De bestuurlijke boete
Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

De bestuurlijke boete bij niet-naleving
meldingsplichten subsidies
Op 1 januari 2013 is de Wet bestuurlijke boete
meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
(hierna: Boetewet) in werking getreden. Deze wet voorziet
in de bevoegdheid om bij niet naleving van enkele
zogenaamde bijzondere meldingsplichten een boete op te
leggen. In dit infoblad staat hoe u een boete kunt
voorkomen en wat u te wachten staat als een overtreding
wordt geconstateerd. Verder wordt uitgelegd hoe de boete
betaald moet worden. Ten slotte kunt u lezen wat u moet
doen als u het niet eens bent met de boetebeschikking
De Boetewet geeft de minister, verantwoordelijk voor de
subsidieregeling, de bevoegdheid om zelf een boete op te leggen
door middel van een boetebeschikking. De uitvoering van de
boeteoplegging gebeurt door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl).

Waarom een bestuurlijke boete?
Bij de uitvoering gaat RVO.nl steeds meer uit van verstrekte
gegevens en de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Dit maakt het mogelijk om sneller met minder ‘overlast’ subsidie
te verstrekken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat RVO.nl u minder
vraagt om bewijsstukken en minder gedetailleerde eisen stelt
voor de projectadministratie. Hiertegenover staat dat de
verplichting van de subsidieontvanger om relevante ontwikkelingen te melden zwaarder weegt. In het geval van drie bijzondere meldingsplichten bestaat met deze nieuwe aanpak de
mogelijkheid een boete op te leggen als achteraf blijkt dat het
geschonken vertrouwen door de subsidieontvanger is
beschaamd. De bestraffing van een overtreding draagt bij aan
een goede handhaving van de gestelde regels en laat de
overtreder een direct verband voelen tussen straf en overtreding.

Wat is voor u belangrijk om te weten?
Als een medewerker van RVO.nl een overtreding constateert, zal
hij een zogenaamd overtredingsrapport opmaken. Op grond van
dit rapport kunt u als subsidieontvanger een boete krijgen.
Daarom is het belangrijk om te weten met welke regels,
instanties en termijnen u te maken krijgt.

Vijf aandachtspunten voor het goed invullen van een
aanvraag:
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Boetewet: de bijzondere meldingsplicht
De Boetewet voorziet in de mogelijkheid tot het opleggen van
een bestuurlijke boete indien een bijzondere meldingsplicht niet
wordt nageleefd. Het gaat hierbij om drie van dergelijke
bijzondere meldingsplichten.

1. Meldingsplicht (deels) onverrichte activiteiten
Als voor uw subsidie een datum geldt waarop de activiteiten uiterlijk moeten
zijn verricht en een datum waarop de subsidie uiterlijk ambtshalve moet
worden vastgesteld:
Als de activiteiten op de in de beschikking vermelde einddatum
niet of niet geheel zijn verricht moet u dat RVO.nl onverwijld
schriftelijk melden. Blijkt dat bij vaststelling van de subsidieaanvraag de werkzaamheden niet of niet geheel zijn uitgevoerd dan
loopt u – op basis van artikel 2 van de Boetewet – het risico op
een bestuurlijke boete. Op de niet-naleving van deze meldingsplicht staat een boete van ten hoogste de vierde categorie
bedoeld in artikel 23 vierde lid van het Wetboek van Strafrecht
(€ 20.250).

2. Meldingsplicht afwijking gemaakte subsidiabele kosten
Als bij de verlening aan u meer dan € 200.000 per jaar gemiddeld aan
voorschotten ambtshalve worden verstrekt en bij de verlening periodes zijn
bepaald waarin deze meldplicht geldt:

schriftelijk te melden, uiterlijk twee maanden na afloop van de
betreffende periode. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het
geval van een uitgestelde investering of bij vertraging van de
uitvoering van het project. Blijkt dat de gemaakte subsidiabele
kosten 75% of minder bedragen en u hebt dit niet gemeld dan
loopt u – op basis van artikel 3 van de Boetewet – het risico op
een bestuurlijke boete. Op de niet-naleving van deze meldingsplicht staat een boete van ten hoogste de vijfde categorie
bedoeld in artikel 23 vierde lid van het Wetboek van Strafrecht
(€ 81.000).

3. Meldingsplicht feiten en omstandigheden die duiden op
inzet kinderarbeid of dwangarbeid
Als aan uw subsidie verplichtingen zijn verbonden die strekken tot het
voorkomen van inzet van dwangarbeid en kinderarbeid.
Als u stuit op feiten en omstandigheden die duiden op de inzet
van kinderarbeid of dwangarbeid door één of meer van de bij de
subsidiabele activiteiten betrokken partijen die in de beschikking tot verlening van de subsidie zijn aangeduid, dient u dit
binnen de in de beschikking bepaalde termijn schriftelijk te
melden. De definitie van kinderarbeid en dwangarbeid kunt u
vinden in artikel 4, tweede tot en met het zesde lid van de
Boetewet. Op de niet-naleving van deze meldingsplicht staat een
boete van ten hoogste de vijfde categorie bedoeld in artikel 23
vierde lid van het Wetboek van Strafrecht (€ 81.000).

Als de gemaakte kosten meer dan 25 procent afwijken van de bij
de aanvraag ingediende projectbegroting dan dient u ook dit
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Boetebeschikking
Procedure na het constateren van een overtreding
Indien een medewerker van RVO.nl een overtreding constateert,
stelt hij een overtredingsrapport op waarin de feiten en
omstandigheden worden beschreven. Na afloop van de
vaststelling kan hij u vragen, indien mogelijk, om een verklaring
af te leggen. U bent daartoe overigens niet verplicht.
De medewerker stuurt het overtredingsrapport samen met uw
verklaring op naar de Boetecoördinator van RVO.nl.
De Boetecoördinator beoordeelt het overtredingsrapport samen
met uw verklaring. Na deze beoordeling stuurt de
uitvoeringsexpert u het overtredingsrapport, uw eventueel
afgelegde verklaring en een zogeheten ‘voornemen tot boeteoplegging’. Hierbij wordt u uitgenodigd om uw zienswijze te geven
op het voornemen u een boete te geven. U kunt zowel schriftelijk als mondeling reageren, waarbij een termijn van drie weken
wordt gehanteerd.

De Boetecoördinator beoordeelt vervolgens het overtredingsrapport samen met uw eventueel aanwezige verklaring en
zienswijze. De uitvoeringsexpert beslist of u uiteindelijk een
boete opgelegd krijgt en hoe hoog het boetebedrag wordt.
U krijgt hiervan schriftelijk bericht in de vorm van een
boetebeschikking.
Voor vragen omtrent de Boetewet kunt u contact opnemen
met RVO.nl.
Postadres:

E-mail:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Boetecoördinator
Postbus 40219
8004 DE Zwolle
Boetewet@rvo.nl
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Betalen
Voor de betaling van de boete krijgt u een acceptgiro van het
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het geld moet voor de
vervaldatum (binnen zes weken) zijn bijgeschreven op de
rekening van het CJIB.

Voor algemene vragen over de betaling van de bestuurlijke boete
kunt u contact opnemen met het CJIB. Vermeld in uw brief
duidelijk het 16-cijferig CJIB-nummer dat op het betalingsbericht
staat.

Als uw betaling niet op tijd bij het CJIB binnen is, volgt een
aanmaning met verhoging voor administratieve kosten om
binnen twee weken alsnog te betalen. Negeert u deze aanmaning, dan krijgt u van de deurwaarder een dwangbevel. Alle extra
kosten zijn voor uw rekening

Postadres:

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
Afdeling Bestuurlijke Boetes
Postbus 1136
8900 CC Leeuwarden
Telefonisch: (058) 234 26 75
(058) 234 23 50
Fax:

Let op: Het voeren van correspondentie met RVO.nl, of het indienen van bezwaar schort uw betalingsverplichting niet op.

5 | Infoblad De bestuurlijke boete – Februari 2015

Rechtsbescherming
Als u het niet eens bent met de boete, dan kunt u binnen zes
weken na de datum van de boetebeschikking een bezwaarschrift
indienen. Een bezwaarschrift digitaal indienen is zowel voor u
als voor ons gemakkelijk en snel.
Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift,
zie www.rvo.nl/bezwaar.
Postadres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Dit is een uitgave van:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Bezoekadres:
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postadres:
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
T +31 (0)88 042 42 42 (klantcontact)
F +31 (0)88 602 90 23
info@rvo.nl
www.rvo.nl
RVO.nl | februari 2015

In het bezwaarschrift moeten in elk geval staan: de datum,
uw naam en adres, een omschrijving van de boetebeschikking
(dus: briefkenmerk, datum en boetezaaknummer, of simpelweg
een kopie van de hele beschikking), de reden(en) waarom u
bezwaar maakt en uw handtekening. Deze informatie vindt u
ook op de beschikking. Als iemand anders namens u bezwaar
maakt, moet een volmacht worden meegestuurd. Als er iets
ontbreekt, loopt u het risico dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het wordt dan niet behandeld.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een
agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
RVO.nl voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat
om agrarisch, duurzaamheid, innovatie en internationaal.
RVO.nl is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies,
financiering, netwerken en wet- en regelgeving.
Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Om de leesbaarheid te bevorderen zijn juridische zinsneden
vereenvoudigd weergegeven. Aan deze brochure en de daarin
opgenomen voorbeelden kunnen geen rechten worden
ontleend. RVO.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
het gebruik ervan. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever

