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HOOFDSTUK 2 – De Werkgeverssanctierichtlijn 

2.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk behandelt de achtergrond, totstandkoming, grondslag en inhoud 
van Richtlijn 2009/52/EG.22 Deze richtlijn is onderdeel van het integraal 
migratiebeleid van de EU.23 Kern van dit beleid is het mogelijk maken van 
legale migratie enerzijds en de bestrijding van illegale migratie anderzijds. Ter 
bestrijding van illegale migratie probeert de Commissie een aantal push- en 
pullfactoren weg te nemen. Een van de pullfactoren is de mogelijkheid om in de 
EU werk te vinden zonder geldige verblijfstitel. De richtlijn beoogt de vraag 
naar illegaal verblijvende arbeidskrachten in te dammen door lidstaten te ver-
plichten een verbod op illegale tewerkstelling op te nemen en daarnaast sancties 
en preventieve maatregelen bij overtreding van dit verbod voor te schrijven.24 
Daarnaast bevat de richtlijn bepaalde sociale rechten voor de illegaal tewerk-
gestelde vreemdelingen. Samen met Richtlijn 2004/81/EG25 (betreffende de 
verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt 
afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensen-
handel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie) is de richtlijn het 
belangrijkste bindende instrument betreffende de sociale en procedurele rechten 
voor derdelanders zonder geldige verblijfsstatus.26 De sociale rechten die de 
richtlijn toekent aan de illegaal tewerkgestelde vreemdelingen lijken zowel te 
dienen ter verbetering van de positie van de vreemdeling als ter disciplinering 
van de werkgever.27 Volgens enkelen zijn de sociale bepalingen dan ook de 
belangrijkste bepalingen van de richtlijn.28 Een nooit aangenomen ontwerp-
richtlijn uit 1976 en 1978 met een overeenkomstige inhoud was gebaseerd op de 
social policy grondslag van het EEG-verdrag. De gebruikte grondslag voor de 
huidige richtlijn is echter een migratierechtelijke.  

Illegale tewerkstelling wordt door de Commissie bestreden vanwege de 
aantrekkingskracht van de mogelijkheid van illegale tewerkstelling op potentiële 

                                                        
22

  PbEU 2009, L 168/24. Voluit: ‘Richtlijn 2009/52/EG van het Europees parlement en de 

Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen 

tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen’. 
23

  Raadsdocument van 23 mei 2007, 9871/07 en COM(2007) 249 def. 
24

  COM(2007) 249 def., p. 2. 
25

  PbEU 2004, L 261/19. 
26

  Peers 2011, p. 546. 
27

  COM(2007) 249 def. en interview met ambtenaren van DG Home Affairs, Unit B1 

Immigration and Integration, 7 maart 2012, Brussel. 
28

  Carrera & Guild 2007, Dewhurst 2011 en de vakbondsorganisatie ETUC, zie par. 4.1. Klap 

& De Lange 2008 stellen op nationaal niveau dat ook de werkgeverssancties zelf eerder een 

instrument van arbeidsmarktregulering zijn dan van migratiecontrole. 
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illegale migranten. Daarnaast leidt illegale tewerkstelling tot nadelen voor de 
publieke kas, oneerlijke concurrentieverhoudingen, afbreuk aan de legale 
migratiemogelijkheden en mogelijke vreemdelingenhaat.29 Ook de uitbuiting en 
aan slavernij grenzende arbeidsomstandigheden zijn zorgelijk en een reden om 
illegale migratie te bestrijden.30 Illegale tewerkstelling wordt in de richtlijn 
aangepakt door het voorschrijven van minimumnormen met betrekking tot 
verschillende bestuursrechtelijke en stafrechtelijke sancties, (preventieve) 
maatregelen en sociale rechten.  

De keuze om strafrecht voor te schrijven vanwege de vermeende effec-
tiviteit31 staat lijnrecht tegenover de Nederlandse keuze om te werken met 
bestuursrechtelijke handhaving, eveneens vanwege de effectiviteit.32 Om dit 
verschil te kunnen verklaren is het noodzakelijk een goed beeld te krijgen van de 
keuzes die de Commissie heeft gemaakt en waarop deze gestoeld zijn. Daarom 
wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de totstandkoming van de richtlijn. 
Het hoofdstuk start met een beschrijving van de bepalingen van de richtlijn. 
Deze beschrijving is een bewerkte en uitgebreide versie van eerdere publi-
caties.33 Na de bespreking van de inhoud van de handhavingsvoorschriften van 
de richtlijn volgt een beschrijving en analyse van de achtergrond van de richt-
lijn, waarbij de voorlopers van de richtlijn en de ontwikkeling van het Europees 
migratiebeleid (paragraaf 2.3.1), de doelstelling van de richtlijn (paragraaf 2.3.2) 
en de juridische context van de richtlijn (paragraaf 2.3.3) aan de orde komen. De 
totstandkoming van het Commissievoorstel en de ontwikkeling van het 
Commissievoorstel tot de uiteindelijk gepubliceerde tekst komen daarna aan de 
orde. Dit hoofdstuk is gebaseerd op bestudering van regelgeving, documentatie 
en literatuur, en op een interviews met twee medewerkers van de Commissie, 
een consultant van onderzoeksbureau GHK Consultancy, een vertegenwoordiger 
van vakbondsorganisatie European Trade Union Confederation (ETUC) en een 
voormalig lid de PES fractie van het EP. 

2.2 INHOUD RICHTLIJN 

In deze paragraaf wordt de inhoud van de richtlijn besproken. De richtlijn 
bestaat uit verschillende onderdelen: de definities, de centrale verbodsbepaling, 
een regeling van de vereiste preventieve maatregelen, van de sancties en maat-
regelen, van de strafrechtelijke sancties en van de klachten en inspecties. Het 
belangrijkste onderdeel van de richtlijn is de centrale verbodsbepaling in artikel 
3, die lidstaten verplicht illegale tewerkstelling te verbieden. Naleving van dit 

                                                        
29

  COM(2006) 402 def., p. 9. 
30

  COM(2006) 402 def., p. 9. 
31

  Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (22). 
32

  Kamerstukken II, 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 1. 
33

  Krop, De Lange & Tjebbes 2009 en Krop & De Lange 2013. 
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verbod dient te worden afgedwongen door een combinatie van preventieve 
maatregelen en verschillende sancties. De preventieve maatregelen behelzen de 
verplichting voor de werkgevers om de documenten en verblijfsstatus van hun 
(toekomstige) werknemers te controleren en de tewerkstelling te melden bij de 
nationale autoriteiten.34 De door de lidstaten in te voeren sancties en maat-
regelen bestaan uit financiële sancties, zoals boetes35 en maatregelen, zoals het 
intrekken van vergunningen en het uitsluiten van aanbestedingen.36 Daarnaast 
kunnen werkgevers worden gedwongen tot nabetaling van achterstallig loon aan 
de werknemer.37 Deze sancties en maatregelen moeten op basis van artikel 8 niet 
alleen aan de directe werkgever kunnen worden opgelegd maar ook tegen 
opdrachtgevers. De artikelen 9 tot en met 12 hebben betrekking op de oplegging 
van strafrechtelijke sancties en sancties tegen rechtspersonen. In de artikelen 13 
en 14 zijn het faciliteren van klachten door de werknemers en verplichtingen 
met betrekking tot inspecties neergelegd. De laatste artikelen betreffen de 
minimumharmonisatie,38 omzetting,39 verslaglegging40 en de inwerkingtreding.41  

De richtlijn voorziet in minimumharmonisatie. Dit blijkt uit de titel van de 
richtlijn, uit overweging 4 van de preambule en uit enkele artikelen in de richt-
lijn.42 Dit betekent dat de lidstaten in beginsel strengere nationale normen 
mogen invoeren.43 Overigens is er geen sprake van strikte minimumharmoni-
satie. Een aantal van de voorschriften in de richtlijn is optioneel en geeft de 
lidstaten de ruimte om bepaalde instrumenten wel of niet in te voeren.44 

Vanwege de gebruikte grondslag voor de richtlijn (artikel 63, derde lid, 
onder b van het toenmalig EG-verdrag)45 heeft de richtlijn enkel betrekking op 
illegale tewerkstelling van derdelanders zonder geldige verblijfsstatus binnen de 
EU. Deze grondslag ziet namelijk op maatregelen inzake immigratiebeleid ten 
aanzien van illegale immigratie en illegaal verblijf. De beperkte reikwijdte 
wordt expliciet genoemd in de preambule onder overweging 5: ‘Deze richtlijn 
mag geen betrekking hebben op onderdanen van derde landen die legaal in een 
lidstaat verblijven, ongeacht of zij op zijn grondgebied mogen werken.’ 

In deze paragraaf komen, na de doelstellingen en de centrale verbods-
bepaling van de richtlijn, de in de richtlijn opgenomen preventieve maatregelen 

                                                        
34

  Art. 4, Richtlijn 2009/52/EG. 
35

  Art. 5, Richtlijn 2009/52/EG. 
36

  Art. 7, Richtlijn 2009/52/EG. 
37

  Art. 6, Richtlijn 2009/52/EG. 
38

  Art. 15, Richtlijn 2009/52/EG. 
39

  Art. 17, Richtlijn 2009/52/EG. 
40

  Art. 16, Richtlijn 2009/52/EG. 
41

  Art. 18, Richtlijn 2009/52/EG. 
42

  Waaronder art. 1, Richtlijn 2009/52/EG. 
43

  Eijsbouts, Jans & Vogelaar 2006, p. 132. 
44

  Bijvoorbeeld art. 4, 5, 7, 8, 10 en 12.  
45

  Huidig art. 79 VWEU. 
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en sancties (privaat-, bestuurs- en strafrechtelijk) aan de orde. Vervolgens 
worden de bepalingen met betrekking tot inspecties en klachtenprocedures 
besproken. 

 
2.2.1 DOEL EN CENTRALE VERBODSBEPALING 

Artikel 1 beschrijft het doel van de richtlijn: het bestrijden van illegale tewerk-
stelling door het verbieden van de tewerkstelling van derdelanders zonder 
geldige verblijfstitel. Met het oog hierop worden minimumnormen vastgesteld 
ten aanzien van werkgevers die het verbod overtreden. 

Artikel 3 is de centrale verbodsbepaling van de richtlijn.46 Het eerste lid 
draagt lidstaten op de tewerkstelling van onderdanen van derde landen zonder 
geldige verblijfstitel te verbieden. Het tweede lid draagt de lidstaten op een 
overtreding van dit verbod te bestraffen met de in de richtlijn vastgestelde 
sancties en maatregelen. Het derde lid, dat lidstaten de mogelijkheid geeft om 
het verbod niet toe te passen op de tewerkstelling van illegaal verblijvende 
vreemdelingen die niet worden uitgezet, is toegevoegd om het Duitse concept 
van Duldung te kunnen behouden, een soort gedoogstatus waarbij een 
vreemdeling geen recht heeft om te verblijven, maar de uitzetting wordt 
uitgesteld. In de tussentijd mag de vreemdeling in Duitsland werken.47  
 
2.2.2 PREVENTIEVE MAATREGELEN 

Ter ondersteuning van het verbod op illegale tewerkstelling dienen de lidstaten 
de werkgevers te verplichten enkele preventieve maatregelen te treffen. Inge-
volge artikel 4 moet aan werkgevers de verplichting worden opgelegd de 
verblijfsdocumenten van hun werknemers te controleren,48 een afschrift van 
deze documenten te bewaren voor de duur van de tewerkstelling en voor 
inspectie gereed te houden49 en de aanvang van de tewerkstelling te notificeren 
bij de bevoegde autoriteiten in de lidstaat.50 

Werkgevers die aan deze controle- en notificatieverplichtingen hebben 
voldaan, mogen, indien blijkt dat het hun getoonde verblijfsdocument een ver-
valsing is, niet aansprakelijk worden gesteld voor overtreding van het verbod op 
illegale tewerkstelling, tenzij zij ervan op de hoogte waren dat het een ver-
valsing betrof.51 Aangezien de richtlijn minimumharmonisatie nastreeft kunnen 
lidstaten strengere eisen stellen aan het ontlopen van aansprakelijkheid. 

Voor werkzaamheden die in de privésfeer ten behoeve van natuurlijke 
personen worden verricht, kan een vereenvoudigde notificatieregeling worden 
                                                        
46

  (SEC)2007, 604, p. 6. 
47

  Schierle 2010, p. 555. 
48

  Art. 4, eerste lid, onder a, Richtlijn 2009/52/EG. 
49

  Art. 4, eerste lid, onder b, Richtlijn 2009/52/EG. 
50

  Art. 4, eerste lid, onder c, Richtlijn 2009/52/EG. 
51

  Art. 4, derde lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
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ingevoerd en voor derdelanders die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning 
EU-langdurig ingezetene kan worden afgezien van een notificatieplicht.52  
Overigens is het aan de lidstaten om te kiezen of het niet naleven van de ver-
plichtingen op grond van dit artikel sancties tot gevolg heeft. De artikelen van 
de richtlijn die sancties voorschrijven zien op overtredingen van het verbod op 
illegale tewerkstelling, niet op de administratieve voorschriften.53 

Men zou zich kunnen afvragen of de notificatieverplichting de grondslag 
van de richtlijn (maatregelen inzake immigratiebeleid ten aanzien van illegale 
immigratie en illegaal verblijf) niet overschrijdt nu deze maatregel voor alle 
derdelanders geldt, en niet enkel voor derdelanders zonder geldige verblijfs-
status.54 Deze verplichting kan echter wel degelijk worden gezien als maatregel 
ter bestrijding van illegale immigratie. Controle van documenten is daar een 
onderdeel van. Het is onmogelijk enkel de derdelanders zónder geldige verblijfs-
status te controleren. De status van de derdelander weet de werkgever immers 
pas na de controle. 

 
2.2.3 PRIVAATRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

Naast de preventieve maatregelen moeten de lidstaten ervoor zorgen dat werk-
gevers die het verbod op illegale tewerkstelling overtreden privaatrechtelijk 
kunnen worden aangesproken door of namens de werknemer. In artikel 6 wordt 
de lidstaten opgedragen te regelen dat de werkgevers die het verbod in artikel 3 
overtreden verantwoordelijk zijn voor de betaling van achterstallig loon55 en 
belastingen en premies,56 inclusief de eventuele kosten van verzending van dat 
geld naar het buitenland als de vreemdeling is uitgezet of teruggekeerd.57 Bij een 
dergelijke loonvordering moet worden uitgegaan van een fictief dienstverband 
van drie maanden, tenzij werkgever of werknemer het tegendeel kunnen be-
wijzen.58 Peers merkt op dat er niets is geregeld omtrent het aantal gewerkte 
uren waarvan moet worden uitgegaan bij deze drie maanden.59 Tevens bestaat er 
volgens Peers een verplichting om rente te betalen over de vordering en moeten 
lidstaten ervoor zorgen dat de vordering binnen een bepaalde termijn betaald 
wordt. Dit volgt niet direct uit de richtlijn, maar is noodzakelijk voor een 
effectieve werking van het EU recht, aldus Peers.60 

                                                        
52

  Art. 4, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
53

  Zie art. 5 en 9 en Peers 2011, p. 550. 
54

  Kamerstukken I 2011/12, 32 843, nr. A, p. 2. 
55

  Art. 6, eerste lid, onder a, Richtlijn 2009/52/EG. 
56

  Art. 6, eerste lid, onder b, Richtlijn 2009/52/EG. 
57

  Art. 6, eerste lid, onder c, Richtlijn 2009/52/EG. 
58

  Art. 6, derde lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
59

  Peers 2011, p. 551. 
60

  Peers 2011, p. 552. 
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De lidstaten moeten het mogelijk maken voor de werknemer om eventueel 
vanuit een derde land een loonvordering te (laten) instellen tegen de voormalige 
werkgever én de nabetaling te ontvangen.61 Daarnaast moeten de lidstaten de 
werknemers voorafgaand aan uitzetting stelselmatig en objectief voorlichten 
over hun rechten op nabetaling.62 Een tijdelijke verblijfsvergunning op grond 
van de klachtenregeling (zie hierna) kan worden verlengd totdat de nabetaling 
heeft plaatsgevonden.63 

Voor het achterstallig loon en de eventuele kosten van verzending van het 
geld moeten eventuele directe opdrachtgevers van de werkgever tot betaling 
verplicht kunnen worden,64 tenzij zij naar nationaal recht de gepaste 
zorgvuldigheid hebben betracht.65 De overige werkgevers in de keten moeten tot 
betaling verplicht kunnen worden indien zij op de hoogte waren van de illegale 
tewerkstelling.66 Ten aanzien van de bepalingen over onderaanneming staat het 
de lidstaten vrij om striktere aansprakelijkheidsregels vast te leggen in de 
nationale wetgeving.67 Daarnaast maakt de richtlijn expliciet duidelijk dat het 
hier gaat om minimumnormen en dat het de lidstaten vrij staat om bepalingen op 
te nemen die gunstiger zijn voor de werknemers, zolang deze bepalingen maar 
verenigbaar zijn met de richtlijn.68  
 
2.2.4 SANCTIES EN MAATREGELEN 

De richtlijn noemt in artikel 5 een aantal sancties en maatregelen dat door de 
lidstaten moeten kunnen worden opgelegd aan overtreders van het verbod op 
illegale tewerkstelling. De sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrik-
wekkend te zijn.69 De lidstaten zijn vrij om te kiezen in welk rechtsgebied deze 
sancties worden ondergebracht.70 

Tot de sancties op grond van artikel 5 behoren in ieder geval financiële 
sancties waarvan het bedrag stijgt naargelang het aantal derdelanders dat illegaal 
is tewerkgesteld71 en het vergoeden van de terugkeerkosten van de illegaal 

                                                        
61

  Art. 6, tweede en vierde lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
62

  Art. 6, eerste lid, tweede alinea, Richtlijn 2009/52/EG. 
63

  Art. 6, vijfde lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
64

  Art. 8, eerste lid, onder b, Richtlijn 2009/52/EG. 
65

  Art. 8, derde lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
66

  Art. 8, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
67

  Art. 8, vierde lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
68

  Art. 15, Richtlijn 2009/52/EG. 
69

  Art. 5, eerste lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
70

  Verslag strafrechtwerkgroep, 2007/0094(COD) 10295/08, p. 9. 
71

  Art. 5, tweede lid, onder a, Richtlijn 2009/52/EG. Volgens Peers 2011 is de precieze 

toepassing van dit artikel aan de lidstaten overgelaten en kunnen deze zodoende bepalen 

‘the exact numbers which will entail higher penalties’ (voetnoot 404). Wellicht vanwege mijn 

kennis van het Nederlandse systeem is het lastig de bepaling zo te lezen dat er hier vrijheid 

voor de lidstaten ontstaat. Zowel de Nederlandse tekst als de Engelse spreken naar mijn 

mening van een verhoging van de boete per extra vreemdeling. Dit hoeft niet een verhoging 
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tewerkgestelde vreemdeling door de werkgever.72 Het verhalen van de terug-
keerkosten kan door de lidstaten vervangen worden door de gemiddelde 
terugkeerkosten onderdeel uit te laten maken van de zojuist genoemde financiële 
sancties.73 Lidstaten mogen de hoogte van de sancties naar beneden bijstellen 
indien de overtreding is begaan door een natuurlijk persoon zonder dat er sprake 
is van arbeidsgerelateerde uitbuiting.74 Uit de bewoording ‘tot de sancties [...] 
behoren’75 moet worden opgemaakt dat de lijst met sancties niet uitputtend is.76 

In situaties van onderaanneming kan de directe opdrachtgever van de werk-
gever een sanctie krijgen opgelegd op grond van artikel 5,77 tenzij de opdracht-
gever naar nationaal recht voldoende zorgvuldigheid heeft betracht. 78 De 
overige werkgevers in de keten kunnen sancties opgelegd krijgen indien ze op 
de hoogte waren van de illegale tewerkstelling.79 

Naast de mogelijkheid tot het opleggen van de sancties uit artikel 5 moeten 
de lidstaten op grond van artikel 7 nog andere maatregelen kunnen opleggen. 
Deze maatregelen kunnen worden gecombineerd met de in artikel 5 beschreven 
sancties.80 Uit de formulering blijkt dat de lidstaten moeten beschikken over de 
bevoegdheid om de maatregelen op te leggen, maar dat de maatregel alleen ‘zo 
nodig’ daadwerkelijk opgelegd hoeft worden. Ook per ‘zo nodig’ op te leggen 
maatregel is er ruimte voor eigen invulling door de lidstaten. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de maatregelen genoemd onder a. en c. waar het gaat om uit-
sluiting of terugvordering van ‘bepaalde of alle’ overheidsuitkeringen, steun of 
subsidies. Ook bij dit artikel wordt veel overgelaten aan de discretie van de 
lidstaten.81 

De maatregelen bestaan uit de uitsluiting van het recht op bepaalde of alle 
overheidsuitkeringen, steun of subsidies en deelname aan overheidsopdrachten 
voor ten hoogste vijf jaar82 en terugvordering van bepaalde of alle overheids-
uitkeringen, steun of subsidies die de twaalf maanden voorafgaand aan de 

                                                                                                                                  
met factor één te zijn, maar geldt zeker niet pas vanaf een ‘drempelaantal’ vreemdelingen. 

Schierle 2010 lijkt ook uit te gaan van een verhoging van de boete per extra vreemdeling, 

maar benadrukt tevens dat de verhoging niet lineair hoeft te zijn (p. 560). Wellicht dat Peers 

zijn opvatting baseert op de totstandkomingsgeschiedenis van art. 9, waarbij gediscussieerd 

werd over het aantal vreemdelingen dat nodig was voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. 
72

  Art. 5, tweede lid, onder b, Richtlijn 2009/52/EG. 
73

  Art. 5, tweede lid, onder b, Richtlijn 2009/52/EG. 
74

  Een van de omstandigheden uit art. 9 waaronder illegale tewerkstelling strafrechtelijk 

vervolgd moet worden. 
75

  Art. 5, Richtlijn 2009/52/EG. 
76

  Peers 2011, p. 550. 
77

  Art. 8, eerste lid, onder a, Richtlijn 2009/52/EG. 
78

  Art. 8, derde lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
79

  Art. 8, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
80

  Art. 7, eerste lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
81

  Art. 7, eerste lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
82

  Art. 7, eerste lid, onder a en b, Richtlijn 2009/52/EG. 
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overtreding zijn toegekend.83 Ook het tijdelijk of definitief sluiten van vesti-
gingen waar de overtreding heeft plaatsgevonden of de tijdelijke of definitieve 
intrekking van vergunningen voor bepaalde bedrijfsactiviteiten (mits gerecht-
vaardigd door de ernst van de inbreuk), behoren tot de maatregelen.84 Natuur-
lijke personen kunnen van deze maatregelen worden uitgezonderd indien de 
tewerkstelling hun persoonlijke doelen diende.85 De term ‘persoonlijke doelen’ 
is echter in de richtlijn noch in de voorbereidende stukken toegelicht.  

Tot het arsenaal van bestuurlijke sancties en maatregelen behoort ook de 
mogelijkheid tot ‘naming and shaming’, oftewel het bijhouden van een openbare 
lijst met rechtspersonen die strafrechtelijk zijn vervolgd naar aanleiding van 
artikel 9 van de richtlijn.86 Het bijhouden van deze lijst is voor de lidstaten niet 
verplicht.87  
 
2.2.5 STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 

Naast de mogelijkheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke sancties en 
maatregelen moeten lidstaten overtredingen door natuurlijke personen van het 
verbod op illegale tewerkstellingen op grond van artikel 9 onder bepaalde ver-
zwarende omstandigheden kwalificeren als een strafbaar feit.88 Dit is de eerste 
richtlijn buiten het milieurecht waarin het gebruik van strafrecht voorgeschreven 
wordt.89 De bevoegdheid om binnen de Eerste Pijler van de EU strafrechtelijke 
sancties voor te schrijven bespreek ik in paragraaf 2.3.3.2. 

De overtreding moet worden aangemerkt als een strafbaar feit indien deze 
‘blijft doorgaan of voortdurend wordt herhaald’;90 de overtreding ‘betrekking 
heeft op gelijktijdige tewerkstelling van een aanzienlijk aantal illegaal ver-
blijvende onderdanen van derde landen’;91 de overtreding ‘gepaard gaat met 
arbeidsgerelateerde uitbuiting’;92 de overtreding ‘wordt begaan door een 
werkgever die weliswaar niet beschuldigd is van of veroordeeld voor een 
[mensenhandel gerelateerd feit] maar die werk of diensten laat verrichten door 
een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land in de wetenschap dat 
deze persoon het slachtoffer van mensenhandel is’;93 of de overtreding ‘de 
illegale tewerkstelling van een minderjarige betreft.’94 Het moet hierbij altijd 
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  Art. 7, eerste lid, onder c, Richtlijn 2009/52/EG. 
84

  Art. 7, eerste lid, onder d, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Art. 7, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Art. 12, tweede alinea, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  2007/0094 (COD) 11366/08, p. 13. 
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  Art. 9, eerste lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Peers 2011, p. 547. 
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  Art. 9, eerste lid, onder a, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Art. 9, eerste lid, onder b, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Art. 9, eerste lid, onder c, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Art. 9, eerste lid, onder d, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Art. 9, eerste lid, onder e, Richtlijn 2009/52/EG. 
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gaan om opzettelijke overtredingen van het verbod. Uitlokking van, hulp bij en 
medeplichtigheid aan een overtreding moeten onder deze omstandigheden ook 
als een strafbaar feit worden aangemerkt.95  

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen die het 
verbod uit artikel 3 overtreden onder één van de in artikel 9 genoemde 
omstandigheden is geregeld in artikel 10. Artikel 9 verplicht, onder bepaalde 
omstandigheden, tot een kwalificatie als strafbaar feit naar nationaal recht. 
Artikel 10 heeft betrekking op de toepasbaarheid van deze strafrechtelijke 
sancties ten opzichte van natuurlijke personen.96 De lidstaten moeten naast 
strafsancties andere sancties toe kunnen passen, zolang de algemene rechts-
beginselen zich hier tegen niet verzetten.97 Met die ‘algemene rechtsbeginselen’ 
wordt vermoedelijk verwezen naar artikel 4 van het zevende protocol EVRM en 
artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (met 
betrekking tot ne bis in idem).98 Bij de andere toe te passen sancties valt te 
denken aan de sancties genoemd in de artikelen 5, 6 en de maatregelen van 
artikel 7 van de richtlijn99, alhoewel de expliciete verwijzing naar deze artikelen 
geschrapt is.100 De lidstaten mogen er voor kiezen de strafrechtelijke uitspraken 
openbaar te maken.101 Hierbij moeten wel de waarborgen van artikel 6 EVRM in 
acht genomen worden.102 

De aansprakelijkheid van rechtspersonen voor een overtreding van artikel 3 
onder de in artikel 9 genoemde omstandigheden is geregeld in artikel 11. De 
rechtspersoon is aansprakelijk indien de overtreding tot zijn voordeel is ge-
pleegd door iemand die een leidende positie bekleedt binnen de rechtspersoon 
en die bevoegd is tot ofwel vertegenwoordiging,103 het nemen van beslis-
singen104 ofwel het uitoefenen van toezicht op de rechtspersoon.105 Het tweede 
lid regelt de aansprakelijkheid bij een gebrek aan supervisie of toezicht door een 
van de eerder genoemde personen indien de overtreding, ten voordele van de 
rechtspersoon, wordt begaan door een ondergeschikte. Op basis van artikel 12 
zijn lidstaten verplicht de mogelijkheid te openen om op grond van artikel 11 
aansprakelijk gestelde rechtspersonen te bestraffen met doeltreffende, even-
redige en afschrikwekkende, maar niet per se strafrechtelijke, sancties.106 Als 

                                                        
95

  Art. 9, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Art. 10, eerste lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Art. 10, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Schierle 2010, p. 578, zie ook Art. 12. 
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  Art. 10, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
102

  Doorenbos 2003, p. 2190. 
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een lidstaat geen strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen kent dan 
hoeft dit niet te worden ingevoerd.107  
 
2.2.6 INSPECTIES EN KLACHTENREGELING 

Voor een doeltreffende bestrijding van illegale tewerkstelling moeten de lid-
staten niet alleen voorzien in de mogelijkheid bepaalde sancties en (preventieve) 
maatregelen op te leggen, maar is het ook noodzakelijk een hoger niveau van 
controles en handhaving te bereiken.108 De lidstaten moeten, op grond van 
artikel 14, ervoor zorgen dat er doeltreffende en adequate inspecties plaats 
vinden.109 Dit is een belangrijke bepaling omdat de lidstaten vrijwel allemaal 
reeds over een verbodsbepaling in hun nationale wetgeving beschikten, maar de 
handhaving te wensen over liet.110 De inspecties moeten worden gebaseerd op 
risicobeoordelingen. Deze risicobeoordelingen moeten ‘regelmatig’ worden 
opgesteld en inzicht geven in welke bedrijfstakken illegale tewerkstelling het 
meest voorkomt.111 De lidstaten moeten jaarlijks aan de Commissie rapporteren 
over de verrichte inspecties.112 Peers merkt op dat de Commissie geen bindende 
aanwijzingen kan geven naar aanleiding van deze rapportages.113 De kwali-
tatieve inspectienorm was in het oorspronkelijke Commissievoorstel een 
kwantitatieve. Tijdens de onderhandelingen is deze gesneuveld,114 maar blijkens 
de preambule worden lidstaten aangemoedigd een nationale doelstelling vast te 
leggen voor het aantal inspecties.115 De lidstaten dienen daarnaast ten behoeve 
van de evaluatie van de richtlijn door de Commissie,116 informatie over de im-
plementatie, inspecties en toegepaste maatregelen aan de Commissie te doen 
toekomen.117 Het rapport waarin de Commissie de implementatie door de lid-
staten beoordeelt wordt verwacht in de zomer van 2014.118 

De lidstaten dienen er voor te zorgen dat er doeltreffende mechanismen 
bestaan waarmee illegaal tewerkgestelde vreemdelingen rechtstreeks of via 
derden (zoals vakbonden) een klacht tegen hun werkgever kunnen indienen.119 
Daarnaast moeten de lidstaten de werknemers voorafgaand aan uitzetting 
stelselmatig en objectief voorlichting geven over hun rechten onder de klachten-
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  Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (25). 
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  SEC(2007) 603, p. 34. 
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regeling.120 De lidstaten moeten er voor zorgen dat derde partijen met een 
legitiem belang ten aanzien van de naleving van de richtlijn, namens of ter 
ondersteuning van de vreemdeling civiel- of bestuursrechtelijke procedures 
kunnen starten met het oog op de uitvoering van de richtlijn.121 De hulp bij het 
indienen van klachten mag door de lidstaten niet worden beschouwd als hulp-
verlening bij illegaal verblijf op grond van richtlijn 2002/90/EG tot om-
schrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en 
illegaal verblijf.122 Slachtoffers van arbeidsgerelateerde uitbuiting of minder-
jarigen kunnen onder bepaalde, door de lidstaten vastgestelde, voorwaarden een 
tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.123 Deze tijdelijke verblijfsvergunning kan 
worden verlengd totdat nabetaling van het loon heeft plaatsgevonden.124 De 
richtlijn maakt met betrekking tot de bepalingen omtrent de klachtenregeling 
expliciet duidelijk dat lidstaten voor de werknemers gunstigere bepalingen 
kunnen opnemen.125 

2.3 ACHTERGROND RICHTLIJN 

2.3.1 EUROPESE WERKGEVERSSANCTIES 

De Werkgeverssanctierichtlijn is zeker niet het eerste initiatief dat de Com-
missie heeft ontplooid in een poging werkgeverssancties op Europees niveau te 
harmoniseren. Halverwege de jaren ’70 van de vorige eeuw werd in de Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) al een voorstel voor een richtlijn ingediend 
met voorschriften met betrekking tot werkgeverssancties, welke uiteindelijk 
nooit in werking is getreden. De ontwikkeling en achtergrond van deze richtlijn 
uit 1976 komt verderop aan de orde.  

Sinds de oprichting van de EU bij het Verdrag van Maastricht (1992) wordt 
het asiel- en immigratiebeleid, waaronder begrepen de toegang tot de arbeids-
markt voor onderdanen van derde landen, in het kader van het vrij verkeer van 
personen gezien als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang.126 De 
bestrijding van illegale immigratie werd in de Derde Pijler ondergebracht en kon 
daarom enkel worden aangepakt met de instrumenten die binnen de Derde Pijler 
beschikbaar waren (gemeenschappelijke standpunten, kaderbesluiten, besluiten 
en overeenkomsten).127 Onder de Derde Pijler zijn er drie aanbevelingen ver-
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  Art. 6, eerste lid, tweede alinea, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Art. 13, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
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  Art. 13, derde lid, Richtlijn 2009/52/EG.  
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  Art. 13, vierde lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
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schenen met betrekking tot werkgeverssancties.128 De ontwikkelingen met 
betrekking tot werkgeverssancties in de eerste jaren van de EU (vanaf het 
Verdrag van Maastricht tot het Verdrag van Amsterdam uit 1997) bespreek ik in 
paragraaf 2.3.1.2. Het verdrag van Amsterdam verschoof de aanpak van illegale 
immigratie van de derde naar de communautaire Eerste Pijler in de nieuwe titel 
‘Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het 
vrij verkeer van personen’. In paragraaf 2.3.1.3 bespreek ik de ontwikkeling van 
het integraal migratiebeleid, sinds het Verdrag van Amsterdam, waar de richtlijn 
deel van uitmaakt. 129 

2.3.1.1 WERKGEVERSSANCTIES IN DE EEG 

2.3.1.1.1 ACTIEPROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN MIGRERENDE 

WERKNEMERS EN HUN GEZINSLEDEN, 1974 

Eind 1974 stelde de Commissie een actieprogramma vast ten behoeve van 
migrerende werknemers en hun gezinsleden.130 Dit document bevat een groot 
aantal voornemens waarmee de integratie van de groeiende groep arbeids-
migranten van buiten de toenmalige EG bevorderd moest worden. Het ging 
destijds voornamelijk om Spanjaarden, Turken en Marokkanen.131 De voor-
nemens omvatten de levens- en werkomstandigheden, sociale zekerheid, het 
leren van de taal, sociale voorzieningen, huisvesting, opleiding van kinderen, 
gezondheid en sociale en politieke rechten.132 Daarnaast bevat het document een 
tweetal voornemens op het gebied van illegale migratie. Het uitgangspunt is dat 
migranten zonder geldige verblijfstitel vatbaar zijn voor uitbuiting en intimidatie 
vanwege de constante dreiging van ontdekking en uitzetting. Het aantal illegale 
migranten stijgt en daarmee nemen de problemen toe, mede vanwege de activi-
teiten van mensensmokkelaars, bepaalde internationale uitzendbureaus, de 
sterke economische druk om te migreren en het vrij verkeer voor toeristen in de 
Europese Gemeenschap, aldus de Commissie destijds. Bovendien ondermijnen 
de ongecontroleerde illegale migranten de pogingen om de positie van legaal 
verblijvende migranten te verbeteren. Tot slot zijn migranten zonder geldige 
verblijfstitel volgens de Commissie een gevaar voor de volksgezondheid omdat 
ze geen toegang hebben tot enige medische voorziening. De Commissie stelde 
dat het noodzakelijk is dat de lidstaten met een gemeenschappelijke aanpak van 
afschrikwekkende maatregelen komen. De Commissie was voornemens daartoe 
het debat aan te gaan met experts met als doel het formuleren van een voorstel 
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voor minimumwaarborgen ter bestrijding van illegale immigratie.133 Hieronder 
moeten onder andere worden verstaan sterke, juridische sancties tegen uitbui-
tende werkgevers. De sancties tegen de werkgevers maakten in dit actie-
programma duidelijk onderdeel uit van een sociaal initiatief van de Commissie. 

2.3.1.1.2 RESOLUTIE BETREFFENDE EEN ACTIEPROGRAMMA TEN BEHOEVE 

VAN MIGRERENDE WERKNEMERS EN HUN GEZINSLEDEN, 1974 

Naar aanleiding van het Actieprogramma van 1974 nam de Raad een resolutie 
aan ter ondersteuning van het actieprogramma.134 Deze resolutie bevat daarom 
voornamelijk beleid met betrekking tot legale migratie. Waar echter in het actie-
programma enkel voorzien was in samenwerking en informatie tussen de lid-
staten bij legale migratie, wordt in de resolutie ook belang gehecht aan de 
samenwerking tussen lidstaten bij de bestrijding van illegale immigratie.135 
Daarnaast worden in artikel 5, onder b van de resolutie het toezien op sancties 
tegen koppelbazen en misbruik in verband met illegale immigratie een prioriteit. 
Ook het nakomen van de verplichtingen door werkgevers en de rechten van de 
werknemers verdienden de aandacht volgens de Raad, onafhankelijk van even-
tuele gevolgen van hun verblijf zonder verblijfstitel.136 

2.3.1.1.3 VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN, 1976 

Ter uitvoering van de onder artikel 5, onder b van de Resolutie vastgelegde 
voorstellen stelde de Commissie een richtlijn voor, gebaseerd op artikel 100 van 
het EEG verdrag.137 De conceptrichtlijn had betrekking op de bestrijding van 
illegale migratie en illegale arbeid. Artikel 100 EEG was een algemene grond-
slag voor richtlijnen met als doel het harmoniseren van bepalingen met 
betrekking tot de interne markt in het kader van de interne markt.138 Binnen de 
EEG bestond nog geen grondslag voor instrumenten op het gebied van migratie, 
die bevoegdheid is pas bij het EU-verdrag ontstaan.139 Het voorstel verwijst naar 
artikel 117 EEG, onder Titel III ‘sociale politiek’ (‘social policy’), Hoofdstuk 2: 
‘Sociale bepalingen’. Artikel 117 EEG-verdrag bepaalde dat de Lidstaten de 
noodzaak erkennen tot ‘verbetering van de levensstandaard en van de arbeids-
voorwaarden van de werknemers [...], zodat de onderlinge aanpassing daarvan 
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  Resolutie van de Raad van 9 februari 1976 betreffende een actieprogramma ten behoeve 
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op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt.’140 Deze ontwikkeling 
moet voortvloeien uit ‘de werking van de gemeenschappelijke markt waardoor 
de harmonisatie der sociale stelsels zal worden bevorderd’ en ‘uit de in dit 
Verdrag bepaalde procedures en het nader tot elkaar brengen van wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen.’141 

De richtlijn is in 1977 besproken in het Europees Parlement (EP),142 en in 
1978 aangepast door de Commissie143 maar nooit in werking getreden. In 1988 
is de richtlijn ingetrokken.144 Het doel van de voorgestelde richtlijn was het 
voorkomen en bestraffen van illegale immigratie en illegale tewerkstelling, het 
verzachten van de misstanden die illegale arbeidsmigranten ondergaan vanwege 
hun situatie en het versterken van de samenwerking tussen lidstaten.145 Dit werd 
noodzakelijk geacht omdat de tewerkstelling van werknemers afkomstig van 
buiten de Europese gemeenschap meestal plaats vond onder ‘abusive 
conditions’146 zoals discriminatie met betrekking tot het loon, misbruik van 
sociale zekerheid, en het negeren van veiligheidsvoorschriften. Men vreesde dat 
deze arbeidsomstandigheden bij illegale tewerkstelling een negatieve invloed 
zou hebben op de arbeidsomstandigheden van Europese arbeiders. Dit zou een 
obstakel vormen om de sociale doelen van de EEG te bereiken, in het bijzonder 
de verbetering van de leef- en werkomstandigheden zoals bedoeld in artikel 117 
EEG.147 Bovendien, zo blijkt uit de richtlijn, werden de arbeidsmarkten binnen 
de Gemeenschap steeds verder geïntegreerd maar verschilden de maatregelen 
per lidstaat. Dit betekende dat de maatregelen ten aanzien van illegale tewerk-
stelling op Gemeenschapsniveau geregeld moesten worden.148 

De doelen van de richtlijn dienden bereikt te worden door het voorlichten 
van de arbeidsmigranten over hun rechten149 en het houden van controles bij 
grenzen, op arbeidsplaatsen en bij uitzendbureaus.150 Werkgevers die opzettelijk 
participeren in activiteiten die (bedoeld zijn om te) leiden tot illegale migratie 
moesten bestraft kunnen worden.151 Bij zware overtredingen moest het mogelijk 
zijn de werkgevers een gevangenisstraf op te leggen en bovendien de kosten 
voor uitzetting op de werkgevers te verhalen.152 Het enige argument voor de 
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opneming van deze strafrechtelijke sancties in de richtlijn is een korte verwij-
zing naar het vermeende afschrikwekkende effect van dergelijke sancties.153 Dit 
zou een voorbode blijken van het opnemen van strafrechtelijke sancties in de 
huidige richtlijn. Werknemers die worden gestraft wegens illegale tewerkstelling 
moesten tegen de sanctie in beroep kunnen gaan, ook als de sanctie uitzetting is. 
In afwachting van het beroep zou de uitzetting worden geschorst.154 Lidstaten 
dienden met elkaar te gaan samenwerken om het doel van de richtlijn te 
verwezenlijken en zouden bij de samenwerking hulp van de Commissie 
krijgen.155 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) bracht op 
30 maart 1977 een advies uit over de conceptrichtlijn.156 Hoewel het Comité de 
doelstelling en de bepalingen van de richtlijn ondersteunde, was zij van mening 
dat de bepalingen in de richtlijn te beperkt waren. Volgens het Comité heeft ‘de 
aanhoudende economische crisis aan het licht gebracht [...] hoe ernstig de posi-
tie van de clandestiene werknemer is, die weerloos zijn overgeleverd aan 
ronselaars en aan hen die illegaal het land binnengekomen werknemers te werk 
stellen en uitbuiten, en die bovendien constant het gevaar lopen ernstig te 
worden benadeeld en zelfs, dikwijls onterecht, te worden bestraft.’157 Het 
Comité was van mening dat er meer werk gemaakt zou kunnen worden van het 
regulariseren van illegaal tewerkgestelde werknemers en het voorkomen van 
illegale migratie.158 De richtlijn zou meer bescherming moeten bieden aan de 
illegale werknemers.159 Het opnemen van strafrechtelijke sancties in com-
munautaire instrumenten moest volgens het Comité worden aangemoedigd en in 
dit geval moeten worden uitgebreid.160 Het Comité stelde dat het zeer wenselijk 
zou zijn als de Raad van Ministers een experiment met ‘communautair straf-
recht’161 zou starten. Immers: ‘de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 
strafrecht in de Gemeenschap zou een belangrijke stap voorwaarts zijn op weg 
naar de verwezenlijking van de Europese Eenheid.’162 

Ook het EP toont zich in een resolutie kritisch over de richtlijn.163 De 
richtlijn zou volgens het EP veel meer bescherming aan illegale werknemers 
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moeten bieden en in meer maatregelen met betrekking tot de naleving van de 
regels door werkgevers moeten voorzien.164 Bovendien was er volgens het EP 
veel te weinig aandacht voor de preventie van illegale tewerkstelling. De EG 
zou de potentiële illegale migranten in de herkomstlanden moeten informeren en 
ter plaatse de ronselpraktijken bestrijden.165 Het EP stelde een tweetal grote 
wijzigingen voor.166 De richtlijn zou moeten voorzien in een verplichting voor 
de lidstaten om de aandacht van het publiek en ‘de betrokken economische en 
sociale kringen’ te vestigen op illegale migratie en uitbuiting167 en de illegale 
werknemers de ruimste concrete mogelijkheden te bieden om hun recht te 
behalen op straf-, civiel- en bestuursrechtelijk gebied, zo nodig met gebruik van 
kosteloze rechtsbijstand.168  

Het EP lijkt in beginsel, net als het EESC weinig problemen te hebben met 
het voorschrijven van strafrecht in communautaire richtlijnen. Het EP merkt wel 
op dat de richtlijn ook regels zou moeten vaststellen ten aanzien van de om-
schrijving van de vergrijpen.169 Het EP pleit verder voor ontwikkeling van 
‘communautaire rechtsregels’ op strafrechtelijk gebied.170 Dit is opvallend 
omdat de lidstaten strafrecht tot dan toe altijd beschouwden als hun exclusieve 
competentie.171 Zie voor de ontwikkeling van strafrecht binnen de latere Eerste 
Pijler paragraaf 2.3.3.2. 

2.3.1.1.4 GEWIJZIGD VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN, 1978 

In het gewijzigde voorstel voor de richtlijn 1976172 is aan de bezwaren van het 
EP tegemoet gekomen. De tekst van de door het EP voorgestelde wijzigingen is 
grotendeels letterlijk overgenomen, met enkele toevoegingen. Er is een artikel 
toegevoegd waarin de lidstaten worden verplicht om met elkaar en herkomst-
landen te gaan samen werken om derhalve mogelijke illegale arbeidsmigranten 
voor te lichten en zo illegale migratie te beperken.173 Bovendien moeten de 
lidstaten in eigen land in ‘de betrokken sociaal-economische kringen en bij de 
openbare mening begrip wekken voor de noodzaak de illegale migratie en 
illegale arbeid te bestrijden en een einde te maken aan de vormen van uitbuiting 

                                                                                                                                  
de harmonisatie van de wetgevingen van de Lidstaten inzake de bestrijding van de illegale 

migratie en de illegale arbeid. PbEG C 299/16, 12 december 1977. 
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  Art. 3, Resolutie EP C 299/16, 1977. 
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  Gebaseerd op de bevoegdheid van art. 149, tweede alinea, EEG-verdrag. 
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  Resolutie EP C 299/16, 1977, gewijzigde tekst art. 2. 
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  Resolutie EP C 299/16, 1977, gewijzigde tekst art. 4. 
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  Art. 7, Resolutie EP C 299/16, 1977. 
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  Art. 9, Resolutie EP C 299/16, 1977. 
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  Klip 2012, p. 14. 
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  PbEG C 97/10 van 22 april 1978. 
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  Gewijzigd richtlijnvoorstel, art. 2, tweede lid, en artikel 8 en 9. 
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die daaruit voortvloeien.’174 Een nieuw ingevoegd artikel regelt de rechten van 
illegale immigranten met betrekking tot nabetaling van loon, gelijke behan-
deling met onderdanen van de lidstaat en om gebruik te kunnen maken van, 
indien nodig, kosteloze rechtsbijstand om hun rechten te kunnen uitoefenen.175 
Deze conceptrichtlijn is in april 1978 weliswaar toegezonden aan de Raad en het 
EP, maar bij geen van beide instanties besproken.176 Tien jaar later is de 
conceptrichtlijn ingetrokken.177 Waarom deze conceptrichtlijn niet is besproken 
en later is ingetrokken is via de documentatie van de EU noch via literatuur-
onderzoek te achterhalen. 

2.3.1.1.5 STRAFRECHTELIJKE SANCTIES VOOR WERKNEMERS 

Zowel het oorspronkelijke voorstel uit 1976 als het voorstel uit 1978 is niet 
eenduidig met betrekking tot de vraag of de strafrechtelijke sancties ook moeten 
worden toegepast ten aanzien van de werknemers. De richtlijn 1976 spreekt van 
‘sancties die moeten worden toegepast op natuurlijk of rechtspersonen die 
opzettelijk activiteiten organiseren of opzettelijk deelnemen aan activiteiten, 
welke illegale migratie en illegale arbeid als omschreven in artikel 1 van deze 
richtlijn beogen of daartoe leiden’.178 Sub b van hetzelfde artikel stelt dat de 
onder a bedoelde sancties ‘de mogelijkheid omvatten dat hun bij ernstige over-
treding van de nationale voorschriften inzake binnenkomst, verblijf en arbeid 
een vrijheidsstraf wordt opgelegd en dat zij aansprakelijk zijn voor de 
repatriëringskosten van de betrokken werknemers’.179 Uit de verschillende toe-
lichtende stukken bij deze richtlijn is niet op te maken of deze sancties ook op 
de werknemers zelf zien. Artikel 4 verplicht de lidstaten werknemers tegen wie 
een sanctie is opgelegd de mogelijkheid te geven tegen deze beslissing in beroep 
te gaan. Bij deze sancties wordt niet verwezen naar artikel 3, dus daarmee 
kunnen ook nationaalrechtelijke sancties bedoeld worden. In de toelichting stelt 
de Commissie dat bij de strafbaarstelling van illegale arbeid rekening moet 
worden gehouden met de sociale en humane consequenties voor de werknemer, 
zeker in het geval van goede trouw aan de kant van de werknemer.180  

Bij het gewijzigde voorstel van 1978 is het ‘beogen of daartoe leiden’ 
verdwenen. Nu moeten er sancties worden toegepast op ‘personen die illegale 
migratie en illegale arbeid [...] aanmoedigen of hieraan deelnemen’.181 Deze 
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sancties moeten strafrechtelijk van aard zijn indien er sprake is van ernstige 
overtredingen van de nationale voorschriften inzake binnenkomst, verblijf en 
arbeid van buitenlandse arbeidskrachten.182 Net als bij het voorstel uit 1976 
wordt in geen van de toelichtende documenten uitspraak gedaan over de exacte 
adressant van de bepaling. Het is onduidelijk of met de tekst van 1976 ook sanc-
ties tegen werknemers worden beoogd. De tekst van 1978 lijkt wat dat betreft 
duidelijker en ook te zien op de werknemers. Er is in de adviezen van het EP en 
het EESC geen reden te vinden voor het opnemen van sancties tegen werk-
nemers. Ook in de toelichtende stukken blijkt niet van een beredeneerde 
beleidswijziging. Als men er van uitgaat dat de richtlijn van 1978 voorziet in 
sancties tegen de werknemers, dan is het aannemelijk dat ook met de tekst van 
1976 werd beoogd sancties tegen werknemers op te nemen. Het valt echter niet 
meer te achterhalen wat daarvan precies de reden is geweest. Aangezien over de 
richtlijn 1978 nooit formeel is gesproken is het ook niet mogelijk om op basis 
van de parlementaire behandeling de bedoeling van dit artikel te achterhalen.  

2.3.1.1.6 KARAKTER VAN DE RICHTLIJNEN 

Zoals gezegd waren beide richtlijnvoorstellen onderdeel van het sociaal beleid 
van de EEG. Het sociale doel van de richtlijn 1976 is tweeledig: enerzijds de 
bescherming van de arbeidsvoorwaarden van de Europese arbeiders die onder 
druk komen te staan door de concurrentie van goedkope, illegale arbeids-
krachten en anderzijds de bescherming van de illegaal tewerkstelde migranten 
die bijzonder kwetsbaar zijn voor zaken als arbeidsgerelateerde uitbuiting. Het 
eerste doel moet worden bereikt door het illegaal tewerkstellen van migranten 
minder aantrekkelijk te maken voor werkgevers, door middel van de straf-
dreiging. Daardoor droogt de vraag op, en zal ook het aanbod afnemen. Ver-
derop zal blijken dat deze redenering tevens ten grondslag ligt aan de huidige 
richtlijn (die een exclusief migratierechtelijke grondslag heeft).183 Sociale 
aspecten zoals nabetaling van loon zorgen voor een extra financiële last voor 
malafide werkgevers. Bovendien dienen die aspecten ook ter bevordering van de 
rechtspositie van de illegaal tewerkgestelde migranten. Diezelfde sociale 
aspecten maken echter ook de illegale tewerkstelling voor de migranten zonder 
geldige verblijfstitel weer interessanter, wat zal resulteren in een toename van 
het aanbod.  

De overlap in inhoud tussen de toenmalige voorstellen en de huidige richt-
lijn maakt het interessant dat er verschillende grondslagen zijn gebruikt. Dit laat 
zien dat de ideeën ten aanzien van de rol van werkgeverssancties zijn veranderd. 
Dat kan natuurlijk te maken hebben met de nieuwe grondslagen die in de loop 
van de jaren gecreëerd zijn in de verdragen. Ten tijde van de voorstellen in 1976 
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en 1978 bestond er nog geen grondslag voor EEG maatregelen ten aanzien van 
migratie.184 Het eerste aspect van de richtlijn (het weren van illegale tewerk-
stelling ter bescherming van de Europese beroepsbevolking) lijkt een meer 
migratierechtelijke component van de voorgestelde richtlijnen. De sociale aspec-
ten (het toekennen van verschillende rechten aan de illegaal tewerkgestelde 
migranten) past meer in het sociale beleid van de EEG. 

2.3.1.2 AANBEVELINGEN NA HET VERDRAG VAN MAASTRICHT 

Na het Verdrag van Maastricht ontstond er een grondslag voor 
migratierechtelijke maatregelen binnen de EG. Een aantal aanbevelingen van de 
Raad, gebaseerd op de nieuwe grondslag, vormt de achtergrond van de huidige 
richtlijn. 
 
Aanbeveling van de Raad van 25 mei 1993 
De eerste aanbeveling die betrekking had op de bestrijding van illegale tewerk-
stelling dateert van 25 mei 1993.185 Naar aanleiding van afspraken in de Raad en 
de Europese Raad stelde de Raad een aanbeveling op die met name betrekking 
heeft op het controleren en uitzetten van vreemdelingen die zonder toestemming 
in de EU verblijven of werken. Hoewel deze aanbeveling eigenlijk enkel ziet op 
de wijze van controleren van verblijfsstatus en situaties waarin uitzetting van 
vreemdelingen aan de orde is en geen sancties ten aanzien van werkgevers 
bevat, wordt deze aanbeveling door de Raad later toch aangemerkt als het 
fundament voor de ontwikkeling van werkgeverssancties binnen de Europese 
Unie.186 
 
Aanbeveling van de Raad van 22 december 1995 
Onder verwijzing naar de aanbeveling van 25 mei 1993 stelde de Raad van 
immigratieministers in 1995 een aanbeveling op ‘inzake de harmonisatie van de 
middelen ter bestrijding van illegale immigratie en illegale arbeid en inzake de 
verbetering van de daartoe strekkende controlemiddelen’.187 Deze aanbeveling 
ziet niet op burgers van de EU en onderdanen van de lidstaten van landen die 
zijn aangesloten bij de Europese Vrijhandelsassociatie en de Europese Eco-
nomische Ruimte (EER).188 Het document bevat met name aanbevelingen met 
betrekking tot het bestrijden van illegale immigratie van derdelanders. Deze 
betreffen voornamelijk de uitgifte en controle van verblijfs- en legitimatie-
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  Die ontstond pas bij het Verdrag van Maastricht (1992). 
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documenten. Tevens stelt de aanbeveling dat de lidstaten sancties zouden 
moeten opleggen aan derdelanders die zich met opzet in de illegaliteit begeven. 
Volgens de Raad kunnen deze sancties in voorkomende gevallen strafrechtelijk 
van aard zijn. Op het gebied van de bestrijding van illegale arbeid bevat het 
document twee aanbevelingen (aanbeveling 5 en 6). Lidstaten zouden werk-
gevers die vreemdelingen in dienst willen nemen moeten aansporen om zich te 
vergewissen van de rechtmatigheid van het verblijf van de vreemdeling door 
overlegging van verblijfsdocumenten te verlangen of het doen van navraag bij 
de autoriteiten (aanbeveling 5). Wanneer een werkgever in strijd met het 
nationale recht een vreemdeling zonder vergunning laat werken zou passend, 
strafrechtelijk gestraft moeten kunnen worden (aanbeveling 6). De aanbeveling 
bevat geen motivering met betrekking tot het gebruik van strafrechtelijke 
sancties. Na de concept richtlijn uit 1976 worden hier opnieuw strafrechtelijke 
sancties voorgesteld voor werkgevers die zich schuldig maken aan illegale 
tewerkstelling. 
 
Aanbeveling van de Raad van 27 september 1996 
De aanbeveling van de Raad van 27 september 1996 inzake de bestrijding van 
illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen is een uitwerking van 
de aanbeveling van 22 december 1995.189 De nieuwe aanbeveling is specifiek 
gericht op de bestrijding van illegale tewerkstelling en sluit aan bij de resolutie 
van de Raad van 20 juni 1994 inzake de beperking van de toelating van 
onderdanen van derde landen tot het grondgebied van de lidstaten met het oog 
op tewerkstelling.190 De resolutie uit 1994 bevat regelingen omtrent de toelating 
van reguliere arbeidsmigratie. De nieuwe aanbeveling moet voorzien in de 
handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling.191 De Raad beveelt de 
lidstaten aan onderdanen van derde landen die arbeid willen verrichten te 
verplichten daarvoor een vergunning te hebben.192 Wederom wordt benadrukt 
dat de indienstneming van een vreemdeling zonder een dergelijke vergunning 
zou moeten worden bestraft met strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke 
sancties.193 De aanbeveling specificeert niet in welke gevallen gekozen moet 
worden voor strafrecht of bestuursrecht. Ook het in de hand werken, vergemak-
kelijken of bevorderen van illegale tewerkstelling zou aan dergelijke sancties 
onderworpen moeten zijn.194 Ten aanzien van de werkgever dienen doel-
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treffende, ontmoedigende, passende en aan de ernst van de begane overtreding 
evenredige sancties opgelegd te kunnen worden. Daarnaast zou het behaalde 
voordeel ongedaan gemaakt moeten worden.195 Ook het ‘binnenbrengen’ van 
arbeidskrachten zonder vergunning zou een strafbaar feit moeten opleveren.196 

2.3.1.3 WERKGEVERSSANCTIES NA HET VERDRAG VAN AMSTERDAM 

Het integraal migratiebeleid van de EU dat is ontstaan na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Amsterdam is gebaseerd op een aantal beleidsstukken en 
overeenkomsten. 
 
Actieplan van Wenen 3 december 1998 
Sinds het Verdrag van Amsterdam zijn asiel, migratie en de samenwerking in 
civiele zaken verschoven van de Derde Pijler naar de Eerste Pijler. Ter uitwer-
king van de eveneens in het Verdrag van Amsterdam geïntroduceerde Ruimte 
voor vrijheid, veiligheid en recht197 heeft de Raad (Justitie en Binnenlandse 
Zaken) op 3 december 1998 het Actieplan van Wenen vastgesteld.198 In het 
actieplan zijn, onder het beleid in verband met het vrije verkeer van personen, 
maatregelen vastgesteld op het gebied van asiel, buitengrenzen en immigratie.199 
De Raad benadrukt het belang van een algemene immigratiestrategie.200 Ter 
bestrijding van illegale immigratie moeten voorlichtingscampagnes worden 
opgezet in de transitlanden en landen van herkomst. Ter ondersteuning van de 
controle van migratiestromen stelt de Raad dat het van belang is dat er concrete 
maatregelen komen ter bestrijding van illegale immigratie.201  
 
Programma van Tampere 1999 
Na de bijeenkomst in Wenen heeft de Europese Raad in oktober 1999 een 
speciale bijeenkomst gehouden in Tampere. Tijdens deze bijeenkomst werd een 
‘meerjarenwerkplan’ vastgesteld waarin doelstellingen en prioriteiten ten aan-
zien van de ontwikkeling van de Ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht 
werden vastgesteld. Onder de vlag van de Ruimte voor vrijheid, veiligheid en 
recht werd gesproken over een gemeenschappelijk EU-beleid voor de ‘afzon-
derlijke maar onderling nauw verbonden vraagstukken van asiel en migratie’.202 
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Op het gebied van het gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid van de EU 
werden doelen gesteld met betrekking tot partnerschap met landen van her-
komst, een gemeenschappelijk Europees asielstelsel, eerlijke behandeling van 
vreemdelingen en beheer van migratiestromen.203 Onder het laatste onderdeel 
werd een aantal prioriteiten gesteld ter bestrijding van illegale immigratie. 
Echter, maatregelen ter bestrijding van illegale tewerkstelling waren hierin nog 
niet expliciet opgenomen. 
 
Richtlijn 2002/90/EG en Kaderbesluit 2002/946/JBZ van 28 november 2002 
Richtlijn 2002/90/EG204 definieert hulpverlening bij illegale binnenkomst, 
illegale doortocht en illegaal verblijf en verplicht lidstaten hiertegen doel-
treffende, evenredige en afschrikwekkende sancties in te stellen.205 Hieronder 
vallen ook sancties tegen ‘eenieder die een persoon die geen onderdaan is van 
een lidstaat, uit winstbejag opzettelijk behulpzaam is bij het verblijven op het 
grondgebied van een lidstaat op een wijze die in strijd is met de wetgeving van 
die staat met betrekking tot het verblijf van vreemdelingen.’206 Kaderbesluit 
2002/946/JBZ verplicht lidstaten tot het strafbaar stellen van de overtredingen 
die in richtlijn 2002/90/EG zijn omschreven.207 Kaderbesluiten vielen, tot de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon,208 onder de Derde Pijler: 
Politiële en Justitiële samenwerking. In deze pijler was het voorschrijven van 
het gebruik van strafrechtelijke sancties mogelijk. Overigens hebben Kader-
besluiten geen directe werking, ze dienen eerst te worden geïmplementeerd in 
nationaal recht.209 
  
Haags Programma, 2004 
In 2004 werd het Haags Programma aangenomen. Dit programma was de op-
volger van Tampere en stelt tien specifieke prioriteiten binnen de Ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht. De vierde prioriteit betreft het migratiebeleid. De 
Commissie stelt dat een evenwichtig migratiebeleid zowel de legale als illegale 
migratie moet omvatten. Strenger optreden tegen illegale immigratie, migranten-
smokkel en mensenhandel wordt een van de nieuwe prioriteiten.210  
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Beleidsprioriteiten bestrijding illegale immigratie, 2005 
Ter uitwerking van het migratiebeleid zoals bedoeld in het Haags programma 
stelde de Commissie twee beleidsstukken op. Wat betreft het aspect van de 
legale migratie werd het Beleidsplan legale migratie opgesteld.211 De tegen-
hanger van dit stuk is de Mededeling inzake de beleidsprioriteiten bij de bestrij-
ding van illegale immigratie van onderdanen van derde landen.212 In dit stuk 
worden negen beleidsprioriteiten vastgesteld ter bestrijding van illegale immi-
gratie. Prioriteit f. Is: ‘Bestrijding van een belangrijke aantrekkingsfactor: 
illegale arbeid’.213 Door het wegnemen van stimulerende factoren in de lidstaten 
kan illegale immigratie tegengegaan worden. De mogelijkheid tot het verrichten 
van illegale arbeid is een dergelijke stimulerende factor aangezien volgens de 
Commissie het risico op ontdekking door de autoriteiten zeer klein is.214 
Daarnaast wordt een aantal andere argumenten genoemd ter ondersteuning van 
de bestrijding van illegale tewerkstelling: ‘illegale arbeid ondermijnt ernstig de 
geloofwaardigheid van legale migratiekanalen en de belastinginkomsten van de 
lidstaten, kan leiden tot ernstige exploitatie of zelfs op slavernij gelijkende 
arbeidsvoorwaarden, die in de EU niet kunnen worden geduld. Illegale arbeid 
belet dat werknemers sociale zekerheid genieten en creëert ongelijke con-
currentieverhoudingen tussen werkgevers. Wanneer banen van de gewone 
arbeidsmarkt naar de zwarte economie verschuiven, kan dit bovendien tot 
ressentiment leiden wanneer deze worden ingenomen door illegaal in het land 
verblijvende vreemdelingen.’215 Kortom: ‘Het terugdringen van dit soort arbeid 
zou kunnen bijdragen tot de vermindering van onduldbare vormen van 
exploitatie, de verhoging van de belastinginkomsten en het verminderen van 
xenofobe gedragingen.’216 Op basis van deze beleidsprioriteit en de gefor-
muleerde doelen is de richtlijn ontstaan. Bij de uiteindelijke richtlijn zijn de 
doelstellingen opnieuw geformuleerd, deze worden in de volgende paragraaf 
besproken. 
 
2.3.2 DOELSTELLING VAN DE RICHTLIJN 

Zoals gezegd is het bestrijden van illegale immigratie een onderdeel van het 
integrale Europese migratiebeleid. Illegale immigratie ontstaat volgens de 
Commissie door een combinatie van push- en pull factoren. Een van die 
aantrekkingsfactoren is de mogelijkheid voor vreemdelingen zonder geldige 
verblijfsstatus om binnen de Europese Unie te werken. Het bestrijden van deze 
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aantrekkingsfactor is het belangrijkste doel van de richtlijn.217 Bestrijding van 
illegale immigratie is weliswaar de belangrijkste, maar niet de enige reden die 
de Commissie geeft voor het willen bestrijden van deze aantrekkingsfactor. De 
Commissie stelt dat illegale arbeid ook leidt tot verliezen voor de overheids-
financiën, neerwaartse druk op lonen en arbeidsomstandigheden, concurrentie-
vervalsing en tot het ontbreken van ziekteverzekeringen en pensioenopbouw 
voor de illegaal werkende werknemers.218 Daarnaast beoogt de Commissie nog 
een aantal subdoelstellingen met deze richtlijn, die in het verlengde liggen van 
de eerder genoemde doelstellingen: door het gemeenschappelijk optreden van de 
Lidstaten op dit gebied ontstaat er een level playing field voor werkgevers 
binnen de EU. Bovendien kan de richtlijn bijdragen aan vermindering van de 
uitbuiting van vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel binnen de EU. Het 
verschuiven van banen van de gewone arbeidsmarkt naar de informele sector 
kan volgens de Commissie bovendien tot ressentiment leiden wanneer deze 
banen vervolgens worden ingenomen door illegaal in het land verblijvende on-
derdanen van derde landen. Het terugdringen van dergelijke arbeid zou kunnen 
bijdragen aan het verminderen van xenofobe gedragingen.219 De doelstellingen 
van de richtlijn moeten worden verwezenlijkt door invoering van vergelijkbare 
sancties voor werkgevers in alle lidstaten. De geharmoniseerde minimum-
sancties moeten gebaseerd zijn op bestaande maatregelen in de lidstaten en ook 
daadwerkelijk gehandhaafd worden.220 
 
2.3.3 JURIDISCHE CONTEXT 

De richtlijn moet niet enkel worden beschouwd binnen de ontwikkeling van 
werkgeverssancties (zoals beschreven in paragraaf 2.3.1) maar ook als het 
sluitstuk van het toelatingsbeleid van arbeidsmigranten. Het toelatingsbeleid 
moet volgens de Commissie gepaard gaan met maatregelen tegen illegale 
immigratie.221 Illegale immigratie ondermijnt volgens de Commissie de 
geloofwaardigheid van de legale migratiekanalen.222 Er is een behoorlijk aantal 
richtlijnen op het gebied van de toelating van vreemdelingen tot de Europese 
arbeidsmarkt, die deel uitmaken van het Europees migratiebeleid. De in dit 
proefschrift besproken richtlijn maakt samen met de Terugkeerrichtijn223 en de 
Vervoerdersrichtlijn224 onderdeel uit van de maatregelen tegen illegale migratie. 
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Wat betreft legale migratie gaat het momenteel225 om de Gezinsherenigings-
richtlijn,226 de Richtlijn langdurig ingezetenen,227 de Studentenrichtlijn,228 de 
Wetenschappersrichtlijn,229 de Blue card230 en de Gecombineerde vergunning.231  

2.3.3.1 GRONDSLAG RICHTLIJN 

De grondslag voor de richtlijn is artikel 63, derde lid, onder b van het toenmalig 
EG-verdrag.232 De totstandkoming van de richtlijn wordt derhalve beheerst door 
het EG-recht, dus van voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. 
Dit artikel was onderdeel van Titel IV: Visa, Asiel, Immigratie en andere 
beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen. 
Artikel 63, derde lid, onder b verplichtte de Raad maatregelen inzake immi-
gratiebeleid te nemen ten aanzien van ‘illegale immigratie en illegaal verblijf, 
met inbegrip van repatriëring van illegaal verblijvende personen’. Richtlijnen 
op deze grondslag werden op basis van artikel 95 EG vastgesteld via de co-
decisie procedure, gebaseerd op artikel 251 EG.233 Kort gezegd betekent dit dat 
de het parlement en de Commissie een evenwaardige rol hebben en overeen-
stemming over de tekst moeten bereiken.234 In het geval van de richtlijn is de 
overeenstemming in eerste lezing bereikt. Zie hiervoor uitgebreid paragraaf 2.5. 
Vanwege deze grondslag heeft de richtlijn enkel betrekking op vreemdelingen 
zonder een geldige verblijfsstatus in de EU. Uiteraard staat het lidstaten vrij om 
naast de implementatie van deze richtlijn ook maatregelen te treffen tegen 
vreemdelingen die illegaal werk verrichten, terwijl ze wel in het bezit zijn van 
een geldige verblijfsstatus. In vrijwel alle literatuur over deze richtlijn wordt 
stilgestaan bij de grondslag van de richtlijn. Volgens sommige auteurs235 en de 
vakbondsorganisatie ETUC bevat de richtlijn (ook) sociale bepalingen. Volgens 
de ETUC had de richtlijn mede gebaseerd moeten worden op Titel XI van het 
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EG-verdrag.236 Zie voor het standpunt van ETUC uitgebreid paragraaf 2.4.1. De 
maatregelen onder Titel XI hebben onder andere ten doel ‘de gestage verbe-
tering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden’ en ‘adequate 
sociale bescherming’.237 Artikel 137 EG-verdrag somt een aantal concrete 
punten op waar de Gemeenschap kan optreden op het gebied van de arbeids-
markt en arbeidsomstandigheden.238 Geen van deze punten heeft direct 
betrekking op de voorstellen die in de richtlijn zijn opgenomen. Bij voorstellen 
onder deze titel is de Commissie verplicht de sociale partners van te voren te 
raadplegen.239 Bast is van mening dat artikel 63, derde lid, voldoende grondslag 
biedt om een verbod op illegale tewerkstelling op te kunnen baseren.240 Ook de 
juridische dienst van de Raad heeft uitgebreid beargumenteerd dat de gekozen 
rechtsgrondslag de juiste is.241 Geen van de lidstaten of andere belanghebbende 
heeft overigens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te stellen bij 
het HvJ EU wegens onbevoegdheid of misbruik van bevoegdheid.242 

2.3.3.2 STRAFRECHT IN DE EERSTE PIJLER 

De richtlijn is aangenomen in 2009 en wordt derhalve beheerst door het 
gemeenschapsrecht van voor de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon. Tot 2005 was de heersende mening dat de EG op het gebied van het 
strafrecht geen bevoegdheden had.243 De sociale, economische en culturele 
opvattingen van de lidstaten en de daarmee samenhangende nationale houding 
ten aanzien van de betekenis van het strafrecht waren te verschillend om de EG 
bevoegdheden te geven op dit terrein.244 Tevens was lange tijd het uitgangspunt 
dat het de lidstaten vrij stond de in een richtlijn geformuleerde doelstellingen op 
een zelfgekozen manier te bereiken. Het formuleren van een doel in de richtlijn 
was derhalve belangrijker dan het formuleren van de wijze waarop dit doel 
bereikt diende te worden.245 De enige bevoegdheid met betrekking tot strafrecht 
in richtlijnen was de bevoegdheid om lidstaten voor te schrijven zich in be-
paalde gevallen te onthouden van strafrechtelijke maatregelen omdat dat een 
ongeoorloofde beperking van de interne markt zou opleveren.246  

In 2005 deed het Hof van Justitie een belangrijke uitspraak waardoor het 
strafrecht een voet tussen de deur kreeg binnen de gemeenschappelijke Eerste 

                                                        
236

  Huidig Titel X VWEU. 
237

  Art. 136 VEG (Huidig: art. 151 VWEU). 
238

  Huidig (en uitgebreid) art. 153 VWEU.  
239

  Art. 138, tweede lid, VEG (Huidig: art. 154, tweede lid, VWEU). 
240

  Bast 2012. 
241

  Raadsdocument 14655/07, 5 november 2007. 
242

  Art. 230 VEG (Huidig: art. 263 TFEU). 
243

  Klip 2012, p. 172. 
244

  De Moor – Van Vugt 2012, p. 6.  
245

  Klip 2012, p. 78. 
246

  Klip 2012, p. 17. 



DE WERKGEVERSSANCTIERICHTLIJN 

39 
 

Pijler. 247 Aanleiding voor deze zaak was een verzoek van de Commissie om 
Kaderbesluit 2003/80/JBZ te vernietigen.248 De Commissie was van mening dat 
het harmoniseren van strafbepalingen in het milieurecht een Eerste Pijler-
bevoegdheid was.249 Aangezien het EU-verdrag geen afbreuk mag doen aan de 
bevoegdheden van het EG-verdrag kunnen er geen Derde Pijler instrumenten 
worden gebruikt ten aanzien van bevoegdheden die onder de Eerste Pijler 
vallen.250 Als onder de Eerste Pijler strafrecht mag worden toegepast mag ‘de 
Eerste Pijler als exclusieve rechtssfeer niet [...] worden verlaten’.251 Het 
aangewezen instrument is in die gevallen een richtlijn en geen kaderbesluit.252 
Het hof overwoog dat hoewel uit het EG-verdrag voort vloeit dat het straf-
(proces)recht in beginsel niet tot de bevoegdheid van de EG behoort, het belang 
van milieubescherming zo zwaarwegend kan zijn dat het voorschrijven van 
strafrecht in de communautaire pijler toch is toegestaan. Het moet dan gaan om 
onontbeerlijke maatregelen die noodzakelijk zijn voor de volledige doel-
treffendheid van de door de EG (binnen de Eerste Pijler) vastgestelde normen.253 
In 2007 bepaalde het hof dat het voorschrift strafrecht toe te passen geen 
betrekking mag hebben op de zwaarte van de strafrechtelijke sancties.254 Het 
bepalen van de zwaarte van de straf blijft een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten. 

De eis van een ‘onontbeerlijke maatregel die noodzakelijk is voor de 
volledige doeltreffendheid van de door de EG vastgestelde normen’ 255 brengt 
een zekere onderbouwingsplicht met zich voor de Commissie bij het voor-
schrijven van strafrechtelijke sancties. In de preambule bij de richtlijn wordt het 
opnemen van strafrechtelijke sancties onderbouwd door te stellen dat bestuur-
lijke sancties ‘waarschijnlijk onvoldoende zijn om bepaalde gewetenloze 
werkgevers af te schrikken’.256 In de volgende overweging stelt de Commissie: 
‘Om de volledige doeltreffendheid van het algemene verbod te garanderen is het 
dus noodzakelijk meer afschrikwekkende sancties vast te stellen in ernstige 
gevallen’.257 Zoals later in dit hoofdstuk zal blijken is het idee dat straf-
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rechtelijke sancties effectiever en afschrikwekkender zijn dan bestuursrechte-
lijke niet gebaseerd op de resultaten van de onderzoeken die ter voorbereiding 
van de richtlijn zijn uitgevoerd.258 De juridische dienst van de Raad stelt in een 
advies over deze richtlijn dat de uitspraken van het HvJ EU ruimte laten om 
strafrecht op andere beleidsgebieden binnen de Eerste Pijler te gebruiken om de 
vastgestelde normen ‘volle uitwerking’ te geven.259 De vraag of de inzet van het 
strafrecht noodzakelijk is, is niet door de juridische dienst beantwoord.  

Naast tenminste veertien lidstaten uitte onder andere het Franse Voor-
zitterschap tijdens een bijeenkomst van de Raadswerkgroep Integratie, im-
migratie en uitzetting bedenkingen bij het voorschrijven van strafrechtelijke 
sancties voor illegale tewerkstelling.260 Deze bedenkingen golden zowel de 
juridische basis als de proportionaliteit van de strafrechtelijke sancties,261 maar 
hebben niet geleid tot het schrappen van de desbetreffende artikelen.262 Vier 
lidstaten (Finland, Hongarije, Polen en Zweden) gaven een verklaring waarin ze 
stelden dat aan de voorwaarden voor het voorschrijven van strafrechtelijke 
sancties, zoals neergelegd in de zojuist besproken uitspraken, niet was vol-
daan.263 Uiteindelijk stemde Zweden tegen de richtlijn en onthield Finland zich 
van stemming.264 Polen en Hongarije ondersteunden deze verklaring maar 
stemden uiteindelijk toch voor de richtlijn.265 De grondslag van, of het opnemen 
van strafrecht in, de richtlijn is uiteindelijk niet juridisch aangevochten door een 
van de lidstaten.266 Ook de strafrechtwerkgroep 267 was zeer kritisch over de 
toepassing van artikel 63, derde lid, onder b van het EG-verdrag als basis voor 
de bevoegdheid om het gebruik van strafrecht voor te schrijven. De werkgroep 
was van mening, dat gezien de genoemde uitspraak van het HvJ EU, er helemaal 
geen competentie was voor het opnemen van strafrechtelijke bepalingen in de 
richtlijn.268  

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 
2009 is er veel veranderd ten aanzien van het voorschrijven van strafrecht op 
gebieden die binnen de voormalige Eerste Pijler vielen. Sindsdien is er een 
verdragsrechtelijke grondslag voor het voorschrijven van strafrecht. Artikel 82 
en 83 VWEU bevatten de bevoegdheden van het EP en de Raad ten aanzien van 
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het strafrecht in de lidstaten. Artikel 82 ziet voornamelijk op de samenwerking 
en wederzijdse erkenning tussen lidstaten. Dit beginsel van wederzijdse erken-
ning is het uitgangspunt voor de harmonisering van het strafrecht.269 Artikel 83 
geeft de bevoegdheid voor de Unie om door middel van een richtlijn regels te 
stellen ten aanzien van zware en grensoverschrijdende criminaliteit op bepaalde 
gebieden:270 terrorisme, mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en 
kinderen, illegale drugshandel, illegale wapenhandel, het witwassen van geld, 
corruptie, de vervalsing van betaalmiddelen, computercriminaliteit en de geor-
ganiseerde criminaliteit.271 Deze lijst kan door de Raad en het EP worden 
uitgebreid.  

 
2.3.4 ANALYSE 

2.3.4.1 ONTWIKKELING EU MIGRATIEBELEID 

De positie van de richtlijn binnen het EU migratiebeleid is op de volgende 
pagina schematisch weergegeven. 
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EU migratiebeleid

Legale migratie 

Instrumenten ter 

bestrijding illegale 

migratie 

Instrumenten voor 

legale migratie 

Bestrijding 

illegale migratie 

Overige pull 

factoren 

Overige 

instrumenten 

Vermindering pull 

factoren 

Mogelijk om werk 

te krijgen zonder 

vergunning  

Richtlijn 

2009/52/EG 

Tabel 2.1: Positie Richtlijn 2009/52/EG binnen het EU migratiebeleid. 

 
De ontwikkelingen met betrekking tot werkgeverssancties binnen de EU zijn 
enerzijds goed te plaatsen in de ontwikkeling van het integrale migratiebeleid 
van de EU, maar vertonen ook een opvallende parallel met instrumenten van 
voor de totstandkoming van het Europese migratiebeleid. Kijkend naar de 
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ontwikkelingen sinds het Verdrag van Amsterdam (1997), waarbij een 
verplaatsing van de Derde Pijler naar de communautaire pijler plaatsvond, is de 
richtlijn een logische nieuwe stap. De Ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht 
kan worden gezien als een stam met veel vertakkingen. Een van deze takken 
was de ontwikkeling van maatregelen op het gebied van asiel, buitengrenzen en 
immigratie (Wenen 1998). De tak met maatregelen op het gebied van immi-
gratie is op zijn beurt op te splitsen in maatregelen ter ondersteuning van legale 
migratiestromen en het bestrijden van illegale immigratie. Ter bestrijding van 
illegale immigratie wordt in 1999 in Tampere een aantal maatregelen aange-
kondigd. Dit wordt herhaald in het Haags Programma (2004) en de uitwerking 
daarvan leidt tot de vaststelling van beleidsprioriteiten binnen de bestrijding van 
illegale immigratie.272 Een van die prioriteiten is het invoeren van werkgevers-
sancties. Zo beschouwd is de totstandkoming van de richtlijn een logisch gevolg 
van het beleid vanaf het Verdrag van Amsterdam (1997). 

Echter de voorgeschiedenis van de richtlijn vertoont ook grote parallellen 
met instrumenten van voor de totstandkoming van het Europees migratiebeleid. 
De richtlijn, die lijkt voort te komen uit de ontwikkeling van het integrale 
migratiebeleid vanaf 1997, heeft erg veel weg van het eerste voorstel voor een 
richtlijn met werkgeverssancties, van 31 jaar eerder. De ontwerprichtlijn uit 
1976 bevat, net als de uiteindelijke richtlijn sancties voor illegale tewerkstelling, 
strafrechtelijke sancties bij serieuze overtredingen, voorschriften omtrent con-
troles en inspecties, verhaal van uitzettingskosten, samenwerking tussen de 
lidstaten en procedurele rechten voor de betreffende werknemers.273 In de 
gewijzigde versie van 1978 is ook nabetaling van loon opgenomen. De voor-
stellen voor de huidige richtlijn bevatten geen verwijzingen naar de richtlijn uit 
1976 maar de overeenkomsten zijn opmerkelijk. Ook in de aanbevelingen van 
de Raad uit 1995 en 1996 komt een aantal aspecten van de ingetrokken richtlijn 
uit 1976 weer terug: de aanbevelingen verlangen van lidstaten dat zij 
maatregelen nemen opdat werkgevers de status van hun werknemers con-
troleren, dat zij werkgevers die derdelanders illegaal tewerkstellen passend, 
strafrechtelijk straffen, dat zij zorgen dat behaald voordeel ongedaan wordt 
gemaakt, dat zij zorgen voor coördinatie met en samenwerking tussen verschil-
lende nationale autoriteiten belast met de opsporing en bestrijding van illegale 
tewerkstelling en uitbuiting en dat zij tot slot informatie uitwisselen met andere 
lidstaten. 

De richtlijn lijkt dus niet alleen een uitvloeisel van de ontwikkeling van het 
integrale migratiebeleid van de EU te zijn maar ook de opvolger van de eerder 
gefaalde poging tot introductie van de betreffende normen in bindende instru-
menten. Wat dit betreft neemt deze richtlijn in zoverre een bijzondere plek in 

                                                        
272

  COM(2005) 669 def., p. 3. 
273

  COM(76) 331 def. 



HOOFDSTUK 2 

44 

 

binnen het integraal migratiebeleid dat de richtlijn grote gelijkenis vertoont met 
een ruim 30 jaar oudere ontwerprichtlijn en met 15 jaar oudere niet-bindende 
instrumenten.  

2.3.4.2 JURIDISCHE CONTEXT 

De richtlijn moet op basis van de grondslag enkel worden gezien als een instru-
ment ter controle van immigratie. Hoewel sommigen, met name de vakbonds-
organisatie ETUC, van mening waren dat de richtlijn een bredere grondslag 
behoefde is nooit overwogen de grondslag te verbreden of de richtlijn voor te 
leggen aan het HvJ EU.274 De redenering dat de sociale rechten vooral dienen 
om illegale tewerkstelling duurder (en dus minder aantrekkelijk voor werk-
gevers) te maken is wel te volgen. Echter, zoals een aantal academici bepleitte, 

zijn de sociale bepalingen waarschijnlijk de bepalingen welke de meeste impact 
zullen hebben in de lidstaten (mede vanwege de reeds bestaande preventieve 
maatregelen en sancties in de lidstaten en de uiteindelijke schrapping van de 
kwantitatieve inspectienorm).275 De klachtenmechanismes en procedures voor 
nabetaling kunnen behoorlijke verplichtingen in het leven roepen voor de 
lidstaten, afhankelijk van het huidige regime en de toekomstige inspanningen in 
de lidstaten. De bepaling belooft een behoorlijke verbetering van de 
arbeidspositie van de illegaal tewerkgestelde vreemdelingen. De voorgestelde 
richtlijnen uit 1976 en 1978, met een grote inhoudelijke overlap, waren 
onderdeel van het sociaal beleid van de toenmalige EEG. Daarbij moet worden 
aangetekend dat er destijds geen grondslag was voor een migratierechtelijke 
instrument terwijl de voorgestelde richtlijnen wel degelijk migratierechtelijke 
aspecten vertoonde.276 In 1976/78 was de verbetering van de sociale positie van 
illegaal tewerkgestelde vreemdelingen een van de doelen; in de richtlijn 2009 is 
de verbetering van de positie een middel om illegale tewerkstelling minder 
aantrekkelijk te maken voor werkgevers.  

Ten aanzien van de opneming van strafrechtelijke sancties in de richtlijn is 
naar mijn mening de noodzaak voor de strafrechtelijke sancties niet afdoende 
vast komen te staan. De voorbereidende documenten tonen niet aan waarom 
strafrechtelijke sancties onontbeerlijk zijn voor de volledige doeltreffendheid 
van de door de Commissie vastgestelde normen. Bij de bespreking van de 
voorbereiding van het Commissievoorstel zal blijken dat er paradoxaal genoeg 
gekozen is voor strafrecht nadat een studie uitwees dat dit niet noodzakelijk was.  
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2.4 VOORBEREIDING COMMISSIEVOORSTEL 

In deze paragraaf komt de voorbereiding van het oorspronkelijke voorstel277 
voor de richtlijn aan de orde. Het eerste voorstel voor de richtlijn was een 
uitwerking van de combinatie van beleidsopties die blijkens de effectbeoor-
deling de voorkeur verdient en mede gebaseerd is op vergaderingen met sociale 
partners, Ngo’s en de lidstaten.278 De effectbeoordeling is vrijwel geheel 
gebaseerd op een rapport van het consultancy bureau GHK, zie paragraaf 
2.4.2.279 
 
2.4.1 BETROKKEN STAKEHOLDERS 

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn in een vroeg stadium, eind 2006, 
informeel betrokken bij de richtlijn. Het onderzoek van GHK was toen al 
begonnen. Namens de werkgevers is er gesproken met de Union of Industrial 
and Employers Confederations of Europe (UNICE, inmiddels BUSINESS-
EUROPE), een vertegenwoordiger van 41 nationale industrie- en werkgevers-
federaties.280 De werknemers werden vertegenwoordigd door de ETUC. Dit 
verbond van vakverenigingen vertegenwoordigt 83 nationale vakbonden en 
daarnaast twaalf industrieverenigingen.281 De besprekingen hebben volgens de 
Commissie plaatsgevonden op basis van de destijds beschikbare beleids-
documenten.282 Welke documenten dat waren is niet meer exact te achterhalen. 
Uit de interviews met verschillende betrokkenen blijkt dat dit onder andere ging 
om een vergevorderd conceptvoorstel voor de tekst van de richtlijn.283 Het 
belangrijkste punt van de werkgevers bij deze consultatie was de vraag of 
sancties op EU-niveau wel noodzakelijk zijn nu die sancties reeds op 
lidstaatniveau aanwezig zijn. Volgens UNICE is het gebrek aan handhaving 
belangrijker.284 Daarnaast heeft UNICE grote bezwaren tegen een eventuele 
verschuiving van handhavingsverplichtingen van de nationale autoriteiten naar 
de werkgevers. Dit bezwaar moet worden gezien in het licht van de zich 
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ontwikkelende privatisering van het toezicht op migratie.285 UNICE wil 
voorkomen dat er extra verplichtingen ontstaan voor werkgevers. 

Ook de werknemersvertegenwoordiging voerde een aantal punten aan.286 
De ETUC pleitte ervoor de verblijfsstatus van de werknemer irrelevant te maken 
voor de arbeidsrechten. Ook werknemers zonder verblijfsstatus moeten in 
aanmerking komen voor arbeidsrechten.287 Het is volgens ETUC cruciaal om het 
voor de vreemdelingen aantrekkelijk te maken om uitbuitende arbeids-
omstandigheden te melden en hulp te kunnen krijgen bij het claimen van 
nabetaling. Hiertoe moeten de werknemers niet onmiddellijk uitgezet kunnen 
worden en moet het duidelijk zijn dat hulp bij deze claim door vakbonden of 
Ngo’s niet wordt gezien als het faciliteren van illegale immigratie. Daarnaast 
benadrukt ETUC dat ook de opdrachtgever, in het geval van onderaanneming, 
aansprakelijk moet blijven voor dergelijke claims.  

 
2.4.2 EXTERNE STUDIE GHK 

GHK is een van de consultancybureaus dat op basis van een ‘framework 
contract’ regelmatig rapporten schrijft die dienen als basis voor de effect-
beoordelingen van de Commissie.288 De te onderzoeken opties waren reeds door 
de Commissie bepaald. Opvallend is dat de ‘sociale paragraaf’ uit de richtlijn in 
de oorspronkelijke voorstellen niet voorkwam en ook niet zijn onderzocht. Deze 
bepalingen worden slechts in een voetnoot voorgesteld. Gevolg hiervan is dat in 
de rapportage van GHK en de daarop gebaseerde effectbeoordeling van de 
Commissie de effecten van deze bepalingen niet worden beoordeeld, terwijl 
deze toch een behoorlijke invloed kunnen hebben op de verplichtingen van de 
lidstaten en de rechten van de vreemdelingen. Het rapport van GHK bestaat uit 
drie onderdelen. Het eerste deel van het rapport is de ‘problem assessment’. 
Hierin wordt een beeld geschetst van de omvang en gevolgen van illegale 
arbeidsmigratie naar de EU.289 Vervolgens brengt het rapport de huidige sancties 
voor werkgevers van illegaal verblijvende vreemdelingen in de lidstaten in 
kaart. Dit is gedaan op basis van vragenlijsten die door de Commissie zijn 
verzonden naar de leden van de Immigratie en Asiel Commissie en de autori-
teiten in de lidstaten.290 Daarnaast zijn er drie casestudies uitgevoerd. De 
onderzochte lidstaten zijn Finland, Duitsland en Spanje.291 Na de ‘problem 
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assessment’ volgt het tweede deel van het rapport: de onderzochte beleidsopties. 
De beleidsopties zijn door de Commissie vastgesteld en binnen de kaders van de 
task specifications en de assignment proposal onderzocht en geanalyseerd. Er 
was ruimte voor de onderzoekers om de beleidsopties bij te schaven of andere 
alternatieven voor te stellen, hiervan is geen gebruik gemaakt.292 Het derde 
onderdeel van het GHK rapport bevat de bijlagen waarin de methodologische 
verantwoording, de cijfermatige onderbouwing en een schets van de situatie in 
de Verenigde Staten zijn opgenomen.293 

2.4.2.1 UITKOMSTEN PROBLEM ASSESSMENT 

2.4.2.1.1 ILLEGALE IMMIGRATIE 

GHK concludeert dat de omvang van de illegale immigratie naar de Europese 
Unie de afgelopen jaren is toegenomen. Een belangrijke factor hierin is het idee, 
dat bij veel derdelanders leeft, dat het in de EU makkelijk is om een relatief 
goed betaalde baan te krijgen. Volgens GHK is het inderdaad makkelijk om als 
illegale arbeidsmigrant in de EU aan een baan te komen. Illegale tewerkstelling 
is wijdverbreid en er is veel vraag naar laagopgeleide, goedkope arbeidskrachten 
om werk te doen waarvoor de onderdanen van de lidstaten niet te motiveren 
zijn.294 GHK benadrukt dat de relatief goede beloning vaak een illusie is en veel 
illegale arbeidsmigranten werken voor zeer lage salarissen en onder slechte 
arbeidsomstandigheden.295 Volgens het rapport brengt de grootschalige illegale 
tewerkstelling binnen de EU ook enige voordelen met zich mee. Naast het feit 
dat sommige industrieën volledig afhankelijk zijn van illegale arbeidskrachten, 
profiteren ook de herkomstlanden van de illegale arbeid binnen de EU. Door de 
uittocht van arbeidskrachten neemt de werkloosheid af en een deel van het 
verdiende geld wordt naar het herkomstland gestuurd.296 Een groot nadeel van 
de omvangrijke illegale arbeidsmigratie echter, naast de al genoemde slechte 
werkomstandigheden, is de concurrentievervalsing die optreedt wanneer er niet 
voldoende wordt betaald en er geen sociale premies worden afgedragen.297 

2.4.2.1.2 BESTAANDE HANDHAVING IN DE LIDSTATEN 

Na het in kaart brengen van de situatie in de lidstaten concludeert GHK dat er in 
vrijwel alle lidstaten werkgeverssancties en preventieve maatregelen aanwezig 
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zijn.298 Er zijn volgens GHK echter twee problemen die in de weg staan aan een 
effectieve handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. Ten eerste 
variëren de sancties en preventieve maatregelen per lidstaat behoorlijk. In 
sommige lidstaten worden de sancties en preventieve maatregelen gecombineerd 
en in andere lidstaten niet.299 Dit doet afbreuk aan het nagestreefde level playing 
field. Een belangrijker reden echter is dat de effectiviteit van de aanwezige 
sancties en preventieve maatregelen zeer afhankelijk is van de handhavings-
inspanningen in de lidstaten. Vrijwel alle nationale autoriteiten kampen volgens 
het rapport met schaarste aan financiële middelen en capaciteit. Volgens GHK 
wijst het lage aantal vervolgingen erop dat er veel werkgevers wegkomen met 
illegale tewerkstelling.300 Gezien deze conclusie is het niet verwonderlijk dat in 
het Commissievoorstel voor de richtlijn een kwantitatieve inspectienorm 
voorgesteld werd.301 

2.4.2.1.3 ONDERZOEK NAAR BEPALINGEN BETREFFENDE DE SOCIALE 

RECHTEN 

Bij het onderzoek naar de effecten van de verschillende beleidsopties (zie de 
volgende paragraaf) is geen onderzoek gedaan naar de effecten van de bepa-
lingen betreffende de sociale rechten. De nabetalingsbepalingen en de klachten-
regeling worden enkel bij beleidsoptie vier genoemd als ‘noodzakelijke bij-
komende maatregelen’.302 De huidige artikelen 6 en 13 (nabetaling van loon en 
de klachtenregeling) kunnen behoorlijke gevolgen hebben en worden door 
sommigen ook gezien als een van de belangrijkste aspecten van de richtlijn.303 In 
de task specifications die ten grondslag lagen aan de opdracht voor het rapport is 
onderzoek naar deze artikelen niet opgenomen.304 Er was uiteindelijk niet 
voldoende tijd meer om de effecten van deze bepalingen nog te onderzoeken.305 
Hoewel een voor de hand liggende verklaring zou zijn dat deze maatregelen pas 
bij de analyse van de beleidsoptie voor het eerst naar boven zijn gekomen is dit 
echter niet het geval. De betreffende artikelen waren namelijk al in een vroeg 
stadium opgenomen in de conceptversies van de richtlijn.306  
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2.4.2.2 BELEIDSOPTIES 

De door de Commissie vastgestelde en door GHK onderzochte beleidsopties 
zijn: 

1. Status Quo. 
2. Geharmoniseerde sancties (waaronder strafrechtelijke) voor werkgevers 

van vreemdelingen zonder geldige tewerkstellingsvergunning. 
3. Geharmoniseerde preventieve maatregelen: eisen aan werkgevers be-

treffende de verzameling en verwerking van gegevens van de werk-
nemer. 

4. Geharmoniseerde sancties en geharmoniseerde preventieve maatregelen: 
een combinatie van optie 2 en 3. 

5. Een voorlichtingscampagne met betrekking tot de consequenties van het 
inhuren van vreemdelingen zonder geldige tewerkstellingsvergunning. 

6. Verzameling en uitwisseling van good practices betreffende de 
implementatie van werkgeverssancties, gefinancierd door de EU.307 

 
Alle beleidsopties zijn door GHK beoordeeld aan de hand van een aantal 
criteria. Ten eerste wordt gekeken naar de doelstelling van de richtlijn (waar het 
creëren van gemeenschapsrecht dat wordt gehoorzaamd en nageleefd en het 
verminderen van mensensmokkel, georganiseerde misdaad en smokkelen aan 
toegevoegd zijn). Daarnaast zijn de beleidsopties beoordeeld op: fundamentele 
rechten, profijt en voordelen, nadelen en risico’s, essentiële begeleidende 
maatregelen, financiële kosten en effecten op derde landen. Op grond van deze 
criteria zijn de beleidsopties afgezet tegen de huidige situatie (tevens beleids-
optie één). Tot slot bevat het rapport per onderzochte beleidsoptie een overzicht 
van de door belanghebbenden en lidstaten naar voren gebrachte aandachts-
punten. 
 
Beleidsoptie 1: Status quo. Bij deze optie worden er geen aanpassingen aan de 
destijds geldende situatie gedaan. De Commissie merkte op dat in ieder geval 26 
van 27 lidstaten al bestuursrechtelijke- of strafrechtelijke sancties bestonden 
voor werkgevers van illegaal tewerkgestelde vreemdelingen.308 Alle lidstaten 
beschikte reeds over preventieve maatregelen om illegale tewerkstelling te 
voorkomen, variërend van de verplichting voor werkgevers om nieuwe 
werknemers te melden en hun tewerkstellingsvergunning te controleren tot 
samenwerkingen tussen de werkgevers en ministeries om illegale tewerkstelling 
tegen te gaan.309 Het is van belang te beseffen dat de Commissie bij aanvang van 
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dit project eigenlijk al de beslissing had genomen om wetgeving te 
introduceren.310 Deze optie is daarom met minder prioriteit onderzocht.311 

GHK stelt dat de ‘pushfactoren’ sterker worden en de situatie zou kunnen 
verslechteren als er niet opgetreden wordt. De illegale immigratie naar de EU 
zal ook bij deze status quo afnemen gezien de werking van de huidige en 
toekomstige maatregelen op flankerende beleidsterreinen. Bovendien beschik-
ken de meeste lidstaten over werkgeverssancties en preventieve maatregelen. 
Echter, het schort aan de noodzakelijke handhaving. Dit is ook benadrukt door 
de belanghebbenden tijdens de consultaties. Uit het onderzoek onder de lidstaten 
blijkt dat de meerderheid van de lidstaten de huidige Europese regelgeving 
afdoende vindt. Enkele lidstaten vroegen om versterking van de preventieve 
maatregelen en effectieve handhaving.312  
 
Beleidsoptie 2: geharmoniseerde sancties voor werkgevers met een handha-
vingsplicht voor de lidstaten. De tweede onderzochte optie is het harmoniseren 
van de sancties tegen werkgevers van vreemdelingen zonder geldige verblijfs-
titel. De sancties moeten bestaan uit boetes (of andere sancties) per illegaal 
tewerkgestelde vreemdeling die bovendien hoger zouden moeten zijn dan het 
behaalde voordeel (lager loon en geen sociale lasten). Onder de ‘andere 
sancties’ verstaat de Commissie onder andere het uitsluiten van subsidies en 
aanbestedingen en tijdelijke of definitieve intrekking van vergunningen of 
sluiting van bedrijven. De hoogte van de sancties wordt overgelaten aan de 
lidstaten, maar zou moeten worden gebaseerd op factoren zoals: intentie 
werkgever, recidive en overige relevante feiten zoals de economische situatie.313 
Deze beleidsoptie voorziet tevens in strafrechtelijke sancties in het geval van 
(herhaalde) recidive, het tewerkstellen van een significant aantal vreemdelingen 
of als er sprake is van uitbuitingsachtige arbeidsomstandigheden. Tot slot 
voorziet deze optie in een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers.314 De 
Commissie heeft in de effectbeoordeling een inspectienorm toegevoegd aan 
deze optie. Deze inspectienorm kan worden vastgesteld op een 
controlepercentage van alle geregistreerde bedrijven en plaatsvinden op basis 
van een risico-inventarisatie.  

Deze beleidsoptie zou volgens GHK bijdragen aan vermindering van 
illegale tewerkstelling binnen de EU vanwege de verscherping van de sancties in 
de lidstaten. Noodzakelijk hiervoor is een effectievere handhaving in de 
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lidstaten. Bovendien moet deze striktere handhaving bekend worden in de 
herkomstlanden van de arbeidsmigranten. Vermindering van de (mogelijkheden 
tot) illegale tewerkstelling zal volgens GHK ook de illegale immigratie kunnen 
verminderen. Wederom benadrukt GHK dat effectievere handhaving hiervoor 
noodzakelijk is. Effectievere handhaving is in theorie mogelijk omdat de 
sancties in deze beleidsoptie volgens GHK zijn gebaseerd op beschikbaar bewijs 
van de effectiviteit van sancties die op dit gebied worden toegepast in de 
lidstaten en informatie met betrekking tot de omstandigheden waaronder en in 
samenwerking met welke andere maatregelen deze sancties werken.315 Zie 
hierover uitgebreid paragraaf 2.4.2.4 van dit hoofdstuk. 
 
Beleidsoptie 3: geharmoniseerde preventieve maatregelen. Deze optie is meer 
gericht op preventie dan op repressie (beleidsoptie 2). Bij deze optie stelt de EU 
minimumregels met betrekking tot controle van documenten en notificatie bij de 
nationale autoriteiten. Bij deze optie ontstaat er een plicht voor werkgevers om 
arbeid door vreemdelingen te notificeren en de benodigde documenten aan de 
autoriteiten over te leggen. Werkgevers worden verplicht om, tot op zekere 
hoogte, zelf na te gaan of er sprake is van een vals of misbruikt document of 
zulks ter beoordeling aan de nationale autoriteit voor te leggen.316 GHK stelde 
een boete voor van minimaal € 1000 voor werkgevers die werknemers niet 
notificeren, onafhankelijk van de verblijfsstatus en toegang tot de arbeidsmarkt 
van de vreemdeling.317 De Commissie heeft dit bedrag niet overgenomen en in 
plaats daarvan opgenomen dat het niet notificeren niet per se tot een boete zou 
moeten leiden en dat in het geval dat de werkgever kan aantonen de nodige 
controles uitgevoerd te hebben niet als overtreder zou moeten worden 
aangemerkt, indien blijkt dat ze een vreemdeling hebben laten werken zonder 
(de juiste) tewerkstellingsvergunning. Dit kan volgens de Commissie het geval 
zijn bij vervalste documenten.318  

Met deze beleidsoptie zou volgens GHK redelijke resultaten geboekt 
kunnen worden in de strijd tegen illegale tewerkstelling en illegale immigratie. 
De verplichte controle en overlegging van documenten stelt werkgevers veel 
beter in staat de status van de werknemer na te gaan. Bovendien zijn dit soort 
regels niet ingewikkeld en derhalve makkelijker na te leven door de werkgevers. 
GHK benadrukt wel dat het van belang is dat de regels worden gecontroleerd en 
gehandhaafd. De sancties op niet naleving moeten voldoende zijn om een 
afschrikwekkend effect te hebben (dat zou een reden kunnen zijn voor de 
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voorgestelde boete van € 1000). Tevens bestaat er gevaar voor een ontwikkeling 
van de georganiseerde criminaliteit omdat de vraag naar vervalste documenten 
toe kan nemen. Het rapport stelt dat er een aantal flankerende maatregelen 
noodzakelijk is om deze beleidsoptie succesvol te kunnen uitvoeren. Zo moeten 
de persoonlijke data die moeten worden verwerkt goed beveiligd worden, de 
nationale autoriteiten moeten zijn ingesteld op het verzamelen en verwerken van 
de data, de lidstaten moeten regels maken omtrent de verschillende documenten 
die kunnen dienen ter verificatie van de verblijfsstatus, werkgevers en werk-
nemers moeten op de hoogte worden gesteld van de nieuwe regels, er moet 
voldoende handhavingscapaciteit zijn om de regels na te leven en het nationale 
beleid met betrekking tot toelating tot de arbeidsmarkt moet op de vraag worden 
afgestemd. Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn het met elkaar eens dat 
de procedures om derdelanders te notificeren eenvoudiger kunnen en dat de 
wachttijd voor een werkvergunning verkort kan worden. De werkgevers-
organisaties vragen om meer aandacht voor hulp aan de werkgevers bij het 
verwerken van de administratieve lasten, in de vorm van informatiecampagnes 
of informatiepunten. De vakbonden benadrukken dat bij het openstellen van de 
arbeidsmarkt voor arbeidsmigranten de lokale en nationale werknemers niet uit 
het oog verloren moeten worden.319 
 
Beleidsoptie 4: geharmoniseerde sancties en preventieve maatregelen. Een 
combinatie van de beleidsoptie 2 en 3.320 Zowel geharmoniseerde sancties als 
geharmoniseerde preventieve maatregelen. 

Bij deze beleidsoptie blijven volgens GHK de genoemde bezwaren bij 
optie twee en drie met betrekking tot de verhouding tussen effectievere 
handhaving en de verslechterende positie van de werknemers bestaan. Echter, de 
gecombineerde sterke punten van de twee beleidsopties leiden volgens GHK tot 
een solide stelsel om illegale tewerkstelling terug te kunnen dringen. Naar 
aanleiding hiervan komt een extra nadeel bovendrijven: GHK waarschuwt 
ervoor dat bij een dergelijk goed functionerend systeem sommige bedrijven of 
zelfs bedrijfstakken in de problemen zullen raken vanwege de stijgende 
loonkosten bij legale arbeid in verhouding tot illegale tewerkstelling. Wederom 
stelt GHK dat de bestrijding van illegale tewerkstelling staat of valt bij een 
effectievere handhaving. De noodzakelijke flankerende maatregelen zijn 
dezelfde als bij optie drie met één toevoeging: er moeten beschermende 
maatregelen komen voor werknemers, waaronder de nabetaling van werknemers 
en veilige klachtenprocedures. Dit is de eerste en de enige keer dat de 
maatregelen die uiteindelijk in artikel 6 en 13 van de richtlijn zijn beland 
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worden genoemd in dit rapport. De effecten van deze maatregelen worden niet 
besproken.321 
 
Beleidsoptie 5: EU voorlichtingscampagne met betrekking tot het tewerkstellen 
van vreemdelingen. Bij deze optie, waarvoor geen regelgeving nodig is, stelt 
GHK de Commissie voor om een informatiecampagne op te zetten om 
werkgevers bekend te maken met hun juridische verplichtingen en de negatieve 
consequenties bij het inhuren van vreemdelingen zonder geldige 
verblijfsvergunning. Daarnaast zou deze campagne informatie kunnen 
verspreiden over de sociale consequenties zoals uitbuiting, uitsluiting van 
sociale voorzieningen, slechte woon- en leefomstandigheden en mogelijke 
mensenrechtenschendingen. 

Volgens GHK zal deze beleidsoptie nauwelijks andere effecten 
teweegbrengen dan wanneer de status quo behouden wordt. Slechts een 
eventuele, tijdelijke verbetering van de naleving van de regels zou het gevolg 
kunnen zijn. Werkgeversorganisaties en vakbonden stellen dat ze zeer goed op 
de hoogte zijn van de problematiek rondom het tewerkstellen van illegale 
vreemdelingen. Alle lidstaten hebben aangegeven dat ze recent 
informatiecampagnes hebben georganiseerd.322 
 
Beleidsoptie 6: uitwisseling van good practices met betrekking tot 
implementatie van werkgeverssancties. De zesde en laatste optie die de 
Commissie door GHK heeft laten onderzoeken is de uitwisseling van informatie 
tussen lidstaten met betrekking tot good practices ten aanzien van de opsporing 
van overtreders, handhaving, wetgeving etc. De Commissie zou deze 
uitwisseling moeten faciliteren. GHK stelde voor hier drie miljoen euro voor vrij 
te maken.323 De Commissie heeft dit bedrag niet overgenomen in de eigen 
effectbeoordeling.324 

Het uitwisselen van good practices zou volgens GHK een positieve invloed 
hebben op zowel de bestrijding van illegale immigratie en tewerkstelling als op 
de bestrijding van mensensmokkel en uitbuiting. Bij de vorige opties werd een 
betere bestrijding van illegale tewerkstelling gekoppeld aan het verder 
ondergronds verdwijnen van de werknemers (en daarmee slechte arbeids-
omstandigheden voor de werknemers en een grotere rol voor mensen-
smokkelaars). GHK stelt ten aanzien van deze optie dat door de uitwisseling van 
good practices ook informatie over de bestrijding van uitbuiting en mensen-
smokkel kan worden uitgewisseld. Bovendien kan de uitwisseling volgens GHK 
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bijdragen aan het oplossen van capaciteitsproblemen bij de handhaving. Hoe dat 
precies moet gebeuren blijft helaas onduidelijk. Nadeel van de uitwisseling is 
dat er verschillen blijven tussen de sancties en maatregelen in de verschillende 
lidstaten. Good practices zullen niet altijd direct te kopiëren zijn naar andere 
lidstaten. De vakbonden zijn van mening dat het bespreken van de praktijken in 
de lidstaten alleen zin heeft als er aandacht besteed wordt aan het daad-
werkelijke handhavingsniveau en de capaciteit van de nationale autoriteiten. De 
werkgeversorganisaties en de vakbonden benadrukken dat de handhaving in de 
lidstaten tekort schiet. Een hoger handhavingsniveau in combinatie met media-
aandacht is volgens de organisaties belangrijk voor de bestrijding van illegale 
tewerkstelling. Ook de lidstaten benadrukken dat het lage niveau van hand-
having het grootste probleem is.325 

2.4.2.3 AANBEVOLEN BELEIDSOPTIE 

GHK komt tot de aanbeveling de richtlijn te baseren op een combinatie van 
beleidsoptie vier (welke een combinatie van twee en drie is) en zes. De 
aanbeveling is volgens GHK gebaseerd op de effectiviteit ten aanzien van de 
beleidsdoelen, bijdrage aan en respect voor de fundamentele rechten, de 
voorkeur van de lidstaten en belanghebbenden, praktische uitvoerbaarheid en 
kosten. Aangezien de eerste beleidsoptie geen serieuze optie was en de vierde 
optie een combinatie van twee andere opties, betekent dit dat van de vier 
serieuze beleidsopties er drie aanbevolen worden. In de volgende paragraaf 
wordt de aanbevolen beleidsoptie inhoudelijk besproken. 

2.4.2.4 ANALYSE AANBEVOLEN BELEIDSOPTIE 

2.4.2.4.1 EFFECTIEVE MAATREGELEN IN DE LIDSTATEN? 

De voorgestelde sancties zijn volgens GHK gebaseerd op beschikbaar bewijs 
van de effectiviteit van sancties die op dit gebied worden toegepast in de 
lidstaten en informatie met betrekking tot de omstandigheden waaronder en in 
combinatie met welke andere maatregelen deze sancties werken.326 Analyse van 
het ‘ondersteunend materiaal’ dat zich bevindt in bijlage zeven van het rapport 
roept echter nogal wat vragen op bij deze bewering. Het ondersteunend 
materiaal bestaat uit informatie over bestaande administratieve en straf-
rechtelijke sancties in de lidstaten en opmerkingen over en/of evaluaties van de 
effectiviteit van deze sancties. Volgens het ondersteunend materiaal hebben 22 
lidstaten laten weten of ze beschikken over bestuursrechtelijke sancties. In 
negentien lidstaten zijn er bestuursrechtelijke sancties aanwezig, in één lidstaat 
zijn er geen aanwezig en in twee lidstaten is dat onbekend. Van de vijf lidstaten 
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die niet hebben gereageerd is de aanwezigheid van bestuursrechtelijke sancties 
ook onbekend. Achttien lidstaten geven aan te beschikken over strafrechtelijke 
sancties, bij negen is dat onbekend omdat ze niet hebben gereageerd. Van de 
achttien lidstaten geeft één lidstaat aan dat de strafrechtelijke sancties effectief 
zijn, bij de rest is dat onbekend. Bij de overige negen lidstaten is uiteraard ook 
niets te zeggen over de effectiviteit. Een overzicht van de geïnventariseerde 
aanwezigheid van administratief- en strafrechtelijke sancties en hun effectiviteit 
ziet er als volgt uit: 
 

BESTUURSRECHTELIJKE 

SANCTIES: 

EFFECTIEF? STRAF-

RECHTELIJKE 

SANCTIES: 

EFFECTIEF? 

Ja: 19 Ja: 2 Ja: 18 Ja: 1 

Nee: 1 Nee: 1 Nee: 0 Nee: 0 

Onbekend: 7 Onbekend: 24 Onbekend: 9 Onbekend: 26 

Tabel 2.2: Overzicht aanwezigheid en effectiviteit sancties in lidstaten.
327

  

 
Op welke wijze uit deze cijfers bewijs kan worden geleverd voor de effectiviteit 
van de sancties in de lidstaten is niet goed te begrijpen, navraag leert dat de 
betrokken tekst (in een voetnoot) ‘ongelukkig geformuleerd’ is.328 Bovendien 
blijkt elders in het rapport dat er geen bewezen link is tussen de verschillende 
handhavingsregimes in de verschillende lidstaten en de aantrekkelijkheid voor 
illegale tewerkstelling. Uit een interview met de betrokken consultant bleek dat 
GHK in eerste instantie de Commissie heeft geadviseerd dat strafrechtelijke 
sancties niet noodzakelijk waren en dat kon worden volstaan met bestuurs-
rechtelijke sancties.329 Na sterk aandringen van de Commissie zijn de 
strafrechtelijke sancties uiteindelijk toch in het eindrapport opgenomen. GHK 
heeft voor het in kaart brengen van de aanwezige maatregelen in de lidstaten 
ook drie casestudies verricht. Hiervoor zijn drie lidstaten onderzocht: Finland, 
Duitsland en Spanje. Ook uit de informatie afkomstig van de casestudies kunnen 
geen conclusies worden getrokken over de effectiviteit van de aanwezige 
maatregelen in de lidstaten. Waar GHK deze conclusies dan wel op heeft 
gebaseerd is onduidelijk. 

2.4.2.4.2 OVERIGE BEVINDINGEN GHK 

GHK waarschuwt voor een nadelig effect van effectieve handhaving. Werk-
gevers die afhankelijk zijn van het illegale arbeidsaanbod zullen wellicht 
drastischere methodes moeten toepassen om aan hun werknemers te komen en 
eventuele sancties terug te kunnen verdienen. Bovendien neemt de werk-
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gelegenheid in het informele circuit af waardoor illegale arbeidsmigranten 
harder zullen strijden voor toegang tot de EU en de beschikbare banen. Dit kan 
mensensmokkel en uitbuiting in de hand werken. Door toepassing van straf-
rechtelijke sancties kunnen reputaties van bedrijven beschadigd worden. De 
voordelen van geharmoniseerde sancties is de bijdrage aan het level playing field 
en de duidelijke boodschap naar werkgevers. De werkgeversorganisaties zien 
het liefst enkel bestuursrechtelijke sancties, tenzij de werkgever de illegale 
tewerkstelling combineert met andere criminele activiteiten. De bestuurs-
rechtelijke sancties zouden vanwege de gevolgen voor de economie beter boetes 
kunnen zijn dan intrekking van vergunningen en sluiting van vestigingen. 
Werkgevers en vakbonden zijn het er over eens dat de hoogte van de sanctie 
moet afhangen van de ernst van de overtreding, het aantal illegaal tewerk-
gestelde derdelanders en het behaalde economisch voordeel voor de werkgever. 
Sommige nationale handhavingsautoriteiten geven aan liever bestuursrechtelijke 
sancties te zien. Bij strafrechtelijke sancties loopt de hoogte van de straf tussen 
de lidstaten te ver uiteen. Bovendien hebben de rechters volgens de nationale 
handhavingsautoriteiten bij strafrechtelijke sancties teveel vrijheid om de 
sancties te bepalen.330 Dit staat aan een afschrikwekkende werking jegens de 
werkgevers in de weg. Volgens GHK zijn de meeste lidstaten van mening dat er 
zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties opgenomen dienen te 
worden. Slechts één lidstaat zou zijn voorkeur voor bestuursrechtelijke sancties 
uitgesproken hebben. Zoals bij vrijwel elke bevinding met betrekking tot de 
beleidsopties in de rapportage ontbreekt een directe bron bij deze claim. In de 
bijlage of elders in het rapport is de onderbouwing voor deze stelling ook niet 
terug te vinden. 
 
2.4.3 EFFECTBEOORDELING COMMISSIE 

De Commissie heeft dezelfde zes beleidsopties overwogen. Deze opties bevatten 
slechts kleine wijzigingen ten opzichte van de conclusies van GHK met betrek-
king tot de beleidsopties. Dit is niet zo vreemd nu de beleidsopties die door 
GHK zijn onderzocht, door de Commissie zijn opgesteld.331 De Commissie 
noemt ook de zevende, door GHK niet onderzochte beleidsoptie: legalisering 
van illegaal verblijvende derdelanders. Volgens de Commissie is deze niet 
onderzocht omdat er op dat moment nog niets te zeggen was over de uitkomsten 
van lopende onderzoeken (al aangekondigd in het GHK rapport)332 naar de 
effecten en impact van regularisering in bepaalde lidstaten. Daarnaast merkt de 
Commissie op dat velen stellen dat legalisering een pull factor is voor illegale 
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immigratie. Deze optie zou daarom ongewenst zijn.333 Van de voorgestelde 
opties is uiteindelijk gekozen, gelijk het voorstel van GHK, voor een combinatie 
van beleidsoptie 4 (wat op zijn beurt een combinatie is van beleidsoptie 2 en 3) 
en beleidsoptie 6.334 Kortom, een groot deel van de voorgestelde beleidsopties 
wordt gerealiseerd.  

2.4.3.1 IMPACT ASSESSMENT BOARD 

De effectbeoordeling van de Commissie is becommentarieerd door de Impact 
Assessment Board (IAB).335 De IAB is eind 2006 opgericht en heeft als doel het 
verbeteren van de kwaliteit van de effectbeoordelingen van de Commissie.336 De 
IAB bestaat uit vijf Directeuren-Generaal van verschillende afdelingen van de 
Commissie die onafhankelijk de kwaliteit van Impact Assessments moeten 
beoordelen.337 De IAB is positief over de formulering van de evaluatiecriteria in 
de effectbeoordeling, de omvang (iets meer dan de aangeraden 30 pagina’s, 
zonder bijlagen) en de verscheidenheid van onderzochte beleidsopties. De IAB 
heeft echter ook drie belangrijke punten van verbetering. Ten eerste kan de 
Commissie in haar effectbeoordeling beter gebruik maken van de informatie uit 
het GHK rapport, met name met betrekking tot de analyse van economische en 
sociale effecten van de richtlijn. Ten tweede kan er meer aandacht besteed 
worden aan de situatie in de lidstaten. Het blijft onduidelijk welke voornemens 
de lidstaten al hebben op dit beleidsterrein. De effectbeoordeling zou 
duidelijkheid moeten verschaffen over de wijze waarop de voorgestelde hand-
havingsmaatregelen de oorzaken van de achterblijvende handhaving op 
lidstaatniveau kunnen aanpakken. Tot slot stelt de IAB dat beleidsoptie 2 (de 
geharmoniseerde sancties) zouden moeten worden onderverdeeld in een 
‘zwaardere’ beleidsoptie met strafrechtelijke sancties en een ‘lichtere’ beleids-
optie zonder strafrechtelijke sancties.338 Deze laatste opmerking is pas in de 
tweede versie van de IAB opinion opgenomen (18 april 2007. De eerste versie 
verscheen op 27 maart 2007). Deze laatste aanbeveling is niet overgenomen in 
de effectbeoordeling van de Commissie. De belangrijkste reden hiervoor was 
tijdgebrek vanwege politieke druk om de richtlijn op tijd af te hebben.339 De 
Commissie heeft naar aanleiding van de drie opmerkingen van de IAB de 
effectbeoordeling enigszins aangepast om zo een beter beeld te geven van de 
aanwezige, strafrechtelijke sancties in de lidstaten. 
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2.4.3.2 TYPOLOGIE VAN EFFECTBEOORDELINGEN 

De weinig kritische toon van de effectbeoordeling is te verklaren op basis van de 
typologie van Europese effectbeoordelingen van Meuwese.340 Ze onderscheidt 
verschillende soorten effectbeoordelingen: de ‘Speaking truth to power’, ‘Rea-
son-giving for legislative decisions’, ‘Providing a forum for stakeholder input’, 
‘Highlighting trade-offs’ en ‘Structuring the discourse’.341 Bij een ‘Speaking 
truth to power’ effectbeoordeling ligt de focus op het blootleggen van alle feiten 
en gevolgen.342 Hierdoor kan de wetgever tot de ‘beste’ beslissing komen. Van 
belang hierbij is dat de wetgever wordt geconfronteerd met alle opties, en uitein-
delijk voor de ‘beste’ optie kiest. De derde variant, de effectbeoordeling met als 
doel ‘Providing a forum for stakeholder input’ gaat er vanuit dat de effect-
beoordeling niet per se door het bestuur geschreven hoeft te worden alle belang-
hebbenden kunnen bij bepaald beleid onderzoek doen en een effectbeoordeling 
opstellen.343 De vraag is in hoeverre het streven naar objectiviteit van de 
effectbeoordeling bij dergelijke effectbeoordelingen gerespecteerd wordt. De 
vierde variant, ‘Highlighting trade-offs’ is een meer realistische (of cynische) 
variant van ‘Speaking truth to power’. Het uitgangspunt is dat het onderzoeken 
van de ‘beste’ optie geen politiek neutraal werk is, maar dat er voortdurend poli-
tieke keuzes gemaakt worden. Bij deze effectbeoordelingen worden de ‘grijze 
gebieden’ en politieke afwegingen expliciet gemaakt zodat de daadwerkelijke 
politieke afweging plaatsvindt bij de wetgever.344 De vijfde variant tot slot, 
‘Structuring the discourse’, dient ter ‘structurering van de discussie ten aanzien 
van de voorbereiding van het voorstel’.345 De gedachte achter deze variant is het 
laten meedenken van belanghebbenden waardoor een ‘algemeen gewilde 
oplossing’ kan worden bereikt.346 De effectbeoordeling behorend bij de richtlijn 
is de tweede variant van Meuwese: ‘Reason-giving for legislative decisions’. 
Dergelijke effectbeoordelingen ziet Meuwese als een ‘communicatie instrument 
waarmee belanghebbenden en burgers kunnen worden overtuigd van de voor-
delen van het wetsvoorstel. Dit type effectbeoordeling dient vooral ter 
rechtvaardiging van de wetgevings- en beleidskeuzes.’347 Dit is volgens 
Meuwese geen negatieve typering. Dergelijke effectbeoordelingen zijn nuttig 
voor het ontrafelen van de ‘legislative intent’.348 Meuwese wijst bij dit soort 
effectbeoordelingen wel op een gevaar dat door Baldwin werd geformuleerd: 
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effectbeoordelingen kunnen op deze manier zich ontwikkelen tot ‘shields to 
allow decisions to be routinized, reason for any findings to be produced with 
ease, and decision-makers to be both insulated from political pressure and lent 
authority for any particular exercise of power.’349 De effectbeoordeling van de 
richtlijn lijkt een voorbeeld te zijn, mede gezien de studie van GHK, van het 
gevaar waarvoor Baldwin waarschuwt. 
 
2.4.4 ANALYSE 

Het feit dat de bepalingen betreffende de sociale rechten van de richtlijn (artikel 
6, 8, 13 en 15) nauwelijks besproken worden in het rapport van GHK noch in de 
effectbeoordeling is bijzonder. In beide documenten wordt weliswaar de 
bestrijding van uitbuiting van vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning 
genoemd als subdoel van de richtlijn, maar deze voorstellen zijn niet als 
beleidsoptie meegenomen in de effectbeoordeling. Dit terwijl de effect-
beoordeling ook ziet op bijvoorbeeld negatieve economische en sociale kosten 
in de EU, economische effecten op EU niveau en effecten op de arbeidsmarkt. 
Onderwerpen die zeker geraakt kunnen worden door de bepalingen betreffende 
de sociale rechten van de richtlijn. De eerste maal dat deze sociale rechten 
worden genoemd is in het GHK rapport.350 De effectbeoordeling is van latere 
datum. Ook daarin zijn de sociale rechten niet meegenomen. Ze worden enkel 
bij de beoordeling van beleidsoptie twee (geharmoniseerde sancties) onder het 
kopje ‘essentiële vergezellende maatregelen’ genoemd: beschermende 
maatregelen voor werknemers, waaronder de nabetaling van salaris, bewijslast 
voor salarisbetaling bij de werkgever en veilige klachtenprocedures.351 

De hypothese dat de handhaving kan worden verbeterd door intensivering 
van het toezicht en uitbreiding van de nationale handhavingsinstrumenten ligt 
weliswaar voor de hand, maar kan op basis van de informatie in het rapport niet 
definitief worden bevestigd. Wat betreft het opnemen van strafrechtelijke 
sancties claimt GHK, bij de bespreking van beleidsoptie twee, dat de gehar-
moniseerde preventieve maatregelen en sancties die de aanbevolen beleidsoptie 
bevat zijn gebaseerd op bewijs van de effectiviteit van de maatregelen en 
sancties aanwezig uit de lidstaten.352 Een onderbouwing van deze claim heb ik 
niet aangetroffen in het rapport. Daarnaast stelt het GHK rapport bij het bespre-
ken van beleidsoptie 1, de status-quo, dat de handhaving van de status-quo 
onwenselijk is omdat de aanwezige sancties en maatregelen ‘have not shown to 
be effective in combating employment of third country nationals that do not have 
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the right to work’.353 Bij de bespreking van beleidsoptie 4 zijn de aanwezige 
maatregelen en sancties ineens weer wel effectief.354 Dit roept vragen op over de 
consistentie van de rapportage. Op basis van het aanwezige feitenmateriaal was 
een betere conclusie geweest dat er over de effectiviteit van de in de lidstaten 
aanwezige sancties en maatregelen geen doorslaggevende conclusies zijn te 
trekken. Het gebrek aan onderbouwing voor de stelling dat strafrechtelijke 
sancties noodzakelijk zijn is te verklaren door het feit dat GHK in eerste in-
stantie, op basis van het door hen verrichte onderzoek, concludeerde dat 
strafrechtelijke handhaving niet noodzakelijk was. Pas na aandringen van de 
Europese Commissie is er in het GHK rapport toch gekozen voor het opnemen 
van strafrechtelijke sancties. Dit verklaart de wisselende posities die in het 
rapport worden ingenomen ten aanzien van het opnemen van strafrechtelijke 
sancties. Deze informatie is weliswaar afkomstig van één bron, maar wordt 
ondersteund door het feit dat er voor het opnemen van strafrechtelijke sancties 
in de task specifications,355 noch in het voorstel van de Commissie argumenten 
worden gegeven voor het opnemen van strafrechtelijke sancties. Bovendien zou 
dit de schommelingen in waardering van strafrecht in het GHK rapport goed 
verklaren. Pas in de later toegevoegde preambule stelt de Commissie dat straf-
rechtelijke sancties afschrikwekkender zijn dan bestuursrechtelijke, zonder 
verdere uitleg of bronvermelding.356 De keuze om het advies van de IAB niet op 
te volgen, en dus geen nader onderzoek te doen naar een variant zonder 
strafrechtelijke sancties, is ingegeven door tijdgebrek.357 Een argument dat in het 
GHK rapport enigszins en in de effectbeoordeling helemaal niet naar voren 
komt, maar tijdens een gesprek met medewerkers van de D-G JLS belangrijk 
werd geacht was het feit dat bestuursrechtelijke sancties de werknemers verder 
ondergronds duwen, terwijl daar geen afschrikwekkende sancties tegen over 
staan. Bij strafrechtelijke sancties treedt hetzelfde effect op, maar wordt dit ge-
compenseerd door de afschrikwekkendheid ervan. Met betrekking tot deze 
aanname is echter niets opgenomen in de voorbereidende stukken. Tot slot 
benadrukten ook de meeste lidstaten al in het GHK onderzoek liever geen 
strafrechtelijke sancties te gebruiken. Een daarvoor genoemde reden is dat 
volgens sommige nationale handhavingsautoriteiten de rechter bij straf-
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rechtelijke sancties teveel vrijheid heeft om de sancties te bepalen.358 Dit staat in 
de weg aan een afschrikwekkende werking jegens de werkgevers. 

Binnen de typologie van Meuwese valt de effectbeoordeling van de 
richtlijn binnen de ‘Reason-giving for legislative decisions’-variant. De te 
onderzoeken beleidsopties zijn door de Commissie gegeven en het besluit om 
wetgevend op te treden was al genomen, waardoor de niet-wetgevingsoptie 
eigenlijk niet serieus onderzocht is. Bovendien liggen de onderzochte opties 
dicht bij elkaar (wat ook blijkt uit het feit dat er drie van de vier serieuze opties 
zijn gekozen), waardoor de Commissie nooit echt door de uitkomsten van de 
effectbeoordeling uitgedaagd kon worden om een alternatieve aanpak te 
overwegen. De effectbeoordeling dient enkel ter rechtvaardiging en onder-
steuning van de gekozen optie. De conclusie moet derhalve zijn dat de keuze 
voor het voorschrijven van strafrechtelijke sancties niet gebaseerd is op een 
beargumenteerde redenering. Het lijkt er zelfs sterk op dat er om onduidelijke 
redenen is afgeweken van de wél beargumenteerde keuze om geen strafrecht in 
te zetten. De aanbevolen heroverweging heeft niet plaatsgevonden vanwege 
tijdsgebrek. In de volgende paragraaf zullen we zien dat ondanks grote be-
zwaren van veel lidstaten en experts de Commissie blijft vasthouden aan deze 
keuze. Naar de reden voor deze standvastigheid blijft het gissen. De keuze voor 
het opnemen van strafrechtelijke sancties lijkt daarom eerder te zijn gebaseerd 
op politieke overwegingen dan op (wetenschappelijke) kennis. Het zou kunnen 
dat de strafrechtelijke sancties voornamelijk zijn opgenomen als ‘stoere taal’, 
om te benadrukken dat de Commissie de bestrijding van illegale tewerkstelling 
serieus neemt. 

2.5 VAN VOORSTEL NAAR RICHTLIJN
359

 

Het voorstel voor de richtlijn is op 16 mei 2007 door de Commissie inge-
diend.360 Het was een gedetailleerd voorstel met migratie-, arbeids-, bestuurs- en 
strafrechtelijke bepalingen.361 Op 12 juni 2007 is het voorstel toegezonden aan 
de het Parlement en de Raad. Dat de bepalingen in de richtlijn moeten worden 
gezien als minimumnormen blijkt eerst uit een gewijzigd tekstvoorstel 
van juni 2008.362 Het EESC en het Comité van de Regio’s hebben advies 
uitgebracht.363 Het voorstel is behandeld via de medebeslissingsprocedure. Het 
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parlement en de Raad zijn na de eerste lezing van het parlement364 akkoord 
gegaan op respectievelijk 10 februari 2009365 en 20 mei 2009.366  

In deze paragraaf komen de belangrijkste discussies en wijzigingen aan de 
orde die zijn (door)gevoerd tijdens de codecisieprocedure. Deze paragraaf is 
geschreven op basis van openbare documenten waarin de voorstellen, op- en 
aanmerkingen en bezwaren die de lidstaten tijdens de onderhandelingen in de 
Raad naar voren hebben gebracht zijn genoteerd. In deze documenten worden 
deze op- en aanmerkingen zeer beknopt en zakelijk weergegeven wat soms tot 
gevolg heeft dat de beweegredenen achter een bepaalde positie onduidelijk 
blijven. Daarnaast zijn enkele documenten van de Commissie en het EP en tot 
slot commentaren van andere auteurs op de totstandkoming van de richtlijn 
geraadpleegd. 

 
2.5.1 CODECISIEPROCEDURE 

De richtlijn is, op grond van artikel 95 VEG, tot stand gekomen op basis van een 
codecisieprocedure.367 Onder het voormalig EG recht, waartoe de richtlijn 
behoort, werd deze procedure beheerst door artikel 251 van het EG verdrag. De 
codecisieprocedure gaat uit van twee rondes (lezingen) waarin het EP, de Raad 
en de Commissie het proberen eens te worden over de uiteindelijke tekst van het 
instrument.368 Het EP heeft een recht van amendement en het recht van af-
wijzing.369 Wanneer Raad en Parlement het in eerste lezing eens worden kan de, 
al dan niet geamendeerde versie, worden vastgesteld. Wanneer dat niet het geval 
is wordt er door de Raad een gemeenschappelijk standpunt ingenomen en gaat 
de tweede lezing van start.370 Het gemeenschappelijk standpunt kan door het EP 
worden goedgekeurd of geamendeerd.371 Worden eventuele amendementen niet 
geaccepteerd door de Raad, dan kan er een bemiddelingscomité in het leven 
geroepen worden met als doel een meerderheid van de Raad en een meerderheid 
van het EP tot een overeenkomst te laten komen.372 Wanneer ook dit comité niet 
tot een gemeenschappelijke tekst kan komen wordt het voorstel geacht niet te 
zijn aangenomen.373  
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In 1999 en 2007 zijn zogenaamde Joint Declarations aangenomen,374 
waarin het EP en de Raad hebben uitgesproken in het algemeen te streven naar 
een overeenkomst in eerste lezing en het gebruik van de trilogue (tripartiet 
overleg).375 De trilogue bestaat uit afgevaardigden van zowel het EP, de 
Commissie als de voorzitter van de Raad. Deze werkgroepen hebben als doel 
om standpunten uit te wisselen en te onderzoeken hoe een compromis bereikt 
kan worden.376 De werkgroep gaat al voor de eerste lezing aan de slag. Bij de 
richtlijn hebben het Europees parlement en de Raad een akkoord bereikt in de 
eerste lezing van de codecisieprocedure. Dit compromis is ontstaan in zo’n 
trilogue.377  

 
2.5.2 ADVIEZEN EESC EN COMITÉ VAN DE REGIO’S 

2.5.2.1 EESC 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op eigen initiatief een advies 
uitgebracht over de voorgestelde richtlijn.378 Gezien de grondslag van de richt-
lijn bestond er geen plicht om het EESC om advies te vragen.379 Het EESC was 
echter van mening dat in de richtlijn ‘een en ander gericht is op regulering van 
kwesties die niet alleen verband houden met de ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht, maar ook van invloed zijn op de werkgelegenheid en het sociale 
beleid.’380 Het EESC onderschrijft ten principale de richtlijn omdat deze de eer-
biediging van de mensenrechten bevordert.381 Daarnaast onderkent het Comité 
de noodzaak van een migratiebeleid waarbij zowel mogelijkheden voor legale 
migratie worden gecreëerd als wordt opgetreden tegen ‘onregelmatige’ im-
migratie.382 Echter, volgens het EESC is het van belang om voor het ‘sluiten van 
grenzen en het opleggen van dwangmaatregelen’ 383 mogelijkheden tot legale 
migratie te creëren. Het verminderen van de aantrekkingsfactor kan ook door 
legale mogelijkheden om in andere landen te kunnen werken te creëren.384 Ter 
bestrijding van zwart werk moeten verschillende maatregelen worden genomen, 
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maar die dienen onafhankelijk te zijn van de nationaliteit van de werknemer.385 
Tot slot benadrukt het Comité dat een adequate tenuitvoerlegging van de richt-
lijn belangrijk is, maar niet gemakkelijk zal zijn vanwege het gebrek aan capa-
citeit bij toezichthouders in verhouding met het grote aantal te controleren 
bedrijven.386 

2.5.2.2 COMITÉ VAN DE REGIO’S 

Het Comité van de Regio’s heeft een advies uitgebracht over ‘een alomvattende 
aanpak van migratie: Een Europees beleid voor arbeidsmigratie ontwikkelen in 
het licht van de betrekkingen met derde landen’.387 Dit advies ziet op het 
beleidsstuk van de Commissie met betrekking tot ‘circulaire migratie’,388 de in 
dit proefschrift besproken richtlijn, de Blue card richtlijn389 en de Richtlijn 
inzake gecombineerde vergunning en gelijke rechten.390 Net als het EESC is het 
Comité van de Regio’s van mening dat het migratiebeleid van de EU zowel 
legale als ‘niet-reguliere’ migratie391 moet omvatten.392 Volgens het Comité van 
de Regio’s kan illegale tewerkstelling voorkomen worden door meer te inspec-
teren en de procedures voor legale (seizoens)migratie te verbeteren.393 Daarnaast 
zou de rechtsgrondslag zich moeten toepassen op ‘de bestrijding van niet-
reguliere arbeid en dus ook op de vermindering van niet-reguliere migratie en 
niet andersom’.394 
 
2.5.3 ONDERHANDELINGEN IN DE RAAD EN MET HET EP 

Schierle en Peers verschillen van mening over de mogelijkheden om de invloed 
van het Europees Parlement in de trilogue te kunnen ontwaren. Peers is van 
mening dat dit mogelijk is door de uiteindelijke richtlijn te vergelijken met het 
rapport van het Europees Parlement.395 Overige wijzigingen die nog zijn 
aangebracht in de richtlijn zijn volgens Peers op verzoek van de Raad opge-
nomen.396 Schierle is het met deze methode niet eens en stelt dat sommige van 
de voorstellen in het rapport van het EP slechts herhalen wat op dat moment de 
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stand van de onderhandelingen in de Raad was.397 Volgens Schierle is een 
vergelijking tussen het rapport van het EP en de uiteindelijke richtlijn onvol-
doende om bepaalde wijzigingen aan een specifiek orgaan toe te kunnen 
schrijven.398 Gezien het informele karakter van de trilogue ben ik met Schierle 
van mening dat het enkele vergelijken van de ontwerptekst en het rapport van 
het EP niet voldoende is om elke wijziging aan de juiste actor toe te kunnen 
schrijven. In dit overzicht komen daarom de belangrijkste wijzigingen aan bod, 
die waar mogelijk worden toegeschreven aan het instituut dat daarvoor 
verantwoordelijk was. 

Aan de preambule is door het EP toegevoegd dat het bij tewerkstelling gaat 
om activiteiten die worden of behoren te worden bezoldigd.399 Op verzoek van 
de Raad zijn in artikel 2 staten en overheidslichamen uitgezonderd van het 
begrip rechtspersoon.400 De reden hiervoor is niet te achterhalen. In Nederland 
worden overigens af en toe overheidslichamen zoals gemeenten en ministeries 
gewoon beboet wegens illegale tewerkstelling. Ook de definitie van arbeids-
gerelateerde uitbuiting is toegevoegd op verzoek van de Raad.401 Volgens de 
strafrecht werkgroep is deze definitie te vaag en ze stelde voor deze te 
schrappen.402 Dit is niet gebeurd. 

Het oorspronkelijk voorstel voor artikel 3, de centrale verbodsbepaling, 
lijkt veel op de uiteindelijke tekst. In het oorspronkelijke voorstel werd 
gesproken over ‘arbeid’ in plaats van ‘tewerkstelling’. In de onderhande-
lingsfase zijn veel (uitgebreide) tekstvoorstellen gedaan door de verschillende 
lidstaten en is er veel onderhandeld. Hongarije, Griekenland en Polen stelden 
voor geen centrale verbodsbepaling op te nemen.403 In plaats daarvan breidde de 
Commissie de tekst uit. In een nieuw voorstel werden lidstaten verplicht de 
tewerkstelling te verbieden van vreemdelingen voor activiteiten waarvoor, naar 
nationaal recht, een vergoeding moet worden betaald, voor of onder de leiding 
van een werkgever.404 Daar kon een aantal lidstaten405 zich niet in vinden en de 
tekst werd weer, zo goed als, terug veranderd naar het oorspronkelijke voorstel. 
Nederland stelde voor ook werk waarvoor geen vergoeding betaald hoort te 
worden onder de verbodsbepaling te laten vallen.406 Dit Nederlandse voorstel 
was succesvol: er volgde een aanpassing van het artikel waarbij de eis voor 
betaling wegviel. Hoewel in het Nederlandse systeem ook vrijwilligerswerk kan 
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worden beboet op grond van de Wav, was het niet noodzakelijk de betalingseis 
weg te laten om het Nederlandse systeem in stand te houden. De richtlijn is 
immers minimumharmonisatie, strengere regels op lidstaatniveau zijn 
toegelaten.  

Het oorspronkelijke voorstel voor artikel 4 sprak van notificering binnen 
een week na aanvang èn beëindiging van de tewerkstelling. Zowel de termijn 
van een week na aanvang als de melding na beëindiging van de tewerkstelling 
zijn geschrapt (richtlijnvoorstel artikel 4, tweede lid).407 In eerste instantie was 
het derde lid als een apart artikel opgenomen in het voorstel. Het voorgestelde 
artikel 5 luidde: ‘De lidstaten zien erop toe dat werkgevers niet aansprakelijk 
worden gesteld voor een inbreuk op artikel 3 indien zij kunnen aantonen dat zij 
aan de verplichtingen van artikel 4 hebben voldaan.’ De Europese Commissie 
benadrukte verder tijdens de onderhandelingen over artikel 4 dat het proportio-
naliteitsbeginsel in acht moet worden genomen bij de beoordeling van kleine 
overtredingen.408 Dat zal vooral betrekking hebben gehad op overtredingen van 
het eerste lid.  

Enkele lidstaten onder aanvoering van Duitsland verzochten de Commissie 
duidelijk te maken dat met de ‘effective, proportionate and dissuasive sanctions’ 
in artikel 5 bestuursrechtelijke sancties bedoeld worden.409 De Commissie liet 
weten dat het gaat om een standaardformulering en dat enkele lidstaten de 
sancties wellicht in het strafrecht onder zullen brengen.410 Uit de wijziging van 
de term financial penalties naar financial sanctions in artikel 5 moet volgens 
Schierle worden opgemaakt dat het hier gaat om bestuursrechtelijke sancties en 
niet om strafrechtelijke sancties.411 Het vaststellen van een bepaald soort 
strafrechtelijke sancties is bovendien geen bevoegdheid van de EG.412 Dit laat 
onverlet dat lidstaten wel vrijwillig de sancties in het strafrecht onder kunnen 
brengen. Aan de matiging van sancties bij tewerkstelling voor persoonlijke 
doelen is door het EP de voorwaarde toegevoegd dat de overtreding niet gepaard 
gegaan mag zijn met arbeidsgerelateerde uitbuiting.413 

In het originele ontwerp schreef de richtlijn voor dat elke inbreuk bestraft 
moet worden met doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties.414 
Omdat dit strijd oplevert met de in sommige lidstaten bestaande discretionaire 
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bevoegdheid van bestuursorganen (administrative bodies) om wel of niet een 
bestuursrechtelijke sanctie op te leggen is de plicht tot handhaving geschrapt.415 
In het eerste conceptvoorstel van de richtlijn was het verhalen van de terugkeer-
kosten op de werkgevers verplicht. Nederland heeft samen met Zweden 
voorgesteld om dit kostenverhaal optioneel te maken.416 Op voorstel van de 
Commissie is vervolgens bepaald dat, in plaats van het verhalen van de kosten, 
de gemiddelde kosten onderdeel uit kunnen maken van de financiële sancties 
zoals bedoeld onder sub a.417  

De kern van artikel 6, met betrekking tot de nabetaling van loon door 
werkgevers, is ongewijzigd gebleven ondanks Duitse inspanningen om deze 
bepaling facultatief te maken.418 Wel is een aantal aspecten van dit artikel al in 
de Raad afgezwakt. In het oorspronkelijke voorstel zou de vordering automa-
tisch in werking gesteld worden. Dit was voor veel lidstaten onoverkomelijk nu 
dat een verregaande ingreep op de nationale regels van het burgerlijk 
procesrecht zou betekenen.419 Ook de bepaling die uitzetting zou opschorten tot 
de betaling was voldaan is in de Raad gesneuveld.420 Nabetaling van de 
werkgevers moet ook de sancties die worden opgelegd wegens te laat betalen 
omvatten, zo is toegevoegd door de Raad. Het tweede lid, de mechanismen om 
de nabetaling te laten plaatsvinden, is ook op verzoek van de Raad toe-
gevoegd.421 

Artikel 7 is een aanvulling op artikel 5. Nederland had bezwaar tegen deze 
bepaling omdat het niet mogelijk zou zijn binnen de gegeven implementatie-
termijn van twee jaar het hoofdstuk over subsidies in de Awb en de aanbe-
stedingswetgeving aan te passen.422 Bij de behandeling van de richtlijn zijn dan 
ook bedenkingen geuit bij sub a en c van dit artikel, maar dat leidde niet tot 
aanpassingen.423 Tijdens de onderhandelingen zijn er, naast de hiervoor ge-
noemde Nederlandse bezwaren, nog twee andere aspecten onderwerp van 
discussie geweest. Zo werden de verwijzingen naar de Europese financiering 
toegevoegd door het EP.424 De mogelijkheid om de maatregelen niet toe te 
passen bij natuurlijke personen indien de tewerkstelling hun persoonlijke doelen 
dient is toegevoegd door de Raad.425 In het oorspronkelijke voorstel van de 
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Commissie waren natuurlijke personen sowieso al vrijgesteld van deze 
maatregelen.426  

Artikel 8, betreffende de ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen en 
sancties, is een aantal keer gewijzigd in de loop van de onderhandelingen in de 
Raad. In het oorspronkelijke voorstel werden alle opdrachtgevers en aannemers 
in de keten verantwoordelijk gesteld voor nabetalingen op grond van artikel 6 en 
sancties op grond van artikel 5. In het oorspronkelijke voorstel was het mogelijk 
iedere opdrachtgever in de keten gezamenlijk of alleen aan te spreken. Onder-
linge aansprakelijkheid en verhaal tussen de opdrachtgevers en werkgevers kon 
op basis van het nationale recht worden afgedaan.427 Na kritiek van lidstaten 
werd in de bepaling opgenomen dat de hogere opdrachtgevers slechts 
aansprakelijk konden worden gesteld indien zij van de illegale tewerkstelling 
wisten of hadden moeten weten.428 Een minderheid van de lidstaten vond dit ook 
te ver gaan en stelde voor om de zinsnede ‘hadden moeten weten’ te schrap-
pen.429 Het artikel werd door de Commissie wederom aangepast. Nu werd 
voorgesteld dat op grond van het eerste lid de opdrachtgever van de werkgever 
naast de werkgever aansprakelijk gesteld kon worden voor de nabetalingen en 
sancties.430 Eigenlijk dezelfde inhoud als het tweede lid van het voorstel, zoals 
opgemerkt door Polen. Op grond van het derde lid werd de aansprakelijkheid 
uitgesloten voor aannemers en opdrachtgevers indien ze de gepaste zorgvul-
digheid betracht hadden. Het vierde lid regelde de aansprakelijkheid in het geval 
van een langere keten. De hogere aannemers en opdrachtgevers konden enkel 
aansprakelijk gesteld worden indien ze van de illegale tewerkstelling op de 
hoogte waren. Er was veel kritiek op dit voorstel, Nederland stelde, zonder 
succes, voor de ketenaansprakelijkheid voor nabetalingen van loon te schrappen 
en het artikel enkel betrekking te laten hebben op de ketenaansprakelijkheid van 
sancties zoals bedoeld in artikel 5.431 

Met betrekking tot de strafrechtelijke sancties in artikel 9 was een aantal 
lidstaten van mening dat op basis van de effectbeoordeling niet kon worden 
gesteld dat de strafrechtelijke sancties noodzakelijk waren in deze richtlijn. Na 
enkele wijzigingen in de inhoud van het artikel is een meerderheid van de 
lidstaten in de Raad akkoord gegaan met dit artikel.432 Vier lidstaten (Finland, 
Hongarije, Polen en Zweden) gaven een verklaring waarin ze stelden dat aan de 
door het HvJ EU gestelde voorwaarden voor het voorschrijven van straf-
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rechtelijke sancties niet was voldaan.433 Uiteindelijk stemde Zweden tegen de 
richtlijn en onthield Finland zich van stemming.434 De omstandigheden 
waaronder de inbreuk dient te worden gekwalificeerd als een strafbaar feit zijn 
tijdens de onderhandelingen in de Raad regelmatig gewijzigd. In het eerste lid 
werd de zinsnede ‘elk van de’ toegevoegd, om duidelijk te maken dat slechts 
aan een van de voorwaarden hoeft te zijn voldaan.435 Tevens werd de zinsnede 
‘als bepaald in het nationaal recht’ toegevoegd. Dit duidt op ruimte om de 
omstandigheden naar nationaal recht in te vullen.436 In het originele voorstel 
moest er onder andere strafrechtelijk worden opgetreden bij een herhaling 
binnen twee jaar. Omdat dit nogal wat vragen opriep (wanneer is er sprake van 
een overtreding, wanneer van een herhaling?) is dit op verzoek van de strafrecht 
werkgroep geschrapt en vervangen door ‘voortdurend herhaald’.437 Het EP 
voegde daar ‘blijft doorgaan’ aan toe.438 In sub b wordt gesproken over een 
‘aanzienlijk aantal’. In het oorspronkelijke voorstel was opgenomen dat sprake 
is van een ‘aanzienlijk aantal illegale vreemdelingen’ als tenminste vier 
onderdanen van derde landen illegale arbeid verrichten.439 In een latere variant 
kwam daarbij dat er ook sprake was van een aanzienlijk aantal wanneer 
tenminste 50% van de werknemers illegaal verblijft.440 Twee maanden later 
verdwijnen, op voorstel van het Franse voorzitterschap, allebei de eisen en 
wordt alleen nog gesproken van een ‘aanzienlijk aantal’.441 Een verdere toe-
lichting op dit aantal is niet opgenomen. De invulling hiervan is dus kennelijk 
aan de lidstaten overgelaten. Ook bij sub c is er een aantal specifieke elementen 
die de definitieve tekst van de richtlijn niet hebben gehaald, zoals een invulling 
van uitbuiting (‘geweld, bedreiging, intimidatie en vernederende behandeling’). 
Sub e, het tewerkstellen van een minderjarige, is toegevoegd door de Raad en 
het EP, 442 dit stond niet in het originele voorstel.443  

De Commissie stelde voor het tweede lid van artikel 10, de samenloop met 
andere sancties, te verplaatsen naar de preambule.444 Onder druk van het EP is 
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het lid in het artikel blijven staan.445 Wel verdween de verwijzing naar artikel 6 
tot en met 8 van de richtlijn.446 

Artikel 12 stond niet in het originele voorstel van de Commissie, maar is 
het resultaat van een amendement van het EP tijdens de medebeslissings-
procedure. In dit artikel staat de optionele mogelijkheid tot ‘naming and 
shaming’ en het regelt de oplegging van sancties en maatregelen tegen 
rechtspersonen. 

Het tweede lid van artikel 13, betreffende het faciliteren van klachten, is 
toegevoegd door het EP en grotendeels gebaseerd op het voorstel van het 
Comité voor Werkgelegenheid.447 Het EP slaagde er niet in om de categorieën 
illegaal tewerkgestelde werknemers die in aanmerking komen voor een 
voorlopige verblijfsvergunning uit te breiden. Het EP wilde klokkenluiders en 
alle werknemers die hebben gewerkt onder de omstandigheden van artikel 9, 
eerste lid, onder d toevoegen.448 

Het derde lid is toegevoegd op verzoek van vakbonden en Ngo’s. Op grond 
van dit lid kunnen organisaties of individuen die de werknemers helpen bij het 
indienen van een klacht op grond van deze richtlijn niet worden bestraft wegens 
verboden hulp aan derdelanders zonder geldige verblijfstitel zoals bedoeld in 
Richtlijn 2002/90/EG ten aanzien van hulpverlening bij illegale binnenkomst, 
doortocht en verblijf.449 De Commissie vond, naar mijn mening terecht, dat deze 
bepaling eigenlijk overbodig is.450 Het helpen bij het indienen van een dergelijke 
klacht valt namelijk niet onder de reikwijdte van de genoemde richtlijn. 

De Commissie heeft vlak voor het indienen van de ontwerprichtlijn bij de 
Raad en het EP besloten een kwantitatieve inspectienorm toe te voegen aan het 
ontwerp voor de richtlijn. Na kortstondige consultatie van GHK stelde de Com-
missie het inspectiepercentage van 10% van alle geregistreerde bedrijven voor. 
Dit was niet gebaseerd op de praktijk in de lidstaten of het onderzoek dat GHK 
verrichtte voorafgaand aan het voorstel van de Commissie.451 Tijdens de 
onderhandelingen was dit een van de meest controversiële punten. Volgens 
Schierle voornamelijk vanwege de kosten die zoveel inspecties met zich mee 
zouden brengen. De Commissie berekende dat de extra kosten voor de lidstaten 
gezamenlijk ongeveer 1,14 miljard zouden bedragen plus een negatief econo-
misch effect van 190 miljoen.452 Junkert en Kreienbrink zijn van mening dat de 
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extra kosten voor Duitsland alleen al ongeveer 770 miljoen euro zou bedra-
gen.453 Hierdoor ontstond twijfel of het voorstel op deze wijze wel in lijn is met 
de beginselen van proportionaliteit en effectiviteit.454 De Commissie stelde zich 
op het standpunt dat een ambitieus inspectieniveau zeer belangrijk was. Immers, 
de meeste lidstaten beschikten reeds over wetgeving op grond waarvan hand-
having mogelijk was, maar, zo bleek uit de effectbeoordeling,455 er was sprake 
van inadequate handhaving.456 Het EP stelde voor om de norm op 5% te leg-
gen.457 De lidstaten konden zich hierin niet vinden. Zij bepleitten met succes een 
kwalitatieve inspectienorm in plaats van deze kwantitatieve. De Raad heeft de 
inspectienorm uiteindelijk geschrapt.458  

Artikel 15, dat benadrukt dat ten aanzien van de sociale rechten voor de 
vreemdelingen gunstiger bepalingen zijn toegestaan, is toegevoegd op initiatief 
van het EP.459 Schierle merkt op dat de bepaling eigenlijk overbodig is aange-
zien de hele richtlijn strekt tot het stellen van minimumnormen.460 Het maakt 
enkel expliciet dat de minimumharmonisatie niet enkel op de handhavings- en 
sanctievoorschriften ziet maar ook op de voorschriften met betrekking tot de 
bescherming van de werknemers.461  

 
2.5.4 ANALYSE 

Grofweg zijn de op- en aanmerkingen, voorstellen en bezwaren die tijdens de 
onderhandelingen in de Raad en met het EP naar voren zijn gebracht onder te 
verdelen in twee groepen. Aan de ene kant voorstellen om de richtlijn uit te 
breiden, met name ten aanzien van de rechten voor de werknemers. Deze 
voorstellen zijn grotendeels afkomstig van het EP. Aan de andere kant zijn er 
veel voorstellen geweest om de bepalingen in de richtlijn te beperken. Deze 
voorstellen, waarvan een groot aantal is gehonoreerd, zijn vrijwel allemaal 
afkomstig van de lidstaten. Bij bijna elke bepaling heeft een of meer lidstaten 
voorgesteld de bepaling af te zwakken, te verwijderen of optioneel te maken. 
Het is duidelijk dat de lidstaten met name streven naar een richtlijn die zo min 
mogelijk aanpassingen van het nationale recht vraagt. Dit is overeenkomstig de 
rol en positie van de lidstaten bij de totstandkoming van de Gezinsherenigings-
richtlijn en de Procedurerichtlijn die Strik beschrijft. Zij concludeert dat 
Nederland en Duitsland in de onderhandelingen over deze richtlijnen hun 
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nationale belangen voorop stelden. Deze belangen hielden in: ‘het kunnen 
behouden van hun wetgeving en bij voorkeur van nationale beleidsvrijheid’.462 
Volgens Peers gebruiken de lidstaten hun positie binnen de besluitvormings-
procedure van de EG om vrijwel ongelimiteerde beleidsvrijheid te behouden 
met betrekking tot maatregelen ten aanzien van immigratie en asiel.463 

Twee belangrijke onderwerpen tijdens de onderhandelingen waren de 
strafrechtelijke sancties en de inspectienorm. De strafrechtelijke sancties 
leverden veel kritiek op van de lidstaten, ook na enkele aanpassingen 
betreffende de reikwijdte. Uiteindelijk hebben twee lidstaten vanwege deze 
reden niet ingestemd met de richtlijn. Er vallen twee dingen op bij de 
totstandkoming. Ten eerste dat er ondanks de grote bezwaren van de lidstaten 
toch in eerste lezing een akkoord is bereikt. Zowel de lidstaten als het EP 
hebben, ondanks de vele, regelmatig terechte, kritiek in eerste lezing ingestemd 
met het voorstel. Zó belangrijk was het weren van de strafrechtelijke sancties 
klaarblijkelijk ook niet. Dit blijkt ook uit het feit dat geen van de lidstaten een 
juridische actie heeft ondernomen tegen de richtlijn. Op de tweede plaats valt de 
houding van de Commissie op. Ondanks dat er eigenlijk geen feitelijke onder-
bouwing aanwezig is van de noodzaak van strafrechtelijke sancties én de 
kritische houding van de lidstaten en het EP heeft de Commissie toch steeds vast 
gehouden aan de strafrechtelijke sancties. Klaarblijkelijk is er veel belang 
gehecht aan het opnemen van de strafrechtelijke sancties (dat blijkt ook uit de 
reactie op het GHK rapport dat in eerste instantie strafrechtelijke sancties niet 
nodig achtte). Waar deze voorkeur voor strafrechtelijke sancties vandaan komt 
is helaas niet te achterhalen. Geconcludeerd kan worden dat de Commissie in de 
onderhandelingen andere prioriteiten heeft gesteld dan op basis van de voorbe-
reidende documenten was te verwachten. De lidstaten hebben in een gezame-
lijke inspanning een aantal van de verplichtingen weten af te zwakken. Het 
strafrecht was omstreden, maar zowel de lidstaten als het EP hebben uiteindelijk 
maar weinig moeite gedaan het strafrecht te schrappen uit de richtlijn.  

De inspectienorm, die eigenlijk een van de speerpunten van de richtlijn had 
moeten zijn, was matig onderbouwd en werd derhalve snel uit het voorstel 
geschrapt. De enigszins afwerende houding van de lidstaten komt ook tot 
uitdrukking bij de inspectienorm. De inspectienorm is pas op een laat moment 
toegevoegd en onmiddellijk gesneuveld. Dit past in de houding van de lidstaten, 
die erop gericht zijn zo min mogelijk verplichtingen voor zichzelf in het leven te 
roepen. Gezien het rapport van GHK en de effectbeoordeling was het te 
verwachten dat de Commissie op zijn minst net zo standvastig zou zijn bij de 
inspectienorm als ze is geweest bij de strafrechtelijke sancties. Op basis van die 
documenten immers, is de noodzaak voor daadwerkelijke handhaving veel 
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groter dan de noodzaak voor uitbreiding van het sanctiearsenaal van de lidstaten 
met strafrechtelijke sancties. Desondanks heeft de Commissie de norm vrij snel 
opgegeven. Wellicht was een en ander anders verlopen wanneer er in het GHK 
rapport en de effectbeoordeling al gedegen onderzoek was gedaan naar 
inspectienormen en er op basis daarvan tot een redelijk percentage was ge-
komen. Deze wijze van wetgeving, waarbij het inspectiepercentage op het 
laatste moment zonder enige onderbouwing op 10% is bepaald, roept als 
vanzelfsprekend weerstand op.  

2.6 CONCLUSIE 

De Werkgeverssanctierichtlijn heeft als doel het bestrijden van illegale 
tewerkstelling door het verbieden van de tewerkstelling van derdelanders zonder 
geldige verblijfstitel. Met het oog hierop zijn minimumnormen vastgesteld voor 
de handhaving van dit verbod jegens werkgevers. De minimumnormen bestaan 
uit preventieve maatregelen, sancties en privaatrechtelijke bepalingen. Door het 
bestrijden van illegale tewerkstelling beoogt de Commissie een van de pull 
factoren voor illegale migratie, namelijk de mogelijkheid om zonder geldige 
verblijfstitel te werken binnen de EU, weg te nemen. De richtlijn maakt deel uit 
van het integraal migratiebeleid van de EU. Dit beleid bestaat voor het grootste 
deel uit instrumenten die de toegang tot de EU regelen. Een aantal instrumenten, 
waaronder deze richtlijn, dient ter afsluiting van de niet-officiële toegangsroutes 
tot de EU. Het Europese migratiebeleid is ontstaan na het Verdrag van 
Amsterdam, binnen de Ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht. De richtlijn 
lijkt op het eerste gezicht een logisch gevolg van de ontwikkeling van het inte-
graal migratiebeleid. Echter, in de jaren ’70 van de vorige eeuw is een zeer 
vergelijkbare richtlijn voorgesteld, inclusief strafrechtelijke sancties. Deze 
richtlijn is twee jaar na een eerste, onsuccesvolle, bespreking in 1976 opnieuw 
geformuleerd. De versie uit 1978 vertoont grote parallellen met de huidige 
richtlijn, maar is nooit besproken in het EP. Uiteindelijk is de ontwerprichtlijn 
uit 1978 in 1988 ingetrokken. Ten tijde van deze ontwerprichtlijn bestond er in 
de EG nog geen grondslag voor instrumenten met betrekking tot migratie. De 
ontwerprichtlijn maakte deel uit van het sociaal beleid van de EG: het doel was 
het verbeteren van de sociale omstandigheden van de werknemers en het 
voorkomen van uitbuiting van buitenlandse werknemers. De richtlijn uit 2009 
heeft wel een grondslag in de migratiebepaling van het VWEU en dient als 
instrument ter controle van de immigratie. In 1976/78 was de verbetering van de 
sociale positie van illegaal tewerkgestelde vreemdelingen een doel op zich. In 
2009 is de verbetering van de positie slechts een middel om illegale tewerk-
stelling minder aantrekkelijk te maken voor werkgevers. Net als de richtlijn uit 
1978 bevat de richtlijn dus enkele sociale bepalingen die de werknemers ten 
goede komen. Enkele academici en betrokkenen stellen dan ook dat de richtlijn 
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op een bredere grondslag gestoeld had moeten worden.464 De effecten van de 
sociale rechten in de richtlijn zijn in de voorbereiding van de richtlijn niet 
onderzocht. Ze worden in de voorbereidende studie van GHK slechts genoemd 
als ‘essentiële vergezellende maatregelen’ bij een van de onderzochte beleids-
opties.465 Dit terwijl deze bepalingen wel een grote impact kunnen hebben op de 
werkgevers, werknemers en lidstaten. 

Naast de sociale bepalingen bevat de richtlijn een aantal sancties en 
maatregelen die moeten worden toegepast ten aanzien van werkgevers die zich 
schuldig maken aan illegale tewerkstelling. Eén van de meest in het oog 
springende sancties is de verplichting werkgevers onder bepaalde omstandig-
heden strafrechtelijk te vervolgen. De noodzaak van deze strafrechtelijke 
sancties is niet gebleken uit de voorbereidende onderzoeken. Hoewel werd 
gesteld dat de strafrechtelijke sancties in de lidstaten bewezen effectief zijn, 
blijkt dat niet uit het feitenmateriaal van het GHK-onderzoek of de effect-
beoordeling. Toch waren de strafrechtelijke sancties voor de Commissie één van 
de belangrijkste onderdelen van de richtlijn. Zelfs zo belangrijk, dat een advies 
van het onderzoeksbureau GHK, dat inhield dat strafrechtelijke sancties niet 
noodzakelijk waren, op verzoek van de Commissie werd herschreven zodat het 
rapport de opneming van strafrechtelijke sancties in de richtlijn wel onder-
steunde. Een advies van het IAB om ook een variant zonder strafrechtelijke 
sancties te onderzoeken werd wegens tijdsgebrek niet opgevolgd. Het opnemen 
van strafrechtelijke sancties is niet gebaseerd op een beargumenteerde keuze. 
Ten aanzien van de opneming van strafrechtelijke sancties in de richtlijn is naar 
mijn mening de noodzaak voor de strafrechtelijke sancties niet afdoende 
aangetoond. De voorbereidende documenten tonen niet aan waarom straf-
rechtelijke sancties onontbeerlijk zijn voor de volledige doeltreffendheid van de 
door de vastgestelde normen. Er is zelfs afgeweken van een wél beargu-
menteerde keuze om geen strafrecht op te nemen. Ondanks bezwaren van de 
lidstaten en het EP heeft de Commissie vast gehouden aan de strafrechtelijke 
sancties. Tijdens de onderhandelingen over de richtlijn heeft het EP voor-
namelijk getracht de bepalingen uit de richtlijn, met name die ten aanzien van de 
rechten voor de werknemers, uit te breiden. De lidstaten op hun beurt hebben bij 
vrijwel elk artikel getracht de bepalingen af te zwakken, te schrappen of 
optioneel te maken. Een onderdeel van de conceptrichtlijn, dat volgens de 
onderzoeken en effectbeoordeling essentieel was, betrof de invoering van een 
inspectienorm. De lidstaten beschikken immers vrijwel allemaal reeds over een 
arsenaal aan instrumenten, maar de feitelijke handhaving bleef bij sommige 
lidstaten achterwege. Het EESC benadrukte in haar advies bij de totstandkoming 
van de richtlijn dat het gebrek aan capaciteit bij toezichthouders in verhouding 
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met het grote aantal te controleren bedrijven zal zorgen voor problemen bij de 
uitvoering van de richtlijn.466 Ook volgens het Comité van de Regio’s zijn extra 
inspecties nodig om illegale tewerkstelling te voorkomen.467 De Commissie 
heeft de oorspronkelijke kwantitatieve inspectienorm op een laat moment 
toegevoegd en zonder motivering op 10% bepaald terwijl het eigenlijk een van 
de speerpunten van de richtlijn had moeten zijn. Deze manier van wetgeving, 
gecombineerd met de afwerende houding van de lidstaten tegen alle bepalingen 
die verplichting voor de lidstaten in het leven roepen, heeft er toe geleid dat de 
inspectienorm onmiddellijk weer gesneuveld is.
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