OVERTREDINGEN, FEITCODES EN BOETEBEDRAGEN BINNENVISSERIJ
PER 1-1-2021.
Feitcode
Vis gerelateerd (meest voorkomend)
pH645a geen schriftelijke toestemming met één of
twee hengels
pH645c geen schriftelijke toestemming met meer
dan 2 hengels
pH647b niet op eerste vordering ter inzage
afgeven schriftelijke toestemming
pH647c niet op eerste vordering ter inzage afgeven
huurovereenkomst
pH650a vissen met vistuig wat niet aan
voorwaarden voldoet
pH652a gesloten tijd vissen met verboden aas
pH660 vissen in en bij een aangewezen stuw of in
of bij een aangewezen vispassage
pH662a vistuig voorhanden terwijl vistuig op dat
moment verboden is
pH662b 1 of 2 hengels voorhanden zonder
toestemming
pH662c meer dan 2 hengels voorhanden zonder
toestemming
pH662d ander toegestaan vistuig voorhanden
terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat
water te vissen
pH664a vissen met een levende aasvis
pH666a ondermaatse vis voorhanden
pH668 vis voorhanden waarvoor een gesloten tijd
van kracht is.
Overige feiten
pD515 Valse persoonsgegevens opgeven
pD517 Niet op eerste vordering tonen ID bewijs
pD537 verboden toegang onbevoegden
pD537b handelen in strijd met toegangsbepaling
pW300b varen zonder klein vaarbewijs (klein schip)

Sanctiebedrag
per 01-01-2021

Sanctiebedrag Verschil
2020

€ 150,-

€ 140,-

+ € 10,-

€ 330,-

€ 320,-

+ € 10,-

€ 100,-

€ 95,-

+ € 5,-

€ 100,-

€ 95,-

+ € 5,-

€ 300,-

€ 280,-

+ € 20,-

€ 100,€ 150,-

€ 95,€ 140,-

+ € 5,+ € 10,-

€ 100,-

€ 95,-

+ € 5,-

€ 100,-

€ 95,-

+ € 5,-

€ 150,-

€ 140,-

+ € 10,-

€ 300,-

€ 280,-

+ € 20,-

€ 400,€ 150,€ 150,-

€ 390,* feit
* feit

+ € 10,Nvt
Nvt

€ 400,€ 100,€ 100,€ 100,€ 600,-

€ 390,€ 95,€ 95,€ 95,€ 550,-

+ € 10,+ € 5,+ € 5,+ € 5,+ € 50,-

Let op: sommige * feiten (Officier van Justitie bepaalt hoogte sanctiebedrag) hebben nu een
standaard sanctiebedrag. Niet gewijzigde * feiten zijn niet meegenomen in deze tabel.
Alle vermelde bedragen zijn exclusief € 9,= administratiekosten
Kijk voor een volledig overzicht van de boetebedragen en feitcodes op de website van het Openbaar
Ministerie

