
 

  
Datum [...] 

Betreft beslissing op bezwaar 

  
 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

> Retouradres    

Pagina 1 van 4 

 

Secretaris Generaal / plv. 

Secretaris Generaal 

Directie Wetgeving en 

Juridische Zaken 

Team Rechtsbescherming en 

Europa 

Bezoekadres: 

Parnassusplein 5 

2511 VX Den Haag 

T 070 340 79 11 

F 070 340 78 34 

www.rijksoverheid.nl 

Inlichtingen bij 

[...] 

[...] 

T [...] 

[...]@minvws.nl 

Kenmerk 

[...] a 

 

Correspondentie uitsluitend 

richten aan het retouradres 

met vermelding van de datum 

en het kenmerk van deze 

brief. 

 

 

Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaar dat u op 5 september 2012 hebt 

ingediend tegen het besluit van 17 augustus 2012, boetezaaknummer [...], 

kenmerk [...].  

 

Artikel 7:3, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid 

om, als het bezwaar kennelijk ongegrond is, te besluiten belanghebbenden niet te 

horen. Aangezien naar mijn oordeel er redelijkerwijs geen twijfel over bestaat dat 

de door u naar voren gebrachte bezwaren niet kunnen leiden tot een ander 

besluit, zie ik er dan ook vanaf u te horen.   

 

Eerst geef ik een overzicht van de feiten en vat ik uw bezwaren samen. Na 

algemene informatie over de Warenwet, ga ik in op uw bezwaren. Daarop volgt de 

beslissing op uw bezwaarschrift. Aan het slot van de brief staat informatie over het 

beroep dat u kunt instellen als u het niet eens bent met deze beslissing. 

 

Feiten 

 

Op 29 februari 2012 is de vestiging van uw onderneming [...] te [...], 

geïnspecteerd door twee controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel en 

Warenautoriteit (NVWA). Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de Warenwet is 

overtreden.  

 

Naar aanleiding van deze overtreding is op 25 april 2012 een boeterapport, met 

bijbehorende processen-verbaal, opgemaakt. Het boeterapport is reeds aan u 

toegezonden. 

 

Bij brief van 5 juni 2012 bent u in kennis gesteld van het voornemen u een boete 

van € 1.050,- op te leggen. Daarbij is de gelegenheid geboden om binnen twee 

weken na de datum van de brief een zienswijze op dit voornemen te geven. Van 

deze mogelijkheid hebt u geen gebruik gemaakt.  

 

U hebt bezwaar gemaakt tegen de boetebeschikking van 17 augustus 2012, 

waarbij u op grond van de Warenwet een boete van € 1.050,- is opgelegd voor de 

volgende overtredingen: [...]. 
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Bezwaren 

 

U maakt bezwaar omdat u de boete niet kunt betalen.  

 

Met uw bezwaarschrift heeft u enkele gegevens meegestuurd omtrent uw 

financiële situatie. 

 

Bij brief van 24 oktober 2012, kenmerk [...], heb ik u in de gelegenheid gesteld 

om binnen veertien dagen, door middel van het overleggen van aanvullende 

financiële gegevens, aan te tonen dat voor u bijzondere en zwaarwegende 

omstandigheden aan de orde zijn, waardoor u de boete niet (volledig) zou kunnen 

betalen. In de brief is vermeld dat ik uw financiële situatie niet goed kan 

beoordelen indien u de genoemde documenten (een inkomensverklaring van de 

Belastingdienst (IB-60) en de meeste recente jaarrekening, bestaande uit een 

balans en een winst- en verliesrekening) niet toestuurt en dat ik in dat geval het 

voornemen heb uw verzoek tot matiging van de boete af te wijzen. 

 

Op 2 en 7 november 2012 heeft [...] namens u telefonisch contact opgenomen 

met mijn medewerker [...]. In het telefoongesprek heeft mijn medewerker 

aangegeven welke documenten ontbreken en dat de eerste termijn voor het 

aanleveren van de documenten 7 november 2012 verloopt. Tevens is aan [...] 

meegedeeld dat u ook een voorstel kunt indienen voor een betalingsregeling. [...] 

heeft aangegeven de documenten zo spoedig mogelijk te mailen, samen met een 

voorstel voor een betalingsregeling.  

 

Op 9 november 2012 zijn in opdracht van u, en [...], door [...] de aanvullende 

gegevens gemaild.  

 

Op 12 november 2012 heeft mijn medewerker [...] de ontvangst van de 

documenten per mail bevestigd, maar tevens aangegeven dat de documenten niet 

voldoende zijn. U heeft namelijk niet de originele documenten meegestuurd, 

waardoor de authenticiteit van de gegevens niet te controleren is. Daarnaast is in 

de mail aangegeven dat u geen voorstel doet voor een betalingsregeling.  

 

[...] heeft die middag, 12 november 2012, telefonisch contact opgenomen met 

mijn medewerker [...]. [...] heeft aangegeven dat het waarschijnlijk niet lukt om 

de officiële documenten op te sturen en om een voorstel te doen voor een 

betalingsregeling, omdat de betrokken collega die daarover gaat afwezig is. Mijn 

medewerker heeft, op uw verzoek, aangegeven u tot 15 november 2012 de tijd te 

geven voor de aanvullende documenten en een voorstel voor een 

betalingsregeling.  

 

Ik heb sindsdien geen documenten meer van u ontvangen.  

 

Overwegingen inzake de bezwaren 

 

U heeft aangevoerd dat u de boete niet kunt betalen. Ik heb dit opgevat als een 

verzoek tot matiging van het boetebedrag. Artikel 5:46, derde lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht geeft mij de bevoegdheid de vastgestelde 

boetebedragen te matigen. Dit is mogelijk als de overtreder aannemelijk maakt 

dat het boetebedrag wegens bijzondere omstandigheden te hoog is. Voordat 

gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid tot matiging van de boete, moet 

sprake zijn van zeer bijzondere en zwaarwegende omstandigheden, zo overweegt 
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het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Op deze wijze worden straffen 

consistent toegemeten. De wetgever heeft immers gekozen voor een stelsel van 

standaard boetebedragen, waarbij in beginsel geen rekening wordt gehouden met 

de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan. 

 

Om u in de gelegenheid te stellen aannemelijk te maken dat er in uw geval sprake 

is van dergelijke bijzondere omstandigheden, heb ik u gevraagd uw stelling dat u 

de boete niet kunt betalen nader te onderbouwen. Ik heb u schriftelijk, telefonisch 

en per mail gevraagd om betrouwbare schriftelijke informatie omtrent uw 

financiële situatie te overleggen.  

 

U heeft meerdere malen op deze verzoeken gereageerd en documenten 

toegestuurd. U heeft echter nooit alle documenten toegestuurd die nodig zijn voor 

de beoordeling van uw financiële situatie. Zo ontbreekt, na herhaald verzoek 

hierom, nog steeds de inkomensverklaring van de Belastingdienst en de laatste 

jaarrekening van uw bedrijf. Zonder deze documenten kan ik uw financiële situatie 

niet beoordelen.  

 

U heeft uw stelling dat u de boete niet kunt betalen daardoor niet voldoende 

onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Ik kan dan ook niet beoordelen of er sprake 

is van zulke bijzondere en zwaarwegende (financiële) omstandigheden, dat 

matiging van de boete geboden is. Om deze reden kan ik de boete niet matigen of 

kwijtschelden. 

 

U heeft geen voorstel ingediend voor het treffen van een betalingsregeling. Ik ga 

op dit punt daarom niet in.  

 

Conclusie 

 

Gelet op de processen-verbaal bij het boeterapport en de andere stukken, 

waaronder de door u toegestuurde documenten, staat het voor mij vast dat 

voornoemde overtreding is begaan en dat deze overtreding beboetbaar is op 

grond van artikel 32a van de Warenwet en (de bijlage bij) het Warenwetbesluit 

bestuurlijke boeten.  

 

Beslissing 

 

Op basis van bovenstaande feiten en overwegingen verklaar ik uw bezwaar tegen 

het besluit van 17 augustus 2012, boetezaaknummer [...], kenmerk [...], 

ongegrond. Ik ga niet over tot matiging of kwijtschelding van de boete. 

 

Beroep 

 

Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan tegen dit 

besluit binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit beroep 

instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank te Rotterdam (postbus 

50950, 3007 BL te Rotterdam).  

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 

een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de 

precieze voorwaarden. 
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Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 

bestuursrecht zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de 

indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 

gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het beroep 

rust. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de 

griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en 

de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt. 

 

De Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

namens deze, 

de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, 

 

 

[...] 

 

 

 


