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• Toepassingsbereik Levensmiddelenwetgeving

• Bestuurlijke maatregelen



Toepassingsbereik

Warenwet: 

• Geregistreerde levensmiddelenbedrijven

• Erkende levensmiddelen bedrijven niet vallend onder de 
wet dieren

• Primaire productie vis, zuivel, eieren en

honing, kikkerbillen en slakken

Wet dieren:

• Slachthuizen 

• Uitsnijderijen

• Koel en vrieshuizen vers vlees

• Primaire productie (veehouderij + akkerbouw)



Bestuurlijke Handhaving NVWA

• Bestuurlijke boete

• Last onder bestuursdwang

• Overige bestuurlijke maatregelen



Warenwet

Last onder besturingsdwang art.32 Ww

“In het belang van de volksgezondheid of van de veiligheid 
en indien het technische voortbrengselen betreft, tevens in 
het belang van de gezondheid van de mens of in de 
veiligheid van zaken”

• Overtreding regels bij of krachtens Ww

• Overtreding regels bij of krachtens Raadsvordering

• Ter handhaving 5:20 Awb

• Artikel 21 Ww Publiekswaarschuwing



Warenwet

• Bestuurlijke boetes art. 32A  Ww (max €4500)

• Warenwet Besluit Bestuurlijke boeten: art 32B Ww



Wijziging Warenwet (Tweede kamer 2014 – 2015 33775)

• Art 32A, lid2; Ten hoogste zesde categorie, bedoeld in 
artikel 23,vierde lid WvSR (€810.000)

• Art 32B Bij algemene maatregel van bestuur wordt een bijlage 
vastgesteld, die bij elke daarin omschreven overtreding het 
bedrag van de daarvoor op te leggen boete bepaalt, waarbij de 
hoogte van het bedrag mede gebaseerd kan worden op het aantal 
werknemers, de mate van verwijtbaarheid, de omzet of een 
gedeelte van de omzet van de desbetreffende natuurlijke persoon 
of rechtspersoon. Bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de 

boetehoogte wordt bepaald.



Wet dieren 

Art 8.5 Bestuursdwang

Onze minister is bevoegd tot oplegging van een last onder 
bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet. 

Art 8.7/8.8

Natuurlijke personen max € 81.000

Rechtspersonen of vennootschap max € 810.000 of indien 
dat meer is 10% jaaromzet van voorgaande boekjaar.



• Besluit Handhaving en overige zaken Wet dieren

vijf categorieën (€ 500 t/m € 10.000)

• Ministeriële regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren: overtreding naar categorie. 



Overige bestuurlijke maatregelen (diverse Verordening 
EG)

Overige bestuurlijke maatregelen (diverse Verordeningen EG)

• Verordening (EG) nr 882/2004 (controle verordening 
inzake levensmiddel en diervoederbedrijven en 
voorschriften inzake diergezondheid) 

• Art 18/19 Import

• Art 54

• Lid 2,h : een andere maatregel die de bevoegde autoriteit 
passend acht. 


