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HOOFDSTUK 1 – Inleiding 

1.1 INLEIDING  

Het belangrijkste Europese instrument ten aanzien van de nationale handhaving 
van het verbod op illegale tewerkstelling in de Europese lidstaten is Richtlijn 
2009/52/EG, ook wel de Werkgeverssanctierichtlijn genoemd.1 Deze richtlijn,2 
voluit de ‘Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde 
landen’, is op 16 mei 2009 aangenomen door de Europese Commissie 
(Commissie) met als doel de handhaving van het verbod op illegale tewerk-
stelling op lidstaatniveau te intensiveren.3 Een belangrijke pull-factor voor 
illegale migratie is, volgens de Commissie, de mogelijkheid voor derdelanders 
om binnen de Europese Unie (EU) werk te vinden zonder dat ze in het bezit zijn 
van een geldige verblijfstitel.4 De maatregelen tegen illegale tewerkstelling zijn 
derhalve belangrijk in de strijd tegen illegale immigratie.5 De richtlijn bevat een 
algemeen verbod op het tewerkstellen van derdelanders zonder geldige verblijfs-
titel in de EU, ondersteund door sancties en maatregelen tegen werkgevers die 
dit verbod overtreden.6 De richtlijn schrijft een pakket van sancties en maat-
regelen voor, waaronder financiële sancties, nabetaling van loon, uitsluiting van 
aanbestedingen en de intrekking van vergunningen. Onder bepaalde, ver-
zwarende omstandigheden dienen werkgevers die het verbod overtreden, op 
grond van de richtlijn bestraft te worden met strafrechtelijke sancties. Bestuurs-
rechtelijke sancties zijn in die gevallen volgens de Commissie ‘waarschijnlijk 
onvoldoende [om] bepaalde gewetenloze werkgevers af te schrikken’.7 Het 
gebrek aan onderbouwing van de keuze voor het opnemen van strafrechtelijke 
sancties is te meer opvallend omdat uit de voorbereidende onderzoeken van de 
Commissie blijkt dat de lidstaten al over een rijk sanctiearsenaal beschikken.8 
Waar het op lidstaatniveau aan schort is de daadwerkelijke toepassing van de 
aanwezige handhavingsinstrumenten. De Commissie voegde daarom op het 
laatste moment een inspectienorm toe aan de richtlijn, die de lidstaten ver-
plichtte jaarlijks 10% van alle bedrijven te controleren. Hoewel daarna 
onmiddellijk geschrapt door de lidstaten, die niet op zulke verregaande maat-

                                                        
1
  PbEU 30 juni 2009, L-168. Voor een uitgebreide bespreking van de totstandkoming, 

reikwijdte, inhoud en rechtmatigheid van de richtlijn zie hoofdstuk 2. 
2
  Zonder nadere aanduiding wordt in dit proefschrift met 'richtlijn' verwezen naar Richtlijn 

2009/52/EG. 
3
  Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (1). 

4
  Third country national, iemand die onderdaan is van een staat die geen lid is van de EU. 

5
  Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (2). 

6
  Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (3). 

7
  Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (21). 

8
  GHK Consultancy 2007, zie uitgebreid par. 2.4.2 van hoofdstuk 2.  
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regelen zitten te wachten, bracht deze inspectienorm de kern van een succes-
volle aanpak van illegale tewerkstelling naar voren: het beschikbaar stellen van 
capaciteit voor, en verlening van prioriteit aan, de handhaving. 

Twee, nauw verbonden, aspecten van het voorschrijven van strafrechtelijke 
sancties in de richtlijn vormen de basis van dit proefschrift. Het eerste aspect is 
de juridische grondslag voor het opnemen van strafrechtelijke sancties in de 
richtlijn. De richtlijn, die is aangenomen voor de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon, is onderdeel van de voormalige Eerste Pijler waar het 
voorschrijven van strafrecht een omstreden bevoegdheid is die, volgens het Hof 
van Justitie van de EU (HvJ EU), enkel mag worden gebruikt wanneer het gaat 
om een onontbeerlijke maatregel die noodzakelijk is voor de volledige doel-
treffendheid van de door de EG vastgestelde normen.9 Uit het onderzoek dat 
voor dit proefschrift is verricht naar de totstandkoming van de richtlijn blijkt dat 
het opnemen van de strafrechtelijke sancties enkel was gebaseerd op de (ver-
meende) afschrikwekkende werking van strafrechtelijke sancties. Gebleken is 
dat dit argument niet is gebaseerd op ervaringen in de lidstaten of de onder-
zoeken die voorafgaand aan het opstellen van de richtlijn zijn uitgevoerd in op-
dracht van de Commissie. Het is derhalve de vraag of de strafrechtelijke sancties 
daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor de volledige doeltreffendheid van de door 
de EU vastgestelde normen. Het tweede aspect, dat daar zoals gezegd nauw mee 
samen hangt, is de opvatting van de Commissie over de rol en effectiviteit van 
het strafrecht die uit het opnemen van strafrechtelijke sancties in de richtlijn 
blijkt. Volgens de Commissie is het strafrecht het enige effectieve middel tegen 
‘bepaalde gewetenloze werkgevers’.10 

De reden dat deze aspecten de aandacht trekken van een Nederlandse jurist 
is snel gevonden. In 2005 is in Nederland voor wat betreft de handhaving van 
het verbod op illegale tewerkstelling, zoals neergelegd in de Wet arbeid vreem-
delingen (Wav), het strafrecht juist verlaten. Door middel van de Wet bestuur-
lijke boete arbeid vreemdelingen is de handhaving van de Wav destijds voor het 
grootste deel naar het bestuursrecht overgeheveld.11 Het doel van de invoering 
van de bestuurlijke boete was het verhogen van de effectiviteit van de hand-
having. Volgens het kabinet zou bestuursrechtelijke handhaving de lange 
doorlooptijd van de procedures en de geringe hoogte van de strafrechtelijke 
boetes tot het verleden laten behoren.12 De definitieve overheveling naar het 
bestuursrecht vond plaats anderhalf jaar na het verlopen van de termijn voor de 
implementatie van de richtlijn, die onder bepaalde omstandigheden dus juist 
strafrechtelijke vervolging voorschrijft. Het argument voor het invoeren van de 

                                                        
9
  HvJ EG 13 september 2005, AB 2005, 435, m.nt. De Moor – Van Vugt. 

10
  Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (21). 

11
  Stb. 2004, 705. 

12
  Kamerstukken II, 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 2. 
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bestuursrechtelijke sancties in de Wav was hetzelfde als dat van Commissie 
voor de invoering van strafrechtelijke sancties: de noodzaak van een strengere 
en hardere aanpak van werkgevers die zich schuldig maken aan illegale tewerk-
stelling. Volgens de Commissie is het strafrecht het meest effectieve instrument 
en volgens Nederland juist niet. Mijn verbazing over deze tegengestelde opvat-
tingen met betrekking tot de effectiviteit en wenselijkheid van de inzet van het 
strafrecht en de verhouding met het bestuursrecht ligt aan de basis van dit 
onderzoek.  

1.2 ONDERZOEKSVRAAG 

Het onderzoek dat heeft geleid tot dit proefschrift is uitgevoerd aan de hand van 
de volgende onderzoeksvraag en deelvragen:  
 
Hoe kan het opnemen van strafrechtelijke werkgeverssancties in Richtlijn 
2009/52/EG worden verklaard, gelet op de totstandkoming van de richtlijn en de 
handhavingspraktijk in Nederland en Duitsland en in hoeverre past de richtlijn 
in de ontwikkelingen die worden beschreven in de crimmigration literatuur met 
betrekking tot strafrechtelijke werkgeverssancties in de VS? 
 
Deze onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Hoe is de richtlijn tot stand gekomen, welke instrumenten schrijft 
deze voor en welke uitgangspunten met betrekking tot strafrechte-
lijke handhaving liggen hieraan ten grondslag? 

2. Hoe handhaaft Nederland het verbod op illegale tewerkstelling en 
welke uitgangspunten liggen hieraan ten grondslag? 

3. Hoe wordt in Nederland de verplichting uit de richtlijn om bij ille-
gale tewerkstelling een bedrijf te sluiten of een vergunning in te 
trekken op gemeentelijk niveau toegepast? 

4. Hoe handhaaft Duitsland het verbod op illegale tewerkstelling en 
welke uitgangspunten liggen hieraan ten grondslag? 

5. Kunnen de in Nederland en Duitsland gebruikte handhavingsinstru-
menten en doelstellingen de voorgeschreven instrumenten en doel-
stelling van de richtlijn verklaren? 

6. In hoeverre passen de strafrechtelijke sancties in de Werkgevers-
sanctierichtlijn in de ontwikkelingen die worden beschreven in de 
crimmigration literatuur met betrekking tot strafrechtelijke werk-
geverssancties in de Verenigde Staten? 
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1.3 OPZET 

De twee in de inleiding genoemde aspecten van het opnemen van strafrechte-
lijke sancties in de Werkgeverssanctierichtlijn (de juridische grondslag onder de 
Eerste Pijler en de opvattingen over rol en effectiviteit van strafrecht) zijn op 
verschillende wijzen onderzocht. Allereerst is in hoofdstuk twee de inhoud, 
totstandkoming en context van de Werkgeverssanctierichtlijn bestudeerd en is 
geanalyseerd welke uitgangspunten aan de keuze voor strafrechtelijke sancties 
in de richtlijn ten grondslag liggen. Op basis van de handhaving van het verbod 
op illegale tewerkstelling in Nederland en Duitsland is gekeken in hoeverre 
strafrechtelijke sancties daadwerkelijk onontbeerlijk zijn voor een hoogwaardige 
handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. De uitkomsten van het 
onderzoek naar de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling in 
Nederland en Duitsland is opgenomen in respectievelijk hoofdstuk drie en vijf. 
Op de motivering van de keuze voor deze twee lidstaten kom ik verderop terug. 
Aan de hand van de bevindingen in deze lidstaten is ook de houdbaarheid van de 
opvattingen van de Commissie over de rol en effectiviteit van het strafrecht 
onderzocht. In hoofdstuk vier worden de uitkomsten van het onderzoek naar 
gemeentelijke handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling en de 
verhouding tot de richtlijn besproken. Tot slot staan de strafrechtelijke 
werkgeverssancties internationaal gezien niet op zichzelf. In de VS zijn in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw al strafrechtelijke werkgeverssancties 
ingevoerd. Deze bleken het startschot te zijn voor een verregaande convergentie 
tussen strafrecht en migratierecht, die door Stumpf ‘crimmigration’ werd 
gedoopt.13 In hoofdstuk zes van dit proefschrift wordt de Werkgevers-
sanctierichtlijn onderzocht in het kader van de crimmigration literatuur. In 
hoofdstuk zeven volgen de conclusies. 

1.4 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

In deze paragraaf wordt uiteengezet welke relevantie de verschillende onder-
delen hebben voor de beantwoording van de onderzoeksvraag.  
 
1.4.1 RECHTSVERGELIJKING NEDERLAND EN DUITSLAND 

Er is een aantal redenen waarom de handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling in Nederland en Duitsland is onderzocht. Een belangrijke reden 
om de handhavingspraktijk in Nederland te betrekken bij dit onderzoek is de 
Nederlandse opvatting met betrekking tot de effectiviteit van strafrechtelijke 
sancties, die tegenovergesteld is aan die van de Commissie. Die andere opvat-
ting, die blijkt uit de invoering van de bestuurlijke boete ten koste van de 
strafrechtelijke handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling, heeft deels 

                                                        
13

  Stumpf 2006. 
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te maken met de nieuwe verhouding tussen het straf- en bestuursrecht in 
Nederland. De opkomst van de bestuurlijke boete en de introductie van de 
strafbeschikking leidden er toe dat het onderscheid tussen de strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke sancties steeds onduidelijker wordt.14 Het Nederlandse 
kabinet wil de burgers en werkgevers ervan doordringen dat illegale tewerk-
stelling ‘fout’ is, maar daarvoor wordt niet meer automatisch het strafrecht, het 
traditionele ultimum remedium, ingezet. Slechts het verscherpen van toezicht en 
het verhogen van boetes wordt nog gezien als blijk van morele afkeurens-
waardigheid, iets dat volgens het kabinet makkelijker te bereiken is via het 
bestuursrecht.15 Ten aanzien van een economisch delict als overtreding van de 
Wav kan worden gesteld dat de bestuurlijke boete het strafrecht van de troon 
heeft gestoten als zwaarste middel. Morele afkeuringswaardigheid wordt dan 
ook niet langer uitsluitend verbonden aan het strafrecht. Door het decentrale 
vervolgingsbeleid, de vele waarborgen voor het individu en ruimere toetsing van 
het evenredigheidsbeginsel en 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van 
de Rechten van de Mens (EVRM) door de strafrechter wordt het strafrecht door 
het kabinet niet langer als het zwaarste en uiterste middel dat kan worden 
toegepast gezien. 

In Duitsland kent men juist al enige tijd een systeem van zowel straf-
rechtelijke als bestuursrechtelijke sancties voor illegale tewerkstelling. Dit 
systeem is op eenzelfde wijze ingericht als het systeem dat de richtlijn voorstaat. 
Net als in Nederland is in Duitsland halverwege de jaren ’00 de handhaving van 
het verbod op illegale tewerkstelling gereorganiseerd. Voor Duitsland betekende 
dat met name het centraliseren van de handhaving die voorheen decentraal, in de 
Länder, was georganiseerd. Door de oprichting van de Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS), waarbij de lokale arbeidsinspecteurs en de douane-
beambten die toezicht hielden op illegale tewerkstelling werden gebundeld in 
een federale organisatie, is de decentralisatie en fragmentatie verminderd.  

De rol van de Duitse handhavingspraktijk inzake het verbod op illegale 
tewerkstelling is tweeledig. Ten eerste kan het worden gezien als een case study 
van het systeem dat de richtlijn nastreeft. Op basis hiervan kan iets worden 
gezegd over de rol van strafrecht in dit systeem. Dit is uiteraard beperkt tot de 
rol van strafrecht in Duitsland. Ten tweede, en dat is het meest waardevolle 
aspect van het onderzoek naar de Duitse handhavingspraktijk, kan Duitsland 
worden vergeleken met Nederland omdat veel van de ontwikkelingen in 
Nederland en Duitsland met elkaar vergelijkbaar zijn: onder andere centra-
lisering van de afdoening, uitbreiding van de inspectiecapaciteit en invoering 
van de plicht tot de nabetaling van loon. Een aantal van deze keuzes komt ook 
terug in de richtlijn. Echter, een groot verschil tussen de handhaving van het 

                                                        
14

  Zie hoofdstuk 3, par. 3.4. 
15

  Kamerstukken II, 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 3. Zie ook par. 3.4 en 4.3. 



HOOFDSTUK 1 

6 

 

verbod op illegale tewerkstelling in Nederland enerzijds en in Duitsland en de 
richtlijn anderzijds is het gebruik van strafrecht. Hierdoor leent een vergelijking 
tussen het recht van Nederland en Duitsland zich goed om de noodzaak van het 
gebruik van het strafrecht in het algemeen te beoordelen. Dit zou wellicht ook 
mogelijk zijn geweest aan de hand van vergelijking tussen twee andere lidstaten, 
maar de beperkte middelen en talenkennis spelen bij deze keuze ook een rol.  

 
1.4.2 GEMEENTELIJKE HANDHAVING IN NEDERLAND 

Bij aanvang van het onderzoek was het de bedoeling de handhaving van het 
verbod op illegale tewerkstelling in Nederland als uitgangspunt voor dit 
onderzoek te nemen. Onderdeel daarvan was de implementatie van de verplich-
tingen uit artikel 7, aanhef en eerste lid, sub d van de richtlijn. Op grond van 
deze bepaling zijn lidstaten verplicht om mogelijk te maken dat bedrijven die 
zich schuldig maken aan illegale tewerkstelling kunnen worden stil gelegd of dat 
een vergunning voor het uitoefenen van dat bedrijf kan worden ingetrokken. 
Doel van het onderzoek naar gemeentelijke handhaving was in kaart te brengen 
in hoeverre de strafrechtelijke sluitingsbevoegdheid zoals die was opgenomen in 
de Wet economische delicten (Wed) in combinatie met de gemeentelijke hand-
havingsmogelijkheden voldoende was om aan de verplichtingen van de richtlijn 
te voldoen. Onderdeel daarvan was een veldonderzoek naar de daadwerkelijke 
handhaving op gemeentelijk niveau, omdat uit de jurisprudentie blijkt dat de 
handhaving per gemeente sterk kan verschillen. 

Ten aanzien van dit deelonderzoek hebben zich twee ontwikkelingen 
voorgedaan. Op de eerste plaats is de focus van het promotieonderzoek verscho-
ven naar de Europese, strafrechtelijke werkgeverssancties. Ten tweede is in 
Nederland de zogenaamde preventieve stillegging ingevoerd op 1 januari 2013, 
waardoor Nederland in ieder geval voldoet aan de verplichtingen van de richt-
lijn.16 Echter, het onderzoek naar gemeentelijke handhaving heeft zijn waarde 
voor dit proefschrift behouden nu uit het onderzoek blijkt dat de praktijk van de 
gemeentelijke handhaving parallellen vertoont met de handhaving op lidstaat-
niveau. Net als op lidstaatniveau, zoals zal blijken uit de conclusies, is bij de 
gemeentelijke handhaving capaciteit en prioriteit voor de handhaving belangrijk 
voor het, vaak geringe, niveau van de handhaving. De invoering van de preven-
tieve stillegging is gebaseerd op onvrede over het gebruik van de bestaande 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sluitingsbevoegdheden, dit terwijl naar de 
toepassing van de bestuursrechtelijke bevoegdheden op gemeentelijk niveau 
voor zover mij bekend nooit onderzoek is gedaan. Opnieuw is in Nederland dus, 
zonder voorafgaand onderzoek, op basis van onvrede over de effectiviteit van 
het strafrecht overgestapt naar het bestuursrecht. 

 
                                                        
16

  Zie uitgebreid hoofdstuk 3, par. 3.3.4.3 en hoofdstuk 4, par. 4.4. 
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1.4.3 CRIMMIGRATION 

In hoofdstuk zes worden de Amerikaanse werkgeverssancties en hun rol in de 
crimmigration literatuur besproken. Crimmigration is de aanduiding van een 
ontwikkeling in de VS waarbij strafrecht en migratierecht steeds verder 
convergeren. Deze convergentie heeft als gevolg dat migratierechtelijke 
overtredingen steeds vaker strafrechtelijke consequenties krijgen en straf-
rechtelijke overtredingen steeds meer migratierechtelijke consequenties. Zowel 
voor de vreemdeling zelf als voor de facilitator: degene die hun binnenkomst of 
verblijf mogelijk maakt. Een belangrijk aspect van crimmigration is het gevolg 
voor de betrokken individuen. Vrijwel altijd gaat het incorporeren van straf-
rechtelijke maatregelen in het migratierecht gepaard met het verminderen van de 
rechtsbescherming. Er is sprake van ‘ad hoc instrumentalisering’.17 Dat is een 
manier van denken over het recht en juridische instituties waarbij de overheid 
per geval of situatie het instrument uitzoekt waarmee het hardst en meest 
effectief kan optreden. Waarborgen voor de betrokken personen zijn slechts in 
zoverre relevant dat ze een effectieve handhaving niet in de weg mogen zitten. 
In hoofdstuk zes wordt onderzocht in hoeverre de keuze voor het opnemen van 
strafrechtelijke sancties in de richtlijn past in de ontwikkelingen die worden 
beschreven in de crimmigration literatuur. 

De crimmigration literatuur wordt niet alleen gebruikt in een poging de 
Europese ontwikkelingen te duiden. De bevindingen uit dit proefschrift over 
Europese werkgeverssancties voegen ook iets toe aan het gebruik van de 
crimmigration literatuur in Europa. Verschillende auteurs zijn van mening dat 
crimmigration langzaam maar zeker voet aan de grond begint te krijgen in 
Europa.18 Wanneer bij het transplanteren van crimmigration naar Europa echter 
alleen, zoals in de VS, strikt naar het strafrecht wordt gekeken blijven 
ontwikkelingen zoals de opkomst van de bestuurlijke boete buiten beeld. Dit 
terwijl de ontwikkelingen in het bestuursrecht wel degelijk relevant kunnen zijn 
om processen van crimmigration te beschrijven. In de Amerikaanse crim-
migration literatuur valt het ‘harder optreden’ altijd samen met een verschuiving 
naar het strafrecht. Dit proefschrift laat zien dat dit in Nederland niet noodzake-
lijkerwijs zo is. ‘Harder optreden’ kan ook gepaard gaan met het verlaten van 
strafrechtelijke handhaving en de opkomst van bestuursrechtelijke instrumenten. 
Het is een belangrijke vraag of er bij het verlaten van strafrecht niet alsnog 
sprake is van de inhoudelijke gevolgen voor de rechtsbescherming zoals die 
worden beschreven in de crimmigration literatuur. Het is daarom belangrijk de 

                                                        
17

  Sklansky 2012. 
18

  Van der Leun 2010, Van der Leun & Van der Woude 2012, Staring 2012, Guia, Van der 

Woude & van der Leun 2012, Desmond 2012, Garcia 2012, Da Graca Borges 2012, Peers 

et al 2012, Mitsilegas 2012, Van der Leun, Van der Woude & De Ridder 2013. 



HOOFDSTUK 1 

8 

 

strikte verbondenheid met het strafrecht los te laten bij onderzoek naar 
crimmigration in Europa, zo blijkt uit mijn onderzoek. 

1.5 VERANTWOORDING REIKWIJDTE EN CONCLUSIES 

In de conclusies komen de onderzoeksvraag en deelvragen opnieuw aan de orde. 
Naast de conclusies ten aanzien van de juridische grondslag in het verdrag en de 
opvattingen van de Commissie over de rol en effectiviteit van het strafrecht 
bevat de slotbeschouwing nog een aantal algemenere conclusies betreffende de 
bezwaren bij het voorschrijven van strafrecht in richtlijnen, een op basis van dit 
onderzoek geformuleerde voorwaarde voor het welslagen van de Werkgevers-
sanctierichtlijn en een op de crimmigration literatuur gebaseerde aanbeveling 
voor de academische discussie op het gebied van de verhouding tussen straf- en 
bestuursrechtelijke handhaving. Het proefschrift is dus breder dan enkel de 
vraag naar de juridische grondslag van de richtlijn in het verdrag en de opvat-
tingen van de Commissie. Tussen de bouwstenen die nodig waren om het hoofd-
onderwerp te onderzoeken bestaan ook onderling interessante verbanden. De 
verschillende onderwerpen die in de hoofdstukken van dit proefschrift aan bod 
komen hebben dus (uiteraard niet geheel toevallig) meer met elkaar te maken 
dan in eerste instantie misschien gedacht zou kunnen worden. De uitkomsten 
van de rechtsvergelijking tussen Nederland en Duitsland zijn van belang voor 
het beoordelen van de onontbeerlijkheid van de strafrechtelijke sancties in de 
richtlijn, maar de rechtsvergelijking laat ook zien dat het onderscheid tussen de 
definitie van strafrecht en bestuursrecht binnen lidstaten aan het vervagen is en 
tussen lidstaten kan verschillen. Uit de rechtsvergelijking blijkt dat de Duitse 
bestuursrechtelijke handhaving in Nederland zou worden gezien als een straf-
beschikking en derhalve tot het strafrecht zou worden gerekend. De Nederlandse 
strafbeschikking zou in Duitsland juist tot het bestuursrecht worden gerekend. 
Dit verschil in nationale classificatie van instrumenten toont aan dat het voor-
schrijven van strafrecht in een richtlijn niet in elke lidstaat tot toepassing van 
hetzelfde (vermeend effectieve) instrument hoeft te leiden. Dit is niet alleen een 
belangrijk gegeven voor de gevolgen van het voorschrijven van strafrecht in een 
richtlijn, maar ook voor de transplantatie van de crimmigration literatuur naar 
Europa. De crimmigration literatuur wordt op haar beurt in dit proefschrift 
gebruikt in een poging de strafrechtelijke sancties in de richtlijn te verklaren, 
maar blijkt ook belangrijke lessen te bevatten voor de Nederlandse discussie 
over de verschillen en overeenkomsten tussen strafrechtelijke en bestuurs-
rechtelijke handhaving. De Nederlandse gemeentelijke handhaving van het 
verbod op illegale tewerkstelling blijkt sterk afhankelijk van de capaciteit en 
prioriteiten van de verschillende gemeenten, net zoals de handhaving van dat 
verbod op lidstaatniveau ook sterker afhankelijk is van de aanwezige capaciteit 
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en prioriteit voor de handhaving dan van de soort of het aantal aanwezige 
handhavingsinstrumenten. 

Toch is de reikwijdte van het onderzoek en dus ook van de conclusies 
tegelijkertijd ook beperkt. Zoals elk onderzoek noopt de beschikbare tijd tot 
beperking van de onderwerpen die aan bod kunnen komen. Dit proefschrift 
bevat geen uitgebreid overzicht van de jurisprudentie ten aanzien van de 
verschillende aspecten van de Wav: voor de beantwoording van de onderzoeks-
vraag is de beleidsmatige kant van de handhaving relevant en bovendien bestaan 
van de jurisprudentie al overzichten.19 Eenzelfde beperking geldt voor de rechts-
vergelijking. Het doel van die vergelijking voor dit proefschrift is niet om een 
uitgebreid best practices overzicht te geven met betrekking tot de handhaving in 
Nederland en Duitsland noch om aan te tonen wat Nederland en Duitsland van 
elkaar kunnen leren. Het doel is om na te gaan of de handhaving in deze twee 
lidstaten de keuze voor het opnemen van strafrechtelijke sancties in de richtlijn 
kan verklaren of onderbouwen. Juist omdat de handhaving in deze lidstaten zo-
veel op elkaar lijkt is het verschil, het wel of niet inzetten van strafrecht, goed te 
analyseren. Een normatieve beoordeling van het Nederlandse systeem aan de 
hand van het Duitse systeem of vice versa vergt een ander soort onderzoek en is 
op de keper beschouwd niet relevant voor de beantwoording van de onderzoeks-
vraag. 

Tot slot, luidt aan het eind van de slotbeschouwing de conclusie dat een 
academische discussie over het niveau van rechtsbescherming bij bestraffend 
optreden door de staat belangrijker is dan discussies over de definities en ver-
schillen van en tussen het strafrecht en bestuursrecht. Het ontbreekt in dit 
proefschrift aan een normatief kader (bijvoorbeeld in de vorm van een recht-
vaardigingstheorie) waarop dat niveau van rechtsbescherming kan worden 
gebaseerd. Ook dat is per saldo niet relevant voor de beantwoording van de 
onderzoeksvraag. Het antwoord op die vraag is derhalve beperkt tot de even-
redigheidstoets en de rol van de bestuursrechter en strafrechter bij boetes op 
grond van de Wav.   

1.6 METHODOLOGIE 

Het grootste deel van de bevindingen in het proefschrift is het resultaat van een 
klassiek, juridisch (literatuur)onderzoek. De uitkomsten zijn gebaseerd op 
onderzoek naar de inhoud en totstandkoming van de richtlijn, andere instru-
menten, verdragen, jurisprudentie, Nederlandse en Duitse wetten en lagere 
regelgeving en de bestudering van wetenschappelijke literatuur, rapporten, jaar-
verslagen, mediaberichtgeving etc. Voor hoofdstuk twee, vier en vijf zijn ver-
schillende betrokkenen geïnterviewd. In hoofdstuk vier is niet enkel volstaan 
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  Verboom 2007, Franssen 2013 en Franssen & Groeneweg 2013. 
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met een weergave van de juridische mogelijkheden en jurisprudentie. Bestu-
dering van deze bronnen gaf aanleiding om door middel van case studies 
onderzoek te doen naar de feitelijke handhaving, om de redenen voor de 
uiteenlopende handhaving bij verschillende gemeenten te achterhalen. De 
methodologie van het onderzoek naar de gemeentelijke handhaving is uitgebreid 
verantwoord in bijlage 1 bij dit proefschrift.  

1.7 TERMINOLOGIE 

Een aantal van de begrippen die in dit proefschrift worden gebruikt verdient een 
korte toelichting. Allereerst heeft een aantal relevante Europese instituties 
recentelijk een naamswijziging ondergaan. Ik gebruik de nieuwe aanduiding, 
tenzij het een directe verwijzing naar een bron betreft. Een belangrijke groep 
personen in dit proefschrift zijn zogenaamde derdelanders (personen die geen 
onderdaan zijn van een van de EU-lidstaten) zonder geldige verblijfstitel. De 
meeste (sociaalwetenschappelijke) literatuur spreekt over ‘regular migrants’ 
(reguliere migranten) en ‘irregular migrants’ (irreguliere migranten). Nadeel van 
deze termen is dat de precieze juridische status van deze migranten vaak ondui-
delijk blijft. Gezien het juridische karakter van dit proefschrift gebruik ik de 
aanduidingen Unieburgers (onderdanen van EU-lidstaten), derdelanders (Third 
country national, iemand die onderdaan is van een staat die geen lid is van de 
EU) en vreemdeling (iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit bezit en ook 
niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden 
behandeld).20 Waar relevant zal ik aangeven of de laatste twee groepen wel of 
niet in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel.  

De juridische verblijfsstatus van de vreemdeling en de juridische status van 
de tewerkstelling moeten los van elkaar gezien worden en kunnen in verschil-
lende combinaties voorkomen: 
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  Art. 1, onder m, Vreemdelingenwet 2000. 
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HERKOMST VERBLIJFSTITEL TEWERKSTELLING

Derdelander Zonder geldige 

verblijfstitel 

Illegaal tewerkgesteld

Derdelander Met geldige verblijfstitel Illegaal tewerkgesteld (bijvoorbeeld 

overschrijding van het toegestaan 

aantal uur op basis van de 

verblijfsvergunning voor studie) 

Derdelander Met geldige verblijfstitel Tewerkgesteld conform Wav

EU 

onderdaan 

Geldig verblijfsrecht Illegaal tewerkgesteld (onderdaan van 

een lidstaat waarvoor het vrij verkeer 

nog is beperkt) 

 

EU 

onderdaan 

Geldig verblijfsrecht Tewerkgesteld conform Wav, want op 

grond van het Unierecht vrijgesteld 

van vergunningplicht 

Tabel 1.1: Overzicht van verschillende combinaties verblijfsstatus en tewerkstelling. 

 
Dit onderscheid is van belang omdat een aantal wettelijke regelingen slechts op 
enkele van deze groepen van toepassing is. De richtlijn is expliciet alleen van 
toepassing op derdelanders zonder geldige verblijfstitel (categorie 1). De Wav is 
op alle categorieën van toepassing.21

                                                        
21

  Terwijl blijkens de memorie van toelichting de Wav eigenlijk enkel bedoeld was voor de 

eerste categorie, zie Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3. 


