten hoogste tweemaal het bedrag van de accijns dat geheven zou zijn indien de 
verpakking voorzien was geweest van het per ingangsdatum van de nieuwe 
accijnstarieven, bedoeld in artikel 95a, bij de uitslag tot verbruik voor het desbetreffende 
tabaksproduct voorgeschreven accijnszegel. 2  Artikel 67cb van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het bedrag van de boete, genoemd 
in het eerste lid.



Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29a 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van 
ten hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de 
belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in 
artikel 80. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 80, niet of niet 
behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de 
bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld 
in artikel 80, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is 
begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt 
onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet 
behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 80, ten onrechte of tot een te 
hoog bedrag aan uitkering is ontvangen. 3 Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door 
de belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in 
artikel 80, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 Het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een 
bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens 
het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende of diens wettelijke 
vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 80, in situaties die bij algemene 
maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum 
waarop eerder aan de werknemer een zodanige waarschuwing is gegeven. 5 Het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op wegens het 
niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger van de verplichtingen, bedoeld in artikel 80, als gevolg waarvan ten 
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Wet op de belasting van personenauto's en 
motorrijwielen 1992

Artikel 13a  1 Vrijstelling van belasting wordt verleend voor bestelauto’s die op naam worden gesteld 
van een ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, die 
de bestelauto meer dan bijkomstig gebruikt in het kader van zijn onderneming. De 
vrijstelling wordt niet verleend indien het ondernemerschap voor de omzetbelasting 
voortvloeit uit het bepaalde in artikel 7, zesde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968. 
2 Voor een bestelauto die door een ondernemer als bedoeld in het eerste lid voor een 
langere dan een bij ministeriële regeling vast te stellen periode ter beschikking wordt 
gesteld aan een andere persoon, wordt de vrijstelling slechts verleend indien deze andere 
persoon, behoudens de tenaamstelling, voldoet aan de voorwaarden en beperkingen voor 
de vrijstelling. 3 Indien tijdens de eerste vijf jaren na het tijdstip waarop de bestelauto is 
ingeschreven in het kentekenregister niet of niet langer wordt voldaan aan de 
voorwaarden en beperkingen voor de vrijstelling, is op dat moment de belasting 
verschuldigd als ware er sprake van een registratie van die bestelauto als bedoeld in artikel 
1, tweede lid. In afwijking van artikel 5, eerste lid, wordt de belasting geheven van de 
ondernemer, bedoeld in het eerste lid. 4 Indien bij wijziging van de tenaamstelling van de 
bestelauto overigens voldaan blijft worden aan de voorwaarden en beperkingen van de 
vrijstelling blijft, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en 
beperkingen, het derde lid buiten toepassing. Alsdan treedt degene op wiens naam het 
motorrijtuig wordt gesteld, vanaf het moment van de wijziging van de tenaamstelling voor 
de toepassing van dit artikel in de plaats van degene op wiens naam het motorrijtuig 
daarvoor was gesteld. 5 Ingeval een bestelauto waarvoor vrijstelling is verleend op de voet 
van dit artikel in een zodanige staat wordt gebracht dat het een personenauto is, zijn, in 
afwijking van het derde lid, de artikelen 1, derde lid, en 12a van overeenkomstige 
toepassing. 6 Indien één of meer personen worden vervoerd in de laadruimte van een 
bestelauto, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de inspecteur aan degene die de 
bestelauto feitelijk ter beschikking heeft, een bestuurlijke boete van € 527 kan opleggen. 
De bevoegdheid tot het opleggen van de bestuurlijke boete vervalt door het verloop van 
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Wet op de belasting van personenauto's en 
motorrijwielen 1992

Artikel 15a  1 Teruggaaf van belasting wordt, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen 
voorwaarden en beperkingen, op aanvraag verleend voor bestelauto's die zijn ingericht om 
te worden gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte persoon in de cabine en voor 
het gelijktijdige vervoer van een niet‐opvouwbare rolstoel ten behoeve van die persoon. 2 
In afwijking van het eerste lid wordt de teruggaaf voorts verleend, indien de laadruimte 
van de bestelauto in afwijking van artikel 3, derde lid, ten gevolge van aanpassing van de 
bestelauto in verband met de handicap van de in het eerste lid bedoelde persoon, niet 
langer van de bestuurdersplaats onderscheidenlijk de cabine is afgescheiden of niet in haar 
geheel is voorzien van een vlakke laadvloer. 3 Indien de gehandicapte een ander is dan 
degene op wiens naam de bestelauto is gesteld, is het eerste lid slechts van toepassing 
indien de aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan door die ander en de 
gehandicapte gezamenlijk. 4 De teruggaaf wordt verleend aan degene op wiens naam de 
bestelauto is gesteld. 5 De inspecteur beslist op de aanvraag bij voor bezwaar vatbare 
beschikking. 6 De aanspraak op teruggaaf ontstaat op het tijdstip waarop aan de 
voorwaarden en beperkingen voor teruggaaf als bedoeld in het eerste lid wordt voldaan. 7 
Indien het in het zesde lid bedoelde tijdstip is gelegen na het tijdstip waarop de bestelauto 
is ingeschreven in het kentekenregister, bedraagt de teruggaaf het belastingbedrag nadat 
dit is verminderd overeenkomstig een bij ministeriële regeling vast te stellen tabel, met 
dien verstande dat ingeval voor de bestelauto al eerder teruggaaf is verleend, de teruggaaf 
niet meer bedraagt dan dit belastingbedrag verminderd met de eerdere teruggaven, voor 
zover de eerder teruggegeven bedragen niet later alsnog als verschuldigde belasting zijn 
voldaan. 8 Ingeval voor een bestelauto waarvoor teruggaaf is verleend, gedurende de 
eerste vijf jaren na registratie in het kentekenregister, niet langer wordt voldaan aan de 
voorwaarden en beperkingen voor de teruggaaf, is vanaf dat moment het teruggegeven 
bedrag, nadat dit is verminderd met overeenkomstige toepassing van artikel 10, zesde lid, 
als belasting verschuldigd. Belasting is eveneens verschuldigd, met overeenkomstige 
toepassing van artikel 10, eerste en zesde lid, ingeval een bestelauto waarvoor teruggaaf is 
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Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg

Artikel 100  1 Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de 
eerste categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht op te 
leggen bij handelen in strijd met de krachtens artikel 4a gestelde verplichtingen. 2 Onze 
Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld 
voor de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht 
op te leggen ter zake van een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens: –  
artikel 4, tweede lid; –  artikel 17, tweede lid; –  artikel 34, vierde lid; –  artikel 35; –  artikel 
36a, derde lid, tweede volzin; –  artikel 38; –  artikel 40; –  artikel 41, derde lid, onder b; –  
artikel 48, eerste lid, onder d, e, en g; –  artikel 48, tweede lid; –  artikel 80, eerste lid, 
onder a of b; –  artikel 88; –  artikel 96; –  artikel 105, derde lid; –  artikel 108, tweede lid.



Wet op de internationale 
bijstandsverlening bij de heffing van 
belastingen

Artikel 11  1 Indien het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige, de administratieplichtige, 
de rapporterende financiële instelling of degene die de toegang, bedoeld in artikel 10g, 
moet verlenen, is te wijten dat de verplichtingen, bedoeld in artikel 8 en afdeling 4a en de 
op dat artikel en die afdeling berustende bepalingen en artikel 10g, niet, niet tijdig, niet 
volledig of niet juist zijn of worden nagekomen, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan 
Onze Minister hem, onderscheidenlijk haar, een bestuurlijke boete van ten hoogste het 
bedrag van de vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht, kan opleggen. 2  Hoofdstuk VIIIA, afdeling 2, van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een bestuurlijke 
boete die op grond van het eerste lid wordt opgelegd. 3 In afwijking in zoverre van artikel 
5:45 van de Algemene wet bestuursrecht vervalt de bevoegdheid tot het opleggen van de 
bestuurlijke boete, bedoeld in het eerste lid, vijf jaren na het einde van het kalenderjaar 
waarin de verplichting is ontstaan. 4  Hoofdstuk IX van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, met uitzondering van het in artikel 69 van die wet genoemde vereiste dat 
het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, is van overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van degene die niet voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in de 
artikelen 8, 10 en 10g en afdeling 4a en de op die artikelen en die afdeling berustende 
bepalingen.

Wet op de kansspelen Artikel 35a 1. De raad van bestuur kan een bestuurlijke boete opleggen wegens overtreding van de 
voorschriften vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1, eerste lid, onder a, b en d, tweede 
lid, 4a, 7, 10, 13, 14, 14c, 14d, eerste lid, 20, eerste lid, 21, 25, 27, 27c, 27e, eerste lid, 27i, 
27j, eerste lid, 30h, eerste lid, 30j, eerste lid, 30m, eerste lid, 30q, derde lid, 30r, derde en 
vierde lid, 30t, eerste, tweede en vijfde lid, 30u, eerste lid, en 30z. 2 De bestuurlijke boete 
die voor een overtreding als bedoeld in het eerste lid kan worden opgelegd bedraagt ten 
hoogste het bedrag van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht of, indien dat meer is, 10% van de omzet in het boekjaar 
voorafgaande aan de beschikking. 3 De berekening van de omzet, bedoeld in het tweede 
lid, geschiedt op de voet van het bepaalde in artikel 377, zesde lid, van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek voor de netto‐omzet. 4 De bestuurlijke boete komt toe aan de staat.



Wet op de kansspelen Artikel 35b 1 De raad van bestuur kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de 
eerste categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht 
opleggen wegens overtreding van de voorschriften vastgesteld bij of krachtens artikel 30u, 
tweede lid. 2 De raad van bestuur kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag 
van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht 
opleggen wegens overtreding van de voorschriften, vastgesteld bij of krachtens de 
artikelen 1, onder c, en 7c. 3 De te betalen geldsom van de opgelegde bestuurlijke boete 
komt toe aan de staat. 4 Bij een overtreding als bedoeld in het eerste lid is artikel 5:53 van 
de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Wet op de kansspelen Artikel 35c  1 De burgemeester kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de eerste 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht opleggen 
wegens overtreding van het voorschrift vastgesteld bij artikel 30g, tweede lid. 2 De 
burgemeester kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de tweede 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht opleggen 
wegens overtreding van de aan de verleende vergunning verbonden voorschriften, 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, voorzover deze vergunning is afgegeven door burgemeester 
en wethouders. 3 De burgemeester kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag 
van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht 
opleggen wegens overtreding van de bij of krachtens artikel 7c gestelde voorschriften. 4 
De burgemeester kan een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht opleggen 
wegens overtreding van de aan de verleende vergunning verbonden voorschriften, 
bedoeld in de artikelen 30b, eerste lid, en 30d, eerste lid, en wegens overtreding van het 
voorschrift, vastgesteld bij artikel 30g, eerste lid. 5 De bestuurlijke boete komt toe aan de 
gemeente.



Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 28b  1 Indien de inhoudingsplichtige de correcties, bedoeld in artikel 28a, tweede lid, niet, 
onjuist, onvolledig dan wel niet binnen de gestelde termijn heeft ingediend, vormt dit een 
verzuim terzake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 
1.319 kan opleggen. 2 De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete 
wegens het feit, bedoeld in artikel 28a, tweede lid, aanhef en onderdelen a en c, vervalt 
door verloop van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar van de aangifte waarop het 
correctiebericht betrekking had moeten hebben. 3 De bevoegdheid tot het opleggen van 
een bestuurlijke boete wegens het feit, bedoeld in artikel 28a, tweede lid, aanhef en 
onderdelen b en d, vervalt door verloop van een jaar na het einde van de termijn 
waarbinnen het correctiebericht had moeten worden gedaan. 4 Aan de 
inhoudingsplichtige die een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan en die alsnog de 
juiste of volledige gegevens door middel van een correctiebericht als bedoeld in artikel 28a 
verstrekt voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de 
onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden, wordt een bestuurlijke 
boete als bedoeld in artikel 67b, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
ter zake van het feit van de onjuiste of onvolledige aangifte niet opgelegd. 5  Artikel 67cb 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het in 
het eerste lid genoemde bedrag.

Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 28c  1 Indien de inhoudingsplichtige de opgave, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel g, 
niet, onjuist, onvolledig dan wel niet binnen de gestelde termijn heeft verstrekt, vormt dit 
een verzuim terzake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 
1.319 kan opleggen. 2 De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete 
wegens het feit, bedoeld in het eerste lid, vervalt door verloop van één jaar na het einde 
van het kalenderjaar waarin de opgave, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel g, had 
moeten worden verstrekt. 3  Artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is 
van overeenkomstige toepassing op het in het eerste lid genoemde bedrag.

Wet op de medische hulpmiddelen Artikel 14  Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 900 000,– op te leggen 
ter zake van een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens artikel 2, 3, 4, 
5, 7, eerste lid, 9, eerste of derde lid, 10h, of 13.



Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 Artikel 37d 1 Indien gebruik van de weg wordt gemaakt met een vrachtauto die deel uitmaakt van een 
bedrijfsvoertuigenpark en die is verbonden met een aanhangwagen die geen deel uitmaakt 
van dat bedrijfsvoertuigenpark, is artikel 37c met betrekking tot die vrachtwagen niet van 
toepassing gedurende het in artikel 37b, vierde lid, onderdeel a, bedoelde jaar. 2 Het 
gebruik van de weg, bedoeld in het eerste lid, vormt een verzuim ter zake waarvan de 
inspecteur aan de houder een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste € 527. De 
bevoegdheid tot het opleggen van de boete vervalt, in afwijking van artikel 5:45, tweede 
lid, van de Algemene wet bestuursrecht, door het verloop van vijf jaren na afloop van het 
in artikel 37b, vierde lid, onderdeel a, bedoelde jaar. 3  Artikel 67cb van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het bedrag van de boete, 
genoemd in het tweede lid.

Wet op de omzetbelasting 1968 Artikel 40  1 Indien de ondernemer de in artikel 28s, eerste lid, bedoelde melding 
telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten of de in artikel 37a 
bedoelde lijst niet of niet tijdig heeft ingediend, dan wel een onvolledige of een onjuiste 
lijst of melding telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten 
heeft ingediend, vormt dat een verzuim ter zake waarvan de inspecteur hem een 
bestuurlijke boete van ten hoogste € 5.278 kan opleggen. 2 De bevoegdheid tot het 
opleggen van de in het eerste lid bedoelde boete vervalt, in afwijking van artikel 5:45, 
tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, door het verloop van vijf jaren na het 
einde van het kalenderjaar waarin de in artikel 28s, eerste lid, of artikel 37a, eerste lid, 
genoemde verplichting is ontstaan. 3  Artikel 67cb van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het bedrag van de boete, genoemd 
in het eerste lid.

Wet op de vaste boekenprijs Artikel 17 Bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken 2 tot en met 4 door een 
uitgever, importeur of verkoper kan het Commissariaat aan de overtreder: a. een 
bestuurlijke boete opleggen, of b. een last onder dwangsom opleggen.

Wet op de vaste boekenprijs Artikel 18 De in artikel 17, onderdeel a, bedoelde bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 90 000.



Wet op de vaste boekenprijs Artikel 22   1 Het Commissariaat kan degene, die jegens de in artikel 15, tweede lid, bedoelde 
toezichthouders in strijd handelt met artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 4 500. 2 Ingeval de in 
het eerste lid, bedoelde overtreding een weigering inhoudt medewerking te verlenen aan 
de toepassing van artikel 5:17, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, kan het 
Commissariaat een last onder dwangsom opleggen om inzage te verlenen in de in die last 
aangegeven zakelijke gegevens en bescheiden.

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Artikel 29h  1 Indien het aan opzet of grove schuld is te wijten dat niet, niet tijdig, niet volledig of niet 
juist is of wordt nagekomen: a. de verplichting, bedoeld in artikel 29c of artikel 29d, door 
de rapporterende entiteit; b. de verplichting, bedoeld in artikel 29d, tweede lid, door de 
groepsentiteit, bedoeld in artikel 29d, tweede lid; vormt dit een vergrijp ter zake waarvan 
Onze Minister de rapporterende entiteit, onderscheidenlijk de groepsentiteit, bedoeld in 
artikel 29d, tweede lid, een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de zesde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, kan opleggen. 
2 In afwijking in zoverre van artikel 5:45 van de Algemene wet bestuursrecht vervalt de 
bevoegdheid tot het opleggen van de bestuurlijke boete, bedoeld in het eerste lid, vijf 
jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de verplichting is ontstaan. 3  Hoofdstuk IX 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met uitzondering van het in artikel 69 van 
die wet genoemde vereiste dat het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, 
is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degene die niet voldoet aan de 
verplichting, bedoeld in artikel 29c of artikel 29d.



Wet op het Centraal bureau voor de 
statistiek

Artikel 43 1 De directeur‐generaal kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 5 000 aan 
de in artikel 33, tweede lid, bedoelde rechtspersonen en de in artikel 33, derde lid, 
bedoelde ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen die 
de in die leden bedoelde gegevens niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken. 2 De 
directeur‐generaal kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 5 000 aan 
degene die niet, niet tijdig of niet volledig een opgave als bedoeld in artikel 38b doet. 3 
Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie, 
regels stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid tot oplegging van een 
bestuurlijke boete.

Wet op het accountantsberoep Artikel 56  1 Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving 
van artikel 41, tweede lid, van deze wet en artikel 5:20 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 2 Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een bestuurlijke boete 
wegens overtreding van artikel 41, tweede lid, van deze wet en artikel 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht. 3 De op grond van het tweede lid op te leggen bestuurlijke 
boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de tweede categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Wet op het financieel toezicht Artikel 1:80 De toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen terzake van overtreding van: a. 
voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen; b. 
voorschriften met betrekking tot het toezicht op financiële markten of op die markten 
werkzame personen, gesteld ingevolge een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen verordening als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie; c. de verordening ratingbureaus; en d.  artikel 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht.



Wet op het financieel toezicht Artikel 1:81 1 Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van 
bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding 
ten hoogste € 20 000 000, of, in gevallen bedoeld in het vierde lid, ten hoogste € 40 000 
000 bedraagt. 2 De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij 
elke daarin omschreven overtreding het maximale bedrag van de deswege op te leggen 
bestuurlijke boete. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van 
de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en 
maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt. Categorie Basisbedrag 
Minimumbedrag Maximumbedrag 1 € 10 000,– € 0,– € 10 000,– 2 € 500 000,– € 0,– € 1 
000 000,– 3 € 2 500 000,– € 0,– € 5 000 000,–. 3 Ter uitvoering van bindende EU‐
rechtshandelingen kunnen bij algemene maatregel van bestuur voor bij die maatregel aan 
te geven overtredingen de basis‐ en maximumbedragen van de tweede en derde categorie 
worden verhoogd, met dien verstande dat: a. het maximumbedrag van de boete voor een 
afzonderlijke overtreding van een voorschrift dat is gerangschikt in de tweede categorie 
wordt vastgesteld op € 2 500 000; b. het maximumbedrag van de boete voor een 
afzonderlijke overtreding van een voorschrift dat is gerangschikt in de derde categorie 
wordt vastgesteld op € 10 000 000, € 15 000 000 of € 20 000 000; c. het basisbedrag voor 
een overtreding wordt vastgesteld op de helft van het maximumbedrag voor die 
overtreding. 4 Indien ten tijde van het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn 
verstreken sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van 
eenzelfde overtreding, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding 
ten hoogste tweemaal het ingevolge het tweede of derde lid toepasselijke 
maximumbedrag.



Wet op het financieel toezicht Artikel 1:82 1 In afwijking van artikel 1:81 bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke 
overtreding van een voorschrift gerangschikt in de derde categorie ten hoogste 10% van 
de netto‐omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking 
waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan tweemaal het 
ingevolge artikel 1:81, tweede of derde lid, toepasselijke maximumbedrag. 2 Ter uitvoering 
van bindende EU‐rechtshandelingen kan bij algemene maatregel van bestuur voor bij die 
maatregel aan te geven overtredingen: a. het percentage bedoeld in het eerste lid worden 
verhoogd tot 15%; b. worden bepaald dat voor een overtreding van een voorschrift 
gerangschikt in de tweede categorie een boete kan worden opgelegd van ten hoogste 5% 
van de netto‐omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking 
waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan tweemaal het 
ingevolge artikel 1:81, tweede of derde lid, toepasselijke maximumbedrag. 3 Indien de 
bestuurlijke boete wordt opgelegd aan een onderneming die opgenomen is in een groep 
met een geconsolideerde jaarrekening, worden bij de berekening van de netto‐omzet de 
totaalbedragen gehanteerd uit de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke 
moederonderneming.

Wet op het financieel toezicht Artikel 1:83 Voorts kan de toezichthouder in afwijking van artikel 1:81 een bestuurlijke boete opleggen 
van ten hoogste driemaal het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de 
overtreding heeft verkregen.



Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek

Artikel 15.7 
Niet‐
gerechtigde 
verlening 
graden en 
titels

Niet‐gerechtigde verlening graden en titels 1 Het is verboden graden te verlenen, tenzij: a. 
aan de opleiding accreditatie is verleend, of b. toepassing is gegeven aan artikel 5.21, 
derde of zesde lid, of artikel 5.32, of c. de graad wordt verleend op grond van een 
buitenlandse wettelijke regeling en zowel bij het aantrekken van studenten als bij de 
graadverlening kenbaar is gemaakt tot welke graad de opleiding leidt en op grond van 
welke buitenlandse regeling de graad wordt verleend, of d. de graad wordt verleend op 
grond van artikel 7.18, eerste of zesde lid, of de uitzondering, bedoeld in artikel 1.22, 
tweede lid, van toepassing is. 2 Het is verboden titels, genoemd in de artikelen 7.20, 7.22, 
tweede lid, en 7a.5, te verlenen. 3 Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen aan 
degene die in strijd met het eerste of tweede lid handelt.

Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek

Artikel 15.8 
Niet‐
gerechtigd 
voeren naam 
universiteit of 
hogeschool of 
niet voldoen 
aan 
informatieplic
ht

Niet‐gerechtigd voeren naam universiteit of hogeschool of niet voldoen aan 
informatieplicht Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen aan de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die handelt in strijd met artikel 1.22, 1.23, 1.24 of 7.15.



Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek

Artikel 15.9 
Hoogte 
bestuurlijke 
boete 

Hoogte bestuurlijke boete De bestuurlijke boete die op grond van artikel 15.7 en artikel 
15.8 kan worden opgelegd, bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de 
zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, 
respectievelijk artikel 27, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht BES of, indien dat 
meer is, ten hoogste 10% van de omzet van de onderneming, onderscheidenlijk, indien de 
overtreding door een ondernemersvereniging is begaan, van de gezamenlijke omzet van 
de ondernemingen die van de vereniging deel uitmaken, in het boekjaar voorafgaande aan 
de beschikking waarin de bestuurlijke boete wordt opgelegd.



Wet op het notarisambt Artikel 111b  1 Indien het Bureau bij de uitoefening van het toezicht van feiten of omstandigheden blijkt 
die naar zijn oordeel voldoende grond opleveren voor het opleggen van een 
tuchtmaatregel, kan het een klacht indienen, tenzij toepassing wordt gegeven aan het 
tweede lid. 2 Het Bureau kan voor de overtreding van het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 24, eerste tot en met vierde lid, en 25a, de overtreder een bestuurlijke boete en 
een last onder dwangsom opleggen. 3 De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het 
bedrag van de geldboete van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 4 Een bestuurlijke boete wordt niet opgelegd indien tegen de 
overtreder jegens dezelfde gedraging een klacht is ingediend. 5 Het bedrag van de 
opgelegde bestuurlijke boete en de verbeurde last onder dwangsom wordt in mindering 
gebracht op de in artikel 87, bedoelde kosten die samenhangen met het toezicht.

Wet particuliere beveiligingsorganisaties 
en recherchebureaus

Artikel 15 1 Onze Minister kan aan de houder van de vergunning een bestuurlijke boete opleggen van 
ten hoogste € 11 250 ter zake van overtreding van regels, gesteld bij of krachtens artikel 4, 
vijfde of zesde lid, 6, 7, eerste, tweede of vierde lid, 8, tweede lid, 9, 10, eerste, derde of 
vierde lid, 11, tweede lid, of 12, eerste of tweede lid. 2 Onze Minister kan eveneens aan de 
houder van de vergunning als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet een bestuurlijke 
boete opleggen van ten hoogste € 11 250 ter zake van overtreding van de voorwaarden 
waaronder de vergunning voor grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de 
weg. De boetebevoegdheid geldt ook indien vergunning op grond van de verordening is 
verleend door een bevoegde autoriteit in een andere lidstaat.



Wet personenvervoer 2000 Artikel 96a  1 In geval van overtreding van artikel 63c, eerste, tweede, vierde, zesde tot en met tiende 
en elfde lid, onderdeel b, voor zover artikel 96a op dat vervoer bij algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 2, tweede of vierde lid, van toepassing is verklaard, en met 
uitzondering van openbaar vervoer per trein waarvoor op grond van deze wet Onze 
Minister het bevoegde bestuursorgaan is, kan de Autoriteit Consument en Markt een 
bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 900.000 of indien dat meer is, 1% van de 
omzet van de overtreder. 2 In geval van overtreding van de regels gesteld krachtens artikel 
30a, eerste en derde lid, kan de Autoriteit Consument en Markt een bestuurlijke boete 
opleggen van ten hoogste € 900.000 of, indien dat meer is, van 1% van de omzet van de 
overtreder. 3 De bestuurlijke boete die ingevolge het eerste of tweede lid ten hoogste kan 
worden opgelegd wordt verhoogd met 100%, indien binnen een tijdvak van vijf jaar 
voorafgaand aan de dagtekening van het van de overtreding opgemaakte rapport, bedoeld 
in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een aan die overtreder voor 
een eerdere overtreding van eenzelfde of een soortgelijk wettelijk voorschrift opgelegde 
bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.



Wet pleziervaartuigen 2016 Artikel 18   1 Onze Minister kan aan degene die handelt in strijd met de in artikel 12 gestelde 
verboden een bestuurlijke boete opleggen. 2 De bestuurlijke boete die voor een 
overtreding van artikel 12, tweede lid en vijfde lid, onderdeel b, ten hoogste kan worden 
opgelegd komt overeen met de boete van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van Strafrecht; 3 De bestuurlijke boete die voor een overtreding van 
artikel 12, eerste, derde, vierde en zesde lid, kan worden opgelegd komt overeen met de 
boete van de vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid van het Wetboek van 
Strafrecht. 4 De bestuurlijke boete die voor een overtreding van artikel 12, vijfde lid, 
onderdeel a, kan worden opgelegd komt overeen met de boete van de vijfde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 5 De op te leggen 
bestuurlijke boete kan met maximaal 50% worden verhoogd, indien binnen een periode 
van 48 maanden tweemaal voor een zelfde feit, elk afzonderlijk in een periode van 
maximaal 24 maanden voorafgaand aan dat feit, een boete is opgelegd en onherroepelijk 
is geworden.

Wet politiegegevens Artikel 35c 
(bevoegdhede
n Autoriteit 
persoonsgege

1 De Autoriteit persoonsgegevens is bevoegd: a. de verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker te waarschuwen dat met de voorgenomen verwerkingen waarschijnlijk een 
inbreuk wordt gemaakt op het bij of krachtens deze wet bepaalde; b. een last onder 
bestuursdwang op te leggen ter handhaving van het bij of krachtens deze wet bepaalde; c. 

Wet ruimtevaartactiviteiten Artikel 15  1 Ingeval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikelen 3, eerste, derde en 
vierde lid, 7, derde lid, derde volzin, 10, of van artikel 5:20 van de Algemene wet 
bestuursrecht, kan Onze Minister een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 450 
000, of, indien dat meer is, 10 procent van de relevante jaaromzet van de onderneming in 
Nederland. 2 Ingeval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 11, tweede 
en vierde lid, kan Onze Minister een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 100 
000.



Wet scheepsuitrusting 2016 Artikel 23  1 Onze Minister kan aan degene die handelt in strijd met de in artikel 22 gestelde 
verboden een bestuurlijke boete opleggen. 2 De bestuurlijke boete die voor een 
overtreding van artikel 22, eerste lid en vijfde lid, onderdeel a, ten hoogste kan worden 
opgelegd komt overeen met de boete van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van Strafrecht. 3 De bestuurlijke boete die voor een overtreding van 
artikel 22, tweede tot en met vierde lid en vijfde lid, onderdeel b, kan worden opgelegd 
komt overeen met de boete van de vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid van 
het Wetboek van Strafrecht. 4 De bestuurlijke boete die voor een overtreding van artikel 
22, vijfde lid, onderdeel c, kan worden opgelegd komt overeen met de boete van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 5 De op te 
leggen bestuurlijke boete kan met ten hoogste 50 procent worden verhoogd, indien 
binnen een periode van 48 maanden tweemaal voor een zelfde feit, elk afzonderlijk in een 
periode van ten hoogste 24 maanden voorafgaand aan dat feit, een boete is opgelegd en 
onherroepelijk is geworden.

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk 
en inkomen

Artikel 83c  1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan een bestuurlijke boete van ten 
hoogste € 1500 opleggen aan de persoon, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen b 
en c, die op grond van artikel 54, eerste lid, gehouden is tot het verstrekken van gegevens 
en inlichtingen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, indien hij deze niet 
dan wel niet binnen de op grond van artikel 54, vierde lid, gestelde termijn verstrekt. 2 Het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan een bestuurlijke boete van ten hoogste 
€ 5000 opleggen aan de persoon, bedoeld in het eerste lid, indien het aan opzet of grove 
schuld van hem is te wijten dat geen, dan wel onjuiste of onvolledige inlichtingen zijn 
verstrekt.



Wet studiefinanciering 2000 Artikel 9.9 
Niet voldoen 
aan 
verplichtingen 
artikel 1.5 
door 
deelnemer

Niet voldoen aan verplichtingen artikel 1.5 door deelnemer 1 Indien een deelnemer het 
normbedrag voor een uitwonende deelnemer toegekend heeft gekregen maar niet heeft 
voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 1.5, kan Onze Minister hem een 
bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 50 procent van het bedrag dat van de 
deelnemer in verband daarmee wordt teruggevorderd bij een herziening. 2 De herziening 
vindt plaats met ingang van de datum van de laatste adreswijziging van de deelnemer in de 
basisregistratie personen. Indien de ouders van de deelnemer of een van hen na de laatste 
adreswijziging, bedoeld in de vorige volzin, zijn of is ingeschreven op hetzelfde woonadres 
als de deelnemer, dan vindt de herziening plaats met ingang van de dag van deze 
adreswijziging. 3 Degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd is verplicht 
desgevraagd aan Onze Minister de inlichtingen te verstrekken die voor de 
tenuitvoerlegging van de bestuurlijke boete van belang zijn.



Wet tegemoetkomingen loondomein Artikel 4.7 
Bestuurlijke 
boete 

1 Indien de werkgever een verzoek als bedoeld in artikel 2.1 heeft gedaan met betrekking 
tot een werknemer die niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 2.2, 2.6, 
2.10 of 2.14, vormt dit een verzuim waarvoor de inspecteur hem een bestuurlijke boete 
van ten hoogste € 1.319 per verzoek per jaar kan opleggen. 2 Indien de werkgever in de 
loonaangifte onjuiste gegevens heeft opgenomen waarvan de juistheid voor de toepassing 
van deze wet van belang is, vormt dit een verzuim waarvoor de inspecteur hem een 
bestuurlijke boete van ten hoogste € 1.319 per gegeven per werknemer per jaar kan 
opleggen. 3  Artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van 
overeenkomstige toepassing op het in het eerste lid en tweede lid genoemde bedrag, met 
dien verstande dat de wijziging van het bedrag voor het eerst plaatsvindt per 1 januari 
2020. 4 Wanneer de werkgever die een verzoek als bedoeld in artikel 2.1 heeft gedaan 
met betrekking tot een werknemer die niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in de 
artikelen 2.2, 2.6, 2.10 of 2.14, dit verzoek door middel van een correctiebericht intrekt na 
de in artikel 4.1, tweede of zevende lid, bedoelde datum volgend op het kalenderjaar 
waarop het verzoek betrekking heeft, maar voordat hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid bekend is of bekend zal worden, is dit 
een omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de boete. 5 De inspecteur stelt de 
bestuurlijke boete bij beschikking vast. De bevoegdheid tot het opleggen van een boete 
vervalt door verloop van 5 jaren na het einde van het kalenderjaar waarop het verzoek, 
bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft. 6 Op dit artikel zijn de artikelen 67pa en 67pb 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing.



Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme

Artikel 30 De toezichthoudende autoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van: a. 
overtreding van de bij of krachtens de artikelen 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, eerste en tweede 
lid, 2f, eerste, tweede en vierde lid, 3, eerste tot en met negende en elfde lid, 3a, eerste en 
tweede lid, 4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en derde lid, 5, eerste, derde en vijfde 
lid, 6, 7, tweede lid, 8, 9, 10, tweede lid, 11, 16, 17, tweede lid, 20a, 20b, 23, eerste, 
tweede en vierde lid, 23a, 33, 34, 35, 35a en 38 van deze wet gestelde regels; b. 
overtreding van artikel 1a, zesde lid, voor zover de overtreding betrekking heeft op de 
regels die bij of krachtens de in onderdeel a genoemde artikelen zijn gesteld; c. 
overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 14 en 16, eerste lid, van de 
verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie gestelde regels; d. 
overtreding van de bij of krachtens de verordening inzake de veiling van 
broeikasgasemissierechten gestelde regels; e. overtreding van de bij of krachtens een bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening als bedoeld in artikel 1d, vierde 
lid, gestelde regels; f. overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht; en 
g. het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een aanwijzing 
als bedoeld in artikel 28.



Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme

Artikel 31 1 Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van 
bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding 
ten hoogste € 5.000.000, of, in gevallen als bedoeld in het vierde lid, ten hoogste € 
10.000.000 bedraagt. 2 De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, 
bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het maximale bedrag van de op te leggen 
bestuurlijke boete. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van 
de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en 
maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt: Categorie Basisbedrag 
Minimumbedrag Maximumbedrag 1 € 10.000,– € 0,– € 10.000,– 2 € 500.000,– € 0,– € 
1.000.000,– 3 € 2.000.000,– € 0,– € 4.000.000,– 3 In afwijking van het tweede lid, bedraagt 
het basisbedrag voor de bestuurlijke boete voor een overtreding die is gerangschikt in de 
derde categorie indien de boete wordt opgelegd aan een instelling als bedoeld in artikel 
1a, tweede, derde, of vierde lid, onderdeel f, € 2.500.000,– en is het maximumbedrag van 
de bestuurlijke boete € 5.000.000,–. 4 Indien ten tijde van het plegen van de overtreding 
nog geen vijf jaren zijn verstreken sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de 
overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, bedraagt de bestuurlijke boete voor een 
afzonderlijke overtreding ten hoogste tweemaal het ingevolge het tweede of derde lid 
toepasselijke maximumbedrag.



Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme

Artikel 32  1 Indien de boete wordt opgelegd aan een instelling als bedoeld in artikel 1a, tweede, 
derde, of vierde lid, onderdeel f, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke 
overtreding van een voorschrift gerangschikt in de derde categorie, in afwijking van artikel 
31, ten hoogste 20% van de netto‐omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande 
aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan 
tweemaal het ingevolge artikel 31, derde lid, toepasselijke maximumbedrag. 2 Indien de 
bestuurlijke boete wordt opgelegd aan een onderneming die opgenomen is in een groep 
met een geconsolideerde jaarrekening, worden bij de berekening van de netto‐omzet de 
totaalbedragen gehanteerd uit de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke 
moederonderneming.

Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme

Artikel 32a De toezichthoudende autoriteit kan in afwijking van artikel 31 een bestuurlijke boete 
opleggen van ten hoogste tweemaal het bedrag van het voordeel dat de overtreder door 
de overtreding heeft verkregen



Wet tijdelijke tolheffing 
Blankenburgverbinding en ViA15

Artikel 12 
(bestuurlijke 
boete)

1 Het niet of niet geheel betalen van het toltarief binnen de op grond van artikel 7, tweede 
lid, onder a, gestelde termijn is een overtreding ter zake waarvan Onze Minister aan de 
verschuldigde van het toltarief, bedoeld in artikel 7, eerste lid, een bestuurlijke boete kan 
opleggen, die bestaat uit een bedrag van € 35,– vermeerderd met het oorspronkelijke 
toltarief en, in voorkomend geval, de aanmaningsvergoeding. 2 Als een aanmaning tot 
betaling van het toltarief is verzonden, wordt de bestuurlijke boete niet opgelegd dan 
nadat de termijn, bedoeld in artikel 8, tweede lid, is verstreken. 3 De betaling van de 
bestuurlijke boete geschiedt binnen twee weken nadat de beschikking tot oplegging van 
de bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden. 4 Als de bestuurlijke boete niet tijdig 
geheel is betaald, zendt Onze Minister de verschuldigde van het toltarief, bedoeld in artikel 
7, eerste lid, een eerste aanmaning en wordt de bestuurlijke boete van rechtswege met 
vijftig procent verhoogd. De betaling geschiedt binnen vier weken na verzending van de 
eerste aanmaning het verhoogde bedrag te betalen. 5 Als het verhoogde bedrag, bedoeld 
in het vierde lid, niet binnen de in dat lid gestelde termijn geheel betaald is, zendt Onze 
Minister de verschuldigde van het toltarief, bedoeld in artikel 7, eerste lid, een tweede 
aanmaning en wordt het verhoogde bedrag van rechtswege verder verhoogd met honderd 
procent van dat bedrag. De betaling geschiedt binnen vier weken na verzending van de 
tweede aanmaning het verder verhoogde bedrag te betalen. 6 Als het verder verhoogde 
bedrag, bedoeld in het vijfde lid, niet binnen de in dat lid gestelde termijn geheel betaald 
is, is Onze Minister bevoegd tot uitvaardiging van een dwangbevel. 7  Artikel 4:94 van de 
Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de opgelegde bestuurlijke boete, 
inclusief de daarop te vallen verhogingen. 8  Artikel 4:113 van de Algemene wet 
bestuursrecht is niet van toepassing op de eerste en tweede aanmaning. 9  Artikel 5:10, 
tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de eerste 
aanmaning.



Wet toezicht accountantsorganisaties Artikel 54 1 De Autoriteit Financiële Markten kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van een 
overtreding van een voorschrift, gesteld bij of krachtens de artikelen 5, eerste lid, 6, derde 
lid, 14, 14a,15, 16b, 18, 18a, 18b, 19, 19a, 20, eerste, derde en vijfde lid, 21, 21a, 22, 22a, 
eerste tot en met zevende en negende lid, 23, 24, 24b en 48a, zevende en achtste lid van 
deze wet, artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, eerste, 
tweede en derde lid, 5, eerste, vierde en vijfde lid, 6, 7, 8, 10, 11, eerste, tweede, vierde en 
vijfde lid, 12, eerste lid, 13, 14, 15, 16, eerste tot en met zesde lid, 17, eerste, derde, vijfde 
tot en met achtste lid, 18 en 26, achtste lid, van de EU‐verordening. 2 Bij algemene 
maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de uitoefening van de 
bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.



Wet toezicht accountantsorganisaties Artikel 55 1 Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van 
bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding 
ten hoogste € 4 000 000 bedraagt. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder 
ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld 
in de eerste volzin, voor een afzonderlijke overtreding verdubbeld. 2 De algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven 
overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen 
worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij 
behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de 
volgende indeling gebruikt: Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag 1 € 
10 000,– € 0,– € 10 000,– 2 € 500 000,– € 0,– € 1 000 000,– 3 € 2 000 000,– € 0,– € 4 000 
000,– 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de toezichthouder de hoogte van de 
bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat 
de overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan € 2 
000 000.



Wet toezicht effectenverkeer 1995 Artikel 48c 1 Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van 
voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 3, eerste en vierde lid, 4, tweede lid, 5, 
eerste lid, tweede volzin, aanhef en onderdelen b en c, en derde lid, 5a, eerste en vierde 
lid, 6, tweede lid, 6a, eerste en derde lid, 6b, 6c, tweede lid, 7, eerste, derde, vierde en 
zevende lid, 10, tweede lid, 11, eerste en tweede lid, 11a, eerste tot en met vijfde lid, 12, 
tweede en vierde lid, 13, eerste lid, tweede volzin, vijfde lid, zesde lid, eerste volzin, 
zevende en negende lid, 14, eerste en vierde lid, 15, tweede lid, 15a, eerste, tweede en 
derde lid, 15b, eerste en tweede lid, 16, eerste, zevende, achtste en tiende tot en met 
twaalfde lid, 17, eerste lid, 18, tweede lid, 18a, eerste lid, 18b, tweede lid, 19, derde lid, 
21, zesde lid, 22, eerste, derde en vijfde lid, 23, 24, eerste en derde lid, 26a, eerste, vijfde, 
zesde en negende lid, 28, derde en zesde lid, onder a, 28c, tweede, derde en vierde lid, 
28a, tweede en vierde lid, 29, tweede en derde lid, voor zover het betreft het voorschrift 
van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en het voorschrift inzage te verlenen 
in zakelijke gegevens en bescheiden, 29a, tweede en vierde volzin, 36, tweede lid, 37, 
tweede lid, 39, derde lid, voor zover het betreft het voorschrift op grond van artikel 5:20 
van de Algemene wet bestuursrecht inzage te verlenen in zakelijke gegevens en 
bescheiden, 46, eerste, derde en negende lid, 46a, eerste en tweede lid, 46b, eerste lid, 
47, eerste, tweede, vijfde, zevende en achtste lid, 47a, eerste tot en met derde lid, 47c, 
eerste en derde lid, 47d, derde lid, 47e, 47f en 48, eerste en tweede lid en de artikelen 26, 
vijfde lid, 30 en 34 van de prospectusverordening. 2 De bestuurlijke boete komt toe aan de 
staat. Voor zover Onze Minister met toepassing van artikel 40, eerste lid, de bevoegdheid 
tot het opleggen van een bestuurlijke boete heeft overgedragen aan een rechtspersoon, 
komt de boete toe aan die rechtspersoon. 3 Onze Minister, in overeenstemming met Onze 
Minister van Justitie, kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid 
bedoeld in het eerste lid.



Wet toezicht effectenverkeer 1995 Artikel 48d 1 Het bedrag van de boete wordt bepaald op de wijze, voorzien in de bijlage, met dien 
verstande dat de boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 900 000 
bedraagt. 2 De bijlage bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de 
deswege op te leggen boete. 3 De bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur worden 
gewijzigd. 4 Onze Minister kan het bedrag van de boete lager stellen dan in de bijlage is 
bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere 
omstandigheden onevenredig hoog is. 5 Voor overtreding van voorschriften, gesteld bij of 
krachtens een algemene maatregel van bestuur op grond van de artikelen 3, eerste en 
vierde lid, 5, eerste lid, tweede volzin, aanhef en onderdelen b en c, 6a, derde lid,  7, 
vierde lid, 11, eerste lid en tweede lid, 11a, vijfde lid, 17, eerste lid, of 18a, eerste lid, 
wordt het bedrag van de boete bepaald op de wijze als voorzien in die algemene 
maatregel van bestuur. Het eerste tot en met vierde lid is van overeenkomstige 
toepassing.



Wet toezicht en geschillenbeslechting 
collectieve beheersorganisaties auteurs‐ en 
naburige rechten

Artikel 18   1 Het College van Toezicht kan een collectieve beheersorganisatie aan wie de overtreding 
kan worden toegerekend een bestuurlijke boete opleggen: a. bij niet‐naleving van een 
aanwijzing als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van ten hoogste € 225.000 per overtreding, 
of, indien dat meer is, 5% van het totaal van de door een collectieve beheersorganisatie in 
het aan de beschikking voorafgaande boekjaar geïnde of voor verdeling beschikbare 
vergoedingen; b. bij overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, van ten hoogste € 35.000 per overtreding, of, indien dat meer is, 1% van 
het totaal van de door een collectieve beheersorganisatie in het aan de beschikking 
voorafgaande boekjaar geïnde of voor verdeling beschikbare vergoedingen. 2 Het College 
van Toezicht legt geen boete op indien de collectieve beheersorganisatie aan wie de 
overtreding kan worden toegerekend aannemelijk maakt dat haar van de overtreding geen 
verwijt kan worden gemaakt. 3 Bij de vaststelling van de hoogte van de boete houdt het 
College van Toezicht rekening met de ernst en de duur van de overtreding. Bij een 
overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, vervalt de bevoegdheid tot het 
opleggen van een boete drie jaren na de dag waarop de overtreding is begaan. Bij een 
overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, vervalt de bevoegdheid tot het 
opleggen van een boete een jaar na de dag waarop de overtreding is begaan. 4 Het College 
van Toezicht draagt de opbrengst van de bestuurlijke boeten af aan Onze Minister. De 
afgedragen opbrengst dient ter aanwending voor door Onze Minister te bepalen 
doeleinden van auteursrechtbeleid in brede zin.

Wet toezicht trustkantoren 2018 Artikel 48 Last 
onder 
dwangsom en 
bestuurlijke 
boete

De Nederlandsche Bank kan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen 
ter zake van: a. overtreding van bij of krachtens de hoofdstukken 2 tot en met 5 en 8 
gestelde regels; b. overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht; c. het 
geen dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een krachtens artikel 47 gegeven 
aanwijzing.



Wet toezicht trustkantoren 2018 Artikel 49 
Hoogte 
bestuurlijke 
boete

1 Bij algemene maatregel van bestuur worden voor de verschillende overtredingen de 
bedragen van de op te leggen bestuurlijke boete vastgesteld, met dien verstande dat de 
bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 5.000.000, of in 
gevallen bedoeld in het derde lid, ten hoogste € 10.000.000 bedraagt. 2 De overtredingen 
worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij 
behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de 
volgende indeling gebruikt: Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag 1 € 
10.000,– € 0,– € 10.000,– 2 € 500.000,– € 0,– € 1.000.000,– 3 € 2.500.000,– € 0,– € 
5.000.000,– 3 Indien ten tijde van het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn 
verstreken sinds het opleggen van een bestuurlijke boete markering aan de overtreder ter 
zake van eenzelfde overtreding, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 10.000.000.

Wet toezicht trustkantoren 2018 Artikel 50 
Omzetgerelat
eerde boete

1 In afwijking van artikel 49 bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke 
overtreding van een voorschrift gerangschikt in de derde categorie ten hoogste 20% van 
de netto‐omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking 
waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan € 10.000.000. 2 
Indien de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan een onderneming die opgenomen is in 
een groep met een geconsolideerde jaarrekening, worden bij de berekening van de netto‐
omzet de totaalbedragen gehanteerd uit de geconsolideerde jaarrekening van de 
uiteindelijke moederonderneming.

Wet toezicht trustkantoren 2018 Artikel 51 
Voordeelgerel
ateerde boete

Voordeelgerelateerde boeteDe Nederlandsche Bank kan in afwijking van artikel 49 een 
bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste tweemaal het bedrag van het voordeel dat de 
overtreder door de overtreding heeft verkregen.



Wet tot veiling van bepaalde 
verkooppunten van motorbrandstoffen

Artikel 5c   1 Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van het niet voldoen aan de 
voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 5a en 5b, eerste en tweede lid. 2 De 
bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste eenmaal de gebruiksvergoeding voor het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarin de veiling plaatsvindt voor de locatie ten aanzien waarvan 
niet is voldaan aan de voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 5a en 5b, eerste 
en tweede lid. 3 In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de beschikking tot 
oplegging van de bestuurlijke boete nadat deze onherroepelijk is geworden.

Wet veiligheid en kwaliteit 
lichaamsmateriaal

Artikel 20a   Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 900 000,– op te leggen 
ter zake van een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens artikel 3, 4, 
eerste of derde lid, 5, 7, eerste, tweede of vierde lid, 9, eerste lid, of 20.

Wet veiligheidsregio’s Artikel 64  1 Overtreding van de regels, gesteld krachtens artikel 3, tweede en derde lid, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 2 De 
raad van een gemeente kan bij verordening bepalen dat een bestuurlijke boete kan 
worden opgelegd voor overtreding van de regels, gesteld krachtens artikel 3, tweede en 
derde lid. De boete is niet hoger dan de geldboete, bedoeld in het eerste lid. 3 Overtreding 
van het bij of krachtens artikel 30 bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
een jaar of geldboete van de derde categorie. 4 Overtreding van het bij of krachtens artikel 
31, tweede, vijfde en zesde lid bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een 
jaar of geldboete van de derde categorie. 5 In geval van overtreding van artikel 31, tweede 
lid, kan als bijkomende straf worden opgelegd gehele of gedeeltelijke stillegging van de 
inrichting voor een tijd van ten hoogste een jaar. 6 Handelen in strijd met de artikelen 48, 
eerste lid, en 50, tweede lid, is een strafbaar feit, indien dat handelen in de algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 48, zesde lid, onderscheidenlijk artikel 50, derde 
lid, is aangeduid als strafbaar feit. 7 De in het eerste en vierde lid strafbaar gestelde feiten 
zijn overtredingen.



Wet vermindering afdracht loonbelasting 
en premie voor de volksverzekeringen

Artikel 26   1 Bij overtreding van het bij of krachtens artikel 24, eerste lid, bepaalde of indien sprake is 
van het geval, bedoeld in artikel 25, tweede lid, onderdeel a, kan Onze Minister van 
Economische Zaken en Klimaat aan de S&O‐inhoudingsplichtige een bestuurlijke boete 
opleggen ter hoogte van maximaal € 100 000, of, wanneer dat meer is, 20% van het in de 
S&O‐verklaring als afdrachtvermindering vastgestelde bedrag. 2 Bij overtreding van het bij 
of krachtens artikel 24, tweede, derde of vierde lid, bepaalde, legt Onze Minister van 
Economische Zaken en Klimaat aan de S&O‐inhoudingsplichtige een bestuurlijke boete op 
ter hoogte van maximaal € 2500. 3 Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat 
brengt opgelegde boeten tot uitdrukking door deze op te nemen in een correctie‐S&O‐
verklaring. Artikel 25, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 4 Bij het opleggen van 
een bestuurlijke boete als bedoeld in het tweede lid vindt artikel 5:53 van de Algemene 
wet bestuursrecht geen toepassing.



Wet verplichte beroepspensioenregeling Artikel 171 
Bestuurlijke 
boete

 1 De toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van een overtreding 
van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 8, 21, 22, 23, 25, 26, 35, 36, 38, 39, 
eerste lid, 39, zevende lid, voor zover het betreft de overeenkomstige toepassing van 
artikel 39, eerste lid, 43, 44, 46 tot en met 59, 60, 61, tweede en vierde lid, 62, 63, 63a, 69, 
72, 73, 74, 75, 75b, 78, derde tot en met zesde, negende en elfde lid, 79, tweede lid, 80, 
tweede lid, 80a, derde, vierde en zevende lid, 81a, tweede, derde, vierde en zesde lid, 82, 
eerste tot en met vijfde en zevende lid, 85, tweede en derde lid, 91, tweede en achtste lid, 
92, tweede en zevende lid, 93, eerste lid, 94, eerste en tweede lid, 95, 99, 102, tweede lid, 
104, 105, 106, 107, 108, 109a, 110 tot en met 110h, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 
124, 125, 125a, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 142, eerste, tweede, 
derde, vijfde en zesde lid, 145, 162, 164, 165, eerste tot en met vierde lid, 166, eerste lid, 
167, vijfde lid, 191, 193, 197, derde en vierde lid, 198 en van artikel 5:20 van de Algemene 
wet bestuursrecht. 2 Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met 
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.



Wet verplichte beroepspensioenregeling Artikel 174 
Hoogte 
bestuurlijke 
boete

 1 Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van 
bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding 
ten hoogste € 4 000 000 bedraagt. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder 
ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld 
in de eerste volzin, voor een afzonderlijke overtreding verdubbeld. 2 De algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven 
overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen 
worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij 
behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de 
volgende indeling gebruikt: Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag 1 € 
10 000,– € 0,– € 10 000,– 2 € 500 000,– € 0,– € 1 000 000,– 3 € 2 000 000,– € 0,– € 4 000 
000,– 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de toezichthouder de hoogte van de 
bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat 
de overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan € 2 
000 000.

Wet verplichte deelneming in een 
bedrijfstakpensioenfonds 2000

Artikel 19 
Bestuurlijke 
boete

1 De Nederlandsche Bank kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding 
van voorschriften, gesteld bij de artikelen 5, 6, 7, 8 en 9, eerste en tweede lid. 2 Bij 
algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de uitoefening 
van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid. 3 Artikel 184 van de Pensioenwet is van 
overeenkomstige toepassing.



Wet verplichte deelneming in een 
bedrijfstakpensioenfonds 2000

Artikel 20 
Hoogte 
bestuurlijke 
boete 

1 Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van 
bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding 
ten hoogste € 4 000 000 bedraagt. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder 
ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld 
in de eerste volzin, voor een afzonderlijke overtreding verdubbeld. 2 De algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven 
overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen 
worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij 
behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de 
volgende indeling gebruikt: Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag 1 € 
10 000,– € 0,– € 10 000,– 2 € 500 000,– € 0,– € 1 000 000,– 3 € 2 000 000,– € 0,– € 4 000 
000,– 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de toezichthouder de hoogte van de 
bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat 
de overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan € 2 
000 000.



Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen

Artikel 91 
Boete bij niet‐
nakoming 
inlichtingenve
rplichting

 1 Het UWV legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag wegens 
het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid. Indien de feiten en 
omstandigheden, bedoeld in artikel 27, eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld 
en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het 
bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 27, eerste lid, niet of 
niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is begaan, bedraagt 
de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit artikel wordt onder 
benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk 
nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid, ten onrechte of tot een te 
hoog bedrag aan uitkering is ontvangen. 3 Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door 
de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 
27, eerste lid, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, of indien een werkgever of een 
persoon als bedoeld in artikel 27, achtste lid, de verplichtingen op grond van artikel 27, 
achtste lid, niet of niet behoorlijk nakomt, legt het UWV een bestuurlijke boete op van ten 
hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 4 Het UWV kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke 
boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens het niet of 
niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de 
verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid, in situaties die bij algemene maatregel van 
bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting 
plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder 
aan hem een zodanige waarschuwing is gegeven. 5 Het UWV legt een bestuurlijke boete 
op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid, als gevolg waarvan 
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Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en 
Gaswet (nadere regels omtrent een 
onafhankelijk netbeheer)

Artikel IXc  1 De Autoriteit Consument en Markt kan, indien zij het vermoeden heeft dat artikel IXa, 
eerste of tweede lid, niet wordt nageleefd, aan de desbetreffende producenten, 
handelaren of leveranciers vragen om overlegging van een verklaring van een 
onafhankelijke deskundige omtrent de wijze waarop de in die leden bedoelde kosten zijn 
verwerkt. 2 Over de eerstvolgende vijf kalenderjaren na de inwerkingtreding van de 
artikelen IXa en IXb verstrekt de netbeheerder bij de overzichten die hij op grond van 
artikel 19b van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 35b van de Gaswet moet verstrekken, 
tevens een overzicht van de wijze waarop hij de artikelen IXa, eerste en tweede lid, heeft 
nageleefd, vergezeld van een verklaring van een onafhankelijke deskundige daaromtrent. 3 
De artikelen 78 van de Elektriciteitswet 1998, 1h van de Gaswet en 6b van de 
Instellingswet Autoriteit Consument en Markt zijn van toepassing bij de uitvoering van de 
artikelen IXA en IXB. 4 Ingeval van overtreding van artikel IXa, eerste of tweede lid, kan de 
Autoriteit Consument en Markt de overtreder: a. een bestuurlijke boete opleggen van ten 
hoogste 10% van de omzet van de overtreder; b. een last onder dwangsom opleggen. 5 
Ingeval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel IXb, of het eerste of 
tweede lid van dit artikel, kan de Autoriteit Consument en Markt de overtreder: a. een 
bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 450 000 of, indien dat meer is, 1% van de 
omzet van de overtreder; b. een last onder dwangsom opleggen.



Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. 
(implementatie richtlijnen en 
verordeningen op het gebied van 
elektriciteit en gas)

Artikel XX   1 Onze Minister kan ten aanzien van een onderneming die deelneemt in een 
interconnector‐beheerder die voor de inwerkingtreding van dit artikel als zodanig is 
aangewezen, een besluit nemen over door deze onderneming te treffen maatregelen die 
er voor zorgen of er aan bijdragen dat de interconnector‐beheerder voldoet aan het 
bepaalde bij algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2b, zesde lid, van de 
Gaswet. 2 Aan een besluit als bedoeld in het eerste lid, ligt een verzoek ten grondslag van 
een interconnector‐beheerder, waarin die motiveert dat aan het bepaalde bij algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2b, zesde lid, van de Gaswet niet wordt voldaan 
als gevolg van een gebrek aan medewerking van een onderneming die in hem deelneemt. 
3 Bij het doen van een verzoek als bedoeld in het tweede lid, verstrekt een interconnector‐
beheerder informatie waaruit blijkt welke inspanningen hij heeft verricht tot het verkrijgen 
van de noodzakelijke medewerking van een onderneming, die in hem deelneemt. 4 Het 
eerste tot en met het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een onderneming 
die is verbonden met een onderneming als in die leden bedoeld. 5 Onze Minister kan ten 
aanzien van een voor de inwerkingtreding van dit artikel aangewezen interconnector‐
beheerder een besluit nemen over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop deze 
interconnector‐beheerder medewerking mag eisen van een onderneming die in haar 
deelneemt om te voldoen aan het bepaalde bij algemene maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel 2b, zesde lid, van de Gaswet. 6 Aan een besluit als bedoeld in het vijfde lid, ligt 
een verzoek ten grondslag van een onderneming die in een interconnector‐beheerder 
deelneemt, waarin zij motiveert dat de verlangde medewerking om de interconnector‐
beheerder in staat te stellen te voldoen aan het bepaalde bij algemene maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 2b, zesde lid, van de Gaswet voor haar of een met haar 
verbonden onderneming onevenredig zware gevolgen heeft. 7 Bij het doen van een 
verzoek als bedoeld in het zesde lid, verstrekt een onderneming als bedoeld in het vijfde 
lid, informatie waaruit naar haar oordeel blijkt dat zij onevenredig zwaar wordt getroffen 
indien de geëiste medewerking wordt verleend en vermeldt zij alternatieven voor die 
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Woningwet Artikel 92a 1 Het bevoegd gezag kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van een overtreding 
van het verbod van artikel 1b, indien de overtreder minder dan twee jaar voorafgaande 
aan die overtreding een overtreding van artikel 1b heeft begaan. 2 De bestuurlijke boete, 
bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de derde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 3 Indien de 
overtreding, bedoeld in het eerste lid, gepaard gaat met een bedreiging van de 
leefbaarheid of een gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan het bevoegd gezag de 
bestuurlijke boete verhogen tot ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de vierde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 4 Bij algemene 
maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven over de hoogte van 
de bestuurlijke boete.

Woningwet Artikel 105 1 Onze Minister kan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen aan een 
toegelaten instelling of een dochtermaatschappij: a. ter handhaving van het bepaalde bij 
of krachtens hoofdstuk IIIA of IV; b. ter handhaving van een aanwijzing als bedoeld in 
artikel 61d of van een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede 
of derde lid, of 104a, eerste lid, of c. naar aanleiding van een plan als bedoeld in artikel 29, 
eerste lid, tweede volzin, of 57, eerste lid, onderdeel a, dan wel indien de toegelaten 
instelling een zodanig plan niet verstrekt. 2  Artikel 61d, eerste lid, tweede volzin, is ten 
aanzien van een samenwerkingsvennootschap als bedoeld in die volzin van 
overeenkomstige toepassing. 3 De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat 
is vastgesteld voor de vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht.



Woningwet Artikel 120b  1 Onze Minister kan een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete opleggen ter 
zake van een overtreding van het verbod, bedoeld in artikel 120, tweede lid. 2 Voor een 
overtreding, begaan door een natuurlijke persoon, bedraagt de bestuurlijke boete ten 
hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de eerste categorie, bedoeld in artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van een overtreding, begaan door 
een rechtspersoon, is artikel 105, derde lid, van overeenkomstige toepassing.



Ziektewet Artikel 38 1 De werkgever van de verzekerde die bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid 
wegens ziekte recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, 
doet, uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken 
heeft geduurd, aangifte van die ongeschiktheid bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen. De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de 
ongeschiktheid tot werken op. Voor het bepalen van het tijdvak van 42 weken worden 
tijdvakken van ongeschiktheid tot werken samengeteld, indien zij elkaar met een 
onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en 
aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op 
grond van artikel 3:7, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de 
ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde 
oorzaak. Bij de vaststelling van het tijdvak van 42 weken blijven perioden, waarin uitkering 
in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, van de Wet 
arbeid en zorg wordt genoten, buiten beschouwing. 2  Onverminderd het eerste lid doet 
de werkgever van de verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, aangifte 
van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, op de laatste dag van de dienstbetrekking. Indien tussen de 
eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag, bedoeld in de eerste zin, 
ten minste zes weken is gelegen stelt de werkgever, die geen eigenrisicodrager is, uiterlijk 
op die laatste dag van de dienstbetrekking in overleg met de werknemer een 
reïntegratieverslag op en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer. 
De werknemer verstrekt op diens verzoek het reïntegratieverslag aan het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid 
hebben kunnen komen tot de reïntegratie‐inspanningen, die zijn verricht. 3 Het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten 
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Ziektewet Artikel 38a 1 De verzekerde die een werkgever heeft als bedoeld in de eerste afdeling, paragraaf 3, en 
die aanspraak maakt op ziekengeld is in geval van ongeschiktheid tot het verrichten van 
zijn arbeid wegens ziekte verplicht dit op de tweede dag van die ongeschiktheid te melden 
aan zijn werkgever. 2 De werkgever meldt uiterlijk op de vierde dag: a. waarop de 
verzekerde wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, na ontvangst van 
de in het eerste lid bedoelde melding, aan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, de eerste werkdag waarop de verzekerde wegens ziekte 
ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, of b. vanaf de dag waarop de vrouwelijke 
werknemer recht had kunnen hebben op een uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 
3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg doch die uitkering nog niet is 
aangevangen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de eerste werkdag 
waarop de verzekerde wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid. 3 In 
afwijking van het tweede lid, onderdeel a, meldt de werkgever de eerste werkdag waarop 
de verzekerde wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, uiterlijk op de 
eerste dag na zes weken gerekend vanaf die eerste werkdag, indien de verzekerde 
aanspraak maakt op ziekengeld op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel e, artikel 
29a, eerste lid, of artikel 29b. In afwijking van de vorige volzin meldt de werkgever de 
eerste werkdag waarop de verzekerde wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van 
zijn arbeid op de laatste dag van de dienstbetrekking, indien de dienstbetrekking in de 
periode, bedoeld in de vorige zin, eindigt. 4 Indien de verzekerde na een ziekmelding als 
bedoeld in het eerste lid weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, meldt hij aan 
de werkgever uiterlijk de tweede dag van die geschiktheid, de eerste dag waarop hij weer 
geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid. 5 De werkgever meldt na ontvangst van de in 
het vierde lid bedoelde melding, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
uiterlijk op de tweede dag na de hersteldmelding door de verzekerde, de eerste dag 
waarop die verzekerde weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid. 6 In afwijking 
van het vijfde lid meldt de werkgever, indien de verzekerde aanspraak maakt op 
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Ziektewet Artikel 38aa 1 In afwijking van artikel 38, tweede lid, en artikel 38a, tweede lid, onderdeel a, is de 
termijn voor het doen van de aangifte of melding aan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen van de ongeschiktheid tot werken van een verzekerde voor een 
eigenrisicodrager: a. uiterlijk zes weken na de laatste dag van het dienstverband indien de 
verzekerde aanspraak maakt op ziekengeld op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel 
a of c, en b. uiterlijk zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van 
zijn arbeid indien de verzekerde aanspraak maakt op ziekengeld op grond van artikel 29, 
tweede lid, onderdeel b. 2 De eigenrisicodrager, bedoeld in het eerste lid, meldt, na 
ontvangst van de melding van de verzekerde dat deze weer in staat is tot het verrichten 
van zijn arbeid, aan het Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen, uiterlijk op de 
tweede dag na de hersteldmelding door de verzekerde, de eerste dag waarop die 
verzekerde weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid. Deze melding wordt door de 
eigenrisicodrager niet eerder gedaan dan de melding bedoeld in het eerste lid. 3 Het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten 
hoogste € 455 indien de eigenrisicodrager de verplichting, bedoeld in het eerste of tweede 
lid, niet of niet behoorlijk is nagekomen. De artikelen 45a, achtste tot en met elfde lid, en 
45g, vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.



Ziektewet Artikel 45a  1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van 
ten hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de 
verzekerde van de verplichting, bedoeld in artikel 31, eerste lid, of 49. Indien de feiten en 
omstandigheden, bedoeld in artikel 31, eerste lid, of 49, niet of niet behoorlijk zijn 
medegedeeld en deze overtredingen opzettelijk zijn begaan, bedraagt de bestuurlijke 
boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 31, 
eerste lid, of 49, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtredingen niet 
opzettelijk zijn begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de 
derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 2 In dit 
artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het 
niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid 
of 49, ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan ziekengeld is ontvangen. 3 Indien het 
niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde van de verplichting, bedoeld in de 
artikelen 31, eerste lid of 49, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een bestuurlijke boete op van ten hoogste 
het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. 4 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het 
opleggen van een bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke 
waarschuwing ter zake van het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde van de 
verplichting, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid of 49, in situaties die bij algemene 
maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum 
waarop eerder aan de verzekerde een zodanige waarschuwing is gegeven. 5 Het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op wegens het 
niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde van de verplichting, bedoeld in de 
artikelen 31, eerste lid, of 49, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag 
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Ziektewet Artikel 63c  1 De eigenrisicodrager laat zich ter zake van de begeleiding bij gebleken ongeschiktheid tot 
het verrichten van arbeid wegens ziekte van de personen, bedoeld in artikel 63a, eerste 
lid, tweede zin, bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst. Hetgeen bij of krachtens de 
artikelen 14, tweede, vierde tot en met elfde, en vijftiende lid, 14a, 16, eerste lid, tweede 
lid, onderdeel b, vierde lid, onderdeel b, en tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 
is bepaald met betrekking tot de bedrijfsarts of arbodienst is van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat voor «werkgever» wordt gelezen «de 
eigenrisicodrager» en voor «werknemer» «de persoon, bedoeld in artikel 63a, eerste lid, 
tweede zin, van de Ziektewet» en dat de verplichting tot schriftelijke vastlegging door of 
vanwege een overeenkomst, bedoeld in artikel 14, vierde en vijfde lid, van de 
Arbeidsomstandighedenwet, slechts betrekking heeft op de taak, bedoeld in de eerste zin. 
2 Met het toezicht op de naleving en met de uitoefening van specifieke 
handhavingsbevoegdheden ten aanzien van het eerste lid is belast de toezichthouder, 
bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet, respectievelijk de aangewezen toezichthouder 
of ambtenaar, bedoeld in de artikelen 27, 28a, 28b, 30 en 34 van de 
Arbeidsomstandighedenwet. Bij de uitoefening van het toezicht op en de handhaving van 
het eerste lid, beschikken de toezichthouder en de aangewezen toezichthouder of 
ambtenaar over dezelfde bevoegdheden als waarover zij, ten aanzien van de artikelen, 
genoemd in het eerste lid, tweede zin, beschikken in het kader van de 
Arbeidsomstandighedenwet, met dien verstande dat in artikel 24 en de genoemde 
artikelen van de Arbeidsomstandighedenwet voor «werkgever» wordt gelezen «de 
eigenrisicodrager» en voor «werknemer» «de persoon, bedoeld in artikel 63a, eerste lid, 
tweede zin, van de Ziektewet». 3 Het niet naleven van het eerste lid, eerste zin, en van de 
in het eerste lid, tweede zin, van overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen 14, 
tweede lid, onder a tot en met f, vierde en vijfde lid, en 14a, tweede en derde lid, van de 
Arbeidsomstandighedenwet wordt als overtreding aangemerkt. Het niet naleven van het 
van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 16, tiende lid, en van de krachtens de 
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Zorgverzekeringswet Artikel 9b  1 Indien een verzekeringsplichtige aan wie een aanmaning als bedoeld in artikel 9a is 
verzonden, niet binnen drie maanden na verzending daarvan verzekerd is, legt het CAK 
hem dan wel, indien de verzekeringsplichtige minderjarig is, degene die het gezag over 
hem uitoefent, een bestuurlijke boete op. 2 De hoogte van de boete is gelijk aan driemaal 
de tot een maandbedrag herleide standaardpremie, bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag. 
3  Artikel 5:53, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht geldt niet voor de 
oplegging van de boete, bedoeld in het eerste lid. 4 Het CAK kan de boete bij dwangbevel 
invorderen. 5 Tegelijk met de oplegging van de boete deelt het CAK mee wat de gevolgen 
zullen zijn indien de verzekeringsplichtige niet binnen een termijn van drie maanden, te 
rekenen vanaf de dag van verzending van de beschikking tot oplegging van de boete, 
alsnog verzekerd zal zijn.

Zorgverzekeringswet Artikel 9c  1 Indien een verzekeringsplichtige aan wie de boete, bedoeld in artikel 9b, is opgelegd, 
niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 9b, vijfde lid, alsnog verzekerd is, legt het CAK 
hem dan wel, indien hij minderjarig is, degene die het gezag over hem uitoefent nogmaals 
een bestuurlijke boete op. 2  Artikel 9b, tweede tot en met vierde lid, zijn van toepassing. 
3 De boetebeschikking, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een last, inhoudende 
dat de verzekeringsplichtige binnen drie maanden na de verzending van de last alsnog 
krachtens een zorgverzekering verzekerd dient te zijn, bij gebreke waarvan het CAK artikel 
9d zal toepassen. 4 De in dit artikel en in artikel 9b bedoelde boeten worden in ’s Rijks kas 
gestort.



Zorgverzekeringswet Artikel 69   1 In het buitenland wonende personen die met toepassing van een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie dan wel toepassing van zodanige 
verordening krachtens de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of 
een verdrag inzake sociale zekerheid in geval van behoefte aan zorg recht hebben op zorg 
of vergoeding van de kosten daarvan, zoals voorzien in de wetgeving over de verzekering 
voor zorg van hun woonland, melden zich, tenzij zij op grond van deze wet 
verzekeringsplichtig zijn, bij het CAK aan. 2 De personen, bedoeld in het eerste, 
zeventiende en achttiende lid, zijn een bij ministeriële regeling te bepalen bijdrage 
verschuldigd. 3 Bij de vaststelling van de bijdrage, bedoeld in het tweede lid, wordt 
rekening gehouden met een bij ministeriële regeling te bepalen verhouding tussen de 
gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon in het woonland van de rechthebbende 
ten laste van de sociale zorgverzekeringen in dat land en de gemiddelde uitgaven voor zorg 
voor een persoon in Nederland uit hoofde van deze wet en de Wet langdurige zorg. 4 Bij 
ministeriële regeling kan worden bepaald: a. over welk jaar het inkomen bij wijze van 
grondslag voor de bijdrage, bedoeld in het tweede lid, wordt berekend en onder welke 
omstandigheden van dat jaar kan worden afgeweken; b. welk deel van de bijdrage, 
bedoeld in het tweede lid, voor de toepassing van de Wet op de zorgtoeslag als premie 
voor een zorgverzekering wordt beschouwd. 5 De bijdrage van een persoon, bedoeld in 
het eerste lid, van 18 jaar of ouder die ingevolge de verordening, de overeenkomst of het 
verdrag, bedoeld in het eerste lid, als gezinslid wordt aangemerkt is verschuldigd door 
degene van wie het recht op zorg van dat gezinslid ingevolge die verordening, die 
overeenkomst of dat verdrag is afgeleid. 6 Voor zover een pensioen‐ of renteverstrekkend 
orgaan aan een in het eerste lid bedoelde persoon loon als bedoeld in artikel 42 verstrekt, 
is dat orgaan een bij ministeriële regeling te bepalen bijdrage verschuldigd. 7 Het CAK is 
belast met de administratie voortvloeiend uit het eerste, zeventiende en achttiende lid en 
de daar genoemde internationale regels, alsmede met het nemen van beschikkingen over 
de heffing en de inning van de bijdragen, bedoeld in het tweede en zesde lid. 8 Indien 
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onderdelen 



Algemeen douanebesluit Artikel 6:2  Indien niet aan de bij artikel 4:1 opgelegde verplichting is voldaan, vormt dit een verzuim 
ter zake waarvan door de inspecteur een bestuurlijke boete kan worden opgelegd van ten 
hoogste € 321.

Algemeen douanebesluit Artikel 6:3   Overtreding van het verbod, bedoeld in artikel 3:2, eerste lid, vormt een verzuim ter zake 
waarvan door de inspecteur een bestuurlijke boete kan worden opgelegd van ten hoogste 
€ 321.



Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 9.9b 1 Als overtreding ter zake waarvan een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt 
aangemerkt de handeling of het nalaten in strijd met de voorschriften welke zijn 
opgenomen in de volgende artikelen: a. van hoofdstuk 1: de artikelen 1.5ha, 1.36, 1.37, 
eerste en tweede lid, 1.38, 1.41, 1.42, 1.42a, 1.46, 1.48, 1.49, tweede tot en met zesde lid, 
1.51 tot en met 1.53; b. van hoofdstuk 2: de artikelen 2.1, 2.13, 2.14a, eerste en tweede 
lid, 2.14d, eerste en tweede lid, 2.15, 2.26 tot en met 2.29, 2.32 tot en met 2.35, 2.41, 
2.42, tweede tot en met vierde en zesde lid, 2.42a tot en met 2.42c, 2.42e, eerste lid, 
2.42f, eerste tot en met derde lid, 2.42g, 2.42h, 2.43, tweede lid, en 2.45; c. van hoofdstuk 
3: de artikelen 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, eerste tot en met derde lid, 3.5, eerste tot en met vierde 
en zevende lid, 3.5b, tweede lid, 3.5c tot en met 3.5g, eerste, tweede en vierde lid, 3.5h, 
tweede tot en met vijfde lid, 3.6 tot en met 3.15, 3.16, eerste en vijfde lid, 3.17 tot en met 
3.25, 3.27 tot en met 3.31, 3.33 tot en met 3.35, 3.37 tot en met 3.37t, 3.37u, 3.37v, 
eerste tot en met derde lid, 3.37w, 3.37y, 3.46 en 3.48; d. van hoofdstuk 4: de artikelen 
4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, eerste tot en met achtste lid, 4.2a, 4.3, tweede tot en met vijfde lid, 
4.4, 4.5, eerste tot en met derde lid, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, 4.8, eerste tot en met 
vierde lid, 4.9, eerste tot en met derde lid, 4.10, tweede en derde lid, 4.10a, eerste, 
tweede, vierde en vijfde lid, 4.10b, eerste en tweede lid, 4.10c, tweede, vierde en vijfde 
lid, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, tweede tot en met vijfde lid, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 
tweede lid, 4.45, eerste lid, 4.45a, 4.45b, 4.46, 4.47, eerste, tweede en vijfde tot en met 
achtste lid, 4.47a, eerste, derde tot en met zesde en achtste lid, 4.47b, 4.47c, eerste en 
tweede lid, 4.48a, eerste, tweede en vierde lid, 4.50, 4.51, 4.51a, eerste tot en met vierde 
lid, 4.52, eerste, derde en vierde lid, 4.53, eerste tot en met derde lid, 4.54a, 4.54d, eerste 
en derde tot en met tiende lid, 4.58, 4.59, eerste en tweede lid, 4.60, eerste en derde lid, 
4.61, tweede tot en met vijfde lid, 4.61a, eerste en derde lid, 4.61b, eerste lid, 4.62b, 4.85, 
4.86, derde lid, 4.87, 4.87a, eerste tot en met derde lid, 4.87b, 4.88 tot en met 4.90, 4.91, 
eerste tot en met derde lid, vijfde, zesde, achtste en tiende lid, 4.94, eerste, derde en 
vijfde lid, 4.95 tot en met 4.100, eerste lid, 4.101, 4.102, 4.105, 4.106, 4.108 en 4.109; e. 
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Besluit bestuurlijke boete Drank‐ en 
Horecawet

Bijlage bij het 
Besluit 
bestuurlijke 
boete Drank‐ 
en Horecawet 

Overtreding Boetebedrag (€) I II Categorie A Artikel 3 (als de vergunning nog niet is 
verleend) Artikel 4, vijfde lid Artikel 9, derde lid Artikel 9, vierde lid Artikel 20, vierde lid 
Artikel 29, derde lid Artikel 35, vierde lid 680 1360 Categorie B Artikel 4, eerste lid Artikel 
12, eerste lid Artikel 12, tweede lid Artikel 14, eerste lid Artikel 14, tweede lid Artikel 15, 
eerste lid Artikel 15, tweede lid Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18, derde lid Artikel 19, eerste 
lid Artikel 19, tweede lid Artikel 24, eerste lid Artikel 24, tweede lid Artikel 24, derde lid 
Artikel 25a, eerste lid Artikel 25b, eerste lid Artikel 25c, eerste lid Artikel 25d, eerste lid, 
onder a Artikel 25d, eerste lid, onder b Artikel 35, tweede lid  1020 2040 Categorie C 
Artikel 2, tweede lid Artikel 3 (als de vergunning niet is aangevraagd of is geweigerd) 
Artikel 13, eerste lid Artikel 13, tweede lid Artikel 18, eerste lid Artikel 20, eerste lid Artikel 
20, tweede lid Artikel 20, derde lid Artikel 22, eerste lid, onder a Artikel 22, eerste lid, 
onder b Artikel 22, eerste lid, onder c Artikel 22, tweede lid, onder a Artikel 22, tweede lid, 
onder b Artikel 25, eerste lid, onder a Artikel 25, eerste lid, onder b Artikel 25, tweede lid 
Artikel 25, derde lid Artikel 38



Besluit bestuurlijke boete overlast in de 
openbare ruimte

Artikel 3 Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor overtreding van voorschriften als 
bedoeld in artikel 154b, eerste lid, onderdeel b, van de wet, voor zover die voorschriften 
betrekking hebben op: a. het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen; b. het ter 
inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen; c. het ter inzameling aanbieden van 
bedrijfsafvalstoffen; d. buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten 
een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, een stof of voorwerp in de 
bodem brengen, storten, houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een wijze die 
aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu; e. het achterlaten 
van straatafval in de openbare ruimte; f. het doorzoeken of verspreiden van afvalstoffen of 
inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan; g. het door de eigenaar plaatsen van 
afvalbakken bij een inrichting voor het verbruiken van eet‐ en drinkwaren; h. het door de 
verspreider opruimen van weggeworpen reclamebiljetten of ander promotiemateriaal; i. 
het achterlaten van zwerfafval bij vervoeren, laden of lossen van afvalstoffen; j. het op een 
voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen; k. het zich ontdoen 
van een autowrak, afkomstig uit een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, 
genoemd in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.



Besluit bestuurlijke boete overlast in de 
openbare ruimte

Bijlage als 
bedoeld in 
artikel 4, 
eerste lid , 
van het 
Besluit 
bestuurlijke 
boete overlast 
in de 
openbare 
ruimte 

A. Voorschrift uit de plaatselijke verordening Boete in euro’s A.1 Op door het college 
aangewezen openbare plaatsen gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen 
onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden 140 A.2 Zonder vergunning op een 
openbare plaats als dienstverlener optreden of zijn diensten als zodanig aanbieden 190 A.3 
Als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids ten behoeve van publiek 
optreden op een door de burgemeester aangewezen openbare plaats, waar dit niet is 
toegestaan 190 A.4 De weg of een weggedeelte anders gebruiken dan overeenkomstig de 
publieke functie daarvan, waardoor – aan de weg schade wordt toegebracht of kan 
worden toegebracht 240 – de bruikbaarheid van de weg wordt belemmerd of kan worden 
belemmerd 240 – het beheer of onderhoud van de weg wordt belemmerd of kan worden 
belemmerd 240 A.5 Zonder vergunning of anders dan de daarin gestelde voorwaarden de 
weg of een weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie 
daarvan (bijv. terrasverbod, reclameborden) 240 A.6 Zich met een winkelwagentje op of 
aan de weg bevinden op meer dan de toegestane afstand van het bedrijf dat het 
winkelwagentje ter beschikking heeft gesteld 95 A.7 Als houder van een openbare 
inrichting na sluitingstijd – die inrichting voor bezoekers geopend hebben 280 – in die 
inrichting bezoekers laten verblijven 280 A.8 Zich als bezoeker in een openbare inrichting 
bevinden – na sluitingstijd 95 – gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn 95 
A.9 Een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats 
zichtbaar is bekrassen of bekladden 140 A.10 Op een openbare plaats of dat gedeelte van 
een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is zonder schriftelijke toestemming van 
de rechthebbende een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding dan wel 
met enigerlei stof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aanplakken of op andere wijze 
aanbrengen 140 A.11 Aanplakborden gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame 
140 A.12 Als houder van een schriftelijke toestemming niet voldoen aan de verplichting 
om op eerste vordering van een opsporingsambtenaar de schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende op een openbare plaats/dat gedeelte van een onroerende zaak ter inzage 
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Besluit bestuurlijke boetes echtheids‐ en 
geschiktheidscontrole van 
eurobankbiljetten en euromunten

Artikel 2  1 Het basisbedrag voor de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de 
Muntwet 2002 bedraagt: a. € 12.500, indien sprake is van een overtreding als bedoeld in 
artikel 6, eerste lid van de verordening valsemunterij voor zover de overtreding betrekking 
heeft op euromunten; b. € 7.500, indien sprake is van een overtreding als bedoeld in de 
artikelen 3, eerste en tweede lid, en 4, eerste lid, van de verordening echtheids‐ en 
geschiktheidscontrole euromunten; c. € 25.000, indien sprake is van een overtreding als 
bedoeld in artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. 2 De Nederlandsche Bank N.V. 
kan het basisbedrag met ten hoogste 100% verlagen of met ten hoogste 50% verhogen, 
indien de ernst of de duur van de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging 
rechtvaardigt. 3 De Nederlandsche Bank N.V. kan voorts het basisbedrag met ten hoogste 
100% verlagen of met ten hoogste 50% verhogen, indien de mate van verwijtbaarheid van 
de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.



Besluit bestuurlijke boetes financiële 
sector

Artikel 10   1 Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet op 
het financieel toezicht of in een hierna genoemd artikel van een op die wet gebaseerde 
algemene maatregel van bestuur, is beboetbaar zoals bepaald in onderstaande tabellen. 2 
Overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 1:28, tweede of derde lid, van 
de Wet op het financieel toezicht is beboetbaar met categorie 3. 3 Indien in onderstaande 
tabellen in de kolom «Boetecategorie» tussen haakjes een bedrag is opgenomen, geldt dit 
bedrag op grond van artikel 1:81, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht als 
maximumbedrag. In dat geval geldt als basisbedrag de helft van dat maximumbedrag. 4 
Indien in onderstaande tabellen in de kolom «Boetecategorie» tussen haakjes een 
percentage is opgenomen, kan op grond van artikel 1:82, tweede lid, van de Wet op het 
financieel toezicht bij overtreding van dat voorschrift een bestuurlijke boete worden 
opgelegd van ten hoogste het opgenomen percentage van de netto‐omzet van de 
overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke 
boete wordt opgelegd. 5 Indien in onderstaande tabellen in de kolom «Bijzondere termijn 
openbaarmaking» een «P» staat opgenomen, maakt de toezichthouder op grond van 
artikel 1:97, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht het besluit tot het opleggen 
van een bestuurlijke boete zo spoedig mogelijk openbaar.

Besluit bijzondere spoorwegen Artikel 18  Overtreding van het gestelde in de artikelen 3, 4, 6, tweede en derde lid, 7, derde lid, 8, 
vijfde lid, 11, eerste en vijfde lid, of 14, eerste lid, is een overtreding waarvoor een 
bestuurlijke boete kan worden opgelegd als bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de wet.



Besluit handhaving en overige zaken Wet 
dieren

Artikel 2.2 
Boetecategori
eÃ«n

1 De hoogte van de bestuurlijke boete die Onze Minister aan een overtreder voor een 
overtreding kan opleggen wordt overeenkomstig de volgende boetecategorieën 
vastgesteld: a. categorie 1: € 500; b. categorie 2: € 1500; c. categorie 3: € 2500; d. 
categorie 4: € 5000; e. categorie 5: € 10.000 of, indien dat meer is, 10% van de jaaromzet. 
2 Indien de hoogte van de krachtens het derde lid aangewezen boetecategorie door het 
met de overtreding te behalen economische voordeel aanmerkelijk wordt overschreden, 
kan Onze Minister een bestuurlijke boete  opleggen van ten hoogste categorie 5, bedoeld 
in het eerste lid. 3 Bij ministeriële regeling worden de bepalingen waarvoor in geval van 
overtreding een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, ingedeeld overeenkomstig de 
daarbij aangewezen boetecategorie. 4 In de regeling, bedoeld in het derde lid, kan worden 
bepaald dat de hoogte van de bestuurlijke boete voor een overtreding wordt vastgesteld 
op het bedrag behorende bij de naasthogere boetecategorie ten opzichte van de 
categorie, bedoeld in het derde lid, indien bij de betreffende gedraging een in die regeling 
vastgesteld percentage dieren van het totaal aantal betrokken dieren was betrokken op 
een in die regeling aangewezen wijze.



Besluit natuurbescherming Artikel 4.1  1 Als gedragingen als bedoeld in artikel 7.6, eerste lid, van de wet worden aangewezen: a. 
het binnenbrengen in de Gemeenschap van een specimen in strijd met het bepaalde in 
artikel 4, derde en vierde lid, van de CITES‐basisverordening; b. handelen in strijd met een 
voorwaarde of vereiste, verbonden aan een vergunning of certificaat op grond van artikel 
11, derde lid, van de CITES‐basisverordening, voor zover de voorwaarde of het vereiste ziet 
op de administratie, de verstrekking van gegevens of het merken van dieren, planten of 
eieren; c. handelen in strijd met de artikelen 33, eerste lid, onderdeel c, en 40, eerste lid, 
onderdeel d, van de CITES‐uitvoeringsverordening van de Commissie van 4 mei 2006 
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de 
bescherming van in het wild levende dier‐ en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer (PB L 166), en d. handelen in strijd met het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 3.27 en 3.28 van dit besluit. 2 De op grond van 7.6, tweede lid, vast 
te stellen bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste 50% van het bedrag dat is vastgesteld 
voor de eerste categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
3 In afwijking van het tweede lid bedraagt de op grond van 7.6, tweede lid, vast te stellen 
bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de eerste categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, indien ten tijde van het 
begaan van een overtreding nog geen vijf jaren zijn verstreken sinds een eerder aan de 
overtreder opgelegde bestuurlijke boete voor een overtreding, behorende tot eenzelfde 
categorie van gedragingen als bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk is geworden.



Besluit risico's zware ongevallen 2015 Artikel 17 1 Handelen of nalaten door de werkgever, zijnde exploitant, of de werkgever, bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, in strijd met het bij of krachtens artikel 6, eerste lid, tweede zin, van de 
Arbeidsomstandighedenwet bij of krachtens de artikelen 3, eerste en derde lid, 5, 6, 
eerste, derde, vijfde tot en met achtste lid, 7, eerste, tweede, derde, vijfde, zesde en 
zevende lid, 8, derde tot en met vijfde lid, 9, 10, eerste tot en met vierde, zesde tot en met 
negende, elfde tot en met dertiende lid, 11, eerste tot en met vijfde en zevende lid, 12, 13, 
derde lid, 14 of 15, tweede lid, bepaalde, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 6, derde 
lid, van de Arbeidsomstandighedenwet. 2 Als overtreding waarvoor een bestuurlijke boete 
kan worden opgelegd, wordt aangemerkt het handelen of nalaten door de werkgever, 
zijnde exploitant, de werkgever, bedoeld in artikel 3, eerste lid, of de in de inrichting 
werkzame zelfstandige of werkgever die de arbeid zelf verricht, in strijd met het bij of 
krachtens artikel 3, tweede lid, of de in het eerste lid genoemde artikelen bepaalde, met 
uitzondering van artikel 5, derde lid. 3 Als ernstige overtreding in de zin van artikel 34, 
zesde en negende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt een 
overtreding waardoor de werkgever, zijnde exploitant, de werkgever, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, of de in de inrichting werkzame zelfstandige of werkgever die de arbeid zelf 
verricht, weet of redelijkerwijs moet weten, dat levensgevaar of ernstige schade aan de 
gezondheid van een of meer werknemers dan wel van de in de inrichting werkzame 
zelfstandige of werkgever die de arbeid verricht, ontstaat of te verwachten is. 4 Als 
soortgelijke verplichtingen en verboden als bedoeld in artikel 34, vijfde en zevende lid, van 
de Arbeidsomstandighedenwet worden aangewezen verplichtingen en verboden die 
voortvloeien uit het bij of krachtens een ander lid of onderdeel van de in het eerste lid 
genoemde artikelen en artikelleden bepaalde, mits het boetenormbedrag voor de 
bestuurlijke boete op overtreding van deze verplichting of dat verbod op grond van de 
beleidsregels, bedoeld in artikel 34, tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, hoger 
is dan 12.500 euro. 5 In afwijking van het vierde lid wordt een overtreding van artikel 5, 
eerste lid, of artikel 7, zesde lid, aangemerkt als een soortgelijke overtreding indien het 
b b d d d d d b l d l b d ld k l



Besluit uitvoering EU‐verordeningen 
financiële markten

Artikel 5 1 De bevoegde autoriteit kan ter zake van overtreding van voorschriften gesteld ingevolge 
de in de bijlage 2 genoemde artikelen een bestuurlijke boete opleggen, met toepassing van 
het basisbedrag, maximumbedrag en, indien van toepassing, het percentage van de netto‐
omzet van de boetecategorie waarin het voorschrift is gerangschikt. 2 Indien de bijlage, ter 
uitvoering van artikel 1:81, derde lid, een verhoogd maximumbedrag of, ter uitvoering van 
artikel 1:82, tweede lid, een percentage van de netto‐omzet vermeldt, geldt dat 
maximumbedrag of percentage. 3 Indien de bijlage, ter uitvoering van artikel 1:81, derde 
lid, een verhoogd maximumbedrag vermeldt, geldt als basisbedrag de helft van dat 
maximumbedrag. 4  Paragraaf 1 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector is van 
overeenkomstige toepassing.



Besluit uitvoering EU‐verordeningen 
financiële markten

Bijlage 2 
Bestuurlijke 
boete 

(...) Verordening (EG) nr. 809/2004 (prospectus) Verordening (EG) nr. 924/2009 
(grensoverschrijdende betalingen Verordening (EG) nr. 1060/2009 (ratingbureaus) 
Verordening (EU) nr. 583/2010 (essentiële beleggersinformatie)  Verordening (EU) nr. 
1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten) Verordening (EU) nr. 236/2012 (short 
selling en kredietverzuimswaps) Verordening (EU) nr. 260/2012 (betaaldiensten) 
Verordening (EU) nr. 648/2012 (Emir) Verordening (EU) nr. 345/2013 (Europese 
durfkapitaalfondsen) Verordening (EU) nr. 346/2013 (Europese 
sociaalondernemerschapsfondsen) Verordening (EU) nr. 575/2013 (Kapitaalvereisten) 
Verordening (EU) nr. 596/2014 (marktmisbruik) Artikelen uit de volgende verordeningen 
die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) nr. 596/2014 (marktmisbruik) Verordening 
(EU) nr. 600/2014 (MiFIR) Verordening (EU) nr. 806/2014 (gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme) Verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale 
effectenbewaarinstellingen) Verordening (EU) nr. 1286/2014 (PRIIP’s): Verordening (EU) 
nr. 2015/35 (Solvabiliteit II) Verordening (EU) nr. 2015/63 (afwikkelingsfonds): 
Verordening (EU) nr. 2015/760 (Europese langetermijnbeleggingsinstellingen) Verordening 
(EU) nr. 2015/751 (afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde 
betalingstransacties) Verordening (EU) nr. 2016/1011 (benchmarks) Verordening (EU) nr. 
2017/565 (MiFID II organisatorische vereisten) Verordening (EU) nr. 2015/2365 (SFTR): 
Verordening (EU) nr. 2017/2358 (productontwikkeling en ‐governance) Verordening (EU) 
nr. 2017/2359 (verzekeringen met een beleggingscomponent) Verordening (EU) nr. 
2017/2402 (securitisaties) Verordening (EU) nr. 2017/1131 (geldmarktfondsen)



Boetebesluit socialezekerheidswetten Artikel 2c 
Hoogte van 
de 
werkgeversbo
ete bij niet of 
niet 
behoorlijke 
melding

 1 De hoogte van de bestuurlijke boete, bedoeld in de artikelen 38, derde lid, 38a, achtste 
lid, 38aa, derde lid, en 63c van de ZW bedraagt: a. € 70, indien de aangifte van de 
ongeschiktheid tot werken, de aangifte van de laatste dag van de dienstbetrekking, de 
hersteldmelding respectievelijk de melding zich niet meer te laten bijstaan door een 
persoon als bedoeld in artikel 63c van de ZW, of de melding, bedoeld in artikel 38a, 
zevende lid, van de ZW, minder dan 7 kalenderdagen te laat is gedaan; b. € 230, indien de 
aangifte van de ongeschiktheid tot werken, de aangifte van de laatste dag van de 
dienstbetrekking, de hersteldmelding respectievelijk de melding zich niet meer te laten 
bijstaan door een persoon als bedoeld in artikel 63c van de ZW, of de melding, bedoeld in 
artikel 38a, zevende lid, van de ZW, 7 kalenderdagen of meer doch minder dan 28 
kalenderdagen te laat is gedaan; c. € 455, indien de aangifte van de ongeschiktheid tot 
werken, de aangifte van de laatste dag van de dienstbetrekking, de hersteldmelding 
respectievelijk de melding zich niet meer te laten bijstaan door een persoon als bedoeld in 
artikel 63c van de ZW, of de melding, bedoeld in artikel 38a, zevende lid, van de ZW, 28 
kalenderdagen of meer te laat is gedaan; d. € 455, indien de aangifte van de 
ongeschiktheid tot werken, de datum van de laatste dag van de dienstbetrekking, de 
datum van herstel respectievelijk de datum sedert wanneer de werkgever zich niet meer 
laat bijstaan door een persoon als bedoeld in artikel 63c van de ZW, of de melding, 
bedoeld in artikel 38a, zevende lid, van de ZW, onjuist is opgegeven.



Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet Artikel 73  1 De hoogte van de op grond van artikel 62, tweede lid, van de wet te bepalen bestuurlijke 
boete bedraagt voor de volgende categorieën: a. niet op de voorgeschreven wijze 
administreren, registreren, melden of invullen van gegevens: € 50; b. niet tijdig 
administreren, registreren, melden of indienen: € 100; c. niet volledig administreren, 
registreren, melden of invullen of niet ondertekenen: € 200; d. niet naar waarheid 
administreren, registreren, melden of invullen: € 300; e. niet administreren, registreren, 
melden, indienen of aanwezig hebben: € 300. 2 Bij ministeriële regeling wordt per 
overtreding de hoogte van de bestuurlijke boete aangewezen overeenkomstig het eerste 
lid.



Warenwetbesluit bestuurlijke boeten Artikel 2 1 Voor elke in de bijlage omschreven overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens 
de Warenwet, bepaalt het in de kolommen I en II opgenomen bedrag de te betalen 
bestuurlijke boete, dan wel bepaalt de in kolom III opgenomen aanduiding «x» dat ter zake 
van die overtreding een omzetgerelateerde bestuurlijke boete kan worden opgelegd. 2 De 
omzetgerelateerde boete bedoeld in het eerste lid is gelijk aan één procent van de 
jaaromzet in het boekjaar voorafgaande aan de overtreding met een maximum gelijk aan 
het bedrag van een geldboete van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht indien de in de overtreding genoemde gedraging opzettelijk is 
verricht dan wel een half procent indien de in de overtreding genoemde gedraging met 
grove schuld is verricht. 3 De berekening van de omzet, bedoeld in het eerste lid, geschiedt 
op voet van het bepaalde voor de netto‐omzet in artikel 377, zesde lid, van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Overige ministeriële regelingen 
Citeertitel Relevante 

onderdelen 



Algemene douaneregeling Artikel 10:1  1 Het drukken van formulieren van certificaten inzake goederenverkeer zonder een 
vergunning van de Minister van Financiën en het drukken van certificaten van oorsprong 
zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking vormen verzuimen ter zake waarvan door de inspecteur een 
bestuurlijke boete kan worden opgelegd van ten hoogste € 160. 2 Overtreding van het 
verbod: a. bedoeld in artikel 1:14, vierde lid; of b. bedoeld in artikel 1:16, vierde lid; vormt 
een verzuim ter zake waarvan door de inspecteur een bestuurlijke boete kan worden 
opgelegd van ten hoogste € 160.

Algemene douaneregeling Artikel 10:2 Het opstellen van een leveranciersverklaring of een verklaring omtrent de preferentiële 
oorsprong op de factuur of op een ander handelsbescheid op basis van onvolledige of 
onjuiste gegevens of zonder dat het bewijs daarvoor in de administratie aanwezig is vormt 
een verzuim ter zake waarvan door de inspecteur een bestuurlijke boete kan worden 
opgelegd van ten hoogste € 160.

Algemene douaneregeling Artikel 10:3  Indien wijziging in de inrichting van een ruimte voor tijdelijke opslag wordt aangebracht 
zonder goedkeuring van de inspecteur, vormt dit een verzuim ter zake waarvan door de 
inspecteur een bestuurlijke boete kan worden opgelegd van ten hoogste € 160.



Algemene douaneregeling Artikel 10:4  Het achterwege laten van: a. de kennisgeving, bedoeld in artikel 2:0, eerste lid; b. de 
kennisgeving, bedoeld in artikel 2:4, eerste lid; c. het tijdig indienen van de aangifte, 
bedoeld in artikel 2:2a, eerste lid; d. het onverwijld ter beschikking stellen van het 
overzicht, bedoeld in artikel 2:2a, tweede lid; e. de mededeling, bedoeld in artikel 2:5, 
derde lid; of f. de aankomstmelding, bedoeld in artikel 6:1a, eerste lid; vormt een verzuim 
ter zake waarvan door de inspecteur een bestuurlijke boete kan worden opgelegd van ten 
hoogste € 160.

Arbeidsomstandighedenregeling Artikel 8.29a 
Overtredinge
n 

Als overtreding ter zake waarvan een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt 
aangemerkt het handelen of het nalaten in strijd met de voorschriften welke zijn 
opgenomen in de artikelen 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4.3 tot en met 4.7, 4.9, 4.11 tot 
en met 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, tweede lid, 4.19b, 4.20, tweede lid, 4.20a, 4.20b, eerste, 
derde, vierde en vijfde lid, 4.22 tot en met 4.26, 5.1 tot en met 5.3, 8.1, tweede lid, 8.2, 
8.3, 8.4, derde lid, 8.5 tot en met 8.11, 8.12, eerste en tweede lid, en 8.13 tot en met 8.29.



Beleidsregel bestuursrechtelijke 
handhaving Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 2018

Artikel 2  Indien een werkgever de op hem rustende verplichting, bedoeld in artikel 7, van de wet, 
niet of onvoldoende nakomt, wordt hem per werknemer ten aanzien van wie de 
overtreding is begaan een bestuurlijke boete opgelegd waarvan de hoogte wordt bepaald 
aan de hand van onderstaande tabel. Boetebedragen overtreding artikel 7 Duur 
onderbetaling ≤ 1 maand >1 – < 3 maanden 3 – < 6 maanden ≥ 6 maanden < 5% € 500 € 
750 € 1.000 € 1.250 5% – < 10% € 750 € 1.000 € 1.250 € 2.000 10% – < 25% € 1.250 € 
2.000 € 3.000 € 4.500 25% – < 50% € 2.000 € 3.000 € 4.500 € 7.000 ≥ 50% € 3.000 € 4.500 
€ 7.000 € 10.000 Minder dan € 50 onderbetaling: € 500.



Beleidsregel bestuursrechtelijke 
handhaving Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 2018

Artikel 3 1 Indien een werkgever de op hem rustende verplichting, bedoeld in artikel 7a, van de wet, 
niet of onvoldoende nakomt, wordt hem per werknemer ten aanzien van wie de 
overtreding is begaan een bestuurlijke boete opgelegd waarvan de hoogte wordt bepaald 
aan de hand van onderstaande tabel. Boetebedragen overtreding artikel 7a Periode waarin 
ten minste eenmaal het loon niet giraal is uitbetaald ≤ 1 maand € 500 >1 – < 3 maanden € 
750 3 – < 6 maanden € 1.000 6 maanden of langer € 1.250 2 Voor een overtreding van 
artikel 7a, eerste lid, van de wet wordt geen boete opgelegd voor zover voor dezelfde 
feiten een boete wordt opgelegd wegens het niet naleven van artikel 7, 13 of 13a van de 
wet



Beleidsregel bestuursrechtelijke 
handhaving Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 2018

Artikel 4 Artikel 4 1 Indien een werkgever de op hem rustende verplichting de werkzaamheden 
schriftelijk overeen te komen op grond van artikel 12b van de wet niet of onvoldoende 
nakomt, wordt hem, in afwijking van artikel 8, per werknemer een bestuurlijke boete 
opgelegd van € 250, mits overigens wordt voldaan aan de verplichting, bedoeld in artikel 
18b, tweede lid, onderdeel e, onder 2, van de wet, tenzij het tweede lid van toepassing is. 
2 Indien eerder een overtreding als bedoeld in het eerste lid door de werkgever is begaan, 
wordt hem, in afwijking van artikel 8, per werknemer een bestuurlijke boete opgelegd 
waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel, mits overigens 
wordt voldaan aan de verplichting, bedoeld in artikel 18b, tweede lid, onderdeel e, onder 
2, van de wet. Duur tewerkstelling ≤ 1 maand € 1.250 >1 – < 3 maanden € 2.000 3 – < 6 
maanden € 3.000 6 maanden of langer € 4.500.



Beleidsregel bestuursrechtelijke 
handhaving Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 2018

Artikel 5 1 Indien een werkgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 13 
van de wet, wordt hem per werknemer ten aanzien van wie de overtreding is begaan een 
bestuurlijke boete opgelegd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig de 
tabel in artikel 2. 2 Indien een werkgever kan aantonen dat hij na een schriftelijke 
volmacht van de werknemer het ingehouden bedrag heeft voldaan aan een derde ter 
voldoening van een betalingsverplichting van de werknemer en anderszins geen bedrag 
heeft ingehouden dat op grond van artikel 13 van de wet niet is toegestaan, wordt in 
afwijking van het eerste lid de boete vastgesteld overeenkomstig de tabel in artikel 3, 
tenzij ten aanzien van dezelfde werknemer tevens een overtreding van enig ander artikel 
van de wet wordt geconstateerd. Deze matiging vindt slechts plaats indien de volmacht is 
afgegeven voorafgaand aan de inhouding. 3 Indien een werkgever ten aanzien van 
dezelfde werknemer naast artikel 13 tevens de artikelen 7, of 13a van de wet heeft 
overtreden, wordt de boetehoogte gebaseerd op het totaal der bedragen waarvoor deze 
overtredingen zijn begaan en vastgesteld overeenkomstig de tabel in artikel 2. 4 Om te 
bepalen of ten aanzien van een overtreding van artikel 13 van de wet een boete wordt 
opgelegd, wordt van het totale bedrag van loon en vergoedingen op de in artikel 626 van 
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek genoemde opgave het deel van het loonbedrag en 
vergoedingen dat hoger is dan het minimumloon afgezet tegen de niet toegestane 
inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon. Indien het totaalbedrag aan niet 
toegestane inhoudingen en verrekeningen hoger is dan het deel van het loon en 
vergoedingen dat hoger is dan het minimumloon, wordt een boete opgelegd voor een 
overtreding van artikel 13 van de wet. 5 Indien een werkgever kan aantonen dat een 
verrekening in strijd met artikel 13 van de wet slechts de verrekening betreft van hetgeen 
op het loon in een voorgaande betaalperiode teveel is betaald en het ook kenbaar voor de 
werknemer was dat deze verrekening teveel betaald loon betreft, wordt geen boete 
opgelegd indien het verrekende bedrag per betaalperiode niet meer bedraagt dan 10% van 
het voor de werknemer geldend minimumloon. De mogelijkheid tot verrekening van 

l b ld l d ld d k d



Beleidsregel bestuursrechtelijke 
handhaving Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 2018

Artikel 6 1 Indien een werkgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in artikel 13a van de wet, 
wordt hem per werknemer ten aanzien van wie de overtreding is begaan een bestuurlijke 
boete opgelegd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig de tabel in artikel 
2. 2 Indien niet overeenkomstig artikel 13a, vierde lid, van de wet de langere arbeidsduur 
tijdig wordt gecompenseerd in betaalde vrije tijd dan wel giraal wordt uitbetaald, wordt de 
werkgever per werknemer ten aanzien van wie de overtreding is begaan een bestuurlijke 
boete opgelegd overeenkomstig de tabel in artikel 2, met dien verstande dat de duur van 
de onderbetaling wordt bepaald door het aantal uitbetalingstermijnen waarin de langere 
arbeidsduur is ontstaan. 3 Indien een werkgever ten aanzien van dezelfde werknemer 
naast artikel 13a tevens artikel 7, of 13, van de wet heeft overtreden, wordt de 
boetehoogte gebaseerd op het totaal der bedragen waarvoor deze overtredingen zijn 
begaan en vastgesteld overeenkomstig de tabel in artikel 2.



Beleidsregel bestuursrechtelijke 
handhaving Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 2018

Artikel 7  Indien een werkgever de op hem rustende verplichting, bedoeld in artikel 15 van de wet, 
niet of onvoldoende nakomt, wordt hem per werknemer ten aanzien van wie de 
overtreding is begaan een bestuurlijke boete opgelegd waarvan de hoogte wordt bepaald 
aan de hand van onderstaande tabel, met dien verstande dat een bestuurlijke boete 
uitsluitend wordt opgelegd als de betaalde vakantiebijslag minder bedraagt dan 8% van 
het minimumloon, bedoeld in artikel 7 van de wet. Boetebedragen overtreding artikel 15 
Onderbetaling < 5% of minder dan € 50 € 250 5% – < 10% € 500 10% – < 25% € 1.000 25% 
– < 50% € 1.500 ≥ 50% € 2.000.



Beleidsregel bestuursrechtelijke 
handhaving Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 2018

Artikel 8 1 Indien een werkgever niet of niet tijdig de bescheiden verstrekt als bedoeld in artikel 
18b, tweede lid, van de wet wordt hem voor iedere werknemer die het betreft een 
bestuurlijke boete opgelegd van € 12.000. 2 De boete voor een overtreding van artikel 
18b, tweede lid, van de wet wordt gematigd, indien de werkgever kan aantonen dat 
sprake is geweest van een arbeidsduur die korter was dan zes maanden. In dat geval wordt 
de boetehoogte bepaald aan de hand van onderstaande tabel. Boetebedragen overtreding 
artikel 18b, tweede lid, bij arbeidsduur korter dan zes maanden Duur tewerkstelling ≤ 1 
maand € 5.000 >1 – < 3 maanden € 7.000 3 – < 6 maanden € 9.000.



Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet 
en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 
2016

Artikel 1   1 Deze beleidsregel is van toepassing op alle overtredingen die als zodanig bij of krachtens 
de Arbeidstijdenwet zijn aangemerkt en die betrekking hebben op arbeid verricht door 
personen als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, onder a, van de Arbeidstijdenwet en 
arbeid in bedrijven of inrichtingen die rechtstreeks betrekking heeft op arbeid verricht in of 
op motorrijtuigen als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, onder a, van de Arbeidstijdenwet. 
2 Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 10:5 van de 
Arbeidstijdenwet wordt voor alle overtredingen als uitgangspunt gehanteerd de 
normbedragen die gelden voor de onderscheiden onderwerpen in de Tarieflijst 
normbedragen bestuurlijke boete  wegvervoer die als bijlage 1 bij deze beleidsregel is 
gevoegd. 3 Bij de toepassing van het tweede lid wordt onderscheid gemaakt tussen: a. 
overtredingen waarvoor direct bij constatering een bestuurlijke boete wordt opgelegd en 
die zijn genoemd in de lijst die is opgenomen als bijlage 2 bij deze beleidsregel, en b. 
overtredingen waarvoor overeenkomstig bijlage 2 eerst een waarschuwing wordt gegeven 
(preventief handhavingstraject) en pas nadat eenzelfde overtreding nogmaals is 
geconstateerd, wordt overgegaan tot oplegging van een bestuurlijke boete.

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet 
en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 
2016

Bijlage 1   Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete wegvervoer (boetecatalogus) als 
bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en 
Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet 
en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 
2016

Bijlage 2  Lijst overtredingen waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd als bedoeld in 
artikel 1, derde lid, onder a, van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en 
Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016

Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs 2014

Artikel 1 Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de 
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt voor alle overtredingen als 
uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die zijn neergelegd in de ‘Tarieflijst 
boetenormbedragen bestuurlijke boete Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’ 
die als bijlage bij deze beleidsregels is gevoegd.



Binnenvaartregeling  Artikel 11.1  1 De bedragen van de bestuurlijke boete op overtredingen als bedoeld in de artikelen 5, 
eerste lid, 6, eerste lid en zesde lid, 7, eerste lid, 8, derde lid, 10, tweede lid, 11, 12, 13, 
vierde lid, 21, eerste lid, 22, negende lid, 23, eerste lid, 25, vierde lid en vijfde lid28, 
zevende lid, 31, vierde lid, 33, tweede lid, 36, vierde lid, 37, tweede lid, 38, zevende lid, 43, 
tweede lid, en 46, tweede lid, van de wet zijn opgenomen in tabel 1 in bijlage 11.1 bij deze 
regeling. 2 De bedragen van de bestuurlijke boete op overtredingen als bedoeld in de 
artikelen 39c, derde lid, en 39e, van de wet zijn opgenomen in tabel 2 in bijlage 11.1 bij 
deze regeling.

Binnenvaartregeling Bijlage 11.1 als 
bedoeld in 
artikel 11.1 

[Tabel 1 en tabel 2]



Regeling bestuurlijke boetes GWWD Artikel 2. 
(hoogte 
bestuurlijke 
boetes) 

 1 De hoogte van de bestuurlijke boetes die de Minister op grond van artikel 120b van de 
wet voor overtredingen als bedoeld in artikel 120a, eerste lid, onderdeel a, van de wet kan 
opleggen, wordt vastgesteld overeenkomstig de bedragen die horen bij de 
boetecategorieën die in de bijlagen 1, 2, 3 of 4 voor de desbetreffende overtredingen zijn 
vastgelegd. 2 De bedragen bij de boetecategorieën, bedoeld in het eerste lid, zijn: a. voor 
de categorie geringe overtredingen: € 500,−; b. voor de categorie overtredingen: € 1.500,−; 
c. voor de categorie ernstige overtredingen: € 2.500,−. d. voor de categorie overtredingen 
met verhoogde boete, zijnde overtredingen begaan ten aanzien van: 1°. zes of meer 
dieren, met uitzondering van pluimvee; 2°. indien het pluimvee betreft: – meer dan 7,5 
procent van het aantal dieren op een transport, of – meer dan 5 procent van het aantal 
dieren op een transport ingeval die dieren dood zijn aangetroffen: € 6000,−

Regeling formulieren Leegstandwet Bijlage I  Bijlage I

Regeling formulieren Leegstandwet Bijlage II  Bijlage II



Regeling gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden 

Artikel 9.6 
Hoogte van de 
bestuurlijke 
boete

1 De hoogte van de bestuurlijke boete, die de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 90 
van de wet kan opleggen bij een overtreding, is gelijk aan het geldbedrag dat in bijlage XIII 
voor de desbetreffende overtreding is vermeld. 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt 
de bestuurlijke boete voor een overtreding met betrekking tot professioneel gebruik van 
biociden de helft van het geldbedrag, genoemd in bijlage XIII, behoudens indien: a. de 
gebruiker beschikt of dient te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid; b. het 
gebruik van de desbetreffende biocide onderdeel uitmaakt van het verrichten van een 
dienst.

Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren

Artikel 1.2 
Indeling 
categorieën 
bestuurlijke 
boete

De hoogte van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van het besluit, 
wordt vastgesteld overeenkomstig de bedragen die horen bij de boetecategorieën die in 
de bijlage bij deze regeling voor desbetreffende overtredingen zijn vastgelegd.



Subsidieregeling pilot tweetalig primair 
onderwijs

Artikel 9 
Verplichtingen

 1. Het bevoegd gezag heeft een algemene meldingsplicht op grond van de Regeling OCW‐
subsidies. Het bevoegd gezag doet onverwijld een melding bij de minister van feiten en 
omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidieverstrekking. Bij de melding 
worden de stukken overgelegd die betrekking hebben op de gemelde feiten en 
omstandigheden en wordt de oorzaak van de gemelde feiten en omstandigheden 
toegelicht. 2. Het bevoegd gezag doet in ieder geval een melding indien het voor het 
bevoegd gezag aannemelijk is of had moeten zijn dat: a) de activiteiten waarvoor de 
subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zijn verricht of zullen worden verricht of; 
b) niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidieverplichtingen wordt voldaan of zal worden 
voldaan. 3. Het bevoegd gezag heeft een bijzondere meldingsplicht op grond van de Wet 
bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies. Het bevoegd 
gezag doet onverwijld melding bij de minister zodra de datum waarop de activiteiten 
waarvoor subsidie is verstrekt uiterlijk moeten zijn verricht, is verstreken zonder dat de 
activiteiten geheel zijn verricht. Het niet voldoen aan deze bijzondere meldingsplicht is een 
overtreding ter zake waarvan door de minister een bestuurlijke boete kan worden 
opgelegd. 4. Meldingen geschieden schriftelijk onder vermelding van ‘Melding’, aan: DUO, 
Postbus 606, 2700 ML te Zoetermeer en aan de directeur Primair Onderwijs, Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Postbus 16375, 2500 BJ, Den Haag. 
Voortgangsrapportage  5. Het bevoegd gezag toont aan de hand van een 
voortgangsrapportage jaarlijks aan dat aan de voorwaarden voor deelname aan de pilot 
tweetalig primair onderwijs wordt voldaan. 6. De voortgangsrapportage wordt jaarlijks 
voor 1 juli digitaal ingediend bij het Europees Platform, via tpo@epf.nl.

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Artikel 130  De hoogte van de bestuurlijke boete die overeenkomstig artikel 51 van de Meststoffenwet 
kan worden opgelegd, wordt vastgesteld overeenkomstig het bedrag dat in bijlage M voor 
de desbetreffende overtreding is vermeld.

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet  Bijlage M 
behorende bij 
artikel 130 

Bijlage M



Situatie/feiten Hoogte boete Opgelegd aan bedrijf/persoon
Verwijzing naar artikel 4.18, eerste lid: 
Rechter kan besluiten een 
overeenkomst niet te vernietigen 
indien, alle relevante aspecten in 
aanmerking genomen, dwingende 
redenen van algemeen belang het 
noodzakelijk maken dat de 
overeenkomst in stand blijft.

Ten hoogste 15 procent van 
de geraamde waarde van de 
opdracht

Aanbestedende dienst, speciale‐
sectorbedrijf dat partij is bij de 
overeenkomst

Verwijzing naar artikel 3.5, eerste lid: 
Rechter kan besluiten een 
overeenkomst niet te vernietigen 
indien, alle relevante aspecten in 
aanmerking genomen, dwingende 
redenen van algemeen belang het 
noodzakelijk maken dat de 
overeenkomst in stand blijft.

Ten hoogste 15 procent van 
de geraamde waarde van de 
opdracht

Aanbestedende dienst, speciale‐
sectorbedrijf dat partij is bij de 
overeenkomst



Overtreding van bepalingen in de 
Verordening op de advocatuur

Ten hoogste bedrag van de 
geldboete van de derde 
categorie (artikel 23, vierde 
lid, Wsr), geen bb indien 
klacht jegens dezelfde 
gedraging is ingediend

Advocaat



Schending van de inlichtingenplicht van 
artikel 15: Aan de Sociale 
verzekeringsbank op haar verzoek of 
onverwijld uit eigen beweging alle 
feiten en omstandigheden mee te 
delen, waarvan hem of haar 
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij 
van invloed kunnen zijn op het recht op 
kinderbijslag, de hoogte van de 
kinderbijslag, het geldend maken van 
het recht op kinderbijslag of op het 
bedrag van de kinderbijslag, dat wordt 
betaald.

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag, bij opzet 
bb ten hoogste bedrag van de 
vijfde categorie (artikel 23, 
vierde lid, WvSr), niet‐
opzettelijk bb ten hoogste 
bedrag van derde categorie, 
bij geen benadelingsbedrag 
bb ten hoogste bedrag van 
tweede categorie

Persoon die kinderbijslag ontvangt



Schending van de inlichtingenplicht van 
artikel 49: Aan de Sociale 
verzekeringsbank op haar verzoek of 
onverwijld uit eigen beweging alle 
feiten en omstandigheden mee te 
delen, waarvan hun redelijkerwijs 
duidelijk moet zijn dat zij van invloed 
kunnen zijn op het recht op uitkering, 
de hoogte van de uitkering of op het 
bedrag van de uitkering, dat wordt 
betaald. De verplichting geldt niet 
indien die feiten en omstandigheden 
door de Sociale verzekeringsbank 
kunnen worden vastgesteld op grond 
van bij wettelijk voorschrift als 
authentiek aangemerkte gegevens of 
kunnen worden verkregen uit bij 
ministeriële regeling aan te wijzen 
administraties. 

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag, bij opzet 
bb ten hoogste bedrag van de 
vijfde categorie (artikel 23, 
vierde lid, WvSr), niet‐
opzettelijk bb ten hoogste 
bedrag van derde categorie, 
bij geen benadelingsbedrag 
bb ten hoogste bedrag van 
tweede categorie

Persoon die ouderdomspensioen 
ontvangt



Formaliteiten tbv plaatsen onder 
douaneregeling of wederuitvoering niet 
voldaan binnen termijn ex artikel 149 
van het Douanewetboek van de 
Unie(Beëindiging van tijdelijke opslag: 
Niet‐Uniegoederen in tijdelijke opslag 
worden binnen 90 dagen onder een 
douaneregeling geplaatst of 
wederuitgevoerd) 

Ten hoogste € 321, tenzij 
bedrag aan rechten hoger 
dan € 321 en niet vervullen 
formaliteiten te wijten aan 
opzet of grove schuld: bb ten 
hoogste 100% bedrag aan 
rechten

Degene die de formaliteiten binnen 
deze termijn dient te vervullen en 
degene door wiens toedoen de 
formaliteiten niet binnen deze termijn 
worden vervuld



A. Voor goederen welke zijn geplaatst 
onder de bijzondere regelingen 
douanevervoer, opslag, tijdelijke invoer, 
bijzondere bestemming, of actieve 
veredeling of passieve veredeling, de 
formaliteiten ter beëindiging van die 
regeling in strijd met de 
douanewetgeving niet of niet tijdig 
worden vervuld.                                           
B. Goederen die onder de regeling 
douanevervoer zijn geplaatst in strijd 
met artikel 298, tweede lid, van de 
Uitvoeringsverordening 
Douanewetboek van de Unie niet langs 
een verplicht te volgen route worden 
vervoerd dan wel in strijd met de 
artikelen 276, tweede lid, 284, eerste 
lid, of 297, eerste lid, van de 
Uitvoeringsverordening 
Douanewetboek van de Unie niet 
binnen de voorgeschreven termijn bij 
het kantoor van bestemming worden 
aangebracht.

Ten hoogste € 321, tenzij 
bedrag aan rechten hoger 
dan € 321 en niet vervullen 
formaliteiten te wijten aan 
opzet of grove schuld: bb ten 
hoogste 100% bedrag aan 
rechten

A. Degene die de formaliteiten dient te 
vervullen en degene door wiens 
toedoen die formaliteiten niet of niet 
tijdig worden vervuld.                            
B. Degene die de goederen in strijd 
met genoemd artikel 298, tweede lid, 
vervoert, onderscheidenlijk de 
goederen in strijd met de genoemde 
artikelen 276, tweede lid, 284, eerste 
lid, of 297, eerste lid, niet tijdig 
aanbrengt, en degene door wiens 
toedoen het desbetreffende verzuim 
plaatsvindt



Wanneer in een douane‐entrepot een 
vermis (verschil tussen de  fysieke 
voorraad van een douane‐entrepot en 
de in de administratie vastgelegde 
voorraad) wordt bevonden.

Ten hoogste € 321, tenzij 
bedrag aan rechten hoger 
dan € 321 en niet vervullen 
formaliteiten te wijten aan 
opzet of grove schuld: bb ten 
hoogste 100% bedrag aan 
rechten

De houder van de vergunning, 
onderscheidenlijk de houder van de 
regeling

Niet voldoen aan een verplichting 
voortvloeiend uit een vergunning welke 
is verleend ingevolge de 
douanewetgeving.

Ten hoogste € 321, tenzij 
bedrag aan rechten hoger 
dan € 321 en niet vervullen 
formaliteiten te wijten aan 
opzet of grove schuld: bb ten 
hoogste 100% bedrag aan 
rechten

Degene die deze voorwaarde dient na 
te leven en degene door wiens 
toedoen die voorwaarde niet of niet 
tijdig wordt nageleefd

Overtreding van een krachtens deze 
wet vastgestelde algemene maatregel 
van bestuur of ministeriële regeling kan 
bij die algemene maatregel van bestuur 
of ministeriële regeling

Ten hoogste € 321 indien het 
verzuim betrekking heeft op 
een algemene maatregel van 
bestuur, en beloopt ten 
hoogste € 160 indien het 
verzuim betrekking heeft op 
een ministeriële regeling.

Degene aan wie het verzuim te wijten 
is



Schending inlichtingenplicht uit artikel 
35: Aan de Sociale verzekeringsbank op 
haar verzoek of onverwijld uit eigen 
beweging alle feiten en 
omstandigheden mee te delen, 
waarvan hun redelijkerwijs duidelijk 
moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn 
op het recht op uitkering, de hoogte 
van de uitkering, het geldend maken 
van het recht op uitkering of op het 
bedrag van de uitkering, dat wordt 
uitbetaald. De verplichting geldt niet 
indien die feiten en omstandigheden 
door de Sociale verzekeringsbank 
kunnen worden vastgesteld op grond 
van bij wettelijk voorschrift als 
authentiek aangemerkte gegevens of 
kunnen worden verkregen uit bij 
ministeriële regeling aan te wijzen 
administraties. 

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag, bij opzet 
bb ten hoogste bedrag van de 
vijfde categorie (artikel 23, 
vierde lid, WvSr), niet‐
opzettelijk bb ten hoogste 
bedrag van derde categorie, 
bij geen benadelingsbedrag 
bb ten hoogste bedrag van 
tweede categorie

De nabestaande, het ouderloos kind, 
of zijn wettelijke vertegenwoordiger



Schending inlichtingenplicht op grond 
van deze wet

Ten hoogste € 5.278 Degene die op grond van deze wet en 
de daarop berustende bepalingen 
gehouden is tot het verstrekken van 
gegevens of inlichtingen en deze niet, 
dan wel niet binnen de daartoe 
gestelde termijn, heeft verstrekt



Schending inlichtingenplicht (waar 
onder ook verstrekken onjuiste of 
onvolledige gegevens) op grond van 
deze wet en sprake van opzet en grove 
schuld

Ten hoogste 100 percent van 
het bedrag dat van de 
belanghebbende in verband 
daarmee is of zou zijn 
teruggevorderd.         Ten 
hoogste 150 percent van het 
aldaar bedoelde bedrag 
indien het aan opzet of grove 
schuld van de 
belanghebbende, zijn partner 
of een medebewoner is te 
wijten dat geen, dan wel 
onjuiste of onvolledige 
gegevens en inlichtingen zijn 
verstrekt en sprake van 
eerdere overtreding

Degene die op grond van deze wet en 
de daarop berustende bepalingen 
gehouden is tot het verstrekken van 
gegevens of inlichtingen en aan wiens 
opzet of grove schuld het is te wijten 
dat geen gegevens of inlichtingen zijn 
verstrekt dan wel degene aan wiens 
opzet of grove schuld het is te wijten 
dat onjuiste of onvolledige gegevens of 
inlichtingen zijn verstrekt



Aan de inspecteur eigener beweging 
mededeling doen van onjuistheden of 
onvolledigheden in voor de 
belastingheffing van belang zijnde 
gegevens en inlichtingen die hun 
bekend zijn of zijn geworden. Indien het 
niet nakomen van die verplichting is te 
wijten aan opzet of grove schuld van de 
belastingplichtige of 
inhoudingsplichtige.

Ten hoogste 100 percent van 
het bedrag aan belasting dat 
als gevolg van het niet 
nakomen van de 
inlichtingenplicht is of zou zijn 
geheven

Belastingplichtigen of 
inhoudingsplichtigen

De aangifte voor een belasting welke bij 
wege van aanslag wordt geheven niet, 
dan wel niet tijdig heeft gedaan

Ten hoogste € 5.278  De belastingplichtige



A. De aangifte voor een belasting welke 
op aangifte moet worden voldaan of 
afgedragen niet, dan wel niet tijdig 
heeft gedaan.                             B. De 
aangifte loonbelasting niet, niet tijdig, 
dan wel onjuist of onvolledig heeft 
gedaan.

A. Ten hoogste € 131.             
B. Ten hoogste € 1.319. 

A. De belastingplichtige of de 
inhoudingsplichtige.                            B. 
De inhoudingsplichtige.

Belasting welke op aangifte moet 
worden voldaan of afgedragen niet, 
gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de 
in de belastingwet gestelde termijn 
heeft betaald

Ten hoogste € 5.278  De belastingplichtige of de 
inhoudingsplichtige 



Niet voldoen aan de verplichting bij of 
krachtens: a. de artikelen 6, derde lid, 
43, 44, 47b, 49, tweede lid, en 50, 
eerste lid; b. artikel 7, tweede lid, van 
de Wet op de kansspelbelasting; c. de 
artikelen 28, eerste lid, aanhef en 
onderdelen a, b, e en f, 29, 35d, 35e, 
aanhef en onderdelen a, b, d en e, 35k, 
35l en 35m, aanhef en onderdelen a en 
c, van de Wet op de loonbelasting 1964; 
d. de artikelen 4, elfde lid, en 9, eerste 
lid, van de Wet op de dividendbelasting 
1965; e. de artikelen 34c, eerste lid, 
34e, 34g en 35a, eerste en tweede lid, 
van de Wet op de omzetbelasting 1968, 
of f. artikel 54 van de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer

Ten hoogste € 5.278  Degene die niet voldoet aan de 
verplichting hem opgelegd bij of 
krachtens: a. de artikelen 6, derde lid, 
43, 44, 47b, 49, tweede lid, en 50, 
eerste lid; b. artikel 7, tweede lid, van 
de Wet op de kansspelbelasting; c. de 
artikelen 28, eerste lid, aanhef en 
onderdelen a, b, e en f, 29, 35d, 35e, 
aanhef en onderdelen a, b, d en e, 35k, 
35l en 35m, aanhef en onderdelen a 
en c, van de Wet op de loonbelasting 
1964; d. de artikelen 4, elfde lid, en 9, 
eerste lid, van de Wet op de 
dividendbelasting 1965; e. de artikelen 
34c, eerste lid, 34e, 34g en 35a, eerste 
en tweede lid, van de Wet op de 
omzetbelasting 1968, of f. artikel 54 
van de Wet op belastingen van 
rechtsverkeer

Te wijten aan opzet dat in een verzoek 
om het vaststellen van een voorlopige 
aanslag of in een verzoek om herziening 
als bedoeld in artikel 9.5 van de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en artikel 27 
van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 onjuiste 
of onvolledige gegevens of inlichtingen 
zijn verstrekt

Ten hoogste 100 percent van 
het bedrag aan belasting dat 
als gevolg van de onjuiste of 
onvolledige gegevens of 
inlichtingen ten onrechte is of 
zou zijn teruggegeven of ten 
onrechte niet is of zou zijn 
betaald

De belastingplichtige



Te wijten aan opzet dat met betrekking 
tot een belasting welke bij wege van 
aanslag wordt geheven, de aangifte 
niet, dan wel onjuist of onvolledig is 
gedaan

Ten hoogste 100 percent van 
het bedrag van de aanslag, 
dan wel indien verliezen in 
aanmerking zijn of worden 
genomen, het bedrag waarop 
de aanslag zou zijn berekend 
zonder rekening te houden 
met die verliezen; een en 
ander voor zover dat bedrag 
als gevolg van de opzet van 
de belastingplichtige niet zou 
zijn geheven                             
Voor zover de aanslag geheel 
of gedeeltelijk betrekking 
heeft op belastbaar inkomen 
als bedoeld in artikel 5.1 van 
de Wet inkomstenbelasting 
2001, bedraagt de boete ten 
hoogste 300 percent van de 
daarover verschuldigde 
belasting zoals deze bij de 
aanslag is vastgesteld

De belastingplichtige 



Te wijten aan opzet of grove schuld dat 
de aanslag tot een te laag bedrag is 
vastgesteld of anderszins te weinig 
belasting is geheven

Ten hoogste 100 percent van 
het bedrag van de 
navorderingsaanslag, dan wel 
indien verliezen in 
aanmerking zijn of worden 
genomen, het bedrag waarop 
de navorderingsaanslag zou 
zijn berekend zonder 
rekening te houden met die 
verliezen; een en ander voor 
zover dat bedrag als gevolg 
van de opzet of de grove 
schuld van de 
belastingplichtige niet zou zijn 
geheven              Voor zover 
de navorderingsaanslag 
geheel of gedeeltelijk 
betrekking heeft op 
belastbaar inkomen als 
bedoeld in artikel 5.1 van de 
Wet inkomstenbelasting 
2001, bedraagt de boete ten 
hoogste 300 percent van de 
daarover verschuldigde 
belasting zoals deze bij de 
navorderingsaanslag is 
vastgesteld

De belastingplichtige 



Te wijten aan opzet of grove schuld dat 
belasting welke op aangifte moet 
worden voldaan of afgedragen niet, 
gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de 
in de belastingwet gestelde termijn is 
betaald

Ten hoogste 100 percent van 
het bedrag van de belasting 
dat niet of niet tijdig is 
betaald, voor zover dat 
bedrag als gevolg van de 
opzet of de grove schuld van 
de belastingplichtige of de 
inhoudingsplichtige niet of 
niet tijdig is betaald

De belastingplichtige of de 
inhoudingsplichtige 

Bb mogelijk voor strafbare feiten, 
bedoeld in artikel 6, derde lid, van deze 
wet en artikel 1, onder 1°, van de Wet 
op de economische delicten ten aanzien 
van artikel 6, eerste lid, eerste volzin        
= het niet naleven van de bij of 
krachtens het eerste lid, tweede volzin, 
gestelde regels wordt aangemerkt als 
strafbaar feit voor zover dat bij of 
krachtens algemene maatregel van 
bestuur is bepaald = het geval voor 
artikel 6, eerste lid, tweede volzin 
(artikel 17 Besluit risico's zware 
ongevallen 2015).

Zie artikel 34 Zie arikel 34



Niet naleven bepalingen die 
voortvloeien uit de wet, voor zover 
deze bepalingen gelden als overtreding 
(Zie ook Arbeidsomstandighedenbesluit 
en Arbeidsomstandighedenregeling)

Ten hoogste het bedrag van 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. 
Voor een overtreding van 
artikel 6, eerste lid, of voor 
het niet naleven van een 
voorschrift of verbod bij of 
krachtens de algemene 
maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 6, eerste 
lid, voor zover aangemerkt als 
overtreding, kan worden 
opgelegd bedraagt ten 
hoogste het bedrag van de 
zesde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. Op 
te hogen met 100 en 200 
procent.

De overtreder op wie de 
verplichtingen rusten die voortvloeien 
uit deze wet en de daarop berustende 
bepalingen, voor zover het niet 
naleven daarvan is aangeduid als 
overtreding



Niet naleven bepalingen uit de wet, 
voor zover deze bepalingen gelden als 
overtreding

Zie artikel 10.7 De natuurlijke of rechtspersoon op wie 
de verplichtingen rusten welke 
voortvloeien uit deze wet en de 
daarop berustende bepalingen, voor 
zover het niet naleven daarvan is 
aangeduid als overtreding. 



zie artikel 10.5 Ten hoogste het bedrag van 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. 
Op te hogen met 100 en 200 
procent. Zie ook bijlage 1 en 
bijlage 2 Beleidsregel 
boeteoplegging 
Arbeidstijdenwet en 
Arbeidstijdenbesluit vervoer 
(wegvervoer) 2016.

Zie artikel 10.5



A. Artikel 9a, eerste tot en met derde 
lid.                                                       B. 
artikel 6, eerste lid, van de verordening 
valsemunterij, voor zover dat artikel 
betrekking heeft op eurobankbiljetten.    
C. Artikel 5:20 van de Algemene wet 

Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 
50.000 

A en B. Kredietinstellingen, 
betalingsdienstverleners en 
economische operatoren als bedoeld 
in artikel 6, eerste lid, van de 
verordening valsemunterij.           C. 
Een ieder is verplicht aan een 
toezichthouder binnen de door hem 
gestelde redelijke termijn alle 
medewerking te verlenen die deze 
redelijkerwijs kan vorderen bij de 
uitoefening van zijn bevoegdheden.



Handhaving op niet, niet tijdig of niet 
volledig verstrekken van gegevens uit 
registraties (niet zijnde 
persoonsgegevens)

Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 
10.000 (zie ook artikel 4 
Uitvoeringsbesluit Bankwet 
1998)

De rechtspersonen, bedoeld in artikel 
9d, eerste lid, onderdeel b, van de 
Bankwet 1998, zijn: a. de Dienst voor 
het kadaster en de openbare registers, 
bedoeld in artikel 2 van de 
Organisatiewet Kadaster; b. de Kamer 
van Koophandel, bedoeld in artikel 2 
van de Wet op de Kamer van 
Koophandel.
De categorieën, bedoeld in artikel 9d, 
tweede lid, van de Bankwet 1998 en 
de gegevens die de Bank bij hen kan 
opvragen, zijn: a. de Stichting Bureau 
Kredietregistratie gevestigd te Tiel, 
waarbij gegevens kunnen worden 
opgevraagd die zijn geregistreerd in 
haar Centraal Krediet 
Informatiesysteem, zijnde een stelsel 
van kredietregistratie als bedoeld in 
artikel 4:32 van de Wet op het 
financieel toezicht; b. financiële 
ondernemingen als bedoeld in artikel 
1:1 van de Wet op het financieel 
toezicht, waarbij gegevens kunnen 
worden opgevraagd over balansposten 
van die ondernemingen en financiële 
transacties van die ondernemingen 

d d



Handelen in strijd met de artikelen 5, 
eerste lid, 6, eerste lid en zesde lid, 7, 
eerste lid, 8, derde lid, 10, tweede lid, 
11, 12, 13, vierde lid, 21, eerste lid, 22, 
negende lid, 23, eerste lid, 25, vierde lid 
en vijfde lid, 28, zevende lid, 31, vierde 
lid, 33, tweede lid, 36, vierde lid, 37, 
tweede lid, 39c, derde lid, 39e, 43, 
tweede lid, en 46, tweede lid.

Ten hoogste de boete van de 
vierde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht,  op 
te hogen met maximaal 50%, 
verwijzing naar 
Binnenvaartregeling.

Overtreder



Overtreding van het bij of krachtens de 
artikelen 3, 4, 9, derde, vierde en vijfde 
lid, 12 tot en met 19, 20, eerste tot en 
met vierde lid, 22, eerste en tweede lid, 
24, 25, behoudens het derde lid, 25a tot 
en met 25d, 29, derde lid, 35, tweede 
en vierde lid, of 38.

Wegens een afzonderlijke 
overtreding te betalen 
geldsom is ten hoogste € 
100 000. Verwijzing naar 
bijlage van Besluit 
bestuurlijke boete Drank‐ en 
Horecawet.  

Overtreder van artikelen 3, 4, 9, derde, 
vierde en vijfde lid, 12 tot en met 19, 
20, eerste tot en met vierde lid, 22, 
eerste en tweede lid, 24, 25, 
behoudens het derde lid, 25a tot en 
met 25d, 29, derde lid, 35, tweede en 
vierde lid, of 38.

Overtreding van a. de artikelen 2 en 25, 
derde lid, waar ook te lande gepleegd; 
b. de artikelen 20, eerste tot en met 
vierde lid, en 24, derde lid, gepleegd in 
of op de in artikel 1, derde lid, onder a, 
b en c, genoemde vervoermiddelen, 
legerplaatsen en lokaliteiten, die aan 
het militair gezag onderworpen zijn, en 
op luchtvaartterreinen gelegen winkels.

Wegens een afzonderlijke 
overtreding te betalen 
geldsom is ten hoogste € 
100 000. Verwijzing naar 
bijlage van Besluit 
bestuurlijke boete Drank‐ en 
Horecawet.  

Overtreder van de artikelen 2 en 25, 
derde lid, waar ook te lande gepleegd; 
b. de artikelen 20, eerste tot en met 
vierde lid, en 24, derde lid, gepleegd in 
of op de in artikel 1, derde lid, onder a, 
b en c, genoemde vervoermiddelen, 
legerplaatsen en lokaliteiten, die aan 
het militair gezag onderworpen zijn, en 
op luchtvaartterreinen gelegen winkels



A. Overtreding van de artikelen 4a, 
derde lid,10, zesde en zevende lid, 9h, 
11b, derde lid, 12, eerste en tweede lid, 
15, negende lid16, eerste lid, 
onderdelen g, k en l, tweede lid, 
onderdeel g, en zestiende lid, 16a, 17, 
vierde lid, 18, 19b, 19c, 19d, 19e, 21, 
negende lid, tweede volzin, 24, tweede 
lid, 24a, 26ad, elfde lid, 26ae, twaalfde 
en veertiende lid, 38, derde lid, 39, 42, 
derde lid, 68, tweede lid, 71, 78, 
tweede lid, 95b, tweede en achtste lid, 
95e, 95k, 95l en 95o en de artikelen 8, 9 
en 15 van verordening 1227/2011             
B. Overtreding van de artikelen 10a, 
eerste en tweede lid, 10b, tweede tot 
en met vijfde lid, 11, eerste lid, 11a, 
tweede lid, 11b, eerste en tweede lid, 
15a, tweede lid, artikel 16, eerste lid, 
onderdelen a tot en met f, h, i, j, n en o, 
derde, vierde, zesde en vijftiende lid, 
17, eerste tot en met derde lid, 17a, 
17b, 17c, eerste tot met vierde lid, 18a, 
19, 20, derde lid, 21, 23, 24, eerste en 
derde lid, 24Aa, 26ab, 26ac, 26ad, 
eerste tot en met vierde lid, 26ae, 
eerste tot en met vierde lid, zesde, 

d d l d l d

A. per overtreding ten 
hoogste € 900.000 of, indien 
dat meer is, 1% van de omzet 
van de overtreder, op te 
hogen met 100%.                        
B. per overtreding ten 
hoogste € 900.000 of, indien 
dat meer is, 10% van de 
omzet van de overtreder, op 
te hogen met 100%.

A. Overtreder van de artikelen 4a, 
derde lid,10, zesde en zevende lid, 9h, 
11b, derde lid, 12, eerste en tweede 
lid, 15, negende lid16, eerste lid, 
onderdelen g, k en l, tweede lid, 
onderdeel g, en zestiende lid, 16a, 17, 
vierde lid, 18, 19b, 19c, 19d, 19e, 21, 
negende lid, tweede volzin, 24, tweede 
lid, 24a, 26ad, elfde lid, 26ae, twaalfde 
en veertiende lid, 38, derde lid, 39, 42, 
derde lid, 68, tweede lid, 71, 78, 
tweede lid, 95b, tweede en achtste lid, 
95e, 95k, 95l en 95o en de artikelen 8, 
9 en 15 van verordening 1227/2011.      
B. Overtreder van de artikelen 10a, 
eerste en tweede lid, 10b, tweede tot 
en met vijfde lid, 11, eerste lid, 11a, 
tweede lid, 11b, eerste en tweede lid, 
15a, tweede lid, artikel 16, eerste lid, 
onderdelen a tot en met f, h, i, j, n en 
o, derde, vierde, zesde en vijftiende 
lid, 17, eerste tot en met derde lid, 
17a, 17b, 17c, eerste tot met vierde 
lid, 18a, 19, 20, derde lid, 21, 23, 24, 
eerste en derde lid, 24Aa, 26ab, 26ac, 
26ad, eerste tot en met vierde lid, 
26ae, eerste tot en met vierde lid, 

d d d l d



A. Overtreding van de artikelen 1h, 2, 
vijfde en zesde lid, 2a, negende lid, 3c, 
derde lid, 4, eerste en tweede lid, 7a, 
10, tweede lid en derde lid, onderdeel 
b, 10Aa, vierde lid, 10Ee, 12i, derde lid, 
13d, elfde lid, 13e, twaalfde en 
veertiende lid,17a, 18g, vijfde lid, 35b, 
35c, 35d, 35e, 39h, eerste lid, 40, 
tweede lid, 42, 44, tweede en achtste 
lid, 52a, derde lid, 52d, 56, artikel 66d, 
eerste en derde lid, 82, eerste en derde 
lid, en 83, en de artikelen 8, 9 en 15 van 
verordening 1227/2011.                        B. 
Overtreding van de artikelen, 2c, 
tweede en derde lid, 3, eerste lid, 3b, 
eerste en tweede lid, 3c, eerste en 
tweede lid, 7, 8, 9a9b, 10, eerste lid, 
derde lid, onderdeel a, en vierde tot en 
met zesde lid, 10Aa, eerste tot en met 
derde lid, 10a, eerste, tweede, derde en 
achtste lid, 10b, 10c, 10d, eerste tot en 
met vierde lid, 10e, 12a, 12b, 12e, 
eerste lid, 12f, 12g, 13b, 13c, 13d, 
eerste tot en met vierde lid, 13e, eerste 
tot en met vierde lid, zesde, zevende en 
negende lid, 12f, 18g, eerste en derde 
lid, 23, 24, tweede lid, 25, derde en 

d l d

A. Per overtreding ten 
hoogste € 900.000 of, indien 
dat meer is, 1% van de omzet 
van de overtreder, te 
verhogen met 100% .                 
B. Per overtreding ten 
hoogste € 900.000 of, indien 
dat meer is, 10% van de 
omzet van de overtreder, te 
verhogen met 100%.

A. Overtreder van de artikelen 1h, 2, 
vijfde en zesde lid, 2a, negende lid, 3c, 
derde lid, 4, eerste en tweede lid, 7a, 
10, tweede lid en derde lid, onderdeel 
b, 10Aa, vierde lid, 10Ee, 12i, derde lid, 
13d, elfde lid, 13e, twaalfde en 
veertiende lid,17a, 18g, vijfde lid, 35b, 
35c, 35d, 35e, 39h, eerste lid, 40, 
tweede lid, 42, 44, tweede en achtste 
lid, 52a, derde lid, 52d, 56, artikel 66d, 
eerste en derde lid, 82, eerste en 
derde lid, en 83, en de artikelen 8, 9 en 
15 van verordening 1227/2011.               
B. Overtreder van de artikelen, 2c, 
tweede en derde lid, 3, eerste lid, 3b, 
eerste en tweede lid, 3c, eerste en 
tweede lid, 7, 8, 9a9b, 10, eerste lid, 
derde lid, onderdeel a, en vierde tot en 
met zesde lid, 10Aa, eerste tot en met 
derde lid, 10a, eerste, tweede, derde 
en achtste lid, 10b, 10c, 10d, eerste tot 
en met vierde lid, 10e, 12a, 12b, 12e, 
eerste lid, 12f, 12g, 13b, 13c, 13d, 
eerste tot en met vierde lid, 13e, 
eerste tot en met vierde lid, zesde, 
zevende en negende lid, 12f, 18g, 
eerste en derde lid, 23, 24, tweede lid, 

d d d l d



Te bepalen bij verordening:            
Overtreding van: a. voorschriften uit 
zijn verordeningen betreffende 
gedragingen die kunnen leiden tot 
overlast in de openbare ruimte en die 
tevens krachtens artikel 154 strafbaar 
zijn gesteld, met uitzondering van de bij 
algemene maatregel van bestuur 
bepaalde voorschriften, en b. de bij 
algemene maatregel van bestuur 
bepaalde voorschriften die op grond 
van artikel 10.23 van de Wet 
milieubeheer zijn vastgesteld in een 
verordening en die strafbaar zijn gesteld

AMVB = Besluit bestuurlijke 
boete in de openbare ruimte. 
Indien niet hierin bepaald: te 
bepalen door de 
gemeenteraad in de 
verordening waarbij geldt 
voor natuurlijke personen per 
gedraging niet hoger dan het 
bedrag van de geldboete van 
de eerste categorie en voor 
rechtspersonen per gedraging 
niet hoger zijn dan € 2250.

Overtreders van voorschriften uit 
verordeningen betreffende 
gedragingen die kunnen leiden tot 
overlast in de openbare ruimte en die 
tevens krachtens artikel 154 strafbaar 
zijn gesteld, met uitzondering van de 
bij algemene maatregel van bestuur 
bepaalde voorschriften, en de bij 
algemene maatregel van bestuur 
bepaalde voorschriften die op grond 
van artikel 10.23 van de Wet 
milieubeheer zijn vastgesteld in een 
verordening en die strafbaar zijn 
gesteld.



Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens artikel 18, eerste lid, 26, 
eerste lid, 27, 27a, 28, eerste, tweede 
en zesde lid, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
eerste lid, 36, eerste, tweede en vierde 
lid, 37, 38, eerste lid, 38a, tweede lid, 
38b, eerste en tweede lid, 38c, 39, 
eerste lid, 39a, eerste lid, 40, eerste, 
tweede, vierde en zevende lid, 48, 
vijfde en zevende lid, 49, 50, 61, eerste, 
tweede, derde, vierde, vijfde, achtste 
en negende lid, 62, 64, 65, 66, 66a, 67, 
67a, 68, 69, eerste tot en met derde lid, 
76a, 77a, 78, eerste en derde lid, 78a, 
eerste lid, 80, eerste en tweede lid, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 91, eerste tot en met 
vierde lid, 92, 93, 94, 95 of 96.

Ten hoogste het bedrag van 
de zesde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. 

Apothers en fabrikanten van 
geneesmiddelen: overtreders van  
artikel 18, eerste lid, 26, eerste lid, 27, 
27a, 28, eerste, tweede en zesde lid, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, eerste lid, 
36, eerste, tweede en vierde lid, 37, 
38, eerste lid, 38a, tweede lid, 38b, 
eerste en tweede lid, 38c, 39, eerste 
lid, 39a, eerste lid, 40, eerste, tweede, 
vierde en zevende lid, 48, vijfde en 
zevende lid, 49, 50, 61, eerste, 
tweede, derde, vierde, vijfde, achtste 
en negende lid, 62, 64, 65, 66, 66a, 67, 
67a, 68, 69, eerste tot en met derde 
lid, 76a, 77a, 78, eerste en derde lid, 
78a, eerste lid, 80, eerste en tweede 
lid, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, eerste 
tot en met vierde lid, 92, 93, 94, 95 of 
96.

Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 17, eerste of 
vijfde lid (kantoor‐ en privé‐
administratie), 19a (melden 
gebeurtenissen met gevolgen), en 31, 
eerste lid (tijdig indienen jaarstukken).

Ten hoogste het bedrag van 
de geldboete van de derde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Gerechtdeurwaarders die de artikelen 
17, eerste of vijfde lid, 19a, en 31, 
eerste lid, overtreden.



Gedraging in strijd met het bepaalde bij 
of krachtens de artikelen 3, eerste lid, 
onderdelen b tot en met e, i en j, 4, 6, 
voor zover deze gedragingen in strijd 
zijn met de voorschriften met 
betrekking tot markten of andere 
verzamelplaatsen van dieren, 
slachterijen of het ontsmetten van 
vervoermiddelen, 7, 10, 11, eerste lid, 
onderdeel a, 12, 13, eerste lid, 17, 18, 
44, eerste, achtste en negende lid, 59, 
59a, 59b, 77, 78, 80, 96, 98, eerste, 
tweede, vierde en vijfde lid, en 99, 
eerste lid.

Zie artikel 120b Overtreder

Zie artikel 120a  Zie Regeling bestuurlijke 
boetes GWWD

Zie artikel 120a



A. Overtreding van artikel 6b, eerste en 
tweede lid, overtreding van een 
zelfstandige last,  overtreding van 
artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht, of verbreking, 
opheffing of beschadiging van een 
verzegeling als bedoeld in artikel 12b, 
eerste lid, het op andere wijze 
verijdelen van de door die verzegeling 
beoogde afsluiting of van het door de 
marktorganisatie achterwege laten van 
voldoende maatregelen om verijdeling 
van de door de verzegeling beoogde 
afsluiting van door haar gebruikte 
bedrijfsruimten of voorwerpen te 
voorkomen.                           B. 
Overtreding van artikel 12h, vijfde lid

A. Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, van ten 
hoogste 1% van de omzet van 
de marktorganisatie, 
eventueel te verhogen met 
100%                                   B. 
Ten hoogste € 900.000, of 
indien dat meer is, van ten 
hoogste 10% van de omzet 
van de marktorganisatie

Marktorganisatie



Feitelijk leidinggeven of feitelijk 
opdracht hebben gegeven indien 
overtreder een rechtspersoon is.

Ten hoogste € 900.000, 
eventueel te verhogen met 
100%

Overtreder = feitelijk leidinggevende 
van een rechtspersoon

A. Niet, gedeeltelijk niet dan wel niet 
binnen de op het aanslagbiljet vermelde 
termijn of termijnen heeft betaald 
betalen van belasting welke bij wege 
van aanslag wordt geheven.                       
B. Niet voldoen aan verplichting ex 
artikel 60, tweede lid (toestaan kopie 
maken van documenten).

A. Ten hoogste € 5.278       B. 
Ten hoogste € 5.278 

A. Belastingschuldige                                  
B. Degene die niet voldoet aan 
verplichting ex artikel 60, tweede lid.



A. Niet opvolgen van een krachtens 
artikel 9.3 gegeven aanwijzing, voor 
zover deze betreft het niet of 
onvoldoende naleven van artikel 4.3.1, 
tweede lid, onderdelen d tot en met j 
(bepalingen op te nemen in het 
jaarlijkse verslag mbt 
klachtbehandeling).                               B. 
Gedraging in strijd is met het bepaalde 
bij of krachtens de artikelen 4.1.6 (vog), 
4.1.8 (melden calamiteit), of 4.3.2 
(openbaarmaken documenten).

A. Ten hoogste € 6.700,–     B. 
Ten hoogste € 33.500,– 

Jeugdhulpaanbieder of een 
gecertificeerde instelling

Leegstandverordening van een 
gemeente:                                                     
A. Overtreding van artikel 3, eerste lid 
(melden door eigenaar van leegstand 
langer dan zes maanden) en artikel 7, 
derde lid (melden leegstand door 
eigenaar na einde ingebruikname door 
gemeente voorgedragen gebruiker)          
B. Verstrekken onjuiste gegevens  bij de 
aanvraag, bedoeld in artikel 15, tweede 
lid (vergunning voor verhuur 
leegstaande gebouwen)

A. Ten hoogste het bedrag 
dat is vastgesteld voor de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.           
B. Ten hoogste het bedrag 
dat is vastgesteld voor de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. Zie 
ook Regeling formulieren 
Leegstandwet.

Eigenaar leegstaand gebouw



Handelen in strijd met artikel 13a, 
tweede lid, of artikel 14, derde lid, 
eerste volzin, niet voldoet aan een der 
verplichtingen, opgelegd in de artikelen 
18, 21 en 21a, of bij de uitvoering van 
deze wet onjuiste of onvolledige 
inlichtingen verstrekt.

Ten hoogste 1 000 euro per 
overtreding, met een 
maximum van 100 000 euro 
per schooljaar.

Schoolhoofd

Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 27c, 27i, 27j, 27k 
en 27l, eerste lid.

Ten hoogste € 900.000, of, 
indien dit meer is, 10% van de 
gezamenlijke omzet van de 
organisaties, aangewezen 
krachtens de artikelen 15a, 
tweede lid, en 15b, eerste lid, 
van de 
Scheepvaartverkeerswet, 
eventueel te verhogen met 
100%.

Algemene raad van de Nederlandse 
loodsencorporatie en / of 
registerloods



Overtreding artikel 6, eerste lid (sluiten 
verboden overeenkomsten), of van 
artikel 24, eerste lid (misbruik maken 
economische machtspositie).

Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, ten 
hoogste 10% van de omzet 
van de onderneming, dan 
wel, indien de overtreding 
door een 
ondernemersvereniging is 
begaan, van de gezamenlijke 
omzet van de ondernemingen 
die van de vereniging deel 
uitmaken.        Mbt 
overtreding artikel 6, eerste 
lid, wordt het bedrag van de 
bestuurlijke boete die ten 
hoogste kan worden 
opgelegd, vermenigvuldigd 
met het aantal jaren dat de 
overtreding heeft geduurd 
met een maximum van vier 
jaar en een minimum van één 
jaar.                                 
Eventueel te verhogen met 
100%.

Ondernemingen



Zie artikel 56 Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, ten 
hoogste 10% van de omzet 
van de onderneming, dan 
wel, indien de overtreding 
door een 
ondernemersvereniging is 
begaan, van de gezamenlijke 
omzet van de ondernemingen 
die van de vereniging deel 
uitmaken.        Mbt 
overtreding artikel 6, eerste 
lid, wordt het bedrag van de 
bestuurlijke boete die ten 
hoogste kan worden 
opgelegd, vermenigvuldigd 
met het aantal jaren dat de 
overtreding heeft geduurd 
met een maximum van vier 
jaar en een minimum van één 
jaar.                                 
Eventueel te verhogen met 
100%.

Zie artikel 56



Overtreding van artikel 25b, eerste of 
tweede lid (bepaalde 
administratieverplichtingen), of van 
artikel 25e, eerste volzin (verstrekken 
bepaalde gegevens).

Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, van ten 
hoogste 1% van de omzet van 
de onderneming dan wel, 
indien de overtreding door 
een ondernemersvereniging 
is begaan, van de 
gezamenlijke omzet van de 
ondernemingen die van de 
vereniging deel uitmaken, 
eventueel te verhogen met 
100%.

Ondernemingen

Niet naleving van voorschriften 
verbonden aan ontheffingen op grond 
van artikel 40, tweede lid (ontheffing 
voor tot stand brengen concentratie 
zonder melding aan ACM), of van artikel 
46, tweede lid (ontheffing vanwege 
gewichtige redenen).

Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, van ten 
hoogste 10% van de omzet 
van de onderneming dan wel, 
indien de overtreding door 
een ondernemersvereniging 
is begaan, van de 
gezamenlijke omzet van de 
ondernemingen die van de 
vereniging deel uitmaken, 
eventueel op te hogen met 
100%.

Ondernemingen



Verstrekken van onjuiste of onvolledige 
gegevens bij een melding van een 
concentratie op grond van artikel 34, 
eerste lid, of bij een aanvraag om een 
vergunning voor het tot stand brengen 
van een concentratie als bedoeld in 
artikel 41, eerste lid.

Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, van ten 
hoogste 1% van de omzet van 
de onderneming dan wel, 
indien de overtreding door 
een ondernemersvereniging 
is begaan, van de 
gezamenlijke omzet van de 
ondernemingen die van de 
vereniging deel uitmaken, 
eventueel op te hogen met 
100%.

Ondernemingen

Overtreding van artikel 34, eerste lid 
(melden concentratie), artikel 39, 
tweede lid, onder a of b (tijdig melden 
concentratie),artikel 40, derde lid, 
onder a of b (tijdig melden 
concentratie), artikel 41, eerste lid 
(zonder vergunning concentratie), 
artikel 46, derde of vierde lid (ongedaan 
maken concentratie).

Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, van ten 
hoogste 10% van de omzet 
van de onderneming dan wel, 
indien de overtreding door 
een ondernemersvereniging 
is begaan, van de 
gezamenlijke omzet van de 
ondernemingen die van de 
vereniging deel uitmaken, 
eventueel te verhogen met 
100%.

Ondernemingen



Niet naleven op grond van artikel 37, 
vierde lid, opgelegde voorwaarden of 
op grond van artikel 41 aan een 
vergunning verbonden voorschriften.

Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, van ten 
hoogste 10% van de omzet 
van de onderneming dan wel, 
indien de overtreding door 
een ondernemersvereniging 
is begaan, van de 
gezamenlijke omzet van de 
ondernemingen die van de 
vereniging deel uitmaken, 
eventueel te verhogen met 
100%.

Ondernemingen

A. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet, met uitzondering 
van de artikelen 2.34, eerste lid, 2.58, 
onderdelen a tot en met c, en e, 2.170 
en 2.170b of artikel 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht.                    
B. Overtreding van van het bepaalde in 
artikel 2.34, eerste lid.

A. Ten hoogste € 225 000 per 
overtreding                           B. 
Tien procent van het totale 
bedrag aan gelden dat 
gemiddeld in de 
kalenderjaren voorafgaand 
aan de overtreding tijdens de 
lopende erkenningperiode 
aan de omroeporganisatie ter 
beschikking is gesteld voor de 
verzorging van media‐aanbod 
voor de landelijke publieke 
mediadienst.

Omroeporganisatie



Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 7, 9, tweede en 
derde lid, 11, vijfde lid, 13, vierde lid, 
14, eerste lid, 15, 21, eerste lid, 33a, 
eerste, vierde, vijfde en zevende lid, 
33b, vijfde lid, 33d, eerste lid34, 35, 36, 
37, 38, derde lid, of 40.

Zie artikel 57, 58, 58a, 59 en 
62.

Landbouwer, verwerker, verwerkende 
onderneming



Overtreding van artikel 7 (verbod om 
meststoffen op of in de bodem te 
brengen)

€ 7 per kilogram stikstof 
waarmee de in artikel 8, 
onderdeel a, bedoelde 
gebruiksnorm voor dierlijke 
meststoffen is overschreden, 
vermeerderd met € 7 per 
kilogram stikstof waarmee de 
in artikel 8, onderdeel b, 
bedoelde 
stikstofgebruiksnorm is 
overschreden, en 
vermeerderd met € 11 per 
kilogram fosfaat waarmee de 
in artikel 8, onderdeel c, 
bedoelde 
fosfaatgebruiksnorm is 
overschreden. Indien zowel 
de gebruiksnorm voor 
dierlijke meststoffen als de 
stikstofgebruiksnorm is 
overschreden, geldt, in 
zoverre in afwijking van het 
eerste lid, onderdeel b, een 
tarief van € 3,50 voor de 
kilogrammen stikstof 
waarvoor wegens 
overschrijding van de 
b k d l k

Landbouwer, verwerker, verwerkende 
onderneming



Overtreding van artikel 14, eerste lid 
(verantwoorden afvoeren meststoffen)

€ 11 per kilogram fosfaat en € 
7 per kilogram stikstof 
waarvan de afvoer niet kan 
worden verantwoord. 

Landbouwer, verwerker, verwerkende 
onderneming

Overtreding van artikel 21, eerste lid 
(fosfaat met melkvee produceren)

€ 11 per kilogram fosfaat ten 
aanzien waarvan de 
landbouwer de beperking als 
bedoeld in artikel 21, derde 
lid, niet in acht heeft 
genomen. Wordt 
vermeerderd met € 11 per 
kilogram fosfaat ten aanzien 
waarvan de landbouwer niet 
heeft gehandeld 
overeenkomstig artikel 21, 
tweede lid, onderdeel d, voor 
zover het kilogrammen 
fosfaat betreft die niet reeds 
als gevolg van de eerste 
volzin voor de bepaling van 
de boeteomvang in 
aanmerking zijn genomen.

Landbouwer, verwerker, verwerkende 
onderneming



A. Overtreding van artikel 33a, eerste 
lid.                                                          B. 
Overtreding van artikel 33a, vierde lid.     
C. Overtreding van artikel 33a, vijfde lid. 
D. Overtreding van het krachtens artikel 
33a, zevende lid, bepaalde.  E. 
Overtreding van artikel 33d, eerste lid.

A. € 11 per kilogram fosfaat 
ten aanzien waarvan de 
landbouwer niet heeft 
gehandeld overeenkomstig 
artikel 33a, tweede lid, 
onderdeel b.                                
B. € 11 per kilogram fosfaat 
waarmee dat lid wordt 
overtreden.                                  
C. € 11 per kilogram fosfaat 
waarmee dat lid wordt 
overtreden.                                  
D. € 11 per kilogram fosfaat 
waarmee dat lid wordt 
overtreden.                                  
E. € 11 per kilogram fosfaat 
waarmee dat lid wordt 
overtreden.

Landbouwer, verwerker, verwerkende 
onderneming



A. Zie artikelen 57, 58, 58a of 59.      B. 
Overtredingen van het bij of krachtens 
artikel 9, tweede en derde lid, 11, vijfde 
lid, 13, vierde lid, 15, 33b, vijfde lid, 34, 
35, 36, 37, 38, derde lid, of 40 bepaalde.

A. Ten hoogste het bedrag 
dat is bepaald voor de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht, per 
overtreding begaan door een 
natuurlijke persoon, en ten 
hoogste het bedrag dat is 
bepaald voor de zesde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht, per 
overtreding begaan door een 
rechtspersoon of een 
vennootschap.                        
B. Per overtreding ten 
hoogste het bedrag dat is 
bepaald voor de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. (zie 
artikel 73 Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet)

Landbouwer, verwerker, verwerkende 
onderneming



Overtreding van artikel 6, eerste lid, van 
de verordening valsemunterij, voor 
zover dat artikel betrekking heeft op 
euromunten, de artikelen 3, eerste en 
tweede lid, en 4, eerste lid, van de 
verordening echtheids‐ en 
geschiktheidscontrole euromunten en 
artikel 5:20 van de Algemene wet 
bestuursrecht.

Verwijzing naar Besluit 
bestuurlijke boetes echtheids‐ 
en geschiktheidscontrole van 
eurobankbiljetten en 
euromunten. Ten hoogste per 
afzonderlijke overtreding € 
50.000, onder 
omstandigheden te 
verdubbelen.

Overtreder

Gedraging in strijd is met het bepaalde 
bij of krachtens artikel 3c, 4, eerste of 
tweede lid, of 5, eerste lid.

Ten hoogste € 33 500,–  Overtreder



Schending inlichtingenplicht van artikel 
17, eerste lid, of de verplichtingen, 
bedoeld in artikel 30c, tweede en derde 
lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en 
inkomen.

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag.                   
In geval van opzettelijk niet of 
niet voldoende informeren: 
ten hoogste het bedrag van 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht.    
Indien niet opzettelijk: ten 
hooste bedrag van de derde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.           
Indien geen 
benadelingsbedrag: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.           
Verwijzing naar Boetebesluit 
socialezekerheidswetten.

Belanghebbende



Schending inlichtingenplicht van artikel 
17, eerste lid.

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag.                   
In geval van opzettelijk niet of 
niet voldoende informeren: 
ten hoogste het bedrag van 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht.    
Indien niet opzettelijk: ten 
hooste bedrag van de derde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.           
Indien geen 
benadelingsbedrag: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.           
Verwijzing naar Boetebesluit 
socialezekerheidswetten.

Belanghebbende



Overtreding van voorschriften, gesteld 
bij of krachtens de artikelen 21, eerste 
lid, tweede lid, tweede volzin en vierde 
lid, 23, 25, 26, 28, 29, eerste lid, 29, 
zevende lid, voor zover het betreft de 
overeenkomstige toepassing van artikel 
29, eerste lid, 34 tot en met 48, 49, 50, 
tweede en vierde lid, 51, 52, 52a, 58, 
60, 61, 62, 63, 63b, 66, derde tot en 
met zesde, negende en elfde lid, 67, 
tweede lid, 68, tweede lid, 69, derde, 
vierde en zevende lid, 70a, tweede, 
derde, vierde en zesde lid, 71, eerste 
tot en met vijfde en zevende lid, 74, 
tweede en derde lid, 76, eerste tot en 
met vierde en negende lid, 83, tweede 
en achtste lid, 84, tweede en zevende 
lid, 85, eerste lid, 86, eerste en tweede 
lid, 87, 91, 94, tweede lid, 96, 99 tot en 
met 107, 111, 112, 112a, 113, 115, 
115a, 115b, 115c, 115e, 115f, 115g, 
115h, 116, 117, 118, eerste tot en met 
derde lid, 119, eerste tot en met derde 
lid, 120, eerste tot en met derde lid, 
125, 128, 129, 130, 130a, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 143, 145, 146, 147, 
eerste tot en met derde, vijfde en zesde 
l d

Verwijzing naar Besluit 
bestuurlijke boetes financiële 
sector, zie ook artikle 179. 

Overtreder



Zie artikel 176. Per afzonderlijke overtreding 
ten hoogste € 4 000 000, 
onder omstandigheden 
verdubbelen. Verwijzing naar 
Besluit bestuurlijke boetes 
financiële sector.

Overtreder



A. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 4, 5, 8, 10, 12, 
13, 13b tot en met 13k, 15, vijfde lid, 
16, vijfde tot en met achtste lid, 18, 19, 
21 tot en met 25, 26 tot en met 28, 32, 
35, 36, 41 en 61.                  B. 
Overtreding van een zelfstandige last 
als bedoeld in artikel 47, tweede lid, 
alsmede overtreding van het bepaalde 
bij of krachtens hoofdstuk 11. 

A. Per overtreding ten 
hoogste € 900.000 of, indien 
dat meer is, 10% van de 
omzet van de onderneming, 
eventueel te verhogen met 
100%.                      B. Per 
overtreding ten hoogste € 
900.000 of, indien dat meer 
is, 10% van de omzet van de 
onderneming in Nederland, 
eventueel te verhogen met 
100 %.

Ondernemingen (postvervoer, 
postdienst)



Schending inlichtingenplicht (artikel 5a) Ten hoogste het 
benadelingsbedrag. Indien 
opzettelijk is begaan: ten 
hoogste het bedrag van de 
vijfde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien niet opzettelijk ten 
hoogste het bedrag van de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien geen 
benadelingsbedrag: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Stafrecht. 
Verwijzing naar Boetebesluit 
socialezekerheidswetten en 
Remigratiebesluit.

Remigrant, zijn partner, hun kinderen 
of hun wettelijke vertegenwoordiger 



Overtreding van regels, gesteld 
krachtens artikel 10b (regels tbv  
bedrijfsvoering met betrekking tot de 
administratieve organisatie en de 
interne controle van de instellingen)

Zie artikel 10e, verwijzing 
naar Besluit bestuurlijke 
boetes financiële sector

Financiële ondernemingen

Zie artikel 10d. Per afzonderlijke overtreding 
ten hoogste € 4 000 000, 
verwijzing naar Besluit 
bestuurlijke boetes financiële 
sector, onder 
omstandigheden bedrag te 
verdubbelen

Financiële ondernemingen



Overtreding van het bepaalde krachtens 
artikel 17, eerste lid, onderdeel d, en 
derde lid of het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 16a tot en met 
16e27, eerste lid, 56, 57 tot en met 62, 
eerste tot en met achtste lid, 63, eerste 
lid, tweede lid, eerste volzin, derde en 
vierde lid, 67, 68, eerste tot en met 
derde lid, 68a, 68c, 70, zevende tot en 
met negende lid.

Zie artikel 80 Ondernemingen 
(spoordienstverlening)

Overtreding van de artikelen 19, 36, 
eerste lid, 36b, eerste lid, 37, eerste lid, 
37b, eerste en achtste lid, 51, vierde lid, 
53, 65, tweede lid, 74a, 96, tweede lid, 
en 96a, alsmede ter zake van 
overtreding van de krachtens hoofdstuk 
2 en de artikelen 64, tweede lid, 65, 
eerste lid, en hoofdstuk 6, paragraaf 9 
vastgestelde voorschriften, voor zover 
die overtreding daarbij uitdrukkelijk als 
beboetbaar feit is aangemerkt. 
Verwijzing naar Besluit bijzondere 
spoorwegen.

Zie artikel 80 Ondernemingen 
(spoordienstverlening)



Overtreding als bedoeld in artikel 77, 
eerste lid (= overtreding van artikelen 
19, 36, eerste lid, 36b, eerste lid, 37, 
eerste lid, 37b, eerste en achtste lid, 51, 
vierde lid, 53, 65, tweede lid, 74a, 96, 
tweede lid, en 96a, alsmede ter zake 
van overtreding van de krachtens 
hoofdstuk 2 en de artikelen 64, tweede 
lid, 65, eerste lid, en hoofdstuk 6, 
paragraaf 9 vastgestelde voorschriften).

Indien een natuurlijke 
persoon, niet zijnde een 
onderneming, gelijk aan de 
geldsom van ten hoogste € 
5.700,–. Indien een 
onderneming, gelijk aan de 
geldsom van ten hoogste € 
225.000,–, de hoogte boete 
wordt in ieder geval 
afgestemd op de omzet van 
een onderneming.

Natuurlijk persoon ‐ niet zijnde 
onderneming. Ondernemingen 
(spoordienstverlening)



Opzettelijk niet verstrekken gegevens 
en inlichtingen. Verwijzing naar 
Uitvoeringsregeling schenk‐ en 
erfbelasting en Wijzigingsbesluit 
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 
2001, enz. (belastingen en toeslagen).

Ten hoogste het bedrag van 
de geldboete van de vierde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Administratieplichtige of degene die 
een uitkering moet doen.



Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 2, 3, 3a, 3b, 3c, 
3e, 4, 5, 5a, 7, 8, 9, 9a, 10, 17a of 18.

Ten hoogste: a. € 450 000 
voor overtreding van artikel 5 
of 5a, indien die overtreding 
is begaan door een fabrikant, 
groothandel of importeur van 
tabaksproducten, 
elektronische sigaretten of 
navulverpakkingen; b. een 
bedrag bedraagt dat gelijk is 
aan een geldboete van de 
vierde categorie als bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht, 
voor overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 8 of 10; c. € 4.500 
bedraagt in andere dan de 
onder a en b bedoelde 
gevallen. Zie Bijlage

Overtreder



Zie artikel 11b. Diversen Overtreder



A. Overtreding wettelijk voorschrift met 
het toezicht op de naleving van artikele 
genoemd in 15.1 eerste lid, of ingeval 
van overtreding van artikel 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht.                    
B. Overtreding wettelijk voorschrift met 
het toezicht op de naleving van 
artikelen genoemd in artikel 15.1, derde 
lid.                                                      C. 
Overtreding van de bij of krachtens 
hoofdstuk 6a gestelde regels of van de 
bij de roamingverordening of de 
netneutraliteitsverordening gestelde 
regels, overtreding van een op grond 
van artikel 12.2 genomen besluit, voor 
zover de overtreding geschiedt door 
een onderneming die beschikt over een 
aanmerkelijke marktmacht en een bij of 
krachtens hoofdstuk 6a gesteld 
voorschrift betreft.                 D. 
Overtreding wettelijk voorschrift met 
het toezicht op de naleving van 
artikelen genoemd in artikel 15.1, 
tweede lid, of ingeval van overtreding 
van artikel 5:20 van de Algemene wet 
bestuursrecht.

A. Ten hoogste € 900.000.  B. 
Ten hoogste € 900.000, of, 
indien dat meer is, 1% van de 
omzet van de onderneming.    
C. Ten hoogste € 900.000, of, 
indien dat meer is, 10% van 
de omzet van de 
onderneming.                           
D. Ten hoogste € 900.000.

Ondernemingen (telecommunicatie)



Schending inlichtingenplicht (artikel 12). Ten hoogste het 
benadelingsbedrag. 
opzettelijk begaan: ten 
hoogste het bedrag van de 
vijfde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien niet opzettelijk 
begaan: ten hoogste het 
bedrag van de derde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien geen 
benadelingsbedrag: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Verwijzing naar oetebesluit 
socialezekerheidswetten.

degene die aanspraak maakt op een 
toeslag, zijn echtgenoot, of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger.



Overtreding van het bepaalde in artikel 
83, vierde, vijfde of zesde lid, van de 
verordening

Voor overtredingen van a. de 
verplichtingen van de 
verwerkingsverantwoordelijk
e en de verwerker 
overeenkomstig de artikelen 
8, 11, 25 tot en met 39, en 42 
en 43; b. de verplichtingen 
van het certificeringsorgaan 
overeenkomstig de artikelen 
42 en 43; c. de verplichtingen 
van het toezichthoudend 
orgaan overeenkomstig 
artikel 41, lid 4. 4.5.2016 L 
119/82 Publicatieblad van de 
Europese Unie NL: tot 10 000 
000 EUR of, voor een 
onderneming, tot 2 % van de 
totale wereldwijde jaaromzet 
in het voorgaande boekjaar, 
indien dit cijfer hoger is. Voor 
inbreuken op a. de 
basisbeginselen inzake 
verwerking, met inbegrip van 
de voorwaarden voor 
toestemming, 
overeenkomstig de artikelen 
5, 6, 7 en 9; b. de rechten van 
d b kk

Onderneming/verwerkingsverantwoor
delijke en de verwerker 



Overtreding van het bepaalde in artikel 
10 van de verordening  (betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen en 
strafbare feiten of daarmee verband 
houdende veiligheidsmaatregelen) of in 
artikel 31 van deze wet 
(uitzonderingsgronden voor verwerken 
strafrechtelijke gegevens)

Ten hoogste 20.000.000 euro 
of, voor een onderneming, 
ten hoogste 4% van de totale 
wereldwijde jaaromzet in het 
voorgaande boekjaar indien 
dit bedrag hoger is.

Onderneming/verwerkingsverantwoor
delijke en de verwerker 



Overtreding van het bepaalde in artikel 
83, vierde, vijfde of zesde lid, van de 
verordening 

Voor overtredingen van a. de 
verplichtingen van de 
verwerkingsverantwoordelijk
e en de verwerker 
overeenkomstig de artikelen 
8, 11, 25 tot en met 39, en 42 
en 43; b. de verplichtingen 
van het certificeringsorgaan 
overeenkomstig de artikelen 
42 en 43; c. de verplichtingen 
van het toezichthoudend 
orgaan overeenkomstig 
artikel 41, lid 4. 4.5.2016 L 
119/82 Publicatieblad van de 
Europese Unie NL: tot 10 000 
000 EUR of, voor een 
onderneming, tot 2 % van de 
totale wereldwijde jaaromzet 
in het voorgaande boekjaar, 
indien dit cijfer hoger is. Voor 
inbreuken op a. de 
basisbeginselen inzake 
verwerking, met inbegrip van 
de voorwaarden voor 
toestemming, 
overeenkomstig de artikelen 
5, 6, 7 en 9; b. de rechten van 
d b kk

Overheidsinstantie, overheidsorgaan



Overtreding van de krachtens artikel 
3.17, zevende lid, van de Wet op het 
financieel toezicht gestelde 
verplichtingen (toegang van 
betaaldienstverleners tot de 
persoonsgegevens van 
betaaldienstgebruikers).

Ten hoogste 20.000.000 euro 
of, indien dit meer is, ten 
hoogste 4% van de totale 
wereldwijde jaaromzet in het 
voorgaande boekjaar.

Financiële ondernemingen

Overtreding van de verplichtingen bij of 
krachtens artikelen 2a, tweede lid, 
onder b, 2t, tweede en derde lid, 24a, 
tweede en derde lid, 54, eerste lid, 
onder a tot en met e en g, en tweede 
lid.

Ten hoogste € 3000 voor 
ondernemingen, 
rechtspersonen en andere 
organisaties en € 1500 voor 
natuurlijke personen, onder 
omstandigheden te verhogen 
met 50%.

Ondernemingen, rechtspersonen en 
andere organisaties, natuurlijke 
personen



Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 1a, 4 tot en met 
7, 8 tot en met 11, 13 tot en met 20, 
21b, 24, 26, 27, eerste lid, laatste volzin, 
en tweede lid, 31, 32c of 32k.

Verwijzing naar bijlage 
Warenwetbesluit bestuurlijke 
boeten. Voor een 
afzonderlijke overtreding:  
ten hoogste het bedrag van 
de zesde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht.

Overtreder (onderneming, 
rechtspersoon, natuurlijke persoon)

Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 2, 5, eerste en 
vierde lid, 9, eerste lid, 13, 17 en 40.

Per overtreding een 
bestuurlijke boete opleggen 
van ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, 1% van de 
omzet van de overtreder, 
onder omstandigheden te 
verhogen met 100%.

Overtreder (onderneming, 
rechtspersoon, natuurlijke persoon)



Schending inlichtingenplicht (niet of niet 
behoorlijk nakomen van de verplichting, 
bedoeld in artikel 25.

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag, bij opzet 
bb ten hoogste bedrag van de 
vijfde categorie (artikel 23, 
vierde lid, WvSr), niet‐
opzettelijk bb ten hoogste 
bedrag van derde categorie, 
bij geen benadelingsbedrag 
bb ten hoogste bedrag van 
tweede categorie

Werknemer



Handelen in strijd met artikel 11, 
tweede lid, laatste volzin (gegevens ten 
minste vijf jaar bewaren), derde (eens 
per 3 maanden totalen melden aan 
inspecteur), vierde (regels over het 
verstrekken gegevens) of zesde lid 
(aantekeningen artsen ten minste vijf 
jaar bewaren en ter beschikking stellen 
aan inspecteur).

Ten hoogste € 33 500,–  De geneesheer‐directeur van de 
inrichting, behandelend arts (zesde lid)

Niet naleven verplichtingen uit deze 
wet, voor zover het niet naleven 
daarvan is aangeduid als overtreding. 

Zie artikel 19 Persoon op wie de verplichtingen 
rusten ("elk persoon, met of ten 
aanzien van wie een overtreding is 
begaan")



Zie artikel 18 Ten hoogste het bedrag van 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht, 
onder omstandigheden op te 
hogen, verwijzing naar 
Beleidsregel boeteoplegging 
Wet allocatie arbeidskrachten 
door intermediairs 2014

Zie artikel 18

Niet naleven verplichtingen uit deze 
wet, voor zover het niet naleven 
daarvan is aangeduid als overtreding. 

Zie artikel 19 d Persoon op wie de verplichtingen 
rusten ("elk persoon, met of ten 
aanzien van wie een overtreding is 
begaan")



Zie artikel 19a Ten hoogste het bedrag van 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht, 
onder omstandigheden op te 
hogen, verwijzing naar 
Beleidsregel boeteoplegging 
Wet arbeid vreemdelingen 
2017

Zie artikel 19a



Schending inlichtingenplicht (artikel 70) Ten hoogste het 
benadelingsbedrag. Indien 
opzettelijk: ten hoogste het 
bedrag van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien niet opzettelijk: ten 
hoogste het bedrag van de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien geen 
benadelingsbedrag: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Onder omstandigheden te 
verhogen. 

De verzekerde of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger



Schending inlichtenplicht (artikel 2:7, 
eerste lid)

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag. Indien 
opzettelijk: ten hoogste het 
bedrag van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien niet opzettelijk: ten 
hoogste het bedrag van de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien geen 
benadelingsbedrag of indien 
een werkgever als bedoeld in 
artikel 2:7, zevende lid, de 
verplichting, bedoeld in 
artikel 2:7, zevende lid, niet 
of niet behoorlijk nakomt: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Jonggehandicapte of zijn wettelijk 
vertegenwoordiger



Schending inlichtingenplicht (artikel 
3:74)

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag. Indien 
opzettelijk: ten hoogste het 
bedrag van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien niet opzettelijk: ten 
hoogste het bedrag van de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien geen 
benadelingsbedrag of indien 
een werkgever als bedoeld in 
artikel 3:74, derde lid, de 
verplichting, bedoeld in 
artikel 3:74, derde lid, niet of 
niet behoorlijk nakomt: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Jonggehandicapte of zijn wettelijke 
vertegenwoordige



Overtredingen: a. het door een 
dienstverrichter of een zelfstandige, 
bedoeld in artikel 8, vijfde lid, niet of 
onvoldoende nakomen van de 
informatieverplichting, bedoeld in 
artikel 6, eerste lid of tweede lid; b. 
[Red: dit onderdeel is nog niet in 
werking getreden;] c. het door de 
dienstverrichter of de zelfstandige, 
bedoeld in artikel 8, vijfde lid, niet of 
onvoldoende nakomen van de 
administratieve eisen, bedoeld in artikel 
9, eerste, tweede of derde lid.

? Dienstverrichter of een zelfstandige, 
bedoeld in artikel 8, vijfde lid (dit 
artikel is nog niet in werking getreden)

Niet naleven verplichtingen uit deze 
wet, voor zover het niet naleven 
daarvan is aangeduid als overtreding. 

Zie artikel 15 Persoon op wie de verplichtingen 
rusten ("elk persoon, met of ten 
aanzien van wie een overtreding is 
begaan")



Zie artikel 14 Ten hoogste het bedrag van 
de vierde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht, 
onder omstandigheden op te 
hogen, verwijzing naar 
Beleidsregel boeteoplegging 
Wet arbeidsvoorwaarden 
gedetacheerde werknemers 
in de Europese Unie

Zie artikel 14



A. Overtreding van de artikelen 2.38, 
2.39, 2.40, vijfde lid, 2.43 tot en met 
2.47, 2.50, 2.51 en 2.52.                         B. 
Overtreding inhoudende dat degene 
met een woonadres in de gemeente die 
bewust toelaat dat een andere persoon 
met datzelfde woonadres is 
ingeschreven, terwijl hij weet dat dit 
onjuist is.

Ten hoogste 325 euro A. Overtreder                                           
B. Degene die bewust toelaat dat een 
ander persoon met datzelfde 
woonadres is ingeschreven, terwijl hij 
weet dat dat onjuist is.

Niet, niet tijdig of niet geheel betalen 
verschuldigde belasting

Ten hoogste € 5.278   Houder van het motorrijtuig.



A. Niet voldoen aan bijzondere 
meldingsplicht, bedoeld in artikel 2 
(mededelen dat subsidieactiviteiten niet 
binnen de gestelde termijn zijn 
verricht).                                                     
B. Niet voldoen aan de bijzondere 
meldingsplicht, bedoeld in artikel 3 
(mededelen dat de gemaakte 
subsidiabele kosten in bij die 
beschikking te bepalen periodes 75% of 
minder bedragen van de voor de 
desbetreffende periode begrote 
subsidiabele kosten) of artikel 4, eerste 
lid (mededelen van feiten en 
omstandigheden die duiden op inzet 
van dwangarbeid of kinderarbeid door 
één of meer van de bij de subsidiabele 
activiteiten betrokken partijen die in de 
beschikking tot verlening van de 
subsidie zijn aangeduid).

A. Ten hoogste het bedrag 
van de vierde categorie 
geldboete, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.           
B. Ten hoogste het bedrag 
van de vijfde categorie 
geldboete, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. (Zie 
ook artikel 9 Subsidieregeling 
pilot tweetalig primair 
onderwijs)

Subsidieontvanger

A. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet.                                  
B. Overtreding van artikel 5:20, eerste 
lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

In geval van overtreding van 
artikel 12 (inlichtenplicht) of 
van artikel 5:20, eerste lid, 
van de Algemene wet 
bestuursrecht: 1 miljoen 
euro. In geval van een andere 
overtreding: 5 miljoen euro.

Aanbieder (overheidsorganisatie of 
privaatrechtelijke rechtspersoon die 
een dienst exploiteert, beheert of 
beschikbaar stelt). Aanbieder van een 
essentiële dienst (aanbieder van een 
essentiële dienst als bedoeld in artikel 
4 van de NIB‐richtlijn, aangewezen op 
grond van artikel 5, eerste lid, onder a)



Overtreding van voorschriften, bedoeld 
in artikel 10b, vijfde lid (aan 
woonverklaring verbonden 
voorschriften).

Ten hoogste het bedrag dat is 
vastgesteld voor de eerste 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Woningzoekenden



Gedraging in strijd met het bepaalde bij 
of krachtens: artikel 3; artikel 38, zesde 
lid; artikel 38c, vijfde lid; artikel 39, 
eerste, tweede of derde lid; artikel 40, 
tweede, derde, vierde, vijfde of zesde 
lid; artikel 45, zesde lid; artikel 46, 
eerste lid, laatste volzin; artikel 47, 
tweede lid; artikel 53, eerste of derde 
lid; artikel 54, eerste of tweede lid; 
artikel 56, derde lid.

Ten hoogste € 13 400,– . Behandelaars, geneesheer‐directeur



(Artikel 8.6:) Overtreding = gedraging in 
strijd met het bepaalde bij of krachtens: 
1°. de artikelen 2.2, negende en tiende 
lid, 2.3, derde en vierde lid, 2.4, eerste, 
tweede en derde lid, 2.5, eerste en 
tweede lid, 2.6, eerste, tweede en 
derde lid, 2.7, eerste tot en met derde 
lid, 2.8, eerste lid, onderdelen b en c, en 
vierde lid, onderdeel f, 2.10, tweede, 
derde en vierde lid, 2.17, 2.18, 2.19, 
eerste lid, 2.20, 2.21, eerste en derde 
lid, 2.22, eerste, tweede en derde lid, 
3.1, 3.2, eerste en tweede lid, 3.4, 3.5, 
eerste en derde lid, 5.1, derde lid, 
tweede volzin, 5.4, eerste lid, 5.5, 
eerste lid, 5.6, eerste en vijfde lid, 5.10, 
5.11, 5.12 of 10.2, eerste lid; 2°. een 
van de bepalingen, bedoeld in 
onderdeel a, in samenhang met de 
artikelen 6.2, eerste lid, 6.4, eerste lid, 
7.1, 7.2, eerste of derde lid, 7.5, derde 
lid, of 10.5, eerste lid.

Zie artikel 8.8 Uitvoerder van diergeneeskundige 
handelingen 



Zie artikel 8.7 Ten hoogste het bedrag voor 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht, 
per overtreding begaan door 
een natuurlijke persoon, en 
ten hoogste het bedrag voor 
de zesde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht 
per overtreding, begaan door 
een rechtspersoon of een 
vennootschap, of, indien dat 
meer is, 10 procent van de 
jaaromzet in het boekjaar 
voorafgaande aan het 
boekjaar waarin de boete 
wordt opgelegd. Verwijzing 
naar Besluit handhaving en 
overige zaken Wet dieren

Zie artikel 8.7



handelen of nalaten in strijd met het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 
20, eerste lid, aanhef en onder b en e, 
21, eerste en derde lid, 23, eerste lid, 
25, eerste lid, aanhef en onder a, b, c en 
d, en tweede lid, 27, derde en vierde lid, 
28, eerste lid, aanhef en onder a en b, 
en tweede lid, 29, eerste, tweede en 
vijfde lid, 30, eerste en tweede lid, 
aanhef en onder a en b, 31, eerste, 
tweede en derde lid, 32, eerste en 
tweede lid, en 33, eerste en tweede lid. 

ten hoogste € 25 000. De politieke partij, de neveninstelling, 
de vereniging, bedoeld in artikel 31, 
dan wel aan de kandidaat, bedoeld in 
artikel 32. 

Overtreding van voorschriften gesteld 
bij of krachtens artikel 7, eerste tot en 
met vierde lid (inlichtingenplicht).

Verwijzing naar Besluit 
bestuurlijke boetes financiële 
sector

Financiële ondernemingen



Zie artikel 9b Ten hoogste voor een 
afzonderlijke overtreding € 4 
000 000. Verwijzing naar 
Besluit bestuurlijke boetes 
financiële sector. Onder 
omstandigheden 
verdubbeling.

Zie artikel 9b

Niet voldoen aan verplichting tot 
opneming en verlening van forensische 
zorg (na plaatsing van de forensische 
patiënt is de zorgaanbieder verplicht 
om de geïndiceerde zorg en beveiliging 
te bieden. De instelling is verplicht de 
forensische patiënt op te nemen en 
forensische zorg te verlenen. )

Zie artikel 6.11 Zorgaanbieder



Zie artikel 6.1 Ten hoogste € 25.000 per niet 
nagekomen verplichting. Niet 
duidelijk naar welke AMvB 
wordt verwezen.

Zie artikel 6.1

Overtreding van artikel 4 (hogere prijd 
geneesmiddel) of 5 (administratie 
voeren).

Ten hoogste € 45 000. Een ieder die een geneesmiddel te 
koop aanbiedt, verkoopt of krachtens 
verkoop levert aan een persoon, een 
rechtspersoon daaronder begrepen, 
die ingevolge de Geneesmiddelenwet 
bevoegd is tot het afleveren van 
geneesmiddelen aan particuliere 
gebruikers.

Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens artikel 2a, 19, 20, 21, 22, 28, 
29, 37, derde lid, 38, derde lid, 39, 43, 
71 tot en met 81, 87, zesde lid, 115 of 
118.

Zie artikel 97 Distributeur of  (professionele) 
gebruiker die een 
gewasbeschermingsmiddel of biocide 
toepast, toedient, doet toepassen, of 
doet toedienen



Zie artikel 90 Ten hoogste het bedrag voor 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht, 
per overtreding begaan door 
een natuurlijke persoon, en 
ten hoogste het bedrag dat is 
bepaald voor de zesde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht per 
overtreding, begaan door een 
rechtspersoon of een 
vennootschap, of, indien dat 
meer is, 10 procent van de 
jaaromzet in het boekjaar 
voorafgaande aan het 
boekjaar waarin de boete 
wordt opgelegd. Verwijzing 
naar artikel 9.6 Regeling 
gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden

Zie artikel 90

Inbreuk of intracommunautaire inbreuk 
op een wettelijke bepaling

Overtreder



A. Zie artikel 2.9.                                      B. 
Overtreding van artikel 8.8 (oneerlijke 
handelspraktijken).

A. Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, 1% van de 
omzet van de overtreder.         
B. Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, 10% van 
de omzet van de overtreder.    
Onder omstandigheden te 
verhogen met 100%.

Verkoper, handelaar



Inbreuk of  intracommunautaire inbreuk 
op een wettelijke bepaling

Financiële dienstverlener.



Intracommunautaire inbreuk op een 
van de wettelijke bepalingen, bedoeld 
in onderdeel c van de bijlage bij deze 
wet heeft plaatsgevonden (artikelen 
betreffende publieksreclame voor 
geneesmiddelen).

Verwijzing naar eerste lid van 
artikel 101 van de 
Geneesmiddelenwet: ten 
hoogste het bedrag van de 
zesde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Personen / ondernemingen die 
publieksreclame maken voor 
geneesmiddelen.

Intracommunautaire inbreuk op een 
van de wettelijke bepalingen als 
bedoeld in onderdeel d van de bijlage 
bij deze wet heeft plaatsgevonden 
(mediadiensten, reclame voor alcohol) 

? Overtreder



Intercommunautaire inbreuk op een 
van de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 261/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 februari 
2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan 
luchtreizigers bij instapweigering en 
annulering of langdurige vertraging van 
vluchten (PbEU 2004, L364), een 
intercommunautaire inbreuk op een 
van de bepalingen van Verordening (EU) 
nr. 181/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 
2011 betreffende de rechten van 
autobus‐ en touringcarpassagiers en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 (PbEU 2011, L 55) of een 
inbreuk op een van de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 betreffende de rechten 
van passagiers die over zee of 
binnenwateren reizen en houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 (PbEU 2010, L 334).

Ten hoogste het bedrag van 
de vijfde categorie geldboete, 
bedoeld in artikel 23 van het 
Wetboek van Strafrecht. 

Overtreder



Intracommunautaire inbreuk op een 
van de wettelijke bepalingen, bedoeld 
in onderdeel f van de bijlage bij deze 
wet (reclame voor tabak).

Verwijzing naar artikel 11b 
Tabaks‐ en rookwarenwet

Overtreder

Overtreding van het bij of krachtens de 
artikelen 2, 4, 5, 6 en 7, derde lid, 
bepaalde.

Ten hoogste € 900.000 of, 
indien dat meer is, 1% van de 
omzet van de overtreder. 
Onder omstandigheden op te 
hogen tot 100%.

Beheerder van een koudenet, 
netbeheerders, leveranciers van 
energie



Overtreding =  gedraging met 
betrekking tot de administratie of de 
verstrekking van gegevens die in strijd is 
met het bepaalde bij of krachtens 
artikel 2, in bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen gevallen 
(genetische rijkdommen).

Ten hoogste het bedrag van 
de eerste categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht, 
per overtreding begaan door 
een natuurlijke persoon, en 
ten hoogste het bedrag dat is 
vastgesteld voor de tweede 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht, per 
overtreding begaan door een 
rechtspersoon of een 
vennootschap.  Niet zeker 
naar welke AMvB wordt 
verwezen.

Overtreder

Niet tijdig afronden van 
participatieverklaringstraject, bedoeld 
in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, 
(binnen de in artikel 7a, eerste lid, 
genoemde termijn, of de met 
toepassing van artikel 7a, derde lid, of 
van de krachtens artikel 8, eerste lid, 
aanhef en onderdeel a, gestelde regels 
verlengde termijn)

Zie artikel 34 Inburgeringsplichtige 



Niet binnen de krachtens artikel 29 
vastgestelde termijn het 
participatieverklaringstraject, bedoeld 
in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, 
afronden.

Zie artikel 34 Inburgeringsplichtige 

Niet behalen van onderdelen van het 
inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 
7, tweede lid, onderdelen b en c, niet 
behalen binnen de in artikel 7b, eerste 
lid, genoemde termijn, of de met 
toepassing van artikel 7b, derde lid, of 
van de krachtens artikel 8, eerste lid, 
aanhef en onderdeel a, gestelde regels 
verlengde termijn.

Zie artikel 34 Inburgeringsplichtige 

Niet binnen de krachtens artikel 32 
vastgestelde termijn de onderdelen van 
het inburgeringsexamen, bedoeld in 
artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c, 
behalen.

Zie artikel 34 Inburgeringsplichtige 



Zie artikel 28, 30, 31, 33 en 34. Maximaal: a. € 340 voor het 
niet naleven van artikel 7a, 
eerste lid; b. € 340 voor het 
niet afronden van het 
participatieverklaringstraject, 
bedoeld in artikel 7, tweede 
lid, onderdeel a, binnen de bij 
of krachtens de artikelen 29 
en 30 gestelde termijnen; c. € 
1.250 voor het niet naleven 
van artikel 7b, eerste lid; d. € 
1.250 voor het niet behalen 
van de onderdelen van het 
inburgeringsexamen, bedoeld 
in artikel 7, tweede lid, 
onderdelen b en c, binnen de 
bij of krachtens de artikelen 
32 en 33 gestelde termijnen.

Zie artikel 28, 30, 31, 33 en 34.



A. Overtreding van artikelen 2 en 15, 
derde lid.                                                     
B. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 5a, 6, tweede en 
derde lid, 8, 11, eerste lid, 12, 13a, 13b, 
15, eerste, vierde en vijfde lid, 17, 
eerste lid, 18, 19, eerste en derde lid, 
20, eerste en derde lid, 24, 28, eerste 
en tweede lid, derde lid, onderdelen a, 
b en c, vierde lid, onderdelen a en b, 29, 
eerste lid, 30, 41a, of van artikel 5:20 
van de Algemene wet bestuursrecht.

A. Ten hoogste € 450.000. B. 
Ten hoogste € 100.000.

Opdrachtgever, grondroerder, 
netbeheerder



Niet of niet behoorlijk nakomen van 
inlichtingsverplichting (artikel 13, eerste 
lid).

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag. Indien 
opzettelijk: ten hoogste het 
bedrag van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien niet opzettelijk: ten 
hoogste het bedrag van de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien geen 
benadelingsbedrag: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Verwijzing naar Boetebesluit 
socialezekerheidswetten.

Belanghebbende



Niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting, bedoeld in artikel 13, 
eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld 
in artikel 30c, tweede en derde lid, van 
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie 
werk en inkomen. 

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag. Indien 
opzettelijk: ten hoogste het 
bedrag van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien niet opzettelijk: ten 
hoogste het bedrag van de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien geen 
benadelingsbedrag: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Verwijzing naar Boetebesluit 
socialezekerheidswetten.

Belanghebbende



Niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting, bedoeld in artikel 12, 
eerste lid. 

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag. Indien 
opzettelijk: ten hoogste het 
bedrag van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien niet opzettelijk: ten 
hoogste het bedrag van de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien geen 
benadelingsbedrag: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Verwijzing naar Boetebesluit 
socialezekerheidswetten.

Aanvrager of uitkeringsgerechtigde



Gedraging in strijd met artikel 4, eerste 
of tweede lid (bloed inzamelen), 12 
(bloedproducten afleveren), 13, eerste 
of derde lid (tussenproducten 
afleveren), 14, 15, eerste of derde lid, 
16, eerste of derde lid, of 17, eerste lid 
(verhandelen, invoeren en uitvoeren 
bloedproducten en tussenproducten).

Ten hoogste € 33 500,–  Overtreder



A. Handelen in strijd met hetgeen is 
bepaald bij of krachtens de artikelen 7, 
7a, 7b, 7d, 26c, 26f, 26g en 26h.      B. 
Handelen in strijd met hetgeen is 
bepaald bij of krachtens de artikelen 7e, 
17a, 17b, 18, 22 en 24.

A. Ten hoogste het bedrag 
van de geldboete van de 
vijfde categorie van artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.    B. 
Ten hoogste het bedrag van 
de geldboete van de zesde 
categorie van artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht.

Verwerkingsverantwoordelijke 



A. Handelen in strijd met hetgeen is 
bepaald bij of krachtens de artikelen 
39c, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 7, 7a, 7b en 7d in dat lid, en 
39r, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 26c, 26f, 26g en 26h, in dat lid. 
B. Handelen in strijd met hetgeen is 
bepaald bij of krachtens de artikelen 
39c, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van artikel 
7e in dat lid, 39ha, eerste en tweede lid, 
39i, 39m en 39o. 

A. Ten hoogste het bedrag 
van de geldboete van de 
vijfde categorie van artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.     B. 
Ten hoogste het bedrag van 
de geldboete van de zesde 
categorie van artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht.

Verwerkingsverantwoordelijke 



A. Handelen in strijd met hetgeen is 
bepaald bij of krachtens de artikelen 40, 
derde lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 7, 7a, 7b en 7d in dat lid, en 
51, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 26c, 26f, 26g en 26h in dat lid.   
B. Handelen in strijd met hetgeen is 
bepaald bij of krachtens de artikelen 40, 
derde lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van artikel 
7e in dat lid, 42b, 43, 46, en 48.

A. Ten hoogste het bedrag 
van de geldboete van de 
vijfde categorie van artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.    B. 
Ten hoogste het bedrag van 
de geldboete van de zesde 
categorie van artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht. 

Verwerkingsverantwoordelijke 



A. Handelen in strijd met de artikelen 
51b, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 7, 7a, 7b en 7d in dat lid, en 
51d, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 26c, 26f, 26g en 26h in dat lid.   
B. Handelen in strijd met de artikelen 
51b, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 7e, 17a, 17b, 22 en 24 in dat 
lid, en 51b, tweede lid, voor wat betreft 
de overeenkomstige toepassing van 
artikel 18.

A. Ten hoogste het bedrag 
van de geldboete van de 
vijfde categorie van artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.   B. 
Ten hoogste het bedrag van 
de geldboete van de zesde 
categorie van artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht.

Verwerkingsverantwoordelijke 



A. Handelen in strijd met hetgeen is 
bepaald bij of krachtens de artikelen 
51f, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 7, 7a, 7b en 7d in dat lid, en 
51h, eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 26c, 26g en 26h in dat lid. B. 
Handelen in strijd met hetgeen is 
bepaald bij of krachtens artikel 51f, 
eerste lid, voor wat betreft de 
overeenkomstige toepassing van de 
artikelen 7e, 17a, 17b, 18, 22 en 24.

A. Ten hoogste het bedrag 
van de geldboete van de 
vijfde categorie van artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. B. 
Ten hoogste het bedrag van 
de geldboete van de zesde 
categorie van artikel 23, 
vierde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht.

Verwerkingsverantwoordelijke 



Niet nakomen van verplichting als 
bedoeld bij of krachtens de artikelen 
1.45, derde lid, 1.47, eerste lid, 1.48d, 
tweede en derde lid, en 1.49 tot en met 
1.59, een afspraak als bedoeld in artikel 
167 van de Wet op het primair 
onderwijs, een aanwijzing 
onderscheidenlijk een bevel als bedoeld 
in artikel 1.65 of een vordering tot 
medewerking als bedoeld in artikel 5:20 
van de Algemene wet bestuursrecht 
niet nakomt, dan wel handelen in strijd 
met een verbod krachtens artikel 1.66.

Ten hoogste € 45 000 Houder of aanvrager van een 
kindercentrum of gastouderbureau of 
voorschoolse educatie.

Handelen of nalaten in strijd met de 
artikelen 7b, eerste tot en met derde 
lid, of 11, eerste lid, of het bepaalde bij 
of krachtens een algemene maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 4, 
tweede of derde lid (verwijzing naar 
Uitvoeringsbesluit Wkkgz)

Ten hoogste € 33.500,–  Zorgverlener, zorgaanbieder



Overtreden van de bij of krachtens de 
artikelen 9, eerste en zevende lid, 10, 
eerste lid, 12, eerste lid, 14, eerste lid, 
22, eerste lid, 23, vierde lid, 24, derde 
lid, 25, vierde lid, 26, derde lid, 27, 
zevende lid, 28, 31, eerste lid, 32, 
eerste en zevende lid, 33, eerste lid, 35, 
eerste en derde lid, 37, eerste en 
tweede lid, 38 tweede en derde lid, 39, 
40, eerste lid en derde lid, en 49, 
tweede lid, gestelde voorschriften.

A. Voor een natuurlijk 
persoon, niet zijnde een 
onderneming ten hoogste € 
5.700,–.                                   B. 
Voor een onderneming ten 
hoogste € 225.000,–, hoogte 
boete afgestemd op de 
omzet van een onderneming.

In dienst stellen lokale 
spoorweginfrastructuur, vervoerder



A. Overtreden van artikel 5.14c of 
5.14d, eerste lid.                                       
B. Overtreden van artikel 7.1, eerste lid.  
C. Overtreden van artikel 8.12, 8.19, 
8.20, 8.21, 8.70, tweede lid, juncto de 
artikelen 8.12 en 8.19 tot en met 8.21, 
8.77, tweede lid, juncto de artikelen 
8.19 en 8.21, eerste en derde lid, of van 
een beperking of voorschrift als 
bedoeld in artikel 8.23, 8.70, tweede lid, 
juncto artikel 8.23 of 8.77, tweede lid, 
juncto artikel 8.23.                                        
D. Overtreden van artikel 7.5 of van een 
maatregel als bedoeld in artikel 8.22, 
8.70, tweede lid, juncto artikel 8.22 of 
8.77, tweede lid, juncto artikel 8.2.           
E. Overtreden van het bepaalde bij of 
krachtens: 1°. Verordening (EG) nr. 
261/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad van de Europese Unie van 
11 februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan 
luchtreizigers bij instapweigering en 
annulering of langdurige vertraging van 
vluchten en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 259/91 (PbEU L 
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A. Ten hoogste 500 000 euro. 
B. Ten hoogste 1 000 euro. C. 
Ten hoogste 100 000 euroc. 
D. Ten hoogste  1 000 000 
euro. E. Ten hoogste 74 000 
euro.

Verlener van luchtvaartdiensten



Overtreden artikel 10.17, zesde lid 
juncto artikel 8.12, tweede lid, artikel 
10.29, tweede lid juncto artikel 8.19, 
artikel 10.29, derde lid juncto artikel 
8.21, artikel 10.30, vierde lid, juncto 
artikel 8.19 onderscheidenlijk 8.21, 
artikel 10.31, artikel 10.32. Overtreden 
van een maatregel als bedoeld in artikel 
10.30 voor zover de maatregel zich richt 
tot de houder van de 
medegebruikvergunning verleend op 
grond van artikel 10.27.

? O.a. Houder vergunning 
burgermedegebruik

Overtreden van artikel 8a.58, tweede 
lid, juncto artikel 8.12 (plaatsen 
objecten).

? Overtreder

Overtreden artikel 8.44, vijfde lid, 
juncto de artikelen 8.19 tot en met 
8.21, artikel 8.47, tweede lid, juncto 
artikel 8.12, 8.64, zesde lid, juncto de 
artikelen 8.19 en 8.21, eerste en derde 
lid, of van een beperking of voorschrift 
als bedoeld in de artikelen 8.46, 8.64, 
zesde lid, juncto artikel 8.46 of 8a.51, 
tweede lid. Overtreden van een 
maatregel als bedoeld in de artikelen 
8.45 of 8.64, zesde lid, juncto artikel 
8.45.

? O.a. Exploitant luchthaven



A. Gedraging in strijd met een krachtens 
artikelen 4.3.2 gegeven aanwijzing, voor 
zover deze betreft het niet of 
onvoldoende naleven van artikel 4.2.10, 
tweede lid, onderdelen d tot en met j.     
B. Gedraging in strijd met het bepaalde 
bij of krachtens de artikelen 4.2.4, 4.2.5 
of 4.2.11. 

A. Ten hoogste € 6.700,–     B. 
Ten hoogste € 33.500,–

Advies‐ en meldpunt huiselijk geweld 
en kindermishandeling (AMHK)

Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 23, 34 tot en met 
36, 37 tot en met 45, 48, eerste lid, 49, 
49a, 49c, derde lid, 49d, tweede lid, 61, 
62 of 68.

Ten hoogste voor een 
afzonderlijke overtreding  € 
500 000 of, indien dat meer 
is, tien procent van de omzet 
van de onderneming in 
Nederland.

Zorgaanbieders en 
ziektekostenverzekeraars

A. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 3, 25, derde lid, 
28, of 29, eerste en tweede lid, van de 
Zorgverzekeringswet.                             B. 
Overtreding van de voorschriften, 
gesteld bij de artikelen 25, eerste en 
tweede lid, of 30 van de 
Zorgverzekeringswet.

 Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 
500 000. 

A. Zorgverzekeraar.                                    
B. Zorgverzekeraar of rechtspersoon.



Verschaffen van onjuiste of onvolledige 
informatie met betrekking tot de 
aantallen verzekerde 
verzekeringsplichtigen, hun 
verzekerdenkenmerken of zijn 
zorgkosten, noodzakelijk voor de 
vaststelling van de bijdragen, bedoeld in 
de artikelen 32 tot en met 34 van de 
Zorgverzekeringswet.

Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 10 
000 000.

Zorgverzekeraar

Overtreding van de voorschriften 
gesteld bij of krachtens de artikelen 4, 
tweede tot en met vijfde lid, 5, derde 
lid, 9, 35, tweede lid, 37, 38, eerste en 
vierde lid, 64, tweede lid, 68, tweede 
lid, 86, 90, 92, 114 of 118a, derde lid, 
van de Zorgverzekeringswet.

Voor een afzonderlijke 
overtreding bedraagt ten 
hoogste € 100 000.

Zorgverzekeraar

Niet voldoen aan bij of krachtens artikel 
68a van deze wet of artikel 87, vijfde of 
zesde lid, 88 of 89 van de 
Zorgverzekeringswet opgelegde 
verplichting. 

Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 2 
250.

Overtreder

Overtreding van artikel 66d, tweede lid, 
van de Zorgverzekeringswet.

Voor een afzonderlijke 
overtreding  ten hoogste € 
500 000 of, indien dat meer 
is, tien procent van de omzet 
van de onderneming in 
Nederland.

Zorgaanbieders en 
ziektekostenverzekeraars



Overtreding van artikel 15f van de Wet 
aanvullende bepalingen verwerking 
persoonsgegevens in de zorg.

Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 
500 000 of, indien dat meer 
is, tien procent van de omzet 
van de onderneming in 
Nederland.

Ziektekostenverzekeraar



A. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikel 16.5, 16.12, 16.12 
in verbinding met artikel 16.39h, 16.13, 
16.13 in verbinding met artikel 16.39h, 
16.13a, 16.14, artikel 16.19, artikel 
16.20c, tweede lid, 16.21, 16.21 in 
verbinding met artikel 16.39h, artikel 
16.29, de onderdelen b en c, artikel 
16.34, of van de artikelen 18.5 en 18.6 
of van artikel 18.18, voorzover het een 
voorschrift betreft dat is verbonden aan 
een vergunning krachtens hoofdstuk 16. 
B. Overtreding van het bepaalde bij 
artikel 16.37, eerste lid, of artikel 
16.39t, eerste lid.                                          
C. Overtreding van het bepaalde bij 
artikel 16.37, eerste lid.                               
D. Overtreding van het bepaalde bij 
artikel 16.39t, eerste lid.                              
E. Overtreding van het bepaalde bij 
artikel 16.37, eerste lid, of artikel 
16.39t, eerste lid.

Zie artikel 18.16e Overtreder



Zie artikel 18.16a A. Overtreding van artikel 
18.16a, eerste lid: ten 
hoogste € 450 000 per 
overtreding of, indien de 
omzet van de betrokken 
onderneming in het boekjaar 
voorafgaand aan het jaar 
waarin de beschikking tot 
oplegging van de bestuurlijke 
boete is gegeven, meer dan € 
4 500 000 bedraagt, ten 
hoogste 10% van die omzet.     
B. Overtreding van het 
bepaalde bij artikel 16.37, 
eerste lid, of artikel 16.39t, 
eerste lid: het bedrag 
genoemd in artikel 16, derde 
lid, van de EG‐richtlijn handel 
in broeikasgasemissierechte 
per ton emissie van een 
kooldioxide‐equivalent, die 
meer is veroorzaakt dan 
overeenkomt met het aantal 
broeikasgasemissierechten, 
emissiereductie‐eenheden of 
gecertificeerde 
emissiereducties dat 
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Zie artikel 18.16a

Jegens de in artikel 18.4, eerste of 
tweede lid, bedoelde personen in strijd 
handelen met artikel 5:20, eerste lid, 
van de Algemene wet bestuursrecht.

Ten hoogste € 4 500 Overtreder



Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 9.2.2.6a, 9.7.2.3, 
9.7.2.5, 9.7.4.2 tot en met 9.7.4.5, 
9.7.4.8, 9.7.4.10, 9.7.4.12, 9.7.4.13, 
9.8.2.3, of 9.8.2.5.

Ten hoogste € 450 000 per 
overtreding, of, indien de 
omzet van de betrokken 
onderneming in het boekjaar 
voorafgaand aan het jaar 
waarin de beschikking tot 
oplegging van de bestuurlijke 
boete is gegeven meer dan € 
4 500 000 bedraagt, ten 
hoogste 10% van die omzet.

Overtreder



a. het door een werkgever niet of 
onvoldoende nakomen van de op hem 
rustende verplichting tot girale 
voldoening van het minimumloon, 
bedoeld in artikel 7 en 7a; b. het door 
een werkgever niet of onvoldoende 
nakomen van de op hem rustende 
verplichting tot voldoening van de 
minimumvakantiebijslag, bedoeld in 
artikel 15; c. het door een werkgever 
verrichten van inhouding op of 
verrekening met het minimumloon, in 
strijd met het bepaalde bij of krachtens 
artikel 13; d. het door een werkgever 
niet of onvoldoende nakomen van de 
op hem rustende verplichting de 
werkzaamheden schriftelijk overeen te 
komen op grond van artikel 12b; en e. 
het door een werkgever niet of 
onvoldoende nakomen van de op hem 
rustende verplichting de langere 
arbeidsduur geheel of gedeeltelijk in tijd 
te compenseren of te betalen, bedoeld 
in artikel 13a. Als overtreding wordt 
tevens aangemerkt het door de 
werkgever desgevraagd niet of niet 
tijdig aan de toezichthouder 
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Zie artikel 18f. Werkgever



Zie artikel 18b. Ten hoogste het bedrag van 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht, 
zie ook Beleidsregel 
bestuursrechtelijke 
handhaving Wet 
minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 
2018.

Zie artikel 18b.



Gedraging met betrekking tot de 
administratie, de verstrekking van 
gegevens of het merken van dieren, 
planten, eieren, hout of houtproducten 
die in strijd is met het bepaalde bij of 
krachtens artikel 3.37, 3.38 of 4.8, in bij 
algemene maatregel van bestuur 
aangewezen gevallen (verwijzing naar 
Besluit natuurbescherming).

Ten hoogste het bedrag dat is 
bepaald voor de eerste 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht, per 
overtreding begaan door een 
natuurlijke persoon, en ten 
hoogste het bedrag dat is 
bepaald voor de tweede 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht per 
overtreding, per overtreding 
begaan door een 
rechtspersoon of een 
vennootschap (verwijzing 
naar Besluit 
natuurbescherming).

Overtreder

A. Gedraging in strijd met het bepaalde 
bij of krachtens de artikelen 2 en 4.          
B. Gedraging in strijd met het bepaalde 
bij of krachtens artikel 9. 

A. Ten hoogste € 33.500,–  B. 
Ten hoogste € 13.400,– 

Uitvoerder van medische verrichtingen



Overtreding artikel 95a (rookwaar 
aanbieden onder prijs van 
accijnsverhoging) 

€ 5.278 of, indien dit bedrag 
hoger is, ten hoogste 
tweemaal het bedrag van de 
accijns dat geheven zou zijn 
indien de verpakking voorzien 
was geweest van het per 
ingangsdatum van de nieuwe 
accijnstarieven, bedoeld in 
artikel 95a, bij de uitslag tot 
verbruik voor het 
desbetreffende 
tabaksproduct 
voorgeschreven accijnszegel.

Overtreder



Niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting, bedoeld in artikel 80 
(inlichtingenverplichting).

Ten hoogste het bedrag van 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. 
Indien opzettelijk: ten 
hoogste het bedrag van de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien geen 
benadelingsbedrag:  ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Belanghebbende of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger.



Vervoeren van één of meer personen in 
de laadruimte van een bestelauto.

€ 527 Overtreder



Vervoeren van een of meer personen in 
de laadruimte van een bestelauto.

Tten hoogste € 527 Overtreder



A. Handelen in strijd met de krachtens 
artikel 4a gestelde verplichtingen 
(bekendmaken BIG‐nummer).                    
B. Gedraging in strijd met het bepaalde 
bij of krachtens: –  artikel 4, tweede lid; 
–  artikel 17, tweede lid; –  artikel 34, 
vierde lid; –  artikel 35; –  artikel 36a, 
derde lid, tweede volzin; –  artikel 38; –  
artikel 40; –  artikel 41, derde lid, onder 
b; –  artikel 48, eerste lid, onder d, e, en 
g; –  artikel 48, tweede lid; –  artikel 80, 
eerste lid, onder a of b; –  artikel 88; –  
artikel 96; –  artikel 105, derde lid; –  
artikel 108, tweede lid. 

A. Ten hoogste het bedrag 
van de eerste categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van 
Strafrecht.   B. Ten hoogste 
het bedrag dat is vastgesteld 
voor de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. 

Arts, tandarts, apotheker, 
gezondheidszorgpsycholoog, 
psychotherapeut, fysiotherapeut, 
verloskundige, verpleegkundige, 
physician assistant.



Door opzet of grove schuld te wijten dat 
de verplichtingen, bedoeld in artikel 8 
en afdeling 4a en de op dat artikel en 
die afdeling berustende bepalingen en 
artikel 10g, niet, niet tijdig, niet volledig 
of niet juist zijn of worden nagekomen.

Ten hoogste het bedrag van 
de vierde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht.

Belastingplichtige, de 
administratieplichtige, de 
rapporterende financiële instelling of 
degene die de toegang, bedoeld in 
artikel 10g, moet verlenen.

Overtreding van de voorschriften 
vastgesteld bij of krachtens de artikelen 
1, eerste lid, onder a, b en d, tweede lid, 
4a, 7, 10, 13, 14, 14c, 14d, eerste lid, 
20, eerste lid, 21, 25, 27, 27c, 27e, 
eerste lid, 27i, 27j, eerste lid, 30h, 
eerste lid, 30j, eerste lid, 30m, eerste 
lid, 30q, derde lid, 30r, derde en vierde 
lid, 30t, eerste, tweede en vijfde lid, 
30u, eerste lid, en 30z. 

Ten hoogste het bedrag van 
de zesde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht 
of, indien dat meer is, 10% 
van de omzet in het boekjaar 
voorafgaande aan de 
beschikking.

Houders van kansspelvergunningen, 
overtreders



A. Overtreding voorschriften 
vastgesteld bij of krachtens artikel 30u, 
tweede lid.                                          B. 
Overtreding voorschriften, vastgesteld 
bij of krachtens de artikelen 1, onder c, 
en 7c.

A. Ten hoogste het bedrag 
van de eerste categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van 
Strafrecht.   B. Ten hoogste 
het bedrag van de derde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Houders van kansspelvergunningen, 
overtreders

A. Overtreding voorschrift vastgesteld 
bij artikel 30g, tweede lid.                           
B. Overtreding van aan de verleende 
vergunning verbonden voorschriften, 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, 
voorzover deze vergunning is afgegeven 
door burgemeester en wethouders.         
C. Overtreding van de bij of krachtens 
artikel 7c gestelde voorschriften.               
D.Overtreding van aan de verleende 
vergunning verbonden voorschriften, 
bedoeld in de artikelen 30b, eerste lid, 
en 30d, eerste lid, en wegens 
overtreding van het voorschrift, 
vastgesteld bij artikel 30g, eerste lid.

A. Ten hoogste het bedrag 
van de eerste categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. B.Ten hoogste het 
bedrag van de tweede 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.           
C. Ten hoogste het bedrag 
van de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van 
Strafrecht.              D. Ten 
hoogste het bedrag van de 
vijfde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Houders van kansspelvergunningen, 
overtreders



Correcties, bedoeld in artikel 28a, 
tweede lid, niet, onjuist, onvolledig dan 
wel niet binnen de gestelde termijn 
indienen.

Ten hoogste € 1.319  Inhoudingsplichtige 

Opgave, bedoeld in artikel 28, eerste 
lid, onderdeel g, niet, onjuist, onvolledig 
dan wel niet binnen de gestelde termijn 
verstrekken.

Ten hoogste € 1.319  Inhoudingsplichtige 

Gedraging in strijd met het bepaalde bij 
of krachtens artikel 2, 3, 4, 5, 7, eerste 
lid, 9, eerste of derde lid, 10h, of 13.

Ten hoogste € 900 000,–  Aanbieder van medische hulpmiddelen



Gebruikmaken van de weg met een 
vrachtauto die deel uitmaakt van een 
bedrijfsvoertuigenpark en die is 
verbonden met een aanhangwagen die 
geen deel uitmaakt van dat 
bedrijfsvoertuigenpark. 

Ten hoogste € 527.  Overtreder

de in artikel 28s, eerste lid, bedoelde 
melding telecommunicatiediensten, 
omroepdiensten of elektronische 
diensten of de in artikel 37a bedoelde 
lijst niet of niet tijdig indienen, dan wel 
een onvolledige of een onjuiste lijst of 
melding telecommunicatiediensten, 
omroepdiensten of elektronische 
diensten indienen.

Ten hoogste € 5.278  Ondernemer

Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de hoofdstukken 2 tot en met 
4. 

Zie artikel 18 Uitgever, importeur of verkoper 

Zie artikel 17  Ten hoogste € 90 000. Zie artikel 17



Jegens de in artikel 15, tweede lid, 
bedoelde toezichthouders in strijd 
handelen met artikel 5:20, eerste lid, 
van de Algemene wet bestuursrecht.

Ten hoogste € 4 500 Uitgever, importeur of verkoper 

Aan opzet of grove schuld te wijten dat 
niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist 
is of wordt nagekomen:    A. de 
verplichting, bedoeld in artikel 29c of 
artikel 29d.                                    B. de 
verplichting, bedoeld in artikel 29d, 
tweede lid.                   

Ten hoogste het bedrag van 
de zesde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. 

A.  Rapporterende entiteit.              B. 
Groepsentiteit, bedoeld in artikel 29d, 
tweede lid.



A. Niet, niet tijdig of niet volledig 
vesrtrekken van gegevens zoals bedoeld 
in artikel 33, tweede lid, en in artikel 33, 
derde lid.                                   B. Niet, 
niet tijdig of niet volledig doen van een 
opgave als bedoeld in artikel 38b. 

Ten hoogste € 5 000. A. Rechtspersonen zoals bedoeld in  
artikel 33,tweede lid en 
ondernemingen,vrije 
beroepsbeoefenaren, instellingen en 
rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 
33, derde lid.                                                
B. Degene die niet, niet tijdig of niet 
volledig een opgave als bedoeld in 
artikel 38b doet.

Overtreding van artikel 41, tweede lid 
(verbod om titel accountant te voeren 
indien niet ingeschreven in 
accountantsregister) en artikel 5:20 van 
de Algemene wet bestuursrecht.

Ten hoogste het bedrag dat is 
vastgesteld voor de tweede 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Overtreder

Overtreding van: a. voorschriften, 
gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit 
artikel genoemde artikelen; b. 
voorschriften met betrekking tot het 
toezicht op financiële markten of op die 
markten werkzame personen, gesteld 
ingevolge een bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen verordening 
als bedoeld in artikel 288 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; c. de verordening 
ratingbureaus; en d.  artikel 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht.

Zie artikel 1:81 Financiële dienstverlener.



Zie artikel 1:80 Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 20 
000 000, of, in gevallen 
bedoeld in het vierde lid, ten 
hoogste € 40 000 000  
(verwijzing naar Besluit 
bestuurlijke boetes financiële 
sector). Verhoging boete in 
artikel 1:82, additioneel in 
artikel 1:83

Zie artikel 1:80



Zie artikel 1:80 Verhoging van boete, zie 
artikel 1:81

Zie artikel 1:80

Zie artikel 1:80 Additioneel aan boete, zie 
artikel 1:81 en 1:82

Zie artikel 1:80



A. Verboden graden te verlenen, tenzij: 
a. aan de opleiding accreditatie is 
verleend, of b. toepassing is gegeven 
aan artikel 5.21, derde of zesde lid, of 
artikel 5.32, of c. de graad wordt 
verleend op grond van een 
buitenlandse wettelijke regeling en 
zowel bij het aantrekken van studenten 
als bij de graadverlening kenbaar is 
gemaakt tot welke graad de opleiding 
leidt en op grond van welke 
buitenlandse regeling de graad wordt 
verleend, of d. de graad wordt verleend 
op grond van artikel 7.18, eerste of 
zesde lid, of de uitzondering, bedoeld in 
artikel 1.22, tweede lid, van toepassing 
is.                                               B. 
Verboden titels, genoemd in de 
artikelen 7.20, 7.22, tweede lid, en 7a.5, 
te verlenen. 

Zie artikel 15.9 Instellingen van hoger onderwijs

Niet‐gerechtigd voeren naam 
universiteit of hogeschool of niet 
voldoen aan informatieplicht (handelen 
in strijd met artikel 1.22, 1.23, 1.24 of 
7.15)

Zie artikel 15.9  natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die handelt in strijd met artikel 1.22, 
1.23, 1.24 of 7.15.



Zie artikel 15.7 en 15.8. Ten hoogste het bedrag dat is 
vastgesteld voor de zesde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht, 
respectievelijk artikel 27, 
vierde lid, van het Wetboek 
van Strafrecht BES of, indien 
dat meer is, ten hoogste 10% 
van de omzet van de 
onderneming, 
onderscheidenlijk, indien de 
overtreding door een 
ondernemersvereniging is 
begaan, van de gezamenlijke 
omzet van de ondernemingen 
die van de vereniging deel 
uitmaken, in het boekjaar 
voorafgaande aan de 
beschikking waarin de 
bestuurlijke boete wordt 
opgelegd.

Zie artikel 15.7 en 15.8.



Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 24, eerste tot en 
met vierde lid, en 25a.

Ten hoogste het bedrag van 
de geldboete van de derde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Notaris

A. Overtreding van regels, gesteld bij of 
krachtens artikel 4, vijfde of zesde lid, 6, 
7, eerste, tweede of vierde lid, 8, 
tweede lid, 9, 10, eerste, derde of 
vierde lid, 11, tweede lid, of 12, eerste 
of tweede lid.                                                 
B. Overtreding van de voorwaarden 
waaronder de vergunning voor 
grensoverschrijdend transport van 
eurocontanten over de weg.

Ten hoogste € 11 250  A. Houder van de vergunning                   
B. Houder van de vergunning als 
bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de 
wet. 



A. Overtreding van artikel 63c, eerste, 
tweede, vierde, zesde tot en met tiende 
en elfde lid, onderdeel b, voor zover 
artikel 96a op dat vervoer bij algemene 
maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 2, tweede of vierde lid, van 
toepassing is verklaard, en met 
uitzondering van openbaar vervoer per 
trein waarvoor op grond van deze wet 
Onze Minister het bevoegde 
bestuursorgaan is.                                   B. 
Overtreding van de regels gesteld 
krachtens artikel 30a, eerste en derde 
lid.

Ten hoogste € 900.000 of 
indien dat meer is, 1% van de 
omzet van de overtreder. 

Vervoerder



Handelen in strijd met verboden in 
artikel 12:                                                       
A. Tweede lid en vijfde lid, onderdeel b.  
B. Eerste, derde, vierde en zesde lid. C. 
Vijfde lid, onderdeel a.

A. Ten hoogste kan de boete 
van de derde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. B. Ten hoogst de 
boete van de vierde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid van het 
Wetboek van Strafrecht. C. 
Ten hoogste de boete van de 
vijfde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Importeur, aanbieder

A. Handelen in strijd bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 4a, 4b, 4c, 6c, 
31d, 32, 33a, 33b en 36.                           
B. Handelen in strijd met bepaalde bij of 

A. Ten hoogste het bedrag 
van de geldboete van de 
vijfde categorie van artikel 
23, vierde lid, van het 

Verwerkingsverantwoordelijke 

A. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens artikelen 3, eerste, derde en 
vierde lid, 7, derde lid, derde volzin, 10, 
of van artikel 5:20 van de Algemene 
wet bestuursrecht.                                       
B. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens artikel 11, tweede en vierde 
lid.

A. Ten hoogste € 450 000, of, 
indien dat meer is, 10 procent 
van de relevante jaaromzet 
van de onderneming in 
Nederland.                              B. 
Ten hoogste € 100 000.

Uitoefenaar van 
ruimtevaartactiviteiten



Handelen in strijd met de in artikel 22 
gestelde verboden:                             A. 
Eerste lid en vijfde lid, onderdeel a.          
B. Tweede tot en met vierde lid en 
vijfde lid, onderdeel b.                          C. 
Vijfde lid, onderdeel c.

A. Ten hoogste de boete van 
de derde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. 
B. Ten hoogste de boete van 
de vierde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid van 
het Wetboek van Strafrecht. 
C. Ten hoogste de boete van 
de vijfde categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht.

Overtreder

A. Niet dan wel niet binnen de op grond 
van artikel 54, vierde lid, gestelde 
termijn verstrekken van inlichtingen.        
B. Opzettelijk of wegens grove schuld 
geen, dan wel onjuiste of onvolledige 
inlichtingen verstrekken.

A. Ten hoogste € 1500.              
B.  Ten hoogste € 5000.

De persoon, bedoeld in artikel 54, 
eerste lid, onderdelen b en c, die op 
grond van artikel 54, eerste lid, 
gehouden is tot het verstrekken van 
gegevens en inlichtingen aan het 
Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen.



Niet voldoen aan verplichtingen, 
bedoeld in artikel 1.5 (verplichtingen 
uitwonende deelnemer).

Ten hoogste 50 procent van 
het bedrag dat van de 
deelnemer in verband 
daarmee wordt 
teruggevorderd bij een 
herziening.

Deelnemer (= degene die 
beroepsonderwijs volgt)



A. Verzoek als bedoeld in artikel 2.1 
doen met betrekking tot een 
werknemer die niet voldoet aan de 
voorwaarden, bedoeld in de artikelen 
2.2, 2.6, 2.10 of 2.14.           B. In de 
loonaangifte onjuiste gegevens 
opnemen waarvan de juistheid voor de 
toepassing van deze wet van belang is.

A. Ten hoogste € 1.319 per 
verzoek per jaar.                         
B.  Ten hoogste € 1.319 per 
gegeven per werknemer per 
jaar.

Werkgever 



Overtreding van de bij of krachtens de 
artikelen 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, eerste 
en tweede lid, 2f, eerste, tweede en 
vierde lid, 3, eerste tot en met negende 
en elfde lid, 3a, eerste en tweede lid, 4, 
eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en 
derde lid, 5, eerste, derde en vijfde lid, 
6, 7, tweede lid, 8, 9, 10, tweede lid, 11, 
16, 17, tweede lid, 20a, 20b, 23, eerste, 
tweede en vierde lid, 23a, 33, 34, 35, 
35a en 38 van deze wet gestelde regels; 
b. overtreding van artikel 1a, zesde lid, 
voor zover de overtreding betrekking 
heeft op de regels die bij of krachtens 
de in onderdeel a genoemde artikelen 
zijn gesteld; c. overtreding van de bij of 
krachtens de artikelen 4 tot en met 14 
en 16, eerste lid, van de verordening 
betreffende bij geldovermakingen te 
voegen informatie gestelde regels; d. 
overtreding van de bij of krachtens de 
verordening inzake de veiling van 
broeikasgasemissierechten gestelde 
regels; e. overtreding van de bij of 
krachtens een bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen verordening 
als bedoeld in artikel 1d, vierde lid, 

ld l f d

Zie artikel 31, 32 en 32a Banken, financiële instellingen, 
financiële dienstverleners



Zie artikel 30 Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 
5.000.000, of, in gevallen als 
bedoeld in het vierde lid, ten 
hoogste € 10.000.000. 
Verwijzing naar Besluit 
bestuurlijke boetes financiële 
sector. Voor een overtreding 
die is gerangschikt in de 
derde categorie indien de 
boete wordt opgelegd aan 
een instelling als bedoeld in 
artikel 1a, tweede, derde, of 
vierde lid, onderdeel f, € 
2.500.000,– en is het 
maximumbedrag van de 
bestuurlijke boete € 
5.000.000,–.

Zie artikel 30



Zie artikel 30 Voor een instelling als 
bedoeld in artikel 1a, tweede, 
derde, of vierde lid, 
onderdeel f: voor een 
afzonderlijke overtreding van 
een voorschrift gerangschikt 
in de derde categorie, in 
afwijking van artikel 31, ten 
hoogste 20% van de netto‐
omzet van de overtreder in 
het boekjaar voorafgaande 
aan de beschikking waarmee 
de bestuurlijke boete wordt 
opgelegd, indien dit meer is 
dan tweemaal het ingevolge 
artikel 31, derde lid, 
toepasselijke 
maximumbedrag.

Zie artikel 30

Zie artikel 30 Ten hoogste tweemaal het 
bedrag van het voordeel dat 
de overtreder door de 
overtreding heeft verkregen

Zie artikel 30



Niet of niet geheel betalen van het 
toltarief binnen de op grond van artikel 
7, tweede lid, onder a, gestelde termijn.

€ 35,– vermeerderd met het 
oorspronkelijke toltarief en, 
in voorkomend geval, de 
aanmaningsvergoeding. 

Degene die toltarief verschuldigd is



Overtreding van een voorschrift, 
gesteld bij of krachtens de artikelen 5, 
eerste lid, 6, derde lid, 14, 14a,15, 16b, 
18, 18a, 18b, 19, 19a, 20, eerste, derde 
en vijfde lid, 21, 21a, 22, 22a, eerste tot 
en met zevende en negende lid, 23, 24, 
24b en 48a, zevende en achtste lid van 
deze wet, artikel 5:20 van de Algemene 
wet bestuursrecht en de artikelen 4, 
eerste, tweede en derde lid, 5, eerste, 
vierde en vijfde lid, 6, 7, 8, 10, 11, 
eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 12, 
eerste lid, 13, 14, 15, 16, eerste tot en 
met zesde lid, 17, eerste, derde, vijfde 
tot en met achtste lid, 18 en 26, achtste 
lid, van de EU‐verordening. 

Zie artikel 55 Accountantsorganisaties



Zie artikel 54 Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 4 
000 000. Verwijzing naar 
Besluit bestuurlijke boetes 
financiële sector. In afwijking: 
ten hoogste twee keer het 
bedrag van het voordeel dat 
de overtreder door de 
overtreding heeft verkregen 
indien diens voordeel groter 
is dan € 2 000 000.

Zie artikel 54



Overtreding van voorschriften, gesteld 
bij of krachtens de artikelen 3, eerste en 
vierde lid, 4, tweede lid, 5, eerste lid, 
tweede volzin, aanhef en onderdelen b 
en c, en derde lid, 5a, eerste en vierde 
lid, 6, tweede lid, 6a, eerste en derde 
lid, 6b, 6c, tweede lid, 7, eerste, derde, 
vierde en zevende lid, 10, tweede lid, 
11, eerste en tweede lid, 11a, eerste tot 
en met vijfde lid, 12, tweede en vierde 
lid, 13, eerste lid, tweede volzin, vijfde 
lid, zesde lid, eerste volzin, zevende en 
negende lid, 14, eerste en vierde lid, 15, 
tweede lid, 15a, eerste, tweede en 
derde lid, 15b, eerste en tweede lid, 16, 
eerste, zevende, achtste en tiende tot 
en met twaalfde lid, 17, eerste lid, 18, 
tweede lid, 18a, eerste lid, 18b, tweede 
lid, 19, derde lid, 21, zesde lid, 22, 
eerste, derde en vijfde lid, 23, 24, 
eerste en derde lid, 26a, eerste, vijfde, 
zesde en negende lid, 28, derde en 
zesde lid, onder a, 28c, tweede, derde 
en vierde lid, 28a, tweede en vierde lid, 
29, tweede en derde lid, voor zover het 
betreft het voorschrift van artikel 5:20 
van de Algemene wet bestuursrecht en 
h h f l

Zie artikel 48d Effecteninstellingen



Zie artikel 48c Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 
900 000, verwijzing naar de 
bijlage.

Zie artikel 48c



A. Niet‐naleving van een aanwijzing als 
bedoeld in artikel 6, tweede lid. B. 
Overtreding van artikel 5:20, eerste lid, 
van de Algemene wet bestuursrecht.

A.  Ten hoogste € 225.000 per 
overtreding, of, indien dat 
meer is, 5% van het totaal 
van de door een collectieve 
beheersorganisatie in het aan 
de beschikking voorafgaande 
boekjaar geïnde of voor 
verdeling beschikbare 
vergoedingen. B.Ten hoogste 
€ 35.000 per overtreding, of, 
indien dat meer is, 1% van 
het totaal van de door een 
collectieve 
beheersorganisatie in het aan 
de beschikking voorafgaande 
boekjaar geïnde of voor 
verdeling beschikbare 
vergoedingen. 

Collectieve beheersorganisatie aan wie 
de overtreding kan worden 
toegerekend.

A. Overtreding van bij of krachtens de 
hoofdstukken 2 tot en met 5 en 8 
gestelde regels.                                             
B. Overtreding van artikel 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht.                    
C. Het geen dan wel niet tijdig of 
onvolledig gevolg geven aan een 
krachtens artikel 47 gegeven 
aanwijzing.

Zie artikel 49, 50 en 51 Trustkantoren, aanbieder van 
trustdiensten



Zie artikel 48  Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 
5.000.000, of in gevallen 
bedoeld in het derde lid, ten 
hoogste € 10.000.000. 
Verwijzing naar Besluit 
bestuurlijke boetes financiële 
sector.

Zie artikel 48 

Zie artikel 48  Voor een afzonderlijke 
overtreding van een 
voorschrift gerangschikt in de 
derde categorie: ten hoogste 
20% van de netto‐omzet van 
de overtreder in het boekjaar 
voorafgaande aan de 
beschikking waarmee de 
bestuurlijke boete wordt 
opgelegd, indien dit meer is 
dan € 10.000.000.

Zie artikel 48

Zie artikel 48 Ten hoogste tweemaal het 
bedrag van het voordeel dat 
de overtreder door de 
overtreding heeft verkregen.

Zie artikel 48



Niet voldoen aan de voorschriften, 
gesteld bij of krachtens de artikelen 5a 
en 5b, eerste en tweede lid.

Ten hoogste eenmaal de 
gebruiksvergoeding voor het 
jaar voorafgaand aan het jaar 
waarin de veiling plaatsvindt 
voor de locatie ten aanzien 
waarvan niet is voldaan aan 
de voorschriften, gesteld bij 
of krachtens de artikelen 5a 
en 5b, eerste en tweede lid. 

Huurder van een locatie (mbt verkoop 
motorbrandstoffen)

Gedraging in strijd met het bepaalde bij 
of krachtens artikel 3, 4, eerste of derde 
lid, 5, 7, eerste, tweede of vierde lid, 9, 
eerste lid, of 20.

Ten hoogste € 900 000,–  Instellingen waar lichaamsmateriaal is

Overtreding van de regels, gesteld 
krachtens artikel 3, tweede en derde 
lid.

Ten hoogste de geldboete 
van de derde categorie.

? (Natuurlijke personen of juist 
organisaties die brandweerzorg 
verlenen)



A. Overtreding van het bij of krachtens 
artikel 24, eerste lid, bepaalde of indien 
sprake is van het geval, bedoeld in 
artikel 25, tweede lid, onderdeel a.           
B. Overtreding van het bij of krachtens 
artikel 24, tweede, derde of vierde lid, 
bepaalde.

A. Ter hoogte van maximaal € 
100 000, of, wanneer dat 
meer is, 20% van het in de 
S&O‐verklaring als 
afdrachtvermindering 
vastgestelde bedrag.                  
B.  Ter hoogte van maximaal 
€ 2500

S&O‐inhoudingsplichtige 



Overtreding van voorschriften, gesteld 
bij of krachtens de artikelen 8, 21, 22, 
23, 25, 26, 35, 36, 38, 39, eerste lid, 39, 
zevende lid, voor zover het betreft de 
overeenkomstige toepassing van artikel 
39, eerste lid, 43, 44, 46 tot en met 59, 
60, 61, tweede en vierde lid, 62, 63, 
63a, 69, 72, 73, 74, 75, 75b, 78, derde 
tot en met zesde, negende en elfde lid, 
79, tweede lid, 80, tweede lid, 80a, 
derde, vierde en zevende lid, 81a, 
tweede, derde, vierde en zesde lid, 82, 
eerste tot en met vijfde en zevende lid, 
85, tweede en derde lid, 91, tweede en 
achtste lid, 92, tweede en zevende lid, 
93, eerste lid, 94, eerste en tweede lid, 
95, 99, 102, tweede lid, 104, 105, 106, 
107, 108, 109a, 110 tot en met 110h, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 
125, 125a, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 138, 140, 141, 142, eerste, 
tweede, derde, vijfde en zesde lid, 145, 
162, 164, 165, eerste tot en met vierde 
lid, 166, eerste lid, 167, vijfde lid, 191, 
193, 197, derde en vierde lid, 198 en 
van artikel 5:20 van de Algemene wet 
bestuursrecht

Zie artikel 174 Pensioenuitvoerder, verzekeraar



Zie artikel 171 Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 4 
000 000, verwijzing naar 
Besluit bestuurlijke boetes 
financiële sector

Zie artikel 171

Overtreding van voorschriften, gesteld 
bij de artikelen 5, 6, 7, 8 en 9, eerste en 
tweede lid. 

Zie artikel 20 Bedrijfstakpensioenfonds



Zie artikel 19 Voor een afzonderlijke 
overtreding ten hoogste € 4 
000 000. Verwijzing naar 
Besluit bestuurlijke boetes 
financiële sector. 

Zie artikel 19 



Niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting, bedoeld in artikel 27, 
eerste lid.

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag. Indien 
opzettelijk begaan: ten 
hoogste het bedrag van de 
vijfde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien niet opzettelijk 
begaan: ten hoogste het 
bedrag van de derde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van 
Strafrecht.Indien geen 
benadelingsbedrag: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 

Verzekerde of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger  



A. Overtreding van artikel IXa, eerste of 
tweede lid.                              B 
Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens artikel IXb, of het eerste of 
tweede lid van dit artikel.

A. Ten hoogste 10% van de 
omzet van de overtreder. B. 
Ten hoogste € 450 000 of, 
indien dat meer is, 1% van de 
omzet van de overtreder.

Overtreder (netbeheerders, 
producenten, handelaren en 
leveranciers van elektriciteit, gas of 
warmte)



Niet of niet juist uitvoeren van een 
besluit ex lid 1 of lid 5 binnen de in dat 
besluit genoemde termijn.

Per overtreding van het 
besluit  ten hoogste € 
900.000 of, indien dat meer 
is, 1% van de omzet van de 
overtreder.

Overtreder= degene aan wie het 
besluit ex lid 1 of lid 5 zich richtte 
(onderneming die deelneemt in een 
interconnector‐beheerder)



Overtreding van het verbod van artikel 
1b (bouwen zonder inachtneming 
bouwvoorschriften), indien de 
overtreder minder dan twee jaar 
voorafgaande aan die overtreding een 
overtreding van artikel 1b heeft begaan. 

Ten hoogste het bedrag dat is 
vastgesteld voor de derde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien gepaard met een 
bedreiging van de 
leefbaarheid of een gevaar 
voor de gezondheid of 
veiligheid: verhoging tot ten 
hoogste het bedrag dat is 
vastgesteld voor de vierde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Verwijzing naar AMvB?

Overtreder (= bouwer) 

A. Handhaving van het bepaalde bij of 
krachtens hoofdstuk IIIA of IV. B. 
Handhaving van een aanwijzing als 
bedoeld in artikel 61d of van een 
maatregel als bedoeld in artikel 48, 
zevende lid, 61g, eerste, tweede of 
derde lid, of 104a, eerste lid. C. Naar 
aanleiding van een plan als bedoeld in 
artikel 29, eerste lid, tweede volzin, of 
57, eerste lid, onderdeel a, dan wel niet 
verstrekken van  een zodanig plan.

Ten hoogste het bedrag dat is 
vastgesteld voor de vierde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.

Een toegelaten instelling of een 
dochtermaatschappij   



Overtreding van het verbod, bedoeld in 
artikel 120, tweede lid. 

 Voor een overtreding, 
begaan door een natuurlijke 
persoon: ten hoogste het 
bedrag dat is vastgesteld voor 
de eerste categorie, bedoeld 
in artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. 
Voor een overtreding begaan 
door een rechtspersoon: 
artikel 105, derde lid, van 
overeenkomstige toepassing 
(zie artikel 105 = vierde 
categorie)

Overtreder



Niet of niet behoorlijk nakomen 
verplichting, bedoeld in het eerste lid, 
of in de eerste zin van het tweede lid 
(aangifte doen bij UWV van 
ongeschiktheid werknemer)

Ten hoogste € 455 (zie ook 
artikel 2c Boetebesluit 
socialezekerheidswetten)

Werkgever 



Niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting, bedoeld in het tweede, 
derde, vijfde, zesde of zevende lid.

Ten hoogste € 455 (zie ook 
artikel 2c Boetebesluit 
socialezekerheidswetten)

Werkgever 



Niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting, bedoeld in het eerste of 
tweede lid.

Ten hoogste € 455 (zie ook 
artikel 2c Boetebesluit 
socialezekerheidswetten)

Eigenrisicodrager 



Niet of niet behoorlijk nakomen van de 
verplichting, bedoeld in artikel 31, 
eerste lid, of 49. 

Ten hoogste het 
benadelingsbedrag. Indien 
opzettelijk: ten hoogste het 
bedrag van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 
23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien niet opzettelijk: ten 
hoogste het bedrag van de 
derde categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien geen 
benadelingsbedrag: ten 
hoogste het bedrag van de 
tweede categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht.  
Verwijzing naar 
Maatregelenbesluit 
socialezekerheidswetten. 

Verzekerde die aanspraak maakt op 
ziekengeld



Niet melden aan de inspecteur, bedoeld 
in artikel 1 van de Wet financiering 
sociale verzekeringen, en aan het UWV 
mbt het niet meer laten bijstaan door 
een bedrijfsarts of een arbodienst bij de 
begeleiding, bedoeld in het eerste lid.

Ten hoogste € 455 (zie ook 
artikel 2c Boetebesluit 
socialezekerheidswetten)

Eigenrisicodrager 



Niet binnen drie maanden na 
verzending van een aanmaning als 
bedoeld in artikel 9a, verzekerd zijn

Driemaal de tot een 
maandbedrag herleide 
standaardpremie, bedoeld in 
de Wet op de zorgtoeslag

Verzekeringsplichtige dan wel, indien 
de verzekeringsplichtige minderjarig is, 
degene die het gezag over hem 
uitoefent.

Niet binnen drie maanden na het 
opleggen van de boete ex artikel 9b 
alsnog verzekerd zijn.

Nogmaals driemaal de tot 
een maandbedrag herleide 
standaardpremie, bedoeld in 
de Wet op de zorgtoeslag

Verzekeringsplichtige dan wel, indien 
de verzekeringsplichtige minderjarig is, 
degene die het gezag over hem 
uitoefent.



Zich niet binnen vier maanden nadat 
het recht, bedoeld in het eerste lid, is 
ontstaan, melden bij het CAK.  

Driemaal de tot een 
maandbedrag herleide 
standaardpremie, bedoeld in 
de Wet op de zorgtoeslag

Degene die de melding had moeten 
doen.



Overtreden van de verplichting ex 
artikel 4:1 (De vergunninghouder aan 
wie een vergunning is verleend 
ingevolge de douanewetgeving, die 
zodanige wijziging wenst aan te 
brengen in de door hem gevoerde 
administratie dan wel de 
administratieve organisatie of de 
maatregelen van interne beheersing of 
controle, dat daardoor de wijze waarop 
de douanecontrole op het gebruik van 
de vergunning wordt uitgeoefend, 
wordt beïnvloed, onderwerpt de 
wijziging vooraf aan de goedkeuring van 
de inspecteur).

 Ten hoogste € 321. Vergunninghouder van vergunning 
ingevolge de douanewetgeving

Overtreding van het verbod, bedoeld in 
artikel 3:2, eerste lid (Het is verboden 
landbouwproducten in te voeren of uit 
te voeren zonder invoercertificaat 
onderscheidenlijk uitvoercertificaat, 
voor zover een EU‐verplichting de 
overlegging van een invoercertificaat of 
uitvoercertificaat bij de invoer 
onderscheidenlijk de uitvoer van 
landbouwproducten vereist.)

Ten hoogste € 321. Overtreder



Handelen of nalaten in strijd met: a. van 
hoofdstuk 1: de artikelen 1.5ha, 1.36, 
1.37, eerste en tweede lid, 1.38, 1.41, 
1.42, 1.42a, 1.46, 1.48, 1.49, tweede tot 
en met zesde lid, 1.51 tot en met 1.53; 
b. van hoofdstuk 2: de artikelen 2.1, 
2.13, 2.14a, eerste en tweede lid, 2.14d, 
eerste en tweede lid, 2.15, 2.26 tot en 
met 2.29, 2.32 tot en met 2.35, 2.41, 
2.42, tweede tot en met vierde en 
zesde lid, 2.42a tot en met 2.42c, 2.42e, 
eerste lid, 2.42f, eerste tot en met 
derde lid, 2.42g, 2.42h, 2.43, tweede lid, 
en 2.45; c. van hoofdstuk 3: de artikelen 
3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, eerste tot en met 
derde lid, 3.5, eerste tot en met vierde 
en zevende lid, 3.5b, tweede lid, 3.5c 
tot en met 3.5g, eerste, tweede en 
vierde lid, 3.5h, tweede tot en met 
vijfde lid, 3.6 tot en met 3.15, 3.16, 
eerste en vijfde lid, 3.17 tot en met 
3.25, 3.27 tot en met 3.31, 3.33 tot en 
met 3.35, 3.37 tot en met 3.37t, 3.37u, 
3.37v, eerste tot en met derde lid, 
3.37w, 3.37y, 3.46 en 3.48; d. van 
hoofdstuk 4: de artikelen 4.1b, 4.1c, 
4.1d, 4.2, eerste tot en met achtste lid, 
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Artikel 34 
Arbeidsomstandighedenwet

Zie artikel 34 
Arbeidsomstandighedenwet



Overtreding Boetebedrag (€) I II 
Categorie A Artikel 3 (als de vergunning 
nog niet is verleend) Artikel 4, vijfde lid 
Artikel 9, derde lid Artikel 9, vierde lid 
Artikel 20, vierde lid Artikel 29, derde lid 
Artikel 35, vierde lid 680 1360 Categorie 
B Artikel 4, eerste lid Artikel 12, eerste 
lid Artikel 12, tweede lid Artikel 14, 
eerste lid Artikel 14, tweede lid Artikel 
15, eerste lid Artikel 15, tweede lid 
Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18, derde lid 
Artikel 19, eerste lid Artikel 19, tweede 
lid Artikel 24, eerste lid Artikel 24, 
tweede lid Artikel 24, derde lid Artikel 
25a, eerste lid Artikel 25b, eerste lid 
Artikel 25c, eerste lid Artikel 25d, eerste 
lid, onder a Artikel 25d, eerste lid, 
onder b Artikel 35, tweede lid  1020 
2040 Categorie C Artikel 2, tweede lid 
Artikel 3 (als de vergunning niet is 
aangevraagd of is geweigerd) Artikel 13, 
eerste lid Artikel 13, tweede lid Artikel 
18, eerste lid Artikel 20, eerste lid 
Artikel 20, tweede lid Artikel 20, derde 
lid Artikel 22, eerste lid, onder a Artikel 
22, eerste lid, onder b Artikel 22, eerste 
lid, onder c Artikel 22, tweede lid, onder 
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Overtreding Boetebedrag (€) I 
II Categorie A Artikel 3 (als de 
vergunning nog niet is 
verleend) Artikel 4, vijfde lid 
Artikel 9, derde lid Artikel 9, 
vierde lid Artikel 20, vierde lid 
Artikel 29, derde lid Artikel 
35, vierde lid 680 1360 
Categorie B Artikel 4, eerste 
lid Artikel 12, eerste lid 
Artikel 12, tweede lid Artikel 
14, eerste lid Artikel 14, 
tweede lid Artikel 15, eerste 
lid Artikel 15, tweede lid 
Artikel 16 Artikel 17 Artikel 
18, derde lid Artikel 19, 
eerste lid Artikel 19, tweede 
lid Artikel 24, eerste lid 
Artikel 24, tweede lid Artikel 
24, derde lid Artikel 25a, 
eerste lid Artikel 25b, eerste 
lid Artikel 25c, eerste lid 
Artikel 25d, eerste lid, onder 
a Artikel 25d, eerste lid, 
onder b Artikel 35, tweede lid  
1020 2040 Categorie C Artikel 
2, tweede lid Artikel 3 (als de 

Overtreder



Overtreding van voorschriften als 
bedoeld in artikel 154b, eerste lid, 
onderdeel b, van de Gemeentewet, 
voor zover die voorschriften betrekking 
hebben op: a. het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen; b. het ter 
inzameling aanbieden van 
huishoudelijke afvalstoffen; c. het ter 
inzameling aanbieden van 
bedrijfsafvalstoffen; d. buiten een 
daarvoor door het college bestemde 
plaats en buiten een inrichting in de zin 
van de Wet milieubeheer een afvalstof, 
een stof of voorwerp in de bodem 
brengen, storten, houden, achterlaten 
of anderszins plaatsen op een wijze die 
aanleiding kan geven tot hinder of 
nadelige beïnvloeding van het milieu; e. 
het achterlaten van straatafval in de 
openbare ruimte; f. het doorzoeken of 
verspreiden van afvalstoffen of 
inzamelmiddelen die ter inzameling 
gereed staan; g. het door de eigenaar 
plaatsen van afvalbakken bij een 
inrichting voor het verbruiken van eet‐ 
en drinkwaren; h. het door de 
verspreider opruimen van 
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Zie bijlage Besluit. Zie ook 
artikel 154b Gemeentewet.

Zie artikel 154b Gemeentewet



Zie artikel 3 Diversen, zie tekst 
wetsartikel, zie ook artikel 
154b Gemeentewet

Zie artikel 154b Gemeentewet



Zie artikel 11 Muntwet 2002:       A. 
Overtreding als bedoeld in artikel 6, 
eerste lid van de verordening 
valsemunterij voor zover de overtreding 
betrekking heeft op.                                     
B. Overtreding als bedoeld in de 
artikelen 3, eerste en tweede lid, en 4, 
eerste lid, van de verordening echtheids‐
en geschiktheidscontrole euromunten.    
C. Overtreding als bedoeld in artikel 
5:20 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

A. € 12.500. B. €7.500. C. € 
25.000.

Overtreder



Diverse overtredingen Boetecategorieën 1, 2 en 3, 
indien van toepassing tevens 
openbaarmaking

Financiële dienstverlener

Overtreding van het gestelde in de 
artikelen 3, 4, 6, tweede en derde lid, 7, 
derde lid, 8, vijfde lid, 11, eerste en 
vijfde lid, of 14, eerste lid.

Zie artikel 80 Spoorwegwet Natuurlijk persoon ‐ niet zijnde 
onderneming. Ondernemingen 
(spoordienstverlening)



Zie artikel 8.8 Wet dieren Boetecategorieën 
vastgesteld: a. categorie 1: € 
500; b. categorie 2: € 1500; c. 
categorie 3: € 2500; d. 
categorie 4: € 5000; e. 
categorie 5: € 10.000 of, 
indien dat meer is, 10% van 
de jaaromzet. Indien hoogte 
van de krachtens het derde 
lid aangewezen 
boetecategorie door het met 
de overtreding te behalen 
economische voordeel 
aanmerkelijk wordt 
overschreden: bb ten hoogste 
categorie 5, bedoeld in het 
eerste lid. Verwijzing naar 
Regeling handhaving en 
overige zaken Wet dieren.

Zie artikel 8.8 Wet dieren



Zie artikel 7.6 Wet natuurbescherming: 
a. het binnenbrengen in de 
Gemeenschap van een specimen in 
strijd met het bepaalde in artikel 4, 
derde en vierde lid, van de CITES‐
basisverordening; b. handelen in strijd 
met een voorwaarde of vereiste, 
verbonden aan een vergunning of 
certificaat op grond van artikel 11, 
derde lid, van de CITES‐
basisverordening, voor zover de 
voorwaarde of het vereiste ziet op de 
administratie, de verstrekking van 
gegevens of het merken van dieren, 
planten of eieren; c. handelen in strijd 
met de artikelen 33, eerste lid, 
onderdeel c, en 40, eerste lid, 
onderdeel d, van de CITES‐
uitvoeringsverordening van de 
Commissie van 4 mei 2006 houdende 
uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de 
bescherming van in het wild levende 
dier‐ en plantensoorten door controle 
op het desbetreffende handelsverkeer 
(PB L 166), en d. handelen in strijd met 
het bepaalde bij of krachtens de 

k l d b l

Zie artikel 7.6 Wet 
natuurbescherming: ten 
hoogste 50% van het bedrag 
dat is vastgesteld voor de 
eerste categorie, bedoeld in 
artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Indien recidive: ten hoogste 
het bedrag dat is vastgesteld 
voor de eerste categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van 
Strafrecht.

Overtreder



Handelen of nalaten in strijd met het bij 
of krachtens artikel 3, tweede lid, of de 
in het eerste lid genoemde artikelen 
bepaalde, met uitzondering van artikel 
5, derde lid. (zie ook artikel 33 en 34 
Arbeidsomstandighedenwet)

Zie artikel 34 
Arbeidsomstandighedenwet

Werkgever, zijnde exploitant; 
werkgever, bedoeld in artikel 3, eerste 
lid; in de inrichting werkzame 
zelfstandige of werkgever die de 
arbeid zelf verricht.



Overtreding van voorschriften ingevolge 
de in de bijlage 2 genoemde artikelen. 
(zie ook artikel 1:80, 1:81 en 1:82 Wet 
op het financieel toezicht)

Zie bijlage 2  (zie ook artikel 
1:80, 1:81 en 1:82 Wet op het 
financieel toezicht)

Zie artikel 1:80 Wet op het financieel 
toezicht



Diverse overtredingen Boetecategorieën 1, 2 en 3, 
indien van toepassing tevens 
openbaarmaking (zie ook 
artikel 1:80, 1:81 en 1:82 Wet 
op het financieel toezicht)

Zie artikel 1:80 Wet op het financieel 
toezicht



Bb ex artikelen 38, derde lid, 38a, 
achtste lid, 38aa, derde lid, en 63c van 
de Ziektewet:                                   A. De 
aangifte van de ongeschiktheid tot 
werken, de aangifte van de laatste dag 
van de dienstbetrekking, de 
hersteldmelding respectievelijk de 
melding zich niet meer te laten bijstaan 
door een persoon als bedoeld in artikel 
63c van de ZW, of de melding, bedoeld 
in artikel 38a, zevende lid, van de ZW, 
minder dan 7 kalenderdagen te laat is 
gedaan.  B. De aangifte van de 
ongeschiktheid tot werken, de aangifte 
van de laatste dag van de 
dienstbetrekking, de hersteldmelding 
respectievelijk de melding zich niet 
meer te laten bijstaan door een 
persoon als bedoeld in artikel 63c van 
de ZW, of de melding, bedoeld in artikel 
38a, zevende lid, van de ZW, 7 
kalenderdagen of meer doch minder 
dan 28 kalenderdagen te laat is gedaan.  
C. De aangifte van de ongeschiktheid 
tot werken, de aangifte van de laatste 
dag van de dienstbetrekking, de 
hersteldmelding respectievelijk de 
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A. € 70.  B. € 230. C. € 455. D. 
€ 455.

Zie artikel 38 en 63c van de Ziektewet.



Zie artikel 62 Meststoffenwet:           A. 
Niet op de voorgeschreven wijze 
administreren, registreren, melden of 
invullen van gegevens.                         B. 
Niet tijdig administreren, registreren, 
melden of indienen                      C. Niet 
volledig administreren, registreren, 
melden of invullen of niet 
ondertekenen.                                      D. 
Niet naar waarheid administreren, 
registreren, melden of invullen.                 
E. Niet administreren, registreren, 
melden, indienen of aanwezig hebben

A: € 50. B. € 100. C. € 200. D. 
€ 300. E. € 300. Verwijzing 
naar Regeling 
Meststoffenwet. (zie ook 
artikel 62 Meststoffenwet)

Zie artikel 62 Meststoffenwet



Zie artikel 32a Warenwet. Besluiten 
genoemd in de bijlage: Warenwet, 
Warenwetbesluit Uitvoer van waren, 
Niet‐levensmiddelen, Warenwetbesluit 
algemene productveiligheid, 
Warenwetbesluit drukverpakkingen – 
Warenwetregeling sterkte‐eisen 
frisdrankflessen, Warenwetbesluit 
veilige verpakking huishoudchemicaliën, 
Glasartikelenbesluit (Warenwet), 
Warenwetbesluit textielproducten, 
Warenwetbesluit etikettering van 
schoeisel, Besluit draagbaar 
klimmaterieel (Warenwet) – Regeling 
nadere eisen draagbaar klimmaterieel 
(Warenwet), Warenwetbesluit 
gastoestellen 2018, Spaanplaatbesluit 
(Warenwet), Warenwetbesluit 
algemene chemische produktveiligheid, 
Warenwetbesluit deponering 
informatie preparaten – 
Warenwetregeling elektronische 
productnotificatie, Warenwetbesluit 
elektrisch materiaal, Warenwetbesluit 
formaldehyde in textiel, 
Warenwetbesluit Imitatieprodukten, 
Warenwetbesluit Kinderbedden en ‐
b l d

In de kolommen I en II 
opgenomen bedrag, dan wel 
de in kolom III opgenomen 
aanduiding «x» dat ter zake 
van die overtreding een 
omzetgerelateerde 
bestuurlijke boete kan 
worden opgelegd. De 
omzetgerelateerde boete 
bedoeld in het eerste lid is 
gelijk aan één procent van de 
jaaromzet in het boekjaar 
voorafgaande aan de 
overtreding met een 
maximum gelijk aan het 
bedrag van een geldboete 
van de zesde categorie, 
bedoeld in artikel 23, vierde 
lid, van het Wetboek van 
Strafrecht.

Zie artikel 32a Warenwet



A. Drukken van formulieren van 
certificaten inzake goederenverkeer 
zonder een vergunning van de Minister 
van Financiën en het drukken van 
certificaten van oorsprong zonder 
vergunning van de Minister voor 
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking.                  
B. Overtreding van het verbod: a. 
bedoeld in artikel 1:14, vierde lid; of b. 
bedoeld in artikel 1:16, vierde lid.

Ten hoogste € 160.  Overtreder

Opstellen van een 
leveranciersverklaring of een verklaring 
omtrent de preferentiële oorsprong op 
de factuur of op een ander 
handelsbescheid op basis van 
onvolledige of onjuiste gegevens of 
zonder dat het bewijs daarvoor in de 
administratie aanwezig is.

Ten hoogste € 160. Overtreder

Wijziging aanbrengen in de inrichting 
van een ruimte voor tijdelijke opslag 
zonder goedkeuring van de inspecteur.

Ten hoogste € 160. Overtreder



Aachterwege laten van: a. de 
kennisgeving, bedoeld in artikel 2:0, 
eerste lid; b. de kennisgeving, bedoeld 
in artikel 2:4, eerste lid; c. het tijdig 
indienen van de aangifte, bedoeld in 
artikel 2:2a, eerste lid; d. het onverwijld 
ter beschikking stellen van het 
overzicht, bedoeld in artikel 2:2a, 
tweede lid; e. de mededeling, bedoeld 
in artikel 2:5, derde lid; of f. de 
aankomstmelding, bedoeld in artikel 
6:1a, eerste lid.

Ten hoogste € 160. Overtreder

Handelen of het nalaten in strijd met de 
voorschriften welke zijn opgenomen in 
de artikelen 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 
3.14, 4.3 tot en met 4.7, 4.9, 4.11 tot en 
met 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, tweede lid, 
4.19b, 4.20, tweede lid, 4.20a, 4.20b, 
eerste, derde, vierde en vijfde lid, 4.22 
tot en met 4.26, 5.1 tot en met 5.3, 8.1, 
tweede lid, 8.2, 8.3, 8.4, derde lid, 8.5 
tot en met 8.11, 8.12, eerste en tweede 
lid, en 8.13 tot en met 8.29.

Zie artikel 34 
Arbeidsomstandighedenwet

Zie artikel 34 
Arbeidsomstandighedenwet



Niet of onvoldoende nakomen van de 
verplichting, bedoeld in artikel 7, van de 
Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag. 

Per werknemer ten aanzien 
van wie de overtreding is 
begaan: bb conform tabel:  
Boetebedragen overtreding 
artikel 7 Duur onderbetaling ≤ 
1 maand >1 – < 3 maanden 3 
– < 6 maanden ≥ 6 maanden 
< 5% € 500 € 750 € 1.000 € 
1.250 5% – < 10% € 750 € 
1.000 € 1.250 € 2.000 10% – 
< 25% € 1.250 € 2.000 € 
3.000 € 4.500 25% – < 50% € 
2.000 € 3.000 € 4.500 € 7.000 
≥ 50% € 3.000 € 4.500 € 
7.000 € 10.000 Minder dan € 
50 onderbetaling: € 500. Zie 
ook artikel 18b Wet 
minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Werkgever 



Niet of onvoldoende nakomen van de 
verplichting, bedoeld in artikel 7a, van 
de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Per werknemer ten aanzien 
van wie de overtreding is 
begaan: bb conform tabel: 
periode waarin ten minste 
eenmaal het loon niet giraal 
is uitbetaald ≤ 1 maand € 500 
>1 – < 3 maanden € 750 3 – < 
6 maanden € 1.000 6 
maanden of langer € 1.250. 
Zie ook artikel 18b Wet 
minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Werkgever 



Niet of onvoldoende nakomen van de 
verplichting de werkzaamheden 
schriftelijk overeen te komen op grond 
van artikel 12b van de Wet 
minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Per werknemer € 250, mits 
overigens wordt voldaan aan 
de verplichting, bedoeld in 
artikel 18b, tweede lid, 
onderdeel e, onder 2, van de 
wet, tenzij het tweede lid van 
toepassing is. Indien recidive: 
per werknemer bb hoogte 
bepaald aan de hand van 
onderstaande tabel, mits 
overigens wordt voldaan aan 
de verplichting, bedoeld in 
artikel 18b, tweede lid, 
onderdeel e, onder 2, van de 
wet:  duur tewerkstelling ≤ 1 
maand € 1.250 >1 – < 3 
maanden € 2.000 3 – < 6 
maanden € 3.000 6 maanden 
of langer € 4.500. Zie ook 
artikel 18b Wet 
minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Werkgever 



Handelen in strijd met hetgeen is 
bepaald bij of krachtens artikel 13 van 
de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Per werknemer ten aanzien 
van wie de overtreding is 
begaan: hoogte boete 
overeenkomstig tabel in 
artikel 2 (zie artikel 2). Zie 
ook artikel 18b Wet 
minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Werkgever 



Handelen in strijd met hetgeen is 
bepaald in artikel 13a van de Wet 
minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Per werknemer ten aanzien 
van wie de overtreding is 
begaan: hoogte boete 
overeenkomstig tabel in 
artikel 2 (zie artikel 2). Zie 
ook artikel 18b Wet 
minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Werkgever 



Niet of onvoldoende nakomen van de 
verplichting, bedoeld in artikel 15 van 
de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Per werknemer ten aanzien 
van wie de overtreding is 
begaan: bb hoogte bepaald 
aan de hand van 
onderstaande tabel, met dien 
verstande dat een 
bestuurlijke boete uitsluitend 
wordt opgelegd als de 
betaalde vakantiebijslag 
minder bedraagt dan 8% van 
het minimumloon, bedoeld in 
artikel 7 van de wet. 
Boetebedragen overtreding 
artikel 15 Onderbetaling < 5% 
of minder dan € 50 € 250 5% 
– < 10% € 500 10% – < 25% € 
1.000 25% – < 50% € 1.500 ≥ 
50% € 2.000. Zie ook artikel 
18b Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Werkgever 



Niet of niet tijdig de bescheiden 
verstrekt als bedoeld in artikel 18b, 
tweede lid, van de wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag.

Voor iedere werknemer die 
het betreft: € 12.000. 
Matiging: indien de 
werkgever kan aantonen dat 
sprake is geweest van een 
arbeidsduur die korter was 
dan zes maanden: 
Boetebedragen overtreding 
artikel 18b, tweede lid, bij 
arbeidsduur korter dan zes 
maanden Duur tewerkstelling 
≤ 1 maand € 5.000 >1 – < 3 
maanden € 7.000 3 – < 6 
maanden € 9.000. Zie ook 
artikel 18b Wet 
minimumloon en 
minimumvakantiebijslag.

Werkgever 



Zie artikel 10.5 Arbeidstijdenwet Zie artikel 10.7 
Arbeidstijdenwet

Zie artikel 10.5 Arbeidstijdenwet

Zie artikel 10.5 Arbeidstijdenwet Zie artikel 10.7 
Arbeidstijdenwet

Zie artikel 10.5 Arbeidstijdenwet

Zie artikel 10.5 Arbeidstijdenwet Zie artikel 10.7 
Arbeidstijdenwet

Zie artikel 10.5 Arbeidstijdenwet

Zie artikel 18 Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs

Zie artikel 19 Wet allocatie 
arbeidskrachten door 
intermediairs

Zie artikel 18 Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs



Zie artikel 48 Binnenvaartwet:    A. 
Overtredingen als bedoeld in de 
artikelen 5, eerste lid, 6, eerste lid en 
zesde lid, 7, eerste lid, 8, derde lid, 10, 
tweede lid, 11, 12, 13, vierde lid, 21, 
eerste lid, 22, negende lid, 23, eerste 
lid, 25, vierde lid en vijfde lid28, 
zevende lid, 31, vierde lid, 33, tweede 
lid, 36, vierde lid, 37, tweede lid, 38, 
zevende lid, 43, tweede lid, en 46, 
tweede lid, van de Binnenvaartwet.          
B. Overtredingen als bedoeld in de 
artikelen 39c, derde lid, en 39e, van de 
Binnenvaartwet.

Zie artikel 48 Binnenvaart:        
A. Tabel 1 in bijlage 11.1. B. 
Tabel 2 in bijlage 11.1.

Zie artikel 48 Binnenvaartwet

Zie artikel 11.1 Binnenvaartregeling en 
artikel 48 Binnenvaartwet

Zie artikel 11.1 
Binnenvaartregeling en 
artikel 48 Binnenvaartwet

Zie artikel 11.1 Binnenvaartregeling en 
artikel 48 Binnenvaartwet



Zie artikel 120a Gezondheids‐ en 
welzijnswet voor dieren

Bedragen uit 
boetecategorieën die in de 
bijlagen 1, 2, 3 of 4 voor de 
desbetreffende 
overtredingen zijn vastgelegd. 
Bedragen bij de 
boetecategorieën, bedoeld in 
het eerste lid, zijn: a. voor de 
categorie geringe 
overtredingen: € 500,−; b. 
voor de categorie 
overtredingen: € 1.500,−; c. 
voor de categorie ernstige 
overtredingen: € 2.500,−. d. 
voor de categorie 
overtredingen met 
verhoogde boete, zijnde 
overtredingen begaan ten 
aanzien van: 1°. zes of meer 
dieren, met uitzondering van 
pluimvee; 2°. indien het 
pluimvee betreft: – meer dan 
7,5 procent van het aantal 
dieren op een transport, of – 
meer dan 5 procent van het 
aantal dieren op een 
transport ingeval die dieren 
d d ff

Zie artikel 120a Gezondheids‐ en 
welzijnswet voor dieren

Zie artikel 18 Leegstandwet Zie artikel 18 Leegstandwet Zie artikel 18 Leegstandwet

Zie artikel 18 Leegstandwet Zie artikel 18 Leegstandwet Zie artikel 18 Leegstandwet



A. Overtreding van artikel 90 van de 
Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden.                                            B. 
Overtreding met betrekking tot 
professioneel gebruik van biociden.

A. Geldbedrag conform 
bijlage XIII.                           B. 2 
De helft van het geldbedrag, 
genoemd in bijlage XIII, 
behoudens indien: a. de 
gebruiker beschikt of dient te 
beschikken over een bewijs 
van vakbekwaamheid; b. het 
gebruik van de 
desbetreffende biocide 
onderdeel uitmaakt van het 
verrichten van een dienst. Zie 
ook artikel 97 Wet 
gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden.

Zie artikel 90 Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden.

Zie artikel 8.8 Wet dieren Boetecategoriëen 1 tot en 
met 4, verwijzing naar artikel 
2.2 Besluit handhaving en 
overige zaken Wet dieren

Zie artikel .8 Wet dieren



Zie artikel 6 Wet bestuurlijke boete 
meldingsplichten door ministers 
verstrekte subsidies

Zie artikel 6 Wet bestuurlijke 
boete meldingsplichten door 
ministers verstrekte subsidies

Zie artikel 6 Wet bestuurlijke boete 
meldingsplichten door ministers 
verstrekte subsidies

Zie artikel 51 Meststoffenwet Zie bijlage M van de 
Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet

Zie artikel 51 Meststoffenwet

Zie artikel 51 Meststoffenwet Zie bijlage M van de 
Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet

Zie artikel 51 Meststoffenwet


