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HOOFDSTUK 3 – De handhaving van het verbod op illegale 

tewerkstelling in Nederland 

3.1 INLEIDING 

Na de bespreking van de totstandkoming, inhoud en reikwijdte van de Werk-
geverssanctierichtlijn komt in dit hoofdstuk de handhaving van het verbod op 
illegale tewerkstelling in Nederland aan bod. Het doel van dit hoofdstuk is het 
weergeven van (de ontwikkeling van) de handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling in Nederland, de gebruikte instrumenten, de overwegingen die 
hieraan ten grondslag liggen en de verhouding tussen strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke handhaving.468 Dit hoofdstuk start met een beschrijving van 
de strafrechtelijke handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling sinds de 
inwerkingtreding van de Wav in 1995 tot de invoering van de bestuurlijke boete 
in 2005. De strafrechtelijke handhaving was mogelijk via de Wav, in combinatie 
met de Wed, en via artikel 197b Wetboek van Strafrecht (Sr). Na deze 
beschrijving wordt de opmars van de bestuurlijke boete in het Nederlandse recht 
besproken. In 2005 werd de bestuurlijke boete ingevoerd in de Wav ter 
vervanging van de strafrechtelijke handhaving via de Wed. De handhaving van 
de Wav is sindsdien voor het grootste deel bestuursrechtelijk, slechts bij 
herhaalde recidive was er aanvankelijk (tot één januari 2013) nog sprake van 
strafrechtelijke vervolging. Daarna komt het debat aan de orde over de algemene 
verschillen tussen straf- en bestuursrechtelijke handhaving. De invoering van de 
strafbeschikking heeft de convergentie tussen het strafrecht en bestraffend 
bestuursrecht vergroot. Door deze convergentie is het steeds lastiger een 
beargumenteerde keuze te maken voor het toepassen van straf- of 
bestuursrechtelijke handhaving. 

De in 2009 aangenomen Werkgeverssanctierichtlijn eist, onder bepaalde, 
verzwarende omstandigheden, strafrechtelijke handhaving van het verbod op 
illegale tewerkstelling. In 2012 wordt de richtlijn uiteindelijk door Nederland 
geïmplementeerd. Nederland is van mening dat artikel 197b Sr, een zeer weinig 
toegepast artikel, volstaat ter implementatie van de verplichtingen uit artikel 9 
en 10 van de richtlijn. De veel gebruikte bestuursrechtelijke handhaving blijft 
bestaan. Na de bespreking van de implementatie worden twee nieuwe wetten 
besproken die in 2013 in werking zijn getreden. Deze wetten, de Wet 
aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet Modern 

                                                        
468

   In 2010 is, in het kader van de aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en 

Saba, de Wet arbeid vreemdelingen BES ingevoerd als opvolger van de Landsverordening 

arbeid vreemdelingen (03-08-2001, P.B. 2001, no. 82). De Wav BES kan enkel strafrechtelijk 

worden gehandhaafd. Vanwege de gecompliceerde staatsrechtelijke situatie valt deze wet 

buiten het bestek van dit proefschrift. 
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Migratiebeleid,469 brengen wijzigingen aan in de handhaving van de Wav. 
Opvallend aan de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving is niet alleen dat nu ook de laatste verwijzing naar het strafrecht (bij 
herhaalde recidive), uit de Wav geschrapt wordt, maar ook, en vooral, de manier 
waarop er afstand wordt genomen van het strafrecht. Volgens de memorie van 
toelichting is het strafrecht niet flexibel genoeg en worden er te lage straffen 
opgelegd. De verhouding tussen straf- en bestuursrechtelijke handhaving in 
Nederland die hier uit blijkt is het onderwerp van het laatste deel van dit 
hoofdstuk.  

3.2 STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING VAN HET VERBOD OP ILLEGALE 

TEWERKSTELLING 

3.2.1 INVOERING WET ARBEID VREEMDELINGEN 

De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling tussen 1995 en 2005 is 
gebaseerd op de Wav.470 De Wav is op 1 september 1995 in werking getreden471 
als opvolger van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (Wabw).472 De Wabw 
werd in 1979473 ingevoerd nadat in de tweede helft van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw de economische situatie sterk verslechterde en de werkloosheid 
opliep. Er ontstond behoefte een restrictief toelatingsbeleid. In de Wabw werd 
de voorrang van Nederlands en Europees arbeidsaanbod explicieter neer-
gelegd.474 Begin jaren negentig kwam de Wabw ter discussie te staan. Uit de 
memorie van toelichting bij de Wav blijkt dat een drietal factoren een rol 
speelde bij het voornemen om de Wabw te vervangen.475 Ten eerste nam de 
omvang van de immigratie aanzienlijk toe. En niet alleen de totale immigratie-
omvang nam toe, ook het aantal verschillende nationaliteiten steeg. Bovendien 
veranderden de motieven voor immigratie. Kwamen in de jaren zestig en 
zeventig migranten, volgens de memorie van toelichting, voornamelijk op 
verzoek van de Nederlandse werkgevers en regering naar Nederland,476 begin 
jaren negentig kwamen migranten veelal uit eigen beweging naar Nederland, 
vanwege de sociaal-economische omstandigheden in hun land van herkomst. 
Een ander belangrijk motief voor de immigratie werd de gezinshereniging.477 

                                                        
469

  Zie respectievelijk par. 3.3.4 en par. 3.3.5 van dit hoofdstuk. 
470

  Stb. 1994, 959. 
471

  Stb. 1995, 405. 
472

  Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 1. In het oorspronkelijke wetsvoorstel heette de 

wet overigens nog de ‘Wet tewerkstelling vreemdelingen’, maar dit werd gewijzigd vanwege 

de connotatie met de Tweede Wereldoorlog. De naam tewerkstellingsvergunning is wel 

behouden merkt De Lange op, De Lange 2007. 
473

  Voor de periode van vóór 1979, zie De Lange 2007, Franssen 2013. 
474

  Verboom 2007, p. 9. 
475

  Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3. 
476

  Onder andere via wervingsovereenkomsten. 
477

  Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 3. 
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Een tweede factor die een rol speelde bij de introductie van de nieuwe wet was 
de uitbreiding van de Europese Unie.478 Door deze uitbreiding, plus de 
totstandkoming van de EER in 1992,479 werd het makkelijker om via de interne 
Europese arbeidsmarkt in de arbeidsbehoefte te voorzien.480 De derde factor die 
aanleiding gaf tot het herzien van de Wabw was de wisselende omvang van de 
werkloosheid. Volgens het kabinet was het onmogelijk om een specifiek op 
bepaalde factoren toegesneden vergunningenbeleid te voeren. Hiervoor werden 
in de memorie van toelichting twee redenen aangevoerd. Enerzijds waren de 
weigeringsgronden van de Wabw in sommige gevallen onvoldoende restrictief, 
anderzijds bood de wet soms onvoldoende mogelijkheden om onder bepaalde 
extra voorschriften of tijdsbeperkingen gedoseerd vergunningen te ver-
strekken.481 De oorspronkelijke doelstellingen van de Wabw werden behouden 
in de nieuwe wet: restrictieve toelating van arbeidsmigranten; verbetering van 
de allocatie op de arbeidsmarkt; de bestrijding van illegale tewerkstelling en het 
laten van een zo groot mogelijke arbeidskeuze aan eenmaal duurzaam tot 
Nederland toegelaten vreemdelingen.482 
 
3.2.2 STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING 

Vanaf 1995 tot 2005 was strafrechtelijke handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling in de Wav via twee routes mogelijk: via de Wav in combinatie 
met de Wed483 en via artikel 197b Sr. Na de invoering van de bestuurlijke boete 
in 2005 verviel de strafrechtelijke vervolging via de Wav in de meeste gevallen. 
Slechts bij herhaalde recidive bleef strafrechtelijke vervolging mogelijk. Sinds 
1 januari 2013 is ook die mogelijkheid uit de Wav geschrapt.484 Artikel 197b Sr 
is nog steeds van kracht. 

3.2.2.1 WET ARBEID VREEMDELINGEN 

Artikel 2 is de centrale verbodsbepaling van de Wav. Dit artikel verbiedt het een 
werkgever om een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. In de Wed werd, tot de inwerkingtreding van de Wet 
aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving op 1 januari 2013,485 
overtreding van artikel 2 van de Wav gekwalificeerd486 als een economisch 

                                                        
478

  In 1994, ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel, bestond de EU uit 12 lidstaten. 
479

  De EER bestaat uit de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 
480

  Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 3. 
481

  Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 3. 
482

  Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 4. 
483

  Art. 2 Wav (oud), jo. 19c Wav (oud), jo, Art. 1, onder 4, Wed (oud) jo, art. 2, vierde lid, Wed 

(oud). 
484

  Vanwege de inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-

wetgeving. Zie par. 3.3.4 van dit hoofdstuk. 
485

  Zie par. 3.3.4 van dit hoofdstuk. 
486

  Art. 1, onder 4, Wed (oud). 
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delict.487 Artikel 19b Wav bepaalde dat er geen bestuurlijke boete opgelegd kon 
worden indien er sprake is van een strafbaar feit. Artikel 19c beschreef wanneer 
er sprake was van een strafbaar feit (de herhaalde recidive).488 Artikel 1 onder 4 
Wed kwalificeerde vervolgens de overtreding van voorschriften, gesteld bij of 
krachtens artikel 19c Wav als een economisch delict. Tot 2005 kwalificeerde 
artikel 2, vierde lid, Wed het strafbare feit als een overtreding.489 De maximale 
straf bedroeg zes maanden hechtenis, een taakstraf of een geldboete van de 
vierde categorie.490 Op grond van de Wed kon tevens een gehele of gedeeltelijke 
stillegging van de onderneming van de veroordeelde voor hoogstens een jaar 
worden opgelegd als bijkomende straf.491 

3.2.2.2 ARTIKEL 197B WETBOEK VAN STRAFRECHT 

Naast de vervolging op grond van de Wav bestaat de mogelijkheid om te vervol-
gen op grond van artikel 197b Sr. Dit artikel is in werking getreden op 
1 januari 1994.492 Het artikel stelt het doen verrichten van arbeid door iemand 
die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in Nederland heeft verschaft 
strafbaar.493 De maximale sanctie is een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 
of een geldboete van de vijfde categorie. De invoering van dit artikel vond 
plaats bij een grote wijziging van de Vreemdelingenwet en het Wetboek van 
strafrecht, begin jaren negentig.494 Volgens het kabinet was de ‘welhaast 
jaarlijks toenemende stroom van vreemdelingen die zich om uiteenlopende 
redenen hier te lande wensen te vestigen, [...] een voorwerp van blijvende zorg 
voor de Nederlandse overheid.’495 De Vreemdelingenwet uit 1965 was volgens 
het kabinet ‘niet een toonbeeld van heldere en doorzichtige regelgeving.’496 

                                                        
487

  Ook Art. 15 van de Wav, de verplichting een afschrift van de identificatie van de 

vreemdeling op te nemen in de administratie, was op grond van Art. 1, onder 4 van de Wed 

(oud) een economisch delict. 
488

  Van herhaalde recidive is sprake als de derde overtreding plaats vindt nadat  tweemaal binnen 

een aan de dag van het constateren van die overtreding  voorafgaande periode van 48 

maanden, met respectievelijke tussenliggende perioden van ten hoogste 24 maanden, voor een 

overtreding bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting een bestuurlijke 

boete is opgelegd die onherroepelijk is geworden. Art. 19c Wav (oud) juncto art. 1 onder 4 

Wed (oud). 
489

  Art. 2, eerste lid, Wed (oud). 
490

  Art. 7, onder c, Wed. 
491

  Art. 7, onder c, Wed. 
492

  Stb. 1993, 708. 
493

  Art. 197b Sr: Hij die een ander, die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in Nederland 

heeft verschaft, krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid doet verrichten, terwijl hij weet 

of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk is, 

wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde 

categorie. Stb. 1993, 707. 
494

  Kamerstukken II 1991/92, 22 735, nr. 2. 
495

  Kamerstukken II 1991/92, 22 735, nr. 3, p. 1. 
496

  Kamerstukken II 1991/92, 22 735, nr. 3, p. 1. 
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Onderdeel van deze vernieuwing was het tegengaan van immigratiestromen naar 
het illegale circuit op de arbeidsmarkt, die zouden kunnen worden versterkt door 
de nieuwe vreemdelingenwetgeving.497 Naast artikel 197b werden ook artikel 
197a (verbod op mensensmokkel) en 197c (verzwaring van strafmaat wanneer 
iemand van illegale tewerkstelling zijn ‘beroep of gewoonte’ maakt) ingevoerd. 
De combinatie van deze artikelen had ten doel: ‘adequate sancties te bedreigen 
tegen bepaalde vormen van grensoverschrijdende handel in illegale arbeids-
kracht, waarvan de dader zelden een enkele natuurlijke persoon is. Integendeel: 
het gaat hier om uiterst lucratieve georganiseerde hulpverlening – uit 
winstbejag – aan vreemdelingen, die in samengestelde deelneming wordt 
begaan, soms door rechtspersonen, soms door organisaties en soms door 
doelvermogens.’498 Hoewel de artikelen in samenhang blijkens de memorie van 
toelichting voornamelijk bedoeld zijn voor de aanpak van strafbare gedragingen 
in groepsverband en uit winstbejag, leent de formulering van artikel 197b, door 
het ontbreken van de eisen van gezamenlijkheid en winstbejag, zich ook voor de 
vervolging van particulieren die een vreemdeling zonder geldige verblijfstitel 
tewerkstellen, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad (HR).499 Ar-
tikel 197b stelt enkel strafbaar de tewerkstelling van vreemdelingen die 
wederrechtelijk in Nederland verblijven. Het illegaal tewerkstellen van legaal 
verblijvende vreemdelingen (bijvoorbeeld vreemdelingen die verblijven op 
grond van een studentenvisum langer dan het maximaal toegestane aantal uur 
laten werken) valt derhalve niet onder de reikwijdte van artikel 197b Sr. Dit 
komt overeen met de reikwijdte van de Werkgeverssanctierichtlijn die slechts 
ziet op derdelanders zonder geldige verblijfstitel.500 

3.2.2.3 FEITELIJKE HANDHAVING 1995 – 2005 

Feiten en cijfers over de strafrechtelijke handhaving van de Wav via de Wed tot 
2005 zijn te vinden in de ambtelijke evaluatie van de invoering van de bestuur-
lijke boete.501 Uit de evaluatie komt het volgende beeld naar voren. Bij een 
geconstateerde overtreding nam het onderzoek van de Arbeidsinspectie 
(inmiddels Inspectie SZW) al gauw een paar maanden in beslag. Onderdeel van 
dat onderzoek was de berekening van het genoten voordeel voor de werkgever. 
Dit onderzoek was nodig voor het vaststellen van de hoogte van eis of het 
transactievoorstel.502 Nadat het proces-verbaal van het onderzoek aan het 
Openbaar Ministerie (OM) was verzonden nam het OM de beslissing of de zaak 
met een transactie werd afgedaan of aangebracht bij de strafrechter. Bijna 90% 

                                                        
497

  Kamerstukken II 1991/92, 22 735, nr. 3, p. 7. 
498

  Kamerstukken II 1991/92, 22 735, nr. 3, p. 8. 
499

  HR 14 september 2004, ECLI:NL:HR:2004: AP4172, NJ 2004, 626, JV 2004, 424. 
500

  Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (5). 
501

  Kamerstukken II 2005/06, 17 050 en 29 523, nr. 332, p. 4. 
502

  Kamerstukken II 2005/06, 17 050 en 29 523, nr. 332, p. 4. 
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van de bij het OM aangeleverde zaken leidde tot een sanctie (transactie of 
veroordeling). Dit is een zeer hoog percentage, hetgeen vermoedelijk te maken 
heeft met de selectie van zaken die door de Inspectie SZW werden doorgestuurd 
naar het OM. De volgende tabel geeft de afhandeling van Wav-zaken weer: 
 

Jaar 1
ste

 

beoor-

deling 

Aantal 

beoordeelde 

strafzaken 

Open-

staand 

Afgerond

 Dag-

vaarding 

Dag-

vaarding 

Trans-

actie 

Sepot Voegen/ 

Over-

dracht 

2000 633 0% 36% 51% 11% 0% 

2001 748 2% 38% 47% 13% 1% 

2002 761 3% 35% 52% 10% 1% 

2003 781 18% 19% 48% 8% 1% 

Tabel 3.1: Overzicht afdoening strafzaken artikel 197b Sr.
503

  

 
De vervolging van Wav-feiten verschilde sterk per arrondissement: ‘het 
percentage transacties liep uiteen van 32% in Alkmaar tot 67% in Middelburg 
en Dordrecht. Het percentage dagvaardingen liep uiteen van 25% in Dordrecht 
tot 58% in Alkmaar, het percentage sepot van 0% in Middelburg tot 24% in 
Groningen. Transactiebedragen varieerden van € 750 (Alkmaar) tot € 1100 
(Amsterdam). Vonnissen varieerden tussen € 844 (Groningen) en € 1460 (Den 
Bosch). De stelregel was dat bij recidive de officier € 1800 per overtreding 
vorderde.’504  

3.3 BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING VAN DE WAV 2005 – 2013 

In 2005 wordt het handhavingssysteem van de Wav aangepast door middel van 
de invoering van de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen.505 De straf-
rechtelijke handhaving wordt voor het grootste deel vervangen door handhaving 
via bestuurlijke boetes. De bestuurlijke boete is een boete die buiten het formele 
strafrecht valt en wordt opgelegd door een bestuursorgaan. In zijn algemeenheid 
heeft de bestuurlijke boete sinds het begin van de jaren negentig een sterke 
opkomst gekend. Begin jaren negentig werd bijvoorbeeld al in de Wet Mulder 
en de Mediawet de mogelijkheid tot oplegging van een bestuurlijke boete 

                                                        
503

  Kamerstukken II 2004/05, 29 810, nr. 1-2, p. 73. 
504

  Kamerstukken II 2005/06, 17 050 en 29 523, nr. 332, p. 5. De evaluatie verwijst naar een 

onderzoek van SZW: ‘Onderzoek naar de effectiviteit van het opnemen van een 

voordeelberekening in processen-verbaal bij een overtreding van de Wet arbeid 

vreemdelingen’ uit december 2003. Dit onderzoek heb ik niet kunnen inzien. 
505

  Stb. 2004, nr. 705.  
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ingevoerd.506 Na het verschijnen van een advies van de Commissie voor de 
Toetsing van Wetgevingsprojecten (CTW) nam de invoering een verdere vlucht 
in de tweede helft van de jaren negentig.507 Sinds 1 juli 2009 kent titel 5.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een algemene regeling voor de bestuur-
lijke boete.508 De bestuurlijke boete wordt gedefinieerd als ‘de bestraffende 
sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijk verplichting tot betaling van een 
geldsom’.509 Na een algemene beschrijving van de opkomst en eigenschappen 
van de bestuurlijke boete in de volgende paragraaf komt de invoering van de 
Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen aan de orde. 
 
3.3.1 OPKOMST VAN DE BESTUURLIJKE BOETE 

In 1994 verscheen het rapport ‘Handhaving door bestuurlijke boeten’ van CTW. 
De CTW deed de aanbeveling om meer bestuursrechtelijke normen door middel 
van bestuurlijke boetes te handhaven. De CTW noemt drie argumenten voor de 
invoering van de bestuurlijke boete. Het eerste argument is dat ‘een adequate 
handhaving een integraal onderdeel dient te zijn van de uitvoering van iedere 
wettelijke regeling. De verantwoordelijkheid voor die handhaving berust [...] 
dan ook in de eerste plaats bij de instantie die met die uitvoering is belast’.510 
Het tweede argument is dat de strafrechtelijke procedure door de bijbehorende 
waarborgen ‘door de waarborgen waarmee zij is omkleed relatief zwaar, tijd-
rovend en kostbaar is’.511 Daar komt tot slot nog bij dat de strafrechtsketen ‘al 
geruime tijd in al haar onderdelen – opsporing, vervolging, berechting en 
executie – overbelast is. Dit maakt het des te noodzakelijker, van de straf-
rechtelijke handhaving alleen daar gebruik te maken waar het echt nodig is.’512 
De commissie pleit op deze gronden voor verdere invoering van de bestuurlijke 
boete en tekent daarbij aan dat een algemene regeling wenselijk zou zijn.513 De 
commissie gaf ook advies over de inrichting van een algemene boeteregeling en 
stelde twee modellen voor, het A en B model. Deze modellen zien op de moge-
lijkheid om al dan niet zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op te kunnen 
treden en op de vaststelling van de eventueel op te leggen boete. In model A 
staat in beginsel alleen de bestuursrechtelijke weg open. Strafrechtelijk optreden 
is dan niet meer mogelijk. Uitzonderingen hierop kunnen bij wet gemaakt 
worden en bijvoorbeeld gelegen zijn in het feit dat er sprake is van letsel of 

                                                        
506  

Verheij 1999.
 

507  
Voor een uitgebreide bespreking van het rapport, zie de volgende paragraaf. 

508  
Stb. 2009, 266. 

509  
Art. 5:40 Awb.

 

510  
CTW 94/1, p. 7.

 

511  
CTW 94/1, p. 7.

 

512  
CTW 94/1, p. 7.

 

513  
CTW 94/1, p. 38.
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schade. Daarmee worden feiten waardoor de rechtsorde ernstig geschokt is toch 
binnen bereik van het strafrecht gebracht. 

Daarnaast pleit de commissie in dit model voor het vaststellen van 
maximum boetebedragen per wet (en alleen bij zeer sterk uiteenlopende feiten 
binnen een wet kunnen er daarbinnen verschillende categorieën kunnen zijn). In 
een bijlage bij de wet moet vervolgens per feit een vaste boete worden vast-
gesteld en in principe zou wat dat betreft geen beleidsvrijheid moeten gelden. 
Wel moet er een hardheidsclausule worden opgenomen voor het geval dat de 
vastgestelde boete vanwege bijzondere omstandigheden te hoog is.514 In model 
B zijn zowel de bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke weg begaanbaar, maar 
uiteraard niet tegelijkertijd in één zaak. Er moeten regelingen worden getroffen 
om de dubbele bestraffing te voorkomen. Dat kan gebeuren door het recht op 
strafvervolging te laten vervallen zodra een bestuurlijke boete is opgelegd (of 
een andere bestraffende, bestuurlijke sanctie is opgelegd). Het recht op 
oplegging van bestraffende, bestuurlijke sancties vervalt zodra vervolging is 
ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen of er een schikking 
is overeengekomen. De feitelijke keuze tussen strafrechtelijk en bestuurs-
rechtelijk optreden moet steeds opnieuw gemaakt worden door de handhaver. In 
model B wordt de hoogte van de boete vastgesteld op basis van ‘de ernst van de 
gedraging, de mate waarin de overtreder de gedraging verweten kan worden en 
de omstandigheden waarin hij verkeert’.515 

De CTW spreekt zich in het rapport uit voor model A. Het belangrijkste 
argument dat de commissie hiervoor aandraagt is het feit dat in model A de 
wetgever de keuze tussen de sanctiestelsels maakt. Dit zorgt voor een helder 
stelsel wat uit rechtszekerheids- en efficiencyoogpunt (minder moeite voor vast-
stellen boetebedrag en daardoor minder beroep- en bezwaarschriften) handig is. 
De commissie noemt twee uitzonderingen waarin model B toch de voorkeur 
krijgt: wanneer er sprake is van feiten die vaak gepleegd worden door een 
criminele organisatie en wanneer het niet mogelijk is om vaste boetes op te 
leggen vanwege de ‘veelvormigheid van de praktijk’.516 

Ruim 15 jaar later is de algemene regeling waarvoor de CTW pleitte, bij de 
4de tranche Awb, in werking getreden. De regeling is opgenomen in Titel 5.4 
Awb en geeft een aantal waarborgen. Zo kan er alleen een bestuurlijke boete 
worden opgelegd wanneer de overtreding verwijtbaar is,517 kan er geen bestuur-
lijke boete worden opgelegd als voor dezelfde overtreding al eerder een 
bestuurlijke boete is opgelegd518 of reeds strafvervolging is ingesteld of het recht 

                                                        
514  

CTW 94/1, p. 68.
 

515  
CTW 94/1, p. 69.

 

516  
CTW 94/1, p. 70.

 

517
  Art. 5:41 Awb. 

518
  Art. 5:43 Awb. 
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op strafvervolging is vervallen.519 Er is een verjaringstermijn opgenomen van 
vijf jaar520 en de hoogte van de boete moet worden afgestemd op de ernst van de 
overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van het 
geval.521 Daarnaast zijn nog regelingen opgenomen over het inzagerecht, horen 
en de beslistermijn.522 

3.3.1.1 DE BESTUURLIJKE BOETE ALS BESTRAFFENDE SANCTIE 

De bestuurlijke boete is een bestraffende bestuurlijke sanctie. Zoals de term al 
impliceert, bestaan er dus ook niet-bestraffende, bestuurlijke sancties oftewel 
herstellende bestuurlijke sancties.523 De afgelopen decennia zijn er talloze 
termen en definities ontwikkeld om dit verschil aan te geven.524 Sinds de 
inwerkingtreding van de 4de tranche bevat artikel 5:2 Awb echter een definitie 
van de termen herstel- en bestraffende sanctie. Beide zijn een specialis van de 
bestuurlijke sanctie (‘een door een bestuursorgaan wegens een overtreding 
opgelegde verplichting of onthouden aanspraak’).525 Een herstelsanctie is een: 
‘bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of 
beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een 
overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een 
overtreding’.526 Een bestraffende sanctie is een ‘bestuurlijke sanctie voor zover 
deze beoogt de overtreder leed toe te voegen’.527 In dit proefschrift zullen in 
aansluiting op de Awb de termen ‘bestraffend’ en ‘herstellend’ gebruikt worden. 
Naast een definitie van de termen herstellende en bestraffende sancties, geeft de 
Awb ook voor een aantal sancties aan of deze als bestraffend dan wel 
herstellend aangemerkt moeten worden. Voor een ander deel van de sanctie-
instrumenten is niet in de wet opgenomen of het bestraffende of herstellende 
sancties betreft. De kwalificatie van een handhavingsinstrument als ‘bestraffend’ 
of ‘herstellend’ is feitelijk van minder groot belang dan het antwoord op de 
vraag of een sanctie al dan niet als criminal charge in de zin van artikel 6, 
tweede lid, EVRM, gekwalificeerd moet worden. Onafhankelijk van de natio-
nale kwalificatie hangt de intensiteit van de gerechtelijke toetsing daar namelijk 
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  Art. 5:44 Awb. 
520

  Art. 5:45 Awb. 
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  Art. 5:46, tweede en derde lid, Awb. 
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  Afdeling 5.4.2 Awb. 
523  

Damen 2009, hoofdstuk 13.3.3.
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  Zie De Moor – van Vugt 1995 en Albers 2001 voor een historisch overzicht van de 

verschillende definities. Zelf gebruiken De Moor – Van Vugt en Albers de termen punitieve 

en reperatoire sancties.  
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  Art. 5:2, eerste lid, sub a, Awb.
 

526  
Art. 5:2, eerste lid, sub b, Awb.

 

527  
Art. 5:2, eerste lid, sub c, Awb.
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mee samen. Sancties die worden aangemerkt als een criminal charge worden 
intensiever getoetst door de rechter dan andere sancties.528  

3.3.1.2 DE BESTUURLIJKE BOETE EN ARTIKEL 6 EVRM 

Artikel 6, eerste lid, van het EVRM kent aan een ieder tegen wie een straf-
vervolging is ingesteld (charged with a criminal offence) het recht op een eerlijk 
proces toe. Dit recht bestaat uit verschillende waarborgen en verdedigings-
rechten. In de arresten Engel529 en Özturk530 hanteert het hof een materieel 
criterium voor de vaststelling van een criminal offence. Het hof gaat uit van drie 
criteria, wat overigens niet betekent dat aan alle drie moet zijn voldaan.531 
Alleen als aan geen van de drie losse criteria wordt voldaan, worden deze in 
samenhang beschouwd om te bepalen of er sprake is van een ‘criminal charge’. 
Het gaat om: de classificatie van de sanctie in het nationale recht; de aard van de 
overtreding (the very nature of the offence) en de aard en de zwaarte van de 
sanctie (the degree of severity of the penalty). Als de sanctie naar nationaal recht 
als strafrechtelijk wordt gekwalificeerd, dan is er altijd sprake van een criminal 
charge.532 Als de sanctie naar nationaal recht niet strafrechtelijk is, dan wordt er 
gekeken naar het tweede en derde criterium. Het tweede criterium ziet op de 
aard van de overtreding. Hierbij moet bijvoorbeeld een overtreding van gedrags-
regels voor artsen die tuchtrechtelijk wordt bestraft worden uitgesloten.533 Tot 
slot kan op basis van het derde criterium een sanctie als criminal charge 
aangemerkt als het oogmerk leedtoevoeging is.534 Ook als er geen sprake is van 
beoogde leedtoevoeging maar wel van een zware sanctie is er sprake van een 
criminal charge.535 Elke vorm van bestuurlijke boete die Nederland kent moet 
door de rechter als criminal charge wordt aangemerkt op basis van de Straats-
burgse jurisprudentie.536 Gevolg hiervan is dat de waarborgen die artikel 6 
EVRM biedt van toepassing zijn op de bestuurlijke boete.537 Dit betekent dat de 
betrokkene recht heeft ‘op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, 

                                                        
528

  Van den Griend 2003, p. 24. Zie de volgende paragraaf. 
529

  EHRM 8 juni 1976, NJ 1978, 223 (Engel). 
530  

EHRM 21 februari 1984, NJ 1988, 937 (Özturk).
 

531  
Naar aanleiding van EHRM 24 februari 1994, A-284, NJ 1994, 496 werd in de literatuur 

gesteld dat de laatste twee criteria wel degelijk cumulatief waren. In EHRM 24 september 

1997, (Garyfallou AEBE vs. Griekenland), JB 1997/281 heeft het Hof duidelijk bepaald dat 

dat niet het geval is. Zie ook Van der Griend 2003, p. 22. 
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  Bröring 2005, p. 46.
 

533  
EHRM 21 februari 1984, NJ 1988, 937, (Özturk), par. 53.

 

534  
Van den Berg & Heinen 2007, p. 617.
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Van den Berg & Heinen 2007, p. 617.

 

536  
Michiels & De Waard 2007, p. 130, Bröring 2005.
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  Overigens zijn ook Art. 14 en 15 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten (IVBPR) van toepassing op de bestuurlijke boete. Zie ook CBB 99/407 

WW, ECLI: NL:CRVB:2001:AB0469, JB 2001, 80 m.nt. C.L.G.F.H.A., USZ 2001, 75 m.nt. 

Redactie. 
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binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht’538 
en daarnaast het recht heeft om voor onschuldig gehouden te worden totdat het 
tegendeel bewezen is, het recht heeft om te weten wat de aard en de reden van 
de beschuldiging is, het recht heeft op tijd om zijn verdediging voor te bereiden, 
het recht heeft op bijstand door een raadsman, het recht heeft op het onder-
vragen van getuigen en het recht heeft op een tolk.539  

3.3.1.2.1 EVENREDIGHEID EN PROPORTIONALITEIT 

Artikel 6 EVRM brengt met zich dat de rechterlijke instantie moet toetsen op the 
‘proportionality between the fault and the sanction’.540 Dit wijst op een toetsing 
van de evenredigheid, maar Michiels en De Waard concluderen dat het EHRM 
zich niet heeft uitgelaten over de intensiteit van deze toets.541 Artikel 6 EVRM 
geeft een harde ondergrens voor de toetsing van de evenredigheid, maar deze 
grens ligt volgens hen lager dan vaak wordt aangenomen. Met betrekking tot 
vastgestelde boetetarieven moet er van worden uitgegaan dat er op het wetge-
vingsniveau al een redelijkheidstoets is uitgevoerd. De rechter dient tarieven die 
in het algemeen niet onredelijk zijn met rust te laten.542 Wel benadrukken de 
auteurs dat wanneer deze evenredigheidstoets door de wetgever niet heeft 
plaatsgevonden er geen reden is voor de rechter om deze toets terughoudend uit 
te voeren.543 Michiels en De Waard maken onderscheid tussen niet vastgelegde 
boetes, in beleidsregels vastgelegde boetes en wettelijke vastgelegde boetes. Zij 
concluderen dat er bij deze categorieën sprake is ‘van een afnemende mate van 
indringendheid van de toetsing’.544 Dit standpunt met betrekking tot de inten-
siteit van de evenredigheidstoetsing is in de wetenschappelijke literatuur over de 
Wav omstreden, zie paragraaf 3.3.6.5 en 3.3.7 van dit hoofdstuk. 

3.3.1.3 SAMENLOOP EN HET UNA VIA BEGINSEL 

In artikel 5:44 Awb en artikel 243 Wetboek van Strafvordering (Sv) is het una 
via beginsel neergelegd.545 Dit beginsel houdt in dat de overheid per overtreding 
slechts één van de beschikbare wegen die kunnen leiden tot bestraffing mag 
bewandelen. Er kan geen bestuurlijke boete worden opgelegd indien tegen de 
overtreder wegens dezelfde gedraging een strafvervolging is ingesteld en het 
onderzoek ter terechtzitting is begonnen, dan wel een strafbeschikking is uit-
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Art. 6, eerste lid, EVRM.
 

539  
Art. 6, tweede en derde lid, EVRM.
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  EHRM 10 februari 1983, 7299/75, NJ 1987, 315, (Andre en Le Compte t. België). 
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  Michiels & De Waard 2007, p. 85. 
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  Michiels & De Waard 2007, p. 97. 
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  Michiels & De Waard 2007, voetnoot 240, p. 97. 

544
  Michiels & De Waard 2007, p. 98. 
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  Voor een uitgebreide bespreking van het beginsel en de verhouding tussen bestuurlijke 

boetes en het strafrecht zie Rogier 2000.  
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gevaardigd.546 Wanneer ter zake van hetzelfde feit een bestuurlijke boete is 
opgelegd of het voornemen hiertoe kenbaar is gemaakt is vervolging niet langer 
mogelijk.547 Het is verwarrend dat het strafrecht en het bestuursrecht verschil-
lende termen gebruiken om samenloop van handelingen aan te geven. Het 
bestuursrecht spreekt van ‘dezelfde overtreding’548 en ‘dezelfde gedraging’.549 In 
het strafrecht wordt de term ‘zelfde feit’ gebruikt.550 Jansen merkt echter op in 
zijn annotatie dat volgens de Hoge Raad de bestuursrechtelijke termen gelijk 
zijn aan de strafrechtelijke.551 
 
3.3.2 INVOERING VAN DE BESTUURLIJKE BOETE IN DE WAV 

De opkomst van de bestuurlijke boete leidt uiteindelijk in 2005552 tot de invoe-
ring van de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen.553 Blijkens de me-
morie van toelichting is het wetsvoorstel tot invoering van de bestuurlijke boete 
ingediend naar aanleiding van de motie Dittrich554 over het verhalen van de 
kosten van uitzetting van illegaal tewerkgestelde werknemers zonder geldige 
verblijfstitel aan de werkgevers.555 De IND deed onderzoek naar het verhalen 
van uitzettingskosten, maar concludeerde dat daar te veel uitvoeringstechnische 
bezwaren aan zouden kleven.556 Uit het rapport van de IND naar aanleiding van 
de motie Dittrich blijkt dat de gemiddelde boetehoogte in de strafrechtelijke 
procedure € 984 bedraagt.557 Daarnaast zit er meestal meer dan een jaar tussen 
het constateren van de overtreding en het opleggen van de straf door de rechter. 
De minister kiest niet voor het aanscherpen van het strafvorderingsbeleid, omdat 
dit volgens hem slechts de hoogte van het sanctiebedrag kan verhogen en niet de 
tijdsduur tussen constatering van het feit en opleggen van de sanctie.558 Daarom 
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  Art. 5:44, eerste lid, Awb. 
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  Art. 234 Sv. 
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  Art. 5:43 Awb. 
549

  Art. 5:44 Awb. 
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  Stb. 2004, 706. 
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  Kamerstukken II 1999/00, 27 022, nr. 8. 
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  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 1. 
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  Bij de wet Momi is het verhaal van de terugkeerkosten op de referent ingevoerd. Eén van de 

bezwaren van de IND was het verrekenen van algemene kosten zoals detentie, toezicht 
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 Advies Uitvoering motie Dittrich, IND, 31 oktober 2001, p. 8. Bijlage bij Kamerstukken II 

2003/04, 29 523, nr. 6. 
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 De minister hanteert een bijzondere definitie van de term strafvorderingsbeleid. Over het 

algemeen wordt strafvordering beschouwd als de regeling betreffende het vervolgen van 

personen die worden verdacht van het overtreden van het materieel strafrecht. De tijdsduur 
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kiest het kabinet voor een lik-op-stukbeleid via toepassing van de bestuurlijke 
boete. Dit lik-op-stukbeleid zou een efficiëntere en effectievere aanpak zijn om 
illegale tewerkstelling te bestrijden dan verscherping van het strafvorderings-
beleid.559 

Doel van de wet is het inzetten van bestuurlijke boetes om sneller en 
efficiënter werkgevers aan te pakken die vreemdelingen illegaal te werk 
stellen.560 Het kabinet geeft vier redenen waarom het noodzakelijk is om illegale 
tewerkstelling harder aan te pakken. Ten eerste verdringt illegale tewerkstelling 
het legaal arbeidsaanbod in Nederland en de EER. Ten tweede gaat illegale 
tewerkstelling vaak gepaard met overtredingen op het gebied van de arbeids-
voorwaarden en arbeidsomstandigheden. Dit kan leiden tot uitbuiting. Ten derde 
werkt illegale tewerkstelling concurrentievervalsing in de hand. Tot slot wil het 
kabinet voorkomen dat vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel, door het 
verrichten van illegale arbeid, hun verblijf in Nederland kunnen voortzetten.561 
Om deze doelen te behalen is een intensivering van de handhaving nodig. Het 
kabinet concludeert dat door de lange doorlooptijd en de geringe hoogte van de 
boetes er een te geringe prikkel is voor werkgevers om zich van illegale 
tewerkstelling te onthouden. 

Bovendien is de keuze voor bestuurlijke handhaving volgens het kabinet in 
dit geval in lijn met de rapporten en kabinetsstandpunten over de keuze tussen 
bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.562 Het kabinet kijkt hierbij echter 
alleen naar de modellen voor de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuurs-
rechtelijke handhaving (model A en B).563 De keuze voor bestuurlijke boetes 
wordt op zichzelf niet langs de maatstaven van de CTW gelegd, die daar 
overigens prima in hadden gepast (het uitgangspunt van de geringe normatieve 
lading,564 geen schade of letsel, een gespecialiseerde dienst en geen behoefte aan 
ingrijpende dwangmiddelen). Het kabinet koos in eerste instantie voor een 
handhavingsmodel waarbij, naast de bestuurlijke afdoening als hoofdregel, 
strafrechtelijke vervolging werd voorgeschreven bij ernstige feiten, het zoge-
naamde B-model van de CTW. Aan de keuze voor dit model lag de redenering 
ten grondslag dat overtredingen van de Wav regelmatig gepaard gaan met 
(ernstige) overtredingen van andere wetgeving. Bij deze samenloop vond het 

                                                                                                                                  
tussen constatering en oplegging van de sanctie is dus bij uitstek wél een aspect van het 

strafvorderingsbeleid.  
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  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 2. 
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  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 1. 
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  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 1. 
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  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 4. 
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  Zoals besproken in par. 3.3.1. 
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  Bij illegale tewerkstelling kan er ook sprake zijn van uitbuiting, mensenhandel en 

mensensmokkel. Deze handelingen zijn echter op zichzelf strafbaar gesteld in het Wetboek 

van Strafrecht. 
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kabinet strafrechtelijke vervolging op zijn plaats.565 Op advies van de Raad van 
State is het kabinet hier op terug gekomen.566 De Raad van State stelt dat door 
eventuele samenloop met andere strafbare feiten, de overtreding van de Wav 
bepaling zelf niet ernstiger wordt. Met betrekking tot de samenhangende straf-
bare feiten kan de pleger nog steeds vervolgd worden. De strafrechter kan dan 
rekening houden met de al in het kader van de Wav opgelegde boetes. Het 
handhavingsmodel A zoals beschreven door de CTW heeft daarom de voorkeur. 
Bovendien zou in model B, dat het kabinet voorstaat, een overtreding eerst aan 
het OM moeten worden voorgelegd die binnen 13 weken een beslissing moet 
nemen om al dan niet te vervolgen. Hierdoor wordt volgens de Raad van State 
het gewenste lik-op-stuk beleid niet bereikt. De Raad van State stelt daarom 
voor om het voorstel te wijzigen en over te gaan op model A.567 Zoals gezegd 
heeft het kabinet aan dit advies gehoor gegeven. De verdeling tussen beboetbare 
feiten en vervolgbare feiten was in de wet zelf vastgelegd, zodat er niet bij elke 
overtreding besloten hoefde te worden welke route gevolgd zou worden.  

De Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen voegde een aantal arti-
kelen toe aan de Wav die de procedure voor het opleggen van de bestuurlijke 
boete regelen. Dit was noodzakelijk omdat de algemene regeling voor het 
opleggen van bestuurlijke boetes, de 4de tranche van de Awb, nog niet in 
werking was getreden. Deze artikelen (18b, eerste lid tot en met het zesde lid, en 
artikel 19, 19b, c, e en g t/m j Wav) omvatten onder andere het zwijgrecht, de 
cautieplicht, de hoorplicht en de procedurele afhandeling bij het Ministerie van 
SZW. De artikelen zijn geschrapt bij de inwerkingtreding van de 4de tranche 
omdat de onderwerpen sindsdien in de Awb zijn geregeld. De maximale boete 
voor natuurlijk personen werd vastgesteld op € 11.250 en voor rechtspersonen 
€ 45.000. Deze maxima konden met de helft verhoogd worden indien in de 24 
maanden voorafgaand aan de oplegging al een boete was opgelegd en 
onherroepelijk geworden.568  

De invoering van de bestuurlijke boete past bij andere initiatieven om 
illegale tewerkstelling terug te dringen. Zo kreeg de Inspectie SZW 100 fte’s 
extra inspectiecapaciteit op grond van het Handhavingsprogramma 2003-2006. 
Naar aanleiding van een amendement van het Kamerlid Verburg is de inspectie-
capaciteit met nog eens 80 fte’s verhoogd.569 Bovendien zijn specialistische 
inspectieteams opgetuigd, zoals het Westland Interventieteam en de Sociale 
Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD).570 De SIOD is een bijzondere opspo-
ringsdienst opgericht door het ministerie van SZW met als doel het bestrijden 
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  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 5. 
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  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 4, p. 3. 
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  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 4, p. 3. 
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  Art. 19d Wav. 
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  Kamerstukken II 2002/03, 28 600 XV, nr. 46. 
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  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 2. 
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van fraude en georganiseerde criminaliteit door middel van strafrechtelijke 
handhaving van wetgeving op het gebied van werk en inkomen.571 Op 1 januari 
2012 is de SIOD, samen met de toenmalige Arbeidsinspectie en de Inspectie 
Werk en Inkomen opgegaan in de nieuwe Inspectie SZW. 

3.3.2.1 PARLEMENTAIRE BEHANDELING 

De voorgenomen invoering van de bestuurlijke boete kon bij de behandeling in 
de Tweede Kamer rekenen op een overweldigende steun. De fracties van CDA, 
PvdA, VVD, SP, D66 en CU bleken voorstander van de invoering.572 Het accent 
lag bij de parlementaire behandeling voornamelijk op de verhouding tussen de 
invoering van de bestuurlijke boete en het verhalen van kosten van eventuele 
uitzetting op de werkgever en de hoogte van de bestuurlijke boete. Het kabinet 
noemde de motie Dittrich, die opriep tot het verhalen van de uitzetkosten, als 
reden voor het indienen van de wet. Terecht merkten enkele fracties op dat die 
redenering niet helemaal duidelijk is. Immers, het wetsvoorstel behelst geen 
voorstel om de uitzetkosten te gaan verhalen. In de nota naar aanleiding van het 
verslag wordt duidelijk wat in de memorie van toelichting enigszins impliciet 
bleef: omdat het verhalen van de kosten te ingewikkeld is, wordt er een nieuw 
instrument ingevoerd (de bestuurlijke boete) om werkgevers te ontmoedigen om 
zonder vergunning vreemdelingen te werk te stellen.573 Het tweede aandachts-
punt was de boetehoogte. De maximale boetes bedroegen in het wetsvoorstel 
€ 45.000 voor rechtspersonen en € 11.250574 voor natuurlijke personen.575 Het 
kabinet gaf aan de feitelijke boetes in de beleidsregels vast te willen stellen op 
€ 3.500 voor het niet naleven van artikel 2 Wav. en op € 1.500 voor het niet 
naleven van artikel 15 Wav. De hoogte van de boetes was onderwerp van een 
aantal moties en amendementen.576 Tijdens de stemmingen diende het lid 
Bussemaker samen met het lid Dijsselbloem (beide PvdA) een motie in die het 

                                                        
571

  Jaarverslag 2008, SIOD, p. 2. 
572

  Op dat moment gezamenlijk goed voor 132 zetels. 
573

  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 6, p. 4. 
574

  In de nota naar aanleiding van het verslag spreekt de Staatssecretaris van € 12.250, maar 

in het wetsvoorstel staat € 11.250. 
575

  Conform de op dat moment geldende maximale boetes in de strafrechtelijke procedure. 
576

  Het lid Bussemaker (PvdA) diende 5 amendementen over de boetehoogte in: Kamerstukken 

II 2003/04, 29 523, nr. 8, 9, 10, 11, 12. De eerste twee, 8 en 9, werden snel ingetrokken. 

Nummer 10 hield in dat aan Art. 2 Wav een extra lid toegevoegd moest worden waarin de 

overtreding van Art. 2, tweede lid (het verbod op illegale tewerkstelling) wordt 

gekwalificeerd als een beboetbaar feit waarvoor een boete kan worden opgelegd van ten 

hoogste € 10.000. Hoe dit amendement zich verhoudt tot het wetsvoorstel (waarin Art. 2, 

tweede lid immers al is gekwalificeerd als een beboetbaar feit) of tot haar andere 

amendementen is onduidelijk. De toelichting geeft ook geen uitkomst. Het amendement is 

voor de stemming ingetrokken (Handelingen II 89-5702, 29 juni 2004). 
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kabinet opriep de hoogte van de feitelijke boete te verhogen naar € 7.500.577 
Deze motie werd verworpen. Wel aangenomen werd de motie van de leden 
Weekers (VVD) en Rambocus (CDA).578 Deze motie riep het kabinet op de 
feitelijke boetehoogte vast te stellen op € 8.000 per aangetroffen illegaal 
tewerkgestelde vreemdeling bij een rechtspersoon en op € 4.000 bij een 
natuurlijk persoon. Tevens vroeg deze motie om een evaluatie van de imple-
mentatie, de effectiviteit, het aantal recidivegevallen en van de reacties van de 
rechtelijke macht579 met betrekking tot de invoering van de bestuurlijke boete. 
Deze evaluatie moest na een jaar worden uitgevoerd.580 In de Eerste Kamer is de 
wet na de schriftelijke behandeling van enkele vragen van de PvdA581 over de 
positie van Roemenen en Bulgaren (op dat moment nog niet toegetreden tot de 
EU) aangenomen zonder beraadslaging en zonder stemming.582 

Uit de parlementaire behandeling blijkt dat de feitelijke boetehoogte 
voornamelijk is bepaald door het tegen elkaar opbieden met hogere boetes door 
Tweede Kamerleden. De uiteindelijke hoogte is het resultaat van dat politieke 
spel. De evenredigheid of effectiviteit van de boetes is bij dit spel niet aan de 
orde gekomen. Belangrijker is, eigenlijk net als bij het opnemen van strafrecht 
in Werkgeverssanctierichtlijn, de ‘stoere taal’. Nu uit de parlementaire behan-
deling noch uit het oorspronkelijke voorstel van wet blijkt dat er een evenredig-
heidstoets van de verhouding tussen de zwaarte van de vastgestelde sancties en 
de ernst van de overtredingen, heeft plaatsgevonden is het aan de rechter om 
‘geen enkele terughoudendheid in acht te nemen op het punt van de toetsing van 
de zwaarte van de sanctie’.583 Zie paragraaf 3.3.6 van dit hoofdstuk voor de 
rechterlijke toepassing van het evenredigheidsbeginsel ten aanzien van Wav-
boetes.  

3.3.2.2 BELEIDSREGEL BOETEOPLEGGING 2005 – 2012 

De Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen regelen de hoogte 
van de bestuurlijke boete en enkele andere procedurele aspecten van de boete-
oplegging. Bij de eerste Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemde-
lingen584 was een tarieflijst opgenomen op basis waarvan de boete op grond van 

                                                        
577

  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 16. Bij de stemmingen kreeg het amendement nr. 15. 

Ik vermoed dat dit per ongeluk is, nr. 15 bestond al en in de parlementaire stukken is de 

motie te vinden onder nr. 16. 
578

  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 14. Aangenomen met algemene stemmen. 
579

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt geen onderdeel uit van de 

rechterlijke macht. Aangenomen mag worden dat het toch de bedoeling was de ABRvS op 

te nemen in de evaluatie. 
580

  Zie par. 3.3.6.1 van dit hoofdstuk. 
581

  Kamerstukken I, 2004/05, 29 523, B. 
582

  Handelingen I, 7-229, 30 november 2004. 
583

  Michiels & De Waard 2007, voetnoot 240, p. 97. 
584

  Stcrt. 2004, nr. 249. 
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artikel 19a, eerste lid, Wav moest worden berekend.585 De beleidsregels zijn tot 
en met 2012 zeven maal gewijzigd, maar de op te leggen boetes zijn gelijk ge-
bleven. Pas bij de wijziging in 2013 zijn deze bedragen verhoogd.586 In de 
oorspronkelijke tarieflijst met boetenormbedragen werd een overtreding van het 
verbod zoals neergelegd in artikel 2 van de Wav beboet met € 8.000 per vreem-
deling. Overtreding van de administratieverplichtingen in artikel 15 van de Wav 
werd met een boete van € 1.500 bestraft.587 

In de beleidsregels is een aantal uitgangspunten met betrekking tot de 
boeteoplegging vastgesteld. De boete bestaat uit de som van de per beboetbaar 
feit vastgestelde bedragen. Kortom, wanneer meer vreemdelingen tegelijkertijd 
illegaal worden tewerkgesteld wordt de boete met eenzelfde factor verhoogd. 
Particulieren (en eenmanszaken588) worden bestraft met een gehalveerde 
boete.589 Een overtreding van zowel artikel 15, tweede lid, als artikel 15, derde 
lid, wordt bestraft als één overtreding.590  

De belangrijkste wijzigingen die sinds de oorspronkelijke beleidsregels uit 
2005 hebben plaatsgevonden hebben betrekking op de matigingsgronden. Er 
zijn twee soorten matiging van de Wav-boete te onderscheiden. Ten eerste de 
standaardmatigingen die zijn neergelegd in de beleidsregels en die zien op 
specifieke groepen werknemers en soorten van tewerkstelling. Een voorbeeld 
hiervan is halvering van de boete bij particulieren en de matiging bij tewerk-
stelling van vreemdelingen in het kader van grensoverschrijdende dienst-
verlening.591 De tweede vorm van matiging is de incidentele matiging. Hierbij 
wordt een standaardboete gematigd, meestal op basis van de beleidsregels, 
vanwege de specifieke omstandigheden van het geval. In 2006 wordt de regel 
geïntroduceerd dat de boete met 50% gematigd kan worden indien de werkgever 
kan aantonen dat hij zich redelijkerwijs heeft ingespannen om de gedraging te 
voorkomen. Als er sprake is van een incidentele onzorgvuldigheid van admini-
stratieve aard bij de aanvraag van de tewerkstellingsvergunning kan de boete 
worden gematigd tot € 1.500.592 De Afdeling is van oordeel dat de minister de 
boetes in zowel de originele Beleidsregels boeteoplegging593 als de opvolgers in 

                                                        
585

  Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2005, beleidsregel 1. 
586

  Zie par. 3.3.4.4 en 3.3.5 van dit hoofdstuk. 
587

  Strct. 2005, 232. 
588

  Tenzij in de vorm van een vof. 
589

  Art. 2 Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2013. 
590

  Het gaat hierbij om respectievelijk het opnemen van een afschrift van de legitimatie van de 

vreemdeling in de administratie en het bewaren van het afschrift in de administratie. 
591

  Beleidsregel 5, Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen (2005). 
592

  Art. 8 Beleidsregels 2006, Strct. 2006, nr. 250. 
593

  ABRvS 11 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9310, AB 2007, 310 m.nt. O.J.D.M.L. Jansen en 

JV 2007, 385, m.nt. M. Tjebbes. 
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redelijkheid heeft kunnen vaststellen.594 Slechts tweemaal zijn de beleidsregels 
buiten toepassing gelaten omdat deze in die specifieke gevallen tot een 
onredelijk oordeel zouden leiden.595 

In 2011 gingen de incidentele matigingsgronden op de schop.596 De 
beleidsregels kenden tot dan toe slechts een matiging met 50% bij beperkte 
verwijtbaarheid. De Afdeling vond die matiging in sommige zaken niet voldoen-
de en matigde enkele boetes met 75%.597 In de nieuwe beleidsregels komen 
overtredingen van artikel 2 Wav voortaan in aanmerking voor matiging met 
25%, 50% of 75% afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding, de 
mate van verwijtbaarheid en de evenredigheid.598 Op grond van artikel 9, tweede 
lid, werd, wanneer de werkgever kon aantonen dat hem geen enkel verwijt 
gemaakt kon worden, geen boete opgelegd. Inmiddels vloeit dit ook voort uit de 
Awb.599 Uit de nota van toelichting blijkt dat het volgens de minister lastig is per 
overtreding, die eventueel voor matiging in aanmerking komt, aan te geven 
hoeveel er precies gematigd moet worden. Dit is de reden om de matigings-
gronden die specifieke situaties voorschrijven te vervangen door meer algemeen 
geformuleerde matigingsgronden.600 Deze matigingsgronden vormen een 
uitdrukking van de evenredigheidseis uit artikel 3:4, tweede lid en artikel 5:46 
Awb die een intensieve toetsing van de evenredigheid bij punitieve sancties 
zoals de bestuurlijke boete met zich brengt.601 Op grond van artikel 5:46, tweede 
lid, Awb moet de boete worden bepaald aan de hand van de ernst van de 
overtreding, de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten en de 
concrete omstandigheden waaronder de overtreding begaan is, aldus Klap.602 
Klap concludeert dat op basis van dit artikel ook matiging met 100% mogelijk 
moet zijn, een matiging waarin de huidige beleidsregels niet voorzien.603 Klap is 
van mening dat de Afdeling, ondanks dat zij stelt de boetehoogte volledig te 
toetsen en zelf de juiste boete te bepalen, te vaak aanhaakt bij de beleids-
regels.604 Volgens Michiels en De Waard is dat geen probleem nu artikel 6 
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  Beleidsregels boeteoplegging 2011: ABRvS 28 november 2012, 

ECLI:NL:RVS:2012:BY4427.  
595

  Saris 2012, p. 4. Het gaat om: ABRvS 17 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI8488, AB 

2009, 350 m.nt. O.J.D.M.L. Jansen en ABRvS 16 september 2009, 

ECLI:NL:RVS:2009:BJ7797, AB 2009, 362 m.nt. O.J.D.M.L. Jansen. 
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  Stcrt. 2011, nr. 19841. 
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  ABRvS 3 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI6078, JV 2009, 344 m.nt. T. De Lange. 
598

  Art. 9 Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2011. 
599

  Art. 5:46 Awb. 
600

  Stcrt. 2011, 19841, p. 6. 
601

  ABRvS 4 juni 1996, ECLI:NL:1996:ZF2229, JB 1996, 172. Zie ook Michiels & De Waard 

2007, p. 95 en par. 3.3.6.5 van dit hoofdstuk. 
602

  ABRvS 10 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR4656, RV 2011, 49, m.nt. Klap. 
603

  In plaats van matiging met 100% lijkt afzien van oplegging van de boete in dat geval de voor 

de hand liggende oplossing. 
604

  ABRvS 10 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR4656, RV 2011, 49, m.nt. Klap. 
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EVRM, bij in beleidsregels vastgelegde tarieven, een minder ‘volle’ toetsing 
toelaat.605 In 2013 constateert Jansen dat de Afdeling start met het beoordelen 
van het ‘samenstel van omstandigheden’ als matigingsgrond.606 Hiermee lijkt de 
Afdeling af te wijken van het, zoal Jansen het noemt, ‘precies categoriseren van 
boeteverlagende omstandigheden’607 en zich meer vrijheid te gunnen met 
betrekking tot het vaststellen van de boetehoogte.608  

In 2012 zijn de beleidsregels boeteoplegging nog twee maal gewijzigd. Een 
keer vanwege de implementatie van Werkgeverssanctierichtlijn en daarna in het 
kader van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. 
Bij deze laatste wijziging zijn de standaardboetes verhoogd. Deze wijzigingen 
worden besproken in respectievelijk paragraaf 3.3.3 en 3.4.5. 

 
3.3.3 IMPLEMENTATIE WERKGEVERSSANCTIERICHTLIJN 

In deze paragraaf wordt de implementatie van de voor dit proefschrift relevante 
artikelen uit de richtlijn besproken.609 De Werkgeverssanctierichtlijn diende op 
uiterlijk 20 juli 2011 omgezet te zijn in het nationale recht van de lidstaten.610 
De meeste voorschriften uit de richtlijn behoefden geen implementatie omdat 
Nederland al aan de eisen voldeed. De overige voorschriften zijn geïmplemen-
teerd door middel van een implementatiewet.611 Deze wet is op 1 mei 2012, 
bijna tien maanden na de uiterlijke implementatietermijn, in werking ge-
treden.612 Te late omzetting van richtlijnen kan als gevolg hebben dat de rechter 
de richtlijn direct toepast of zich moet onthouden van uitleg van nationale 
regelgeving die de doelstelling van de richtlijn ernstig doorkruist.613 In enkele 
zaken is beroep gedaan op achterwege blijvende of onvoldoende implementatie, 
maar zonder succes.614 In deze paragraaf komen eerst de (strafrechtelijke) 
sancties aan de orde. Deze waren volgens de Nederlandse regering al aanwezig 
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  Michiels & De Waard 2007, p. 98. 
606

  ABRvS 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7772, AB 2013, 223, m.nt. O.J.D.M.L. 

Jansen. 
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  ABRvS 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7772, AB 2013, 223, m.nt. O.J.D.M.L. 

Jansen, onder 2. 
608

  Zie voor een bevestiging van deze lijn: ABRvS 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0649, 

AB 2013, 225, m.nt. O.J.D.M.L. Jansen. 
609

  Dit is een bewerkte versie van mijn bijdrage aan het artikel Krop, De Lange & Tjebbes 2009.  

Voor een volledige bespreking van de richtlijn en de implementatie zie Krop & De Lange 2013. 
610

  Art. 17, eerste lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
611

  Stb. 2012, 143. 
612

  Stb. 2012, 170. 
613

  HvJ EG 4 juli 2006, nr. C-212/04 (Adeneler).  
614

  In ABRvS 12 mei 2010, ELCI:NL:RVS:2010:BM4186, JB 2010, 161 m.nt. Redactie werd 

een beroep gedaan op de richtlijn, echter op het moment van het besluit was de richtlijn 

überhaupt nog niet in werking getreden waardoor toetsing door de rechter achterwege 

bleef. In ABRvS 18 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4956, AB 2011, 313, m.nt. C.M. 

Saris werd een beroep gedaan op de richtlijn voordat de omzettingstermijn was verlopen. 

Ook in dat geval bleef toetsing door de rechter achterwege. 
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in het Nederlandse recht, waardoor een wetswijziging niet noodzakelijk was. 
Daarna volgt een bespreking van de artikelen van de richtlijn die wel door 
middel van de implementatiewet zijn geïmplementeerd. 

3.3.3.1 IMPLEMENTATIE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES EN HANDHAVING 

Artikel 9 van de richtlijn verplicht de lidstaten illegale tewerkstelling onder be-
paalde omstandigheden aan te merken als een strafbaar feit. Hoewel het primaire 
standpunt van Nederland is dat de keuze tussen strafrechtelijke en bestuursrech-
telijke handhaving in het algemeen bij de lidstaten ligt,615 heeft Nederland zich 
tijdens de onderhandelingen in Brussel onthouden van commentaar bij dit 
artikel.616 Het Nederlandse standpunt is dat met artikel 197b Sr wordt voldaan 
aan de vereisten van artikel 9 van de richtlijn.617 De bepaling, die het verbiedt 
om een persoon zonder geldige verblijfstitel te laten werken, is ruim genoeg om 
in alle in artikel 9 bedoelde omstandigheden het tewerkstellen van illegalen 
strafbaar te stellen. Echter, het kabinet heeft er, met de invoering van de Wet 
bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen, voor gekozen illegale tewerkstelling 
van vreemdelingen (ongeacht de verblijfsstatus) te handhaven met bestuurlijke 
boetes.618 Alle mogelijke overtredingen van artikel 197b Sr zijn ook aan te 
merken als beboetbaar feit op basis van de Wav. Dit betekent dat gedragingen 
die een overtreding van het verbod in artikel 2 of artikel 15 van de Wav 
inhouden, (in beginsel) bestuurlijk worden beboet. Op het moment van imple-
mentatie werd er nog, wanneer er sprake was van herhaalde recidive, op grond 
van artikel 19c Wav strafrechtelijk gehandhaafd via de Wet economische 
delicten. Sinds 1 januari 2013 is deze verwijzing naar de Wed geschrapt.619  

De Nederlandse regering is klaarblijkelijk van mening dat de richtlijn enkel 
vraagt om formele strafbaarstelling. Het daadwerkelijk gebruik van straf-
rechtelijke sancties zou dan niet nodig zijn. De vraag is of dit juist is. De 
preambule verlangt namelijk dat strafrechtelijk gehandhaafd wordt: ‘Naleving 
kan en moet worden versterkt door de toepassing van strafrechtelijke 
sancties’.620 Ook artikel 10 van de richtlijn vereist expliciet dat de illegale 
tewerkstelling onder deze omstandigheden wordt bedreigd met doeltreffende, 
evenredige en afschrikwekkende strafrechtelijke sancties. De preambule 
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  Kamerstukken II 2006/07, 22 112, nr. 550 en Kamerstukken II 2008/09, 23 490, nr. 535. 
616

  Aanvullende geannoteerde agenda JBZ-Raad, 25 september 2008, p. 5. 
617

  Kamerstukken II 2008/09, 23 490, nr. 535, p. 2, zie ook Kamerstukken II 2010/11, 32 843, 

nr. 3, p. 5. 
618

  Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen, Kamerstukken II 2004/05, 29 523, nr. 3, p. 4. 

Op dat moment werd herhaalde recidive nog via de Wed strafrechtelijk vervolgd. Dit wordt 

evenwel niet genoemd in de Kamerstukken. 
619

  Van de strafrechtelijke handhaving via de Wed werd weinig gebruik gemaakt. In 2008 zijn 

10 processen-verbaal toegezonden aan het OM wegens herhaalde recidive als bedoeld in 

Art. 19c Wav zo blijkt uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie 2008, p. 28. 
620

  Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (21). 
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vermeldt dan wel dat de richtlijn: ‘geen verplichtingen [schept] met betrekking 
tot de toepassing van deze sancties of een ander beschikbaar rechtshand-
havingsinstrument in individuele gevallen’,621 maar dat ziet enkel op de vrijheid 
van lidstaten om het opportuniteitsbeginsel te behouden. Het is duidelijk dat de 
richtlijn de toepassing van strafrechtelijke sancties nastreeft. De vraag is of de 
EU de lidstaten hiertoe, onder de Eerste Pijler, kan verplichten. In zaak C-
304/02 over controleverplichtingen ten aanzien van de visserij bepaalde het HvJ 
EU dat Frankrijk door het niet toepassen van maatregelen en het vervolgen van 
overtreders na te laten niet voldeed aan haar verplichtingen jegens de Gemeen-
schap.622 Deze uitspraak impliceert dat de EU de lidstaten kan dwingen 
voorschriften op nationaal niveau daadwerkelijk toe te passen. De Interdepar-
tementale Commissie Europees Recht (ICER) liet doorschemeren dat de 
verplichting strafrecht toe te passen wel bestaat en adviseerde de Nederlandse 
regering om expliciet in richtlijnen op te laten nemen dat effectieve handhaving 
door middel van andere, niet strafrechtelijke sancties ook is toegestaan.623 
Gezien dit advies en de brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het 
eerste tekstvoorstel van de richtlijn624 is het vreemd dat Nederland zich ten 
aanzien van artikel 9 van de richtlijn tijdens de onderhandelingen van com-
mentaar heeft onthouden. Bij het sluiten van het manuscript was er nog geen 
reactie van de Commissie op deze wijze van implementatie.625 Het verdient 
opmerking dat de strafrechtelijke vervolging in de richtlijn enkel ziet op natuur-
lijke personen, terwijl de jurisprudentie de indruk geeft dat er veel vaker aan 
rechtspersonen een boete wordt opgelegd dan aan natuurlijke personen. Dit doet 
niets af aan het principe van de strafrechtelijke vervolging die de richtlijn eist, 
maar maakt de praktische implicaties van het voorschrijven van strafrechtelijke 
sancties voor Nederland wel een stuk minder groot. 

3.3.3.2 OVERIGE SANCTIES EN MAATREGELEN 

In deze paragraaf wordt de implementatie van een aantal voor dit proefschrift 
relevante artikelen uit de richtlijn besproken. Artikel 5 van de richtlijn verplicht 
lidstaten om doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties op te 
leggen bij overtreding van artikel 3 van de richtlijn waartoe in ieder geval 
behoren: a.) financiële sancties waarvan het bedrag stijgt naargelang het aantal 
illegaal tewerkgestelde onderdanen van derde landen hoger is, en b.) betaling 
van de terugkeerkosten van illegaal tewerkgestelde onderdanen van derde 
landen wanneer terugkeerprocedures worden toegepast. In plaats daarvan 
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  Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (22). 
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  HvJ EU 12 juli 2005, C-304/02, Commissie/Frankrijk, AB 2006, 345. 
623

  Interdepartementale Commissie Europees Recht, ‘Rapport Strafrecht en eerste Pijler II’,  

p. 6, bijlage bij Kamerstukken II 2005/06, 30 037, nr. 9. 
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  Kamerstukken II 2008/09, 23 490, nr. 535. 
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  De algemene evaluatie van de richtlijn wordt verwacht in de zomer van 2014. 
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kunnen de lidstaten besluitenminstens de gemiddelde terugkeerkosten onderdeel 
uit te laten maken van de financiële sancties als bedoeld in onder a).626 
Nederland voldoet aan de eis dat de hoogte van de bestuurlijke boete stijgt 
naargelang het aantal aangetroffen vreemdelingen, omdat voor elke illegaal 
tewerkgestelde vreemdeling de boete met eenzelfde factor wordt verhoogd.627 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.628 Nederland had in 2001 
naar aanleiding van een motie van het lid Dittrich al onderzocht hoe het verhalen 
van de kosten van terugkeer vormgegeven zou kunnen worden, maar daaraan 
zouden teveel uitvoeringstechnische en juridische bezwaren kleven.629 Het 
kabinet heeft daarom destijds besloten te volstaan met hoge bestuurlijke 
boetes.630 In de richtlijn hebben de Nederlandse bezwaren uiteindelijk geresul-
teerd in een compromis: in plaats van het verhalen van de reële terugkeerkosten, 
kan worden volstaan met het opnemen van de gemiddelde terugkeerkosten in de 
bestuurlijke boete.631 De Tweede Kamer heeft de hoogte van de boete vast-
gesteld op € 8.000 per illegaal tewerkgestelde vreemdeling voor rechtspersonen 
en op € 4.000 voor natuurlijke personen.632 De hoogte is ingegeven door de 
wens afschrikwekkende boetes vast te stellen; de gemiddelde kosten van uitzet-
ting zijn in de motivering van de hoogte van de boete niet duidelijk terug te 
vinden. Dat moet volgens de richtlijn wel. De vraag is of deze kosten naar 
herkomstland moeten worden gespecificeerd. De boete voor de tewerkstelling 
van een derdelander uit bijvoorbeeld China zou dan hoger zijn dan de boete voor 
een vreemdeling uit Turkije. De vraag is ook of er niet gematigd moet worden 
als er niet wordt uitgezet. Artikel 5 van de richtlijn verlangt dat de sancties 
evenredig zijn. Het is verdedigbaar dat deze evenredigheidseis betekent dat een 
boete wordt gematigd als voor de vreemdeling geen uitzettingskosten worden 
gemaakt.633  

Artikel 7 voorziet in de verplichting voor de lidstaten om ‘zo nodig’ 
werkgevers: a.) voor ten hoogste vijf jaar werkgevers uit te sluiten van het recht 
op bepaalde of alle overheidsuitkeringen, steun of subsidies, of b.) uit te sluiten 
van deelname aan overheidsopdrachten en overheidsuitkeringen. Ook kunnen c.) 

                                                        
626

  Art. 5, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
627

  De richtlijn verplicht niet dat de boete bij elke extra vreemdeling met hetzelfde bedrag stijgt, 

het kan ook gestaffeld. Nu er sprake is van minimumharmonisatie staat het Nederland vrij het 

huidige systeem te handhaven. 
628

  COD (2008), 11366/08/08, p. 7. 
629

  Kamerstukken II 1999/00, 27 022, nr. 8. Advies Uitvoering Motie Dittrich, IND, 31 oktober 

2001, bijlage bij Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 6, zie par. 3.3.2. van dit hoofdstuk. 
630

  Kamerstukken II 2008/09, 23 490, nr. 535. 
631

  Art. 5, tweede lid, onder b, Richtlijn 2009/52/EG. 
632

  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 14, Motie Weekers. 
633

  Krop, De Lange & Tjebbes 2009, p. 341. 
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bepaalde of alle steun of subsidies die zijn toegekend in de twaalf maanden 
voorafgaand aan de vaststelling van de illegale tewerkstelling teruggevorderd 
worden en moet het mogelijk zijn d.) (tijdelijk) de overtredende bedrijfs-
vestigingen te sluiten of (tijdelijk) vergunningen in te trekken. Nederland heeft 
bezwaren geuit tegen deze bepaling omdat het niet mogelijk zou zijn binnen de 
gegeven implementatietermijn van twee jaar het hoofdstuk over subsidies in de 
Awb en de aanbestedingswetgeving aan te passen.634 Die bezwaren hebben niet 
geleid tot aanpassingen.635 In de memorie van toelichting bij de implementatie-
wet wordt verwezen naar de nieuwe Aanbestedingswet, in het bijzonder artikel 
2.87 dat algemene uitsluitingsgronden voor de aanbesteding bevat.636 De 
Aanbestedingswet 2012637 is op 1 april 2013 in werking getreden638 en bevat een 
paragraaf met de uitsluitingsgronden voor aanbestedingen.639 Artikel 2.87, eerste 
lid, van de Aanbestedingswet 2012 bevat twee mogelijkheden om een inschrij-
ver of gegadigde uit te sluiten vanwege overtreding van de Wav: een rechtelijke 
uitspraak vanwege overtreding van een beroepsregel640 of het begaan van een 
ernstige fout in de uitoefening van beroep of bedrijf.641 In de memorie van toe-
lichting noch bij de parlementaire behandeling van de Aanbestedingswet 2012 is 
aandacht besteed aan de verplichting uit de richtlijn. Voor de uitsluiting van 
subsidies wordt verwezen642 naar de algemene subsidieafdeling in de Awb.643 

Artikel 7, eerste lid, onder d, van de richtlijn verplicht lidstaten om ‘zo 
nodig’ tijdelijk of definitief vestigingen die voor een overtreding zijn gebruikt te 
sluiten of tijdelijk of definitief vergunningen voor de bedrijfsactiviteit in te 
trekken. Dit is enkel toegestaan indien gerechtvaardigd door de ernst van de 
inbreuk. Het lijkt niet noodzakelijk te zijn om beide sancties te kunnen 
opleggen. Het moet ofwel mogelijk zijn tijdelijk of definitief te sluiten dan wel 
tijdelijk of definitief de vergunning voor de bedrijfsactiviteiten in te trekken. De 
overtreding moet hiervoor wel voldoende ernstig zijn. Of de lidstaten verplicht 
worden op te treden op basis van de richtlijn hangt af van de interpretatie van de 
term ‘zo nodig’, die niet is gedefinieerd of toegelicht in de begeleidende stukken 
bij de richtlijn. Nederland voldeed volgens het kabinet aan deze bepaling644 via 
de strafrechtelijke sluitingsbevoegdheid in de Wed.645 Deze sluitings-

                                                        
634

  Kamerstukken II 2006/07, 22 112, nr. 550, zie hoofdstuk 2, par. 2.5.3. 
635

  COD (2008), 11366/08, p. 9. 
636

  Kamerstukken II, 32 843, nr. 3, p. 2. 
637

  Stb. 2012, 542. 
638

  Stb. 2013, 57. 
639

  § 2.3.5.1 Aanbestedingswet 2012. 
640

  Art. 2.87, eerste lid, sub b, Aanbestedingswet 2012. 
641

  Art. 2.87, eerste lid, sub c, Aanbestedingswet 2012. 
642

  Kamerstukken II, 32 843, nr. 3, p. 2. 
643

  Afdeling 4.2.4. Awb. 
644

  Kamerstukken II, 2010/11, 32 843, nr. 3, p. 5.  
645

  Art. 7, onder c, Wed (oud). 
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bevoegdheid kon tegen zowel bedrijven met een vergunning als bedrijven 
zonder vergunning worden toegepast. Het is afhankelijk van de definitie van de 
term ‘zo nodig’ uit de richtlijn of dit voldoende was. Sluiting op grond van de 
Wed was pas mogelijk bij vervolging vanwege herhaalde recidive, oftewel bij 
de derde overtreding binnen een bepaalde termijn. Hoewel de richtlijn de sanctie 
pas toelaat bij ernstige inbreuken, waartoe een derde overtreding wellicht wel 
behoort, was het op grond van deze bevoegdheid uit de Wed niet mogelijk 
sluiting op te leggen bij een ernstige eerste of tweede overtreding. Sinds de Wet 
aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving op 1 januari 2013 in 
werking is getreden wordt herhaalde recidive niet langer vervolgd via de Wed. 
In de plaats daarvoor is echter een algemene bestuursrechtelijke, preventieve 
sluitingsbevoegdheid geïntroduceerd, die besproken wordt in paragraaf 3.3.4.3. 
Ook deze sluitingsbevoegdheid kan niet direct worden toegepast. Dat is pas 
mogelijk bij recidive van ‘ernstige overtredingen’. Onder beide regimes is enkel 
het tijdelijk of definitief sluiten mogelijk. Intrekking van de vergunning kan in 
beginsel alleen op gemeentelijk niveau, zie daarvoor hoofdstuk vier. 

Het laatste artikel dat een sanctie bevat is artikel 12 van de richtlijn. Op 
grond van dit artikel kunnen lidstaten een lijst openbaar maken van rechts-
personen die op grond van artikel 9 van de richtlijn strafrechtelijk aansprakelijk 
zijn gesteld voor overtreding van artikel 3 van de richtlijn (naming and 
shaming). Dit artikel roept geen verplichting in het leven en Nederland heeft 
voorgesteld dit onderdeel uit de richtlijn te schrappen.646 In de implementatiewet 
is dan ook geen bevoegdheid of voornemen tot openbaarmaking opgenomen. 
Openbaarmaking van sancties is echter ook in Nederland een steeds vaker voor-
komend onderdeel van de bestuurlijke handhaving.647 Zou Nederland dit 
instrument toch willen inzetten, dan ligt het voor de hand dat het OM (wanneer 
de overtredingen conform de richtlijn strafrechtelijk vervolgd zouden worden) 
of de Inspectie SZW een dergelijke lijst gaat bijhouden. Daarvoor is dan in 
principe een wettelijke grondslag nodig in bijvoorbeeld de Wav. Eventueel kan 
de grondslag worden gevonden in artikel 8 Wet openbaarheid van bestuur.648 

3.3.3.3 WIJZIGINGEN OP GROND VAN DE IMPLEMENTATIEWET 

De implementatiewet voorziet in twee wijzigingen van de Wav ter implemen-
tatie van de richtlijn.649 Het gaat om de implementatie van de notificatieplicht uit 

                                                        
646

  COD (2008), 11366/08, p. 13. 
647

  Michiels 2007, Doorenbos, 2007, p. 57, Reuveny 2010, p. 15. 
648

  De Voedsel en Waren Autoriteit gebruikt Art. 8, eerste lid, Wob als grondslag, zie Michiels 

2007, p. 85. Zie ook ABRvS 31 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX6362, JB 2006, 218, nt 

M.O-V. De AFM en DNB bijvoorbeeld, publiceren sanctiebesluiten op grond van specifieke 

bepalingen in afdeling 1.5.2. van de Wft. Zie hierover ook E. Daalder en E. Pietermaat, ‘Actieve 
openbaarmaking van besluiten’, 
(www.pelsrijcken.nl/pdf/nieuws/actieve_openbaarmaking_besluiten.pdf), p. 11. 
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  Stb. 2012, nr. 143. 
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artikel 4, eerste lid, onder c van de richtlijn en de ketenaansprakelijkheid voor 
loonvorderingen uit artikel 8, eerste lid, onder b van de richtlijn. Ter implemen-
tatie van de notificatieplicht voor de tewerkstelling van derdelanders is het 
nieuwe artikel 2a Wav gecreëerd. Dit artikel bepaalt dat voor iedere legaal 
tewerkgestelde derdelander tenminste twee dagen voor aanvang van de 
werkzaamheden een notificatie650 plaats dient te vinden. Dit is een ingrijpende 
verplichting, die in het tweede lid onmiddellijk afgezwakt wordt. De verplich-
ting geldt namelijk niet wanneer de werkgever ten aanzien van de derdelander al 
een andere, bij AMvB aan te wijzen, meldingsplicht heeft, bijvoorbeeld in het 
kader van de loonbelasting. In de praktijk komt er hierdoor geen administratieve 
last voor de werkgever bij. Desondanks kan het niet naleven van deze verplich-
ting een bestuurlijke boete opleveren. Hiertoe is overtreding van artikel 2a 
opgenomen in artikel 18, eerste lid, Wav en in artikel 8 van de Beleidsregels 
boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen. De boete bedroeg ten tijde van de 
inwerkingtreding € 1500,651 en is inmiddels € 2250.652 Artikel 23, dat reeds een 
mogelijkheid tot loonvordering kende, is aangepast om ook de hogere werk-
gevers in de keten aansprakelijk te kunnen stellen voor de betaling van het 
loon.653 Dit kan enkel als de vordering op de lagere werkgever niet geslaagd 
is.654  
 
3.3.4 WET AANSCHERPING HANDHAVING EN SANCTIEBELEID SZW-WETGEVING 

Een jaar na de implementatiewet is de Wav opnieuw gewijzigd, nu in het kader 
van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.655 Deze 
wet verscherpt de handhaving en verhoogt de straffen in tal van sociale zeker-
heids- en arbeidswetten en is op 1 januari 2013 in werking getreden.656 Het doel 
van deze wet is het aanscherpen van de handhaving van sociale zekerheids- en 
werkgelegenheidswetgeving omdat, volgens het toenmalige kabinet Rutte-I, de 
bestaande sancties niet langer voldeden.657 Als voorbeeld wordt onder andere 
gegeven dat bij 18% van de inspecties illegale tewerkstelling of onderbetaling 
geconstateerd is.658 Het kabinet verwoordt het doel van de verhoging van de 
straffen als volgt: ‘Hogere straffen moeten mensen en bedrijven bevestigen dat 

                                                        
650

  Kennisgeving aan de autoriteiten. 
651

  Stcrt. 2011, nr. 19841. 
652

  Stcrt. 2012, nr. 25205. 
653

  Art. 23, derde lid, Wav. 
654

  Art. 23, vierde lid, Wav. Zie over de richtlijn en art. 23 Wav uitgebreid De Lange 2011. 
655

  Voluit ‘Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein [sic] van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de 

sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van 

misbruik en fraude’. Stb. 2012, 462. 
656

  Stb. 2012, nr. 498. 
657

  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 3. 
658

  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 3. 
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eerlijkheid het langst duurt en hen ervan weerhouden om in de verleiding te 
komen de regels te overtreden. Het kabinet wil de maatschappelijke norm dat 
misbruik een ernstige zaak is en streng bestraft moet worden, beter tot uitdruk-
king laten komen. Dit moet een duidelijk signaal afgeven dat de samenleving 
fraude niet accepteert en dat fraude niet mag lonen.’659 Het benadrukken van de 
morele afkeuringswaardigheid is ook een van de pijlers van de Duitse invoering 
van strengere, strafrechtelijke sancties, zoals in hoofdstuk vijf zal blijken. Het 
kabinet noemt in de memorie van toelichting vier uitgangspunten die ten grond-
slag liggen aan de wijzigingen. Ten eerste ‘Solidariteit’, dat volgens het kabinet 
impliceert dat er enkel een beroep wordt gedaan op publieke middelen als dat 
strikt noodzakelijk is. Dit uitgangspunt ziet op de sociale wetten die worden 
aangepast. Ten tweede ‘Fraude mag niet lonen’, oftewel: de sanctie moet hoog 
genoeg zijn om fraude onaantrekkelijk te maken. Het kabinet stelt dat het onder 
het oude regime voor werkgevers kon lonen de wetgeving te ontduiken.660 Het 
derde uitgangspunt is: ‘Preventieve werking door zwaardere sancties’. Hoge 
straffen en harde aanpak van recidive dient ter generale preventie. Het laatste 
uitgangspunt tot slot is ‘Straffen is geen doel op zich’. Onder dit uitgangspunt 
schaart het kabinet het evenredigheidsbeginsel, de straffen zullen altijd in ver-
houding staan tot de ernst van de overtredingen.661 De verscherping van de 
arbeidswetten (Wet arbeidsomstandigheden, Wet minimumloon en de Wav) 
heeft betrekking op de volgende aspecten: de boetes worden verhoogd en er 
volgt een extra verhoging in het geval van recidive. Het recidivebegrip wordt 
verruimd en de termijn verlengd. Er wordt gestreefd naar bestuursrechtelijke 
afdoening en bij een tweede of derde overtreding kunnen de werkzaamheden 
worden stilgelegd.662 De Raad van State is in zijn advies kritisch over de 
motivering voor de aanscherping van het sanctiebeleid. Volgens de Raad van 
State is niet aannemelijk gemaakt dat het huidige handhavingssysteem niet 
voldoet en noemt het wetsvoorstel ‘vooral “stoere taal”’.663 De Afdeling 
adviseert de verzwaring overtuigend te motiveren en indien dat niet mogelijk is 
af te zien van de verzwaring.664 In reactie daarop verwijst het kabinet naar het 
evaluatierapport over de invoering van de bestuursrechtelijke boete in de 
Wav.665 Hieruit zou blijken dat de verhoging van de boetes in 2005 heeft geleid 
tot een ‘gestage daling’ van het percentage overtredingen. Zie paragraaf 3.3.6.1 
voor de bespreking van de uitkomsten van deze evaluatie.  
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  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 3. 
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  Kamerstukken II, 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 15. 
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  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 3. 
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  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 15. 
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  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 4, p. 4. 
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  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 4, p. 4. 
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  Kamerstukken II 2009/10, 17 050, nr. 396. 



HANDHAVING VERBOD ILLEGALE TEWERKSTELLING IN NEDERLAND 

103 
 

3.3.4.1 WIJZIGINGEN VAN DE WAV 

De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving behelst ten 
aanzien van de Wav en de Beleidsregels boeteoplegging twee grote wijzigingen. 
De belangrijkste wijziging, althans voor wat betreft het bestek van dit proef-
schrift, is de schrapping van de strafrechtelijke vervolging bij herhaalde reci-
dive.666 Ook de stillegging van bedrijven wordt vanuit het strafrecht naar het 
bestuursrecht overgeheveld. Voortaan wordt dit geregeld in de nieuwe artikelen 
17b en 17d Wav. Deze wijzigingen onderstrepen de vernieuwde verhouding 
tussen het straf- en bestuursrecht bij de handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling. Daarnaast voegt deze sanctie voor het eerst een herstelsanctie toe 
aan het bestaande arsenaal van bestraffende sancties. De tweede grote wijziging 
betreft de aanscherping van de Beleidsregels boeteoplegging. Zowel de maxi-
male boete in de wet als het boetenormbedrag in de Beleidsregel wordt met 50% 
verhoogd. Het nieuwe boetenormbedrag bedraagt € 12.000 per illegaal tewerk-
gestelde vreemdeling.667 Ook de andere boetes zijn met 50% verhoogd. 

3.3.4.2 SCHRAPPING STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING BIJ HERHAALDE 

RECIDIVE 

Het kabinet noemt een aantal argumenten voor het schrappen van de straf-
rechtelijke vervolging bij herhaalde recidive. Ten eerste is er onvrede over de 
hoogte van de sancties die de strafrechter oplegt bij herhaalde recidive. Het 
kabinet stelt vast dat de strafrechter geen strengere sancties oplegt dan in het 
bestuursrecht worden opgelegd. De sancties zijn soms zelfs lager.668 Deze 
constatering is ontleend aan de Evaluatie Invoering bestuurlijke boete Wav.669 
De overige argumenten zijn dezelfde als bij de invoering van de bestuurlijke 
boete in de Wav: kortere doorlooptijd tot oplegging van de boete, centrale af-
handeling en uniforme boetehoogte waardoor een lik-op-stuk beleid gevoerd kan 
worden.670 Tot slot past een meer bestuurlijke afdoening volgens het kabinet 
binnen de uitgangspunten bij de keuze voor een sanctiestelsel.671 Overigens 
werd het schrappen van herhaalde recidive al in 2007 bepleit door Van 
Drongelen en Van Rijs.672 Volgens deze auteurs zal de strafrechter ‘op de oude 
voet’673 doorgaan en lagere sancties blijven opleggen dan de bestuursrechter.674  

                                                        
666

  Art. 19c Wav. 
667

  Art. 2, eerste lid, bijlage bij Art. 1 van de Beleidsregels boeteoplegging wet arbeid 

vreemdelingen 2013. 
668

  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 19. 
669

  Kamerstukken II 2009/10, 17 050 en 29 523, nr. 396. 
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  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 18. 
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  Zie par. 3.4.3 van dit hoofdstuk. 
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  Van Drongelen & van Rijs 2007, p. 175. 
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  Van Drongelen & Van Rijs 2007, p. 175. 
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3.3.4.3 ‘ERNSTIGE OVERTREDINGEN’ EN STILLEGGING VAN DE 

WERKZAAMHEDEN 

Naast de verhoging van de boetes en de verlenging van de recidivetermijn 
introduceert de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 
ook een bevoegdheid om preventief werkzaamheden stil te leggen. De door het 
kabinet consequent gebruikte term ‘preventieve stillegging’ is opmerkelijk 
omdat deze sanctie pas na de tweede of derde overtreding kan worden opge-
legd.675 Het preventieve aspect ziet er op dat verdere overtredingen kunnen 
worden voorkomen. Hoewel de term niet overeenstemt met wat gewoonlijk in 
het bestuursrecht onder preventieve sancties wordt verstaan, wordt de term ook 
in dit proefschrift gebruikt om verwarring te voorkomen. Alhoewel deze 
preventieve stillegging geïntroduceerd wordt voor alle arbeidswetten, heeft 
toenmalig minister van Justitie Donner in 2009 al aangekondigd deze mogelijk-
heid te gaan onderzoeken ten aanzien van de Wav.676 Tijdens een debat over de 
misstanden op een aspergeboerderij in Someren gaf de minister toe dat de 
sluitingsbevoegdheden uit de Wed met zoveel waarborgen zijn omgeven dat 
deze niet snel kunnen worden gerealiseerd. Sluiting via het bestuursrecht zou de 
zaak kunnen bespoedigen.677  

In 2010 stelde Donner op basis van het evaluatierapport over de invoering 
van de bestuurlijke boete dat een algemene bestuursrechtelijke sluitings-
bevoegdheid moet worden opgenomen in het bestuurlijke handhavingsarsenaal 
omdat de strafrechter geen gebruik maakt van de strafrechtelijke sluitings-
bevoegdheid.678 Echter, op grond van dit rapport was helemaal niets te zeggen 
over de noodzaak van het overhevelen van de bedrijfssluiting naar het 
bestuursrecht. Het onderzoek heeft alleen naar de cijfers gekeken (geen 
bedrijfssluitingen) en niet naar de inhoud van de dossiers. Op grond van enkel 
kwantitatief onderzoek kan niet worden gesteld dat er zich zaken hebben 
voorgedaan waarbij bedrijfssluiting wellicht op zijn plaats was, maar de 
strafrechter daar toch van afgezien heeft. Cijfers over het aantal keer dat 
bedrijfssluiting door de officier van justitie is geëist of dat de officier van justitie 
dat had willen eisen ontbreken. Er kan dus geen inzicht worden gegeven in de 
behoefte aan bedrijfssluitingen. 

De preventieve stillegging wordt niet alleen in de Wav, maar in alle, bij 
deze wetswijziging betrokken, arbeidsregelingen geïntroduceerd, volgens het 

                                                                                                                                  
674

  Overigens waren beide auteurs, zonder dit in het artikel te vermelden, werkzaam bij het 

Ministerie van SZW en was tenminste een van hen betrokken bij de voorbereiding van de 

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. 
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  Zie par. 3.3.4.3.2 van dit hoofdstuk. 
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  Kamerstukken II,2008-2009, 17 050, nr. 389, p. 14. 
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  Kamerstukken II 2008-2009, 17 050, nr. 389, p. 15. 
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  Het ging om de bevoegdheid op basis van Art. 7, onder c., Wed. Kamerstukken II 

2009/2010, 17050, nr. 396, p. 7. 
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algemene model dat de minister in de memorie van toelichting schetst. Dit 
model is in bijlage 2 bij de memorie van toelichting als volgt weergegeven: 

 

 
Tabel 3.2. Model hoofdlijnen sancties arbeidsregelingen.

679
  

3.3.4.3.1 ERNSTIGE OVERTREDINGEN 

‘Ernstige overtredingen’ zijn gedefinieerd in artikel 4b, derde lid, van het 
Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Er is sprake van een ernstige 
overtreding wanneer er bij de overtreding tenminste twintig werkenden zijn 
betrokken. Zoals uit bovenstaand schema blijkt kunnen ernstige overtredingen 
gevolgen hebben voor zowel de boetehoogte in geval van recidive als de 
mogelijkheden tot de stillegging van werkzaamheden. Bij een eerste, ernstige 
overtreding wordt geen hoger boetebedrag per vreemdeling opgelegd, de 
daadwerkelijke boete zal desondanks hoog uitvallen omdat deze per illegaal 
tewerkgestelde werknemer opgelegd wordt. 

3.3.4.3.2 REGELING STILLEGGING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

De preventieve stillegging van werkzaamheden wordt beheerst door artikel 17b 
Wav. De regels zijn op grond van artikel 17b, zevende lid, uitgewerkt in de 
Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten (deze beleidsregels regelen 
de preventieve stillegging voor alle wetten waarbij de preventieve stillegging 
door de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving is 
ingevoerd).680 De stillegging is een bevoegdheid voor de ambtenaren van de 
Minister van SZW. De stillegging moet worden gezien als een last onder 
bestuursdwang, en moet derhalve worden geschaard onder de herstelsancties.681 
Bij de tweede overtreding (bij de eerste overtreding wanneer het om een ernstige 
overtreding gaat) wordt een last opgelegd, die wordt geëffectueerd bij herhaling 
binnen 5 jaar (10 jaar in het geval van een ernstige overtreding).682 Er is geen 
wettelijke bepaling die eraan in de weg staat om na een wegens een eerste, ern-

                                                        
679

  Bijlage 2 bij Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3. 
680

  Stcrt. 2012, 25533, 12 december 2012. 
681

  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 50. 
682

  Art. 17b, eerste en tweede lid, Wav. 
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stige overtreding opgelegde waarschuwing bij een eventuele tweede, normale 
overtreding de stillegging te effectueren. Aangezien de waarschuwing op 
rechtsgevolg is gericht (het ontstaan van de bevoegdheid tot stillegging bij een 
eventuele volgende overtreding), is er sprake van een besluit dat appellabel is. 
Uiteraard moet bij het opleggen en effectueren van de maatregel rekening 
worden gehouden met het evenredigheidsbeginsel. Dit komt volgens het kabinet 
tot uitdrukking in artikel 1, vijfde lid, van de Beleidsregels preventieve stil-
legging arbeidswetten. De oplegging van de waarschuwing of het effectueren 
van de stillegging zal niet plaatsvinden wanneer dat onaanvaardbare maat-
schappelijke of economische schade zal opleveren.683 Hierbij moet worden 
gedacht aan het stilleggen van nutsvoorzieningen of onderdelen van de brand-
weer of politie, maar ook aan bijvoorbeeld chemische bedrijven waar het niet 
mogelijk is de werkzaamheden stil te leggen.684 Deze beleidsregel heeft meer 
betrekking op de gevolgen voor de samenleving dan op de gevolgen voor de 
overtreder. Die zal zich moeten beroepen op artikel 3:4, tweede lid, Awb. Even-
tuele samenloop met handhaving op gemeentelijk niveau wordt besproken in 
hoofdstuk vier. 

3.3.4.4 VERHOGING BOETES WAV 

De bestuursrechtelijke boete die kan worden opgelegd bij illegale tewerkstelling 
is op een aantal punten aangepast. De maximaal op te leggen boete was bepaald 
op € 45.000 bij rechtspersonen en € 11.250 bij natuurlijke personen. Dit was 
overeenkomstig de vijfde strafrechtelijke boetecategorie ten tijde van de 
invoering van de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen. De vijfde boete-
categorie is inmiddels een aantal maal verhoogd, maar de maximale Wav boete 
is steeds gelijk gebleven.685 De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid 
SZW-wetgeving stelt de maximale boete gelijk aan de vijfde strafrechtelijke 
boetecategorie, ten tijde van de inwerkingtreding van de wet € 78.000.686 Dit 
nieuwe maximum geldt voor alle arbeidswetten die zijn aangescherpt door de 
wet. Het verschil tussen de maximale boete voor rechtspersonen en natuurlijke 
personen is vervallen, maar komt wel terug in de Beleidsregels boeteoplegging. 
Het nieuwe artikel 19d Wav bepaalt dat de boete bij recidive voortaan verdub-
beld wordt. Onder het oude regime was dit een verhoging van 50%. De termijn 
voor recidive wordt bovendien verlengd van twee jaar naar vijf jaar.687 

                                                        
683

  Art. 1 en 4 Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten. 
684

  Stcrt. 2012, 25533, p. 5. 
685

  Kamerstukken II, 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 15. 
686

  De Wet arbeid vreemdelingen noemt niet langer een bedrag, maar verwijst naar art. 23 Sr, 

waar de boetecategorieën zijn opgenomen. Zodoende stijgt de maximale boete in de Wav 

automatisch mee met de strafrechtelijke boetecategorieën.  
687

  Art. 19d, tweede lid, Wav. 
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3.3.4.5 BELEIDSREGELS BOETEOPLEGGING 2012 - 2013 

In het kader van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving zijn ook de Beleidsregels boeteoplegging herzien.688 De meest in het 
oog springende wijziging is de verhoging van alle boetes uit de Tarieflijst met 
50%. De standaardboete voor overtreding van het verbod op illegale tewerk-
stelling komt zodoende op € 12.000 per vreemdeling voor rechtspersonen en 
€ 6.000 per vreemdeling voor natuurlijke personen. Daarnaast is, in lijn met de 
recidiveregeling in de Wav, het artikel met betrekking tot recidive aangepast. 
Het oude artikel 6, dat inhield dat het bij (herhaalde) recidive moest gaan om 
onherroepelijk geworden overtredingen is vervangen door een nieuwe regeling 
waarbij ook de nieuw ingevoerde preventieve stillegging mee kan tellen. In 
artikel 10 is de bepaling dat van boeteoplegging wordt afgezien indien de werk-
gever heeft aangetoond dat hem niets te verwijten valt geschrapt. Deze regeling 
was overbodig nu artikel 5:41 Awb het opleggen van een boete wanneer een 
overtreding verwijtbaar is onmogelijk maakt. Uit de toelichting op de beleids-
regels noch uit de memorie van toelichting bij de wet blijkt dat er een evenredig-
heidstoets door de wetgever heeft plaatsgevonden bij het vaststellen van de 
hoogte van de boetes. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 
een opmerkelijke rechtvaardiging voor de verhoging van de boetes. Hij merkt op 
dat de maximale hoogte van de boete niet meer geïndexeerd is na de vaststelling 
in 2005 en nu weer is gelijkgesteld aan de vijfde boetecategorie uit het Wetboek 
van Strafrecht. Volgens de Minister is dit een verhoging van 55% (van € 49.000 
naar € 78.000). Deze bedragen leveren echter een verhoging van 59% op, en 
bovendien was de maximale boete geen € 49.000 maar € 45.000. Al met al een 
verhoging van 73% in plaats van 55%. Voor natuurlijke personen gaat de 
maximale boete met 593% omhoog (van € 11.250 naar € 78.000) door het 
loslaten van het verschil in maximale boetehoogte voor rechts- en natuurlijke 
personen. De verhoging van de maximumboetes met, volgens de minister 55% 
en feitelijk 59% en 593%, is het argument om ook de boetenormbedragen uit de 
Beleidsregel met 50% te verhogen.689 Het is extra opmerkelijk nu het oude 
boeteplafond nog voldoende ruimte bood voor de verhoging van het boetenorm-
bedrag. Het verhogen van de boetes is gebrekkig gemotiveerd nu de noodzaak 
voor deze ‘indexering’ niet is aangetoond. Een verhoging van meer dan de 
indexering zou te maken moeten hebben met een veranderde opvatting met 
betrekking tot de strafwaardigheid. Deze veranderde opvatting volgt niet expli-
ciet uit de memorie van toelichting, maar past wel bij de argumentatie met 
betrekking tot harder en strenger optreden die ten grondslag ligt aan de overstap 
van straf- naar bestuursrecht. 
 

                                                        
688

  Stcrt. 2012, 25205. 
689

  Stcrt. 2012, nr. 25205, 7 december 2012, p. 3. 
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3.3.5 WET MOMI 

De Wet modern migratiebeleid behelst een grootscheepse wijziging van het 
Nederlandse reguliere migratierecht.690 Het doel van deze wet is het vereen-
voudigen van de toelatingsprocedures voor gewenste arbeidsmigranten en 
tegelijkertijd het buiten de deur houden van lager- of ongeschoolde arbeids-
migranten.691 Een belangrijk onderdeel van deze wet, die op 1 juni 2013 in 
werking is getreden,692 is de uitbreiding van de rol van de referent. De referent is 
een (rechts)persoon met ‘voldoende belang [...] bij de overkomst en het verblijf 
van die vreemdeling om zich duurzaam te committeren aan zijn verplich-
tingen’.693 De referent draagt informatieverplichtingen, administratieverplich-
tingen en soms zorgplichten.694 Wanneer iemand een ‘erkend referent’ is kunnen 
er versnelde toelatingsprocedures worden toegepast. De (gewezen) referent kan 
aansprakelijk worden gesteld voor de terugkeerkosten bij uitzetting van de 
vreemdeling.695 Naast het verhaal van de terugkeerkosten kunnen voor verschil-
lende overtredingen ook bestuurlijke boetes worden opgelegd aan de referent.696 

3.3.5.1 VERHALEN KOSTEN TERUGKEER OP WERKGEVER 

In het nieuwe artikel 66 van de Vreemdelingenwet, dat regelt dat de kosten van 
uitzetting worden verhaald op de vreemdeling zelf of, bij een minderjarige 
vreemdeling, op degene die het wettelijk gezag uitoefent, is de werkgever als 
mogelijke (gewezen) referent toegevoegd.697 Dit artikel wordt uitgewerkt in 
afdeling 2 van hoofdstuk 6 van het Vreemdelingenbesluit.698 De aansprake-
lijkheid wordt beperkt tot een deel van de daadwerkelijke uitzetkosten, te weten 
de kosten van de terugreis, transport en identiteitsbewijzen.699 Kosten voor 
eventuele vreemdelingenbewaring of escorte zijn uitgesloten van verhaal op de 
referent. Het kabinet is van mening dat die kosten lastig individueel toereken-
baar zijn. Bovendien hecht het kabinet er waarde aan dat de werkgever van te 
voren een inschatting kan maken van de kosten.700 De kosten van uitzetting 
moeten binnen een jaar na het beëindigen van het referentschap zijn gemaakt, 

                                                        
690

  Stb. 2010, 307. Zie uitgebreid Groen et al 2013a en Groen et al 2013b. 
691

  Kamerstukken II 2008/08, 32 052, nr. 3, p. 2. 
692

  Brief aan de Tweede Kamer van de Staatssecretaris van Justitie, 5 maart 2013, kenmerk 

2013-0000134986. 
693

  Kamerstukken II 2008/08, 32 052, nr. 3, p. 6. 
694

  Kamerstukken II 2008/08, 32 052, nr. 3, p. 10-12. 
695

  Kamerstukken II 2008/09, 32 052, nr. 3, p. 8. 
696

  Deze bestuurlijke boetes worden hier niet besproken, zie daarvoor Jansen 2010. 
697

  Art. 66, eerste lid, Vreemdelingenwet. 
698

  Art. 6.2 Vreemdelingenbesluit. 
699

  Art. 6.3 Vreemdelingenbesluit. 
700

  Kamerstukken II, 2008/08, 32 052, nr. 3, p. 92. 
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daarna kunnen deze niet meer worden verhaald.701 Artikel 6.4, derde lid, 
Vreemdelingenbesluit bevat enkele uitzonderingsgronden voor de aansprakelijk-
heid van de referent onder andere: indien inmiddels iemand anders referent is 
geworden, de vreemdeling een andere verblijfsvergunning heeft gekregen of de 
vreemdeling is overleden. Wanneer iemand vrijwillig vertrekt, zijn er geen 
kosten die verhaald kunnen worden. De uitvoeringstechnische bezwaren die 
kleefden aan het terugvorderen van de uitzetkosten zoals voorgesteld in de motie 
Dittrich zijn niet langer aan de orde nu er een duidelijke afbakening is gemaakt 
in toerekenbare kosten (reis- en visakosten) en niet toerekenbare kosten zoals 
bewaring en escorte. 
 
3.3.6 FEITELIJKE HANDHAVING 2005 – 2012 

3.3.6.1 FEITELIJKE HANDHAVING DOOR MIDDEL VAN BESTUURLIJKE BOETES 

Deze paragraaf laat enkele cijfers en trends zien in de feitelijke handhaving van 
de Wav tussen 2005 en 2012.702 Uit de verschillende evaluatierapporten over de 
Wav en jaarverslagen van de Inspectie SZW is een redelijk overzicht op te 
maken van de omvang van de handhaving van het verbod op illegale tewerk-
stelling. Onderstaande tabel geeft het aantal aangetroffen illegaal tewerkgestelde 
vreemdelingen en opgemaakte boeterapporten weer.  
 

JAAR 2005 2006 2007 2008

Aantal controles 8.633 11.026 10.931 10.383 

Aantal geïnspecteerde 

werkgevers 

Niet 

bekend 

Niet 

bekend 

12.800 13.200 

Inspecties resulterend in een 

boeterapport 

26% 23% 18% 16%

Aantal boeterapporten 2.201 2.507 2.002 1.659

Totaal aantal aangetroffen 

illegaal tewerkgestelden 

4.656 5.478 2.894 2.007

Processen-Verbaal (Wed en Sr) - - - -

 

JAAR 2009 2010 2011 2012
703

 

Aantal controles 9.723 9.987 9.225 7.160

Aantal geïnspecteerde 

werkgevers 

12.700 12.893 12.834 9.874

Inspecties resulterend in een 17% 18% 17% 23%

                                                        
701

  Art. 6.4, derde lid, onder a, Vreemdelingenbesluit. In verband met dwingende voorschriften 

uit de Wetenschappersrichtlijn (2005/71/EG) is deze termijn voor onderzoeksinstellingen 

zes maanden, art. 6.2, vierde lid, Vreemdelingenbesluit. 
702

  Deze paragraaf bevat geen uitgebreid jurisprudentieoverzicht, zie daarvoor Franssen & 

Groeneweg 2013, Franssen 2013 en Verboom 2007. 
703

  In 2012 heeft de Inspectie SZW voor het eerst de cijfers opgenomen van de in dat jaar 

afgesloten zaken in plaats van de gestarte zaken. 
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boeterapport

Aantal boeterapporten Niet 

bekend 

2.146 2.399 1.923

Totaal aantal aangetroffen 

illegaal tewerkgestelden 

2.506 2.397 2.030 2.042

Processen-verbaal (Wed en Sr) - 16 23 -

Tabel 3.3: Overzicht aantal inspecties en boeterapporten.
704

   

 
Wat opvalt aan de cijfers is dat, na een daling direct in 2005 en 2006, het 
percentage overtreders jarenlang ongeveer gelijk blijft. Het aantal inspecties en 
boeterapporten neemt in 2012 af en het percentage overtreders neemt toe. Het 
aantal aangetroffen vreemdelingen blijft ongeveer gelijk. Deze veranderingen 
kunnen te maken hebben met meer sectorgericht toezicht, waarbij de Inspectie 
SZW zich meer richt op die sectoren die gevoelig zijn voor illegale tewerk-
stelling. Ook is de administratie veranderd. Tot 2012 werden alle opgestarte 
zaken opgenomen, vanaf 2012 alleen de afgeronde. De opsporingsmethoden en 
de statistische methoden zijn aan ontwikkeling onderhevig. Ook de arbeids-
markt, in tijden van economische crisis en uitbreiding van de EU, is dynamisch. 
In een in 2005 verricht onderzoek naar de overtreding en de naleving van de 
Wav705 is de verwachting uitgesproken dat de vrije toegang tot de arbeidsmarkt 
van de onderdanen van tien nieuwe lidstaten in 2007, zou leiden tot een 
verruiming van het arbeidsaanbod en daarom mogelijk tot minder overtredingen 
in het kader van de Wav.706 Deze verwachte daling is in de cijfers nauwelijks 
waar te nemen. In het algemeen maken dergelijke ontwikkelingen het lastig om 
een goed beeld te krijgen van de werkelijke omvang van illegale tewerkstelling 
en het effect van de bestuurlijke boetes.  

In 2006 verscheen een ambtelijke evaluatie van de invoering van de 
bestuurlijke boete in de Wav.707 In de motie Weekers/Rambocus708 was verzocht 
om de implementatie, de effectiviteit, het aantal recidivegevallen en de uitspra-
ken van de rechtelijke macht709 een jaar na invoering van de bestuurlijke boete te 
evalueren. Op 15 september 2006 werd de evaluatie toegestuurd aan de Tweede 
Kamer.710 De evaluatie is lovend over de invoering van de bestuurlijke boete: 
‘De implementatie van de bestuurlijke boete is succesvol: de doelstellingen van 

                                                        
704

  Deze tabel is samengesteld door de auteur van dit proefschrift. De cijfers zijn afkomstig uit 

het evaluatierapport ‘Evaluatie invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen’ en de 

jaarverslagen van de Inspectie SZW over 2005 t/m 2012. 
705

  Groenewoud & Van Rij 2005 en Groenewoud & van Rij 2007. 
706

  Groenewoud & Van Rij 2007 p. 47 . 
707

  Kamerstukken II 2005/06, 17 050 en 29 523, nr. 332. 
708

  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 14. 
709

  Zoals al eerder opgemerkt maakt de Afdeling geen onderdeel uit van de rechterlijke macht. 

De uitspraken van de Afdeling zijn zoals verwacht wel betrokken in de evaluatie. 
710

  Kamerstukken II 2005/06, 17 050 en 29 523, nr. 332. 
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de invoering van een bestuurlijke handhaving worden bereikt. Op diverse 
punten is door de invoering van de bestuursrechtelijke handhaving de afhan-
delingsprocedure eenvoudiger geworden. Mede hierdoor is de periode tussen 
het constateren van een overtreding en het opleggen van de boete aanmerkelijk 
verkort. In de strafrechtelijke procedure duurde de tijd tussen het constateren 
van de overtreding en het opleggen van de boete door de strafrechter vaak 
langer dan een jaar, nu heeft de meerderheid van de overtreders binnen zeven 
maanden de boete in huis. Er is een zeer sterke verhoging van de boete bij 
illegale tewerkstelling tot stand gekomen: van gemiddeld € 980 in het straf-
rechtelijke traject naar € 4.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer bij een 
natuurlijk persoon en € 8.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer bij een 
rechtspersoon in het bestuursrechtelijke traject. Tot nu toe zijn er nog geen 
gerechtelijke uitspraken geweest die de boetehoogte ten principale ter discussie 
hebben gesteld.’711 

Het percentage overtredingen bij hercontroles is afgenomen van 37% in 
2003 tot 26% in de eerste helft van 2006. De gemiddelde doorlooptijd bleef wel 
bij de verwachting achter, maar dat kwam volgens de staatssecretaris vanwege 
het hoge aantal boeterapporten, zienswijzen, bezwaarschriften en gerechtelijke 
procedures. Een uitbreiding van het aantal fte’s in de afdoeningfase moest 
hiervoor de oplossing geven. Daarnaast is naar aanleiding van deze evaluatie de 
inning van de boetes uit handen gegeven aan het Centraal Justitieel Incasso 
Bureau.712 

In 2010 verscheen de wettelijke evaluatie van de invoering van de 
bestuurlijke boete, uitgevoerd door IVA Beleidsonderzoek.713 Dit onderzoek 
moest op grond van een bepaling in de Wav vijf jaar na de inwerkingtreding 
plaatsvinden. In januari 2010 heeft minister Donner het evaluatieonderzoek naar 
de invoering van de bestuurlijke boete in de Wav naar de Tweede Kamer 
gestuurd.714 Het onderzoek had als focus de ervaringen met, en de effectiviteit 
van, de bestuurlijke boete (inclusief de innings-, bezwaar-, en beroepsprocedure) 
als instrument bij de bestrijding van illegale tewerkstelling.715 De conclusie 
luidt, kort gezegd, dat de overgang van straf- naar bestuursrecht tot een effec-
tievere handhaving heeft geleid.716 Op de opzet en conclusies van het onderzoek 
is echter wel wat af te dingen, zo heb ik met Klap uiteengezet.717 De afname van 
het percentage overtreders wordt direct toegeschreven aan de invoering van de 

                                                        
711

  Aanbiedingsbrief bij het evaluatierapport, Kamerstukken II 2005/06, 17 050 en 29 523, nr. 

332, p. 1. 
712

  Van Drongelen & Van Rijs 2007, p. 174. 
713

  Siesling & Pranger 2009. 
714

  Kamerstukken II 2009/10, 17 050, nr. 396. 
715

  Bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 17050, nr. 396, p. 5. 
716

  Bijlage bij Kamerstukken II K 2009/10, 17050, nr. 396, p. 41. 
717

  Klap & Krop 2010. 
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bestuurlijke boete terwijl in die jaren ook de economische crisis de kop op stak 
en maar liefst tien nieuwe lidstaten toetraden tot de Europese Unie. Daarnaast 
stellen de onderzoekers dat de bestuurlijke boete afschrikwekkender werkt dan 
de strafrechtelijke sancties. Dat blijkt volgens het rapport uit het feit dat bijna de 
helft van de beboete werkgevers in bezwaar gaat. Deze redenering is voor 
discussie vatbaar. Het door de onderzoekers als hoog gekwalificeerd percentage 
bezwaarschriften lijkt eerder een indicatie dat de boetes als onrechtvaardig 
worden beschouwd. Wat van die vermeende onrechtvaardigheid ook zij, de 
redenering dat afschrikwekkende werking is af te lezen uit het aantal bezwaar-
schriften kan niet worden gevolgd. Bij een daadwerkelijk afschrikwekkende 
maatregel worden de overtreders immers weerhouden van de overtreding. Een 
belangrijk probleem met het rapport is daarin gelegen dat de belangrijkste 
parameter, effectiviteit, niet is gedefinieerd, waardoor de conclusies aan kracht 
inboeten.718 

3.3.6.2 FEITELIJKE HANDHAVING VIA DE WED 

Tot 1 januari 2013 werd bij herhaalde recidive strafrechtelijk vervolgd. Over de 
jaren 2005 en 2006 zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot het aantal 
processen-verbaal dat door de Inspectie SZW is doorgestuurd naar het OM op 
grond van de Wed. Dit komt waarschijnlijk omdat in deze jaren geen processen-
verbaal zijn opgestuurd. Immers, voor het opmaken van een proces-verbaal 
moeten er al twee bestuurlijke boetes onherroepelijk zijn geworden en moet een 
derde overtreding geconstateerd zijn, binnen 48 maanden.719 De doorlooptijden 
voor het opleggen van een boetebeschikking bedroegen in 2005 en 2006 gemid-
deld respectievelijk 26 en 32 weken. Dit is exclusief een eventuele bezwaar- en 
beroepsprocedure. Een gemiddelde bezwaarschriftprocedure nam in 2005 elf 
weken in beslag en in 2006 21 weken. De kans dat iemand in de eerste twee jaar 
driemaal betrapt is, waarbij ten aanzien van de eerste twee overtredingen de 
boete al onherroepelijk is geworden is daarom behoorlijk klein. In 2007 werden 
negen processen-verbaal opgemaakt wegen herhaalde overtreding.720 In 2008 
waren dat er tien.721 In 2009 zijn zeventien processen-verbaal opgemaakt voor 
onder meer herhaalde recidive van overtreding van de Wav en voor het plegen 
van valsheid in geschrifte. De cijfers zijn voor dat jaar niet uitgesplitst over 
verschillende delicten.722 In 2010723 en 2011724 zijn het aantal processen-verbaal 

                                                        
718

  Klap & Krop 2010. 
719

  Art. 19c Wav (oud). 
720

  Jaarverslag Arbeidsinspectie 2007, p. 36. In verschillende jaarverslagen spreekt de 

Inspectie SZW over ‘herhaalde overtreding’. Hier wordt waarschijnlijk bedoeld: ‘herhaalde 

recidive’. 
721

  Jaarverslag Arbeidsinspectie 2008, p. 28. 
722

  Jaarverslag Arbeidsinspectie 2009, p. 30. 
723

  Jaarverslag Arbeidsinspectie 2010, p. 43. 
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(respectievelijk zestien en 23) op grond van de Wav en de Wet Minimumloon en 
Minimum vakantiebijslag (WML) alleen gezamenlijk weergegeven. In het jaar-
verslag van 2012 ontbreken de cijfers geheel. Onderzoek naar de cijfers van de 
Inspectie SZW is lastig vanwege de regelmatig wijzigende opzet en uitsplitsing 
van de opgenomen cijfers in de jaarverslagen, zodat over de mate van herhaalde 
recidive geen zekerheid kan worden verkregen.  

3.3.6.3 FEITELIJKE HANDHAVING VIA ARTIKEL 197B SR 

Strafrechtelijke handhaving via artikel 197b Sr is niet opgenomen in de cijfers 
van de Inspectie SZW. Op rechtspraak.nl zijn sinds 2001 28 verschillende zaken 
te vinden met betrekking tot artikel 197b Sr. In deze selectie valt op dat over-
treding van artikel 197b Sr vrijwel nooit primair ten laste wordt gelegd. In tien 
verschillende zaken is dit artikel subsidiair aan de tenlastelegging van artikel 
197a Sr ten laste gelegd. Dit betekent dat het artikel pas aan de orde zou komen 
wanneer artikel 197a Sr niet bewezen verklaard kan worden. In zaken waar 
artikel 197b een belangrijkere rol speelt gaat het om criminele organisaties. Een 
aantal uitspraken en arresten ziet op de reikwijdte van artikel 197b Sr. Tewerk-
stelling van een onrechtmatig verblijvende vreemdeling die eerst wel rechtmatig 
verbleef brengt op zichzelf niet mee dat deze vreemdeling zich onrechtmatig 
toegang heeft verschaft zoals bedoeld in artikel 197b Sr.725 Al eerder noemde ik 
het arrest van de Hoge Raad waarin deze oordeelt dat de delictsomschrijving, 
ondanks de uitleg in de memorie van toelichting, niet enkel ziet op tewerk-
stelling binnen het verband van een onderneming.726 De executie van een 
taakstraf valt niet onder de reikwijdte van artikel 197b Sr en kan derhalve niet 
met een beroep op dit artikel worden opgeschort.727 Tot slot blijkt uit de juris-
prudentie dat er wel sprake moet zijn van een oogmerk om krachtens overeen-
komst arbeid te laten verrichten. Als het oogmerk728 of de overeenkomst729 ont-
breekt is er geen sprake van overtreding van artikel 197b Sr. Concluderend is de 
reikwijdte van deze strafbepaling beperkter dan de reikwijdte van de artikel 2 
Wav. 

3.3.6.4 GEMEENTELIJKE HANDHAVING 

Naast de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete, of vervolging 
wegens overtreding van artikel 197b Sr bestaat er nog een gemeentelijke 
sanctiemogelijkheid. Gemeenten kunnen optreden tegen personen die op het 
grondgebied van de gemeente gebruik maken van illegaal tewerkgestelde 

                                                                                                                                  
724

  Jaarverslag Inspectie SZW, p. 37. 
725

  Rb. Alkmaar 27 juli 2001, ECLI:NL:RBALK:2001:AB2766. 
726

  HR 14 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4172. 
727

  HR 20 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV6196. 
728

  Hof Den Bosch 5 december 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU8558. 
729

  Rb. Rotterdam 23 november 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY4062. 
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vreemdelingen, door middel van het intrekken van gemeentelijke vergunningen. 
Voor een uitgebreide bespreking van de juridische grondslag en de handhaving 
in de praktijk zie hoofdstuk vier.  

3.3.6.5 RECHTERLIJKE BEOORDELING 

Saris laat de gevolgen zien van de overstap in de Wav van strafrechtelijke naar 
bestuursrechtelijke handhaving voor wat betreft de evenredigheidstoets en de 
matigingsgronden.730 Op basis van de jurisprudentie en de richtlijnen van het 
OM731 laat ze zien dat de strafrechter bij de beoordeling van Wav-zaken een 
aantal omstandigheden liet meetellen bij de bepaling van de zwaarte van de 
straf. Deze omstandigheden zijn het behaalde voordeel, het bewust doorkruisen 
van de doelstellingen van de wet,732 de draagkracht van de overtreder,733 het 
aantal illegaal tewerkgestelde vreemdelingen,734 de rol van de verdachte ten 
opzichte van de mededader735, recidive736 en recidive met andere overtredingen 
dan overtredingen van Wav.737 Saris merkt op dat deze criteria niet terugkomen 
in de Beleidsregels boeteoplegging en dat er door de rechtspraak nauwelijks van 
de beleidsregels wordt afgeweken. Saris concludeert: ‘Ofschoon de Boete-
beleidsregels meer inzicht geven in concrete situaties die tot boetematiging 
aanleiding geven, lijkt de minister de opvatting te blijven huldigen dat het 
belang om illegale tewerkstelling tegen te gaan in de meeste gevallen prevaleert 
boven alle andere (individuele) belangen en omstandigheden en vindt de 
Afdeling die opvatting niet onredelijk.’738 Volgens Saris geeft de Afdeling 
daarmee invulling ‘aan de wil van de wetgever om illegale tewerkstelling – 
ongeacht de situatie – hard te bestraffen.’739 Stijnen stelt dat de Afdeling bij de 
bestuurlijke boetes op grond van de Wav de eerste jaren niet kwam ‘tot een volle 
evenredigheidstoets omdat zij niet alleen het beleid marginaal pleegde te 
toetsen, maar voorts dit beleid vrijwel onverkort toepaste.’740 Vanaf 2010 
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  Saris 2012. 
731

  Stcrt. 2000, 220. 
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  Saris verwijst naar Rb. Assen 1 april 2003, ECLI:NL:RBASS:2003:AF6619 en  

Rb. ’s-Gravenhage 23 november 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ4579. 
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  Rb. Almelo 10 april 2009, ECLI:NL:RBALM:2009:BI0944, Rb. Assen 1 april 2003, 

ECLI:NL:RBASS:2003:AF6619. 
734

  Rb. Assen 1 april 2003, ECLI:NL:RBASS:2003:AF6619. 
735

  Rb. Utrecht 19 maart 2002, ECLI:NL:RBUTR:2002:AE0308 en 

ECLI:NL:RBUTR:2002:AE0317. 
736

  Rb. Almelo 10 april 2009, ECLI:NL:RBALM:2009:BI0944, Rb. ’s-Gravenhage 23 november 

2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ4579. 
737

  Saris 2012, p. 2. 
738

  Saris 2012, p. 5. 
739

  Saris 2012, p. 5. 
740

  Stijnen 2011, p. 681. Hij verwijst daarbij naar ABRvS11 juli 2007, 

ECLI:NL:RVS:2009:BJ5106, AB 2007, 312 en ABRvS 29 augustus 2007, 
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constateert Stijnen een vollere toets in de boetejurisprudentie van de Afdeling. 
Jansen merkt op dat de Afdeling in 2013 ‘het samenstel van omstandigheden’ 
begint te gebruiken als matigingsgrond en zo wat meer afstand lijkt te nemen 
van de beleidsregels.741 Zoals besproken in paragraaf 3.3.2.1.1 stellen Michiels 
& De Waard dat de intensiteit van de toetsing van de boetes 6 EVRM toelaat dat 
die toetsing af te neemt wanneer de hoogte van de boetes is opgenomen in 
beleidsregels, zoals bij de Wav het geval is.742 De rechter dient tarieven die in 
het algemeen niet onredelijk zijn met rust te laten.743 
 
3.3.7 KRITIEK OP DE BOETEPRAKTIJK 

Een behoorlijk aantal auteurs heeft in meer of mindere mate kritiek geleverd op 
de hoogte van de bestuurlijke boetes, de (toepassing van de) beleidsregels en op 
de jurisprudentie van de Afdeling. Hierbij moet worden opgemerkt dat in al deze 
publicaties wordt uitgegaan van een boete van € 8.000 euro per vreemdeling. 
Sinds 1 januari 2013 is dat € 12.000 per vreemdeling.744 De kritiek behelst twee 
belangrijke punten. Ten eerste de evenredigheid van de opgelegde boetes in 
relatie tot de ernst van het feit. Hierbij gaat het zowel om de (toepassing van de) 
beleidsregels als de wijze waarop de Afdeling de evenredigheid van de opge-
legde boetes toetst aan de omstandigheden van het geval. Ten tweede gaat het 
om het werkgeversbegrip en de ‘ketenbeboeting’. Tjebbes,745 Albers,746 
Jansen,747 De Lange,748 Klap & De Lange,749 Saris,750 Stijnen751 en de auteur van 

                                                                                                                                  
ECLI:NL:RVS:2007:BB2699, AB 2009, 353, m.nt. O.J.D.M.L. Jansen, JV 2007, 469, m.nt. 

M. Tjebbes. 
741

  ABRvS 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7772, AB 2013, 223, m.nt. O.J.D.M.L. Jansen 

en ABRvS 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0649, AB 2013, 225, m.nt. O.J.D.M.L. 

Jansen. Zie ook par. 3.3.6.5 en 3.3.7 van dit hoofdstuk. 
742

  Michiels & De Waard 2007, p. 98. 
743

  Michiels & De Waard 2007, p. 97. 
744

  De Afdeling heeft zich bij het sluiten van het manuscript nog niet uitgelaten over de 

evenredigheid van boetes die zijn opgelegd conform de Beleidsregels boeteoplegging wet 

arbeid vreemdelingen 2013.  
745

  Tjebbes 2008. 
746

  Annotatie bij ABRvS 16 december 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK6783, JB 2010, 32, m.nt. 

C.L.G.F.H. Albers.  
747

  Jansen heeft een reeks kritische annotaties geschreven, waaronder: ABRvS 26 september 

2007, ECLI:NL: RVS:2007:BB4344, AB 2007, 401 m.nt. O.J.D.M.L. Jansen, ABRvS 16 

januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC2312, AB 2008, 50 m.nt. O.J.D.M.L. Jansen, ABRvS 

17 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI8488, AB 2009, 350 m.nt. O.J.D.M.L. Jansen en 

ABRvS 16 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ7797, AB 2009, 362 m.nt. O.J.D.M.L. 

Jansen, ABRvS 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7772, AB 2013, 223, m.nt. 

O.J.D.M.L. Jansen.  
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  Verschillende annotaties, waaronder: ABRvS 10 februari 2010, 

ECLI:NL:RVS:2010:BL3335, RV 2011, 46 m.nt. De Lange, ABRvS 4 april 2012, 

ECLI:NL:RVS:2012:BW0784, JV 2012, 276 & 277, m.nt. De Lange.  
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  Klap & De Lange 2008. 
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  Saris 2012. 
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dit proefschrift752 uitten kritiek op het werkgeversbegrip in de Wav, de toepas-
sing van de beleidsregels en/of de rechterlijke beoordeling van deze regels. Een 
deel van de kritiek is eerder in dit hoofdstuk aan bod gekomen. Voor een over-
zicht van de jurisprudentie omtrent de beleidsregels, de matigingsgronden en de 
uitleg van het werkgeversbegrip zijn verschillende publicaties beschikbaar.753 
Een overzicht van de literatuur en annotaties van verschillende auteurs laat zien 
dat de boetes, met name vanwege de ruime uitleg van het werkgeversbegrip, 
vanwege (het ontbreken van) de evenredigheid, en vanwege de beperkte toetsing 
door de Afdeling omstreden zijn. Nu is het, gelet op de totstandkoming van de 
Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen, niet vreemd dat overtreders 
slechter af zijn onder het bestuurlijke boete regime, dan onder het voormalige 
strafrechtelijke regime. Het was volgens het kabinet immers noodzakelijk de 
boetes te verhogen en de handhaving te intensiveren.754 Naar mijn mening is 
echter de verhouding tussen het doel de gevolgen van de bestraffing van de 
overtreders niet langer in balans, althans niet in alle gevallen. 

De Beleidsregels boeteoplegging wet arbeid vreemdelingen maken voor de 
hoogte van de boete weinig onderscheid in het soort werkgever of het soort 
arbeid dat is verricht. Natuurlijke personen worden wel onderscheiden van 
rechtspersonen755 en krijgen de helft van het standaard boetebedrag opgelegd.756 
Zoals uiteengezet in paragraaf 3.3.2.2 van dit hoofdstuk is er nog een aantal 
andere gronden in de Beleidsregel op basis waarvan de boete kan worden 
aangepast. In vergelijking met de Wet Minimumloon en Minimumvakantie-
bijslag, die ook door de Inspectie SZW wordt gehandhaafd, is de grofmazigheid 
van de Beleidsregel boeteoplegging wet arbeid vreemdelingen echter opvallend. 
In de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 2013 is een veel fijnmaziger systeem opgenomen. De 
boetes zijn afhankelijk van de mate van onderbetaling en de duur van de onder-
betaling.757 De mate van onderbetaling is verdeeld in 5 categorieën, plus een 
categorie voor zeer beperkte overtredingen. De duur van de onderbetaling is 
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  EHRM 28 juni 2011, 577/11, AB 2012, 15, m.nt. Stijnen. 
752

  ABRvS 4 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM3258, JV 2010, 248, m.nt. P.J. Krop. 
753

  Verboom 2007, Franssen 2013 en Franssen en Groeneweg 2013. Zie Tjebbes 2008 voor 

een overzicht van de omstreden jurisprudentie in de beginjaren van de bestuurlijke boete in 

de Wav. 
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  Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 1. 
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  Hoewel de vof geen rechtspersoon is, krijgt deze toch de volledige boete, als ware het een 

rechtspersoon: Franssen 2013, p. 72  en Kamerstukken II, 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 81. 
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  Art. 2, Beleidsregelsboeteoplegging wet arbeid vreemdelingen 2013. Ook in de voorlopers 

van deze Beleidsregels was deze bepaling opgenomen. 
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  Zie ook de annotatie van Klap bij ABRvS 10 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR4656, 

RV 2011, 49, m.nt. Klap. 
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verdeeld in vier categorieën.758 Hierdoor kan de hoogte van de boete veel beter 
worden afgestemd op de ernst van de overtreding, wat dus eerder een meer 
evenredige boete tot gevolg zal hebben.  

Door de zeer algemeen opgestelde beleidsregel bij de Wav worden kleine, 
minder verwijtbare overtredingen voor wat betreft de boetehoogte gelijkgesteld 
met zeer grootschalige, bewuste illegale tewerkstelling met als doel wet- en 
regelgeving te ontlopen. Het is de vraag of een dergelijke strenge bestraffing 
noodzakelijk is (mede in het licht van algemene preventie). Tjebbes formuleert 
het krachtig: ‘[...] hoe kun je rechtvaardigen dat grove uitbuiting van illegalen 
in de tuinbouw of de Horeca op dezelfde voet en volgens hetzelfde tarief moet 
worden beboet, als het feit iemand niet heeft weten te verhinderen dat zijn 
Roemeense logé het gras is gaan maaien in zijn voortuin’.759 Nu ligt de 
jurisprudentie (inmiddels) iets genuanceerder maar het idee blijft overeind. 
Onder de Beleidsregel boeteoplegging Wav speelt een aantal, naar mijn mening 
belangrijke, factoren niet of niet voldoende mee bij de vaststelling van de hoogte 
van de boete: winstoogmerk van de rechtspersoon,760 duur van de arbeid,761 
wetenschap van de arbeid,762 de aard van het werk,763 en het voldoen aan overige 
regelgeving (is het oogmerk van de illegale tewerkstelling concurrentie-
vervalsing?).764 De omstandigheden die wel kunnen meetellen voor forse 
matiging of zelf het afzien van boeteoplegging zijn zeer beperkt. Slechts bij zeer 
minimieme of vrijwel geheel niet verwijtbare overtredingen volgt matiging van 
de boete.765 Zoals opgemerkt in paragraaf 3.3.4.5 en 3.3.6.5 van dit hoofdstuk 
lijkt de Afdeling in 2013 op grond van het ‘samenstel van omstandigheden’ 
begonnen te zijn met het matigen van Wav boetes zonder zeer direct aan te 
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  Art. 1, Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag. 
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  Tjebbes 2008, p. 278. 
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  ABRvS 10 september 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF0331 en ABRvS 22 juli 2009, 

ECLI:NL:RVS:2009:BJ3433. 
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2013, ECLI:NL:RVS:2013:159. 
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knopen bij de in de (in de toelichting op de) Beleidsregel boeteoplegging wet 
arbeid vreemdelingen genoemde matigingsgronden. De Afdeling gebruikt het 
‘samenstel van de omstandigheden’, waarbij men zich kan voorstellen dat de 
zojuist genoemde omstandigheden wél mee kunnen spelen, om de matiging van 
25%, 50% of 75% op grond van artikel 10 van de Beleidsregel boeteoplegging 
wet arbeid vreemdelingen toe te passen.    

Het werkgeversbegrip is zeer ruim geformuleerd, om schijnconstructies te 
voorkomen.766 Verschillende werkgevers in een keten (hoofdaannemers en 
onderaannemers, uitleners en inleners) kunnen allemaal een boete krijgen 
wanneer één werkgever een vreemdeling in dienst neemt zonder geldige tewerk-
stellingsvergunning. Hoewel de noodzaak om schijnconstructies te voorkomen 
te begrijpen is, worden er aan de andere werkgevers in de keten zeer hoge eisen 
gesteld om te komen tot eventuele niet verwijtbaarheid.767 De werkgever hoeft 
bijvoorbeeld niet te weten dat er een vreemdeling is ingeschakeld door een 
onderaannemer. Hij moet de werknemers van zijn medewerkgever steeksproefs-
gewijs controleren om illegaal tewerkgestelde werknemers op te sporen.768 
Stijnen stelt dat het ruime werkgeversbegrip inmiddels op een soort risico-
aansprakelijkheid lijkt, waarbij het de vraag is of dat niet in strijd komt met 
artikel 6 EVRM.769 

3.3.7.1 NOODZAAK BOETEHOOGTE 

Het is uiteraard uiteindelijk een politieke keuze van de bewindspersoon om in de 
opgestelde beleidsregels de aspecten niet mee te laten wegen. Het was immers 
ook expliciet de bedoeling bij de invoering van de bestuurlijke boete in de Wav 
en de aanscherping van de Wav in 2013 om harder op te treden tegen over-
treders. Volgens het kabinet was dit noodzakelijk om burgers en bedrijven ervan 
te weerhouden overtredingen te begaan en de maatschappelijke norm dat fraude 
niet mag lonen tot uitdrukking te brengen.770 Reden voor het kabinet om de 
boetes met 50% te verhogen. De Raad van State had hierbij bedenkingen en 
noemde de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 
‘vooral “stoere taal”’.771 Het kabinet heeft, gezien dit uitgangspunt, een goede 
afweging gemaakt om de beoordeling van de boetes bij de Afdeling onder te 
brengen, nu de Afdeling de Beleidsregel zeer strikt volgt en bij de evenredig-
heidstoets minder omstandigheden meeweegt dan de strafrechter deed.772 Het is 
naar mijn mening echter maar zeer de vraag of, vanuit het oogpunt van bestraf-
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  ABRvS 16 september 2009, AB 2009, 362 m.nt. Jansen. 
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  EHRM 28 juni 2011, AB 2012, 15, m.nt. Stijnen.  
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  Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 3. 
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fing en van handhaving van de rechtsorde, het inderdaad noodzakelijk is om de 
Beleidsregel boeteoplegging op huidige wijze op te stellen en toe te passen. 
Naar mijn mening is het niet noodzakelijk om aan verschillende soorten werk-
gevers, voor verschillende soorten arbeid dezelfde sanctie op te leggen.773 De 
overtreder van de Wav die zich schuldig heeft gemaakt aan een onbewuste, 
minder verwijtbare overtreding waarbij ook nog eens conform de WML of CAO 
is betaald krijgt de ‘maatschappelijke norm dat fraude niet mag lonen’, ook wel 
overgebracht bij een boete zoals die in het strafrecht werden opgelegd, van tegen 
de € 1.000. Ook matiging van 50% wegens arbeid van beperkte duur of omvang 
heeft onder de huidige beleidsregels nog steeds een boete van € 6.000 tot 
gevolg. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij een vriendendienst, om niet, van 
ongeveer 1 uur.774 Ook in dit geval lijkt mij een boete van € 6.000 bepaald niet 
noodzakelijk om de boodschap over te brengen. Voor de bewuste, verwijtbare, 
op ontduiking van arbeidswetgeving gerichte overtredingen valt het te begrijpen 
dat er een hogere boete per vreemdeling kan worden opgelegd. Dit onderscheid 
wordt in de boetepraktijk onvoldoende gemaakt.775 De matigingsgronden in de 
beleidsregels en de toepassing daarvan in de jurisprudentie zijn niet fijnmazig 
genoeg om dit onderscheid te maken.  

3.4 DE VERHOUDING TUSSEN STRAF- EN BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING 

In deze paragraaf komt de theoretische en praktische verhouding tussen 
strafrechtelijke en bestraffende, bestuurlijke sancties aan de orde. Een aantal 
auteurs is van mening dat het onderscheid tussen deze twee handhavings-
systemen minder scherp is dan op het eerste gezicht misschien lijkt. Sommigen 
zijn van mening dat de bestuurlijke boete eigenlijk gewoon onderdeel is van het 
strafrecht.776 Anderen wijzen erop dat de strafbeschikking eigenlijk een bestuur-
lijke boete is.777 Eén van de aanleidingen van deze discussie, de invoering van 
de bestuurlijke boete, is zojuist besproken. Een andere aanleiding, de Wet OM-
afdoening waarmee de strafbeschikking is geïntroduceerd in Nederland, komt in 
deze paragraaf aan de orde. De gevolgen die deze convergentie van straf- en 
bestuursrecht heeft voor de keuze tussen de sanctiestelsels komen daarna aan de 
orde. Tot slot wordt geanalyseerd of de ontwikkelingen in de Wav aansluiten bij 
het debat over het bestuursstrafrecht. 
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3.4.1 BESTUURSSTRAFRECHT 

De verhouding tussen het strafrecht en het bestraffend bestuursrecht zijn al lange 
tijd onderwerp van discussie. Een aantal auteurs is van mening dat de opkomst 
van met name de bestuurlijke boete de scheidslijn tussen het straf- en bestuurs-
recht heeft doen vervagen. Hartmann en Van Russen Groen spreken dan ook 
niet over het bestraffend bestuursrecht, maar over het ‘bestuursstrafrecht’.778 
Knigge geeft in zijn veel aangehaalde artikel uit 2000 drie redenen voor het 
traditionele onderscheid tussen straf- en bestuursrecht en laat tevens zien welke 
ontwikkelingen dit onderscheid hebben doen vervagen.779 Ten eerste is het 
strafrecht veel ouder dan het bestuursrecht. Het strafrecht bestond al ten tijde 
van de nachtwakersstaat, terwijl het bestuursrecht pas bij het opkomen van de 
verzorgingsstaat een belangrijke positie verwierf. Ten tweede richt het strafrecht 
zich traditioneel tot de strafrechter, terwijl het bestuursrecht zich richt tot het 
bestuur. Of zoals Knigge het zelf verwoordt: ‘Strafrecht is wat de strafrechter 
doet, bestuursrecht is wat de administratie doet.’780 Tot slot bestaat er een 
traditioneel verschil in karakter. Het strafrecht heeft een uitsluitend punitief 
karakter terwijl het bestuursrecht dat oorspronkelijk juist niet had. Knigge 
constateert ‘een groot verschil in doel tussen het strafrecht en het bestuurs-
recht’.781 In de loop van de tijd zijn deze drie uitgangspunten veranderd. Het 
bestuursrecht heeft een inhaalslag gemaakt. De opkomst van de verzorgingsstaat 
creëerde een behoefte aan rechtsbescherming op niet-strafrechtelijk terrein.782 
Hierbij hoort het ontstaan van een omvangrijk bestuurs(proces)recht, waarin het 
legaliteitsbeginsel een grote rol speelt. Knigge stelt vast dat het bestuursrecht 
niet enkel meer het handelen van de administratie regelt, maar ook het handelen 
van de bestuursrechter.783 Tegelijkertijd is het OM een veel zelfstandiger positie 
gaan innemen binnen de magistratuur, en ontstond het opportuniteitsbeginsel. 
Daarnaast richt het strafrecht zich niet enkel meer tot de strafrechter. Knigge vat 
het als volgt samen: ‘Het strafrecht is niet langer alléén wat de strafrechter 
doet, het bestuursrecht is méér dan wat de administratie doet.’784 Knigge vraagt 
zich af waarom de bestuurlijke boete niet als onderdeel van het strafrecht wordt 
gezien. Hartmann en Van Russen Groen stellen dat er geen inhoudelijk onder-
scheid is tussen ‘bestuurlijk onrecht’ en ‘strafrechtelijk onrecht’ en dat de 
toedeling naar rechtsgebied op pragmatische gronden moet geschieden.785 Uit-
eindelijk komen ze tot de conclusie dat het strafrecht en bestuursrecht moeten 
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worden onderscheiden op grond van de sanctieoplegger. Bestuursrechtelijke 
sancties worden opgelegd door een bestuursorgaan en strafrechtelijke sancties 
door de rechter.786  
 
3.4.2 WET OM-AFDOENING 

De strafbeschikking verdient om drie redenen aandacht in dit proefschrift. De 
strafbeschikking laat zien dat niet alleen het bestraffend bestuursrecht steeds 
meer op het strafrecht is gaan lijken, maar dat deze ontwikkeling ook andersom 
plaats vindt; de strafbeschikking is een strafrechtelijk instrument dat sterk op het 
bestuursrecht lijkt. Daarnaast bevat de strafbeschikking overeenkomsten met het 
systeem van de Ordnungswidrigkeiten in Duitsland, waarmee daar het verbod op 
illegale tewerkstelling wordt gehandhaafd. Begrip van de strafbeschikking kan 
daarom de rechtsvergelijking met Duitsland verhelderen. Tot slot was het 
ombouwen van de bestuurlijke boetes in de Wav naar een strafbeschikking een 
relatief simpele manier geweest om artikel 9 en 10 van de richtlijn te imple-
menteren.787 De recent opgetuigde infrastructuur voor bestuursrechtelijke 
handhaving kan daarbij immers intact blijven. Dit instrument sluit ook aan bij 
ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht. Het inreisverbod, dat voortvloeit uit 
de Terugkeerrichtlijn,788 wordt bijvoorbeeld wel met een strafbeschikking 
gehandhaafd. De Wet OM-afdoening en de strafbeschikking worden hier kort 
geïntroduceerd en besproken, voor een uitgebreide bespreking zie Kessler en 
Keulen789 en Crijns.790  

De Wet OM-afdoening is op 1 februari 2008 in werking getreden.791 Op 
grond van deze wet kan het OM, naast zijn rol als vervolgende instantie, ook 
zelfstandig sancties opleggen, de zogenaamde strafbeschikking.792 Deze 
strafbeschikking moet op termijn de huidige transactiepraktijk vervangen als 
buitengerechtelijke afdoening.793 Bij de transactie geeft de officier van justitie 
een aantal voorwaarden waaronder strafvervolging kan worden voorkomen. Als 
de verdachte aan deze voorwaarden voldoet dan vervalt het recht tot straf-
vervolging.794 Door het vervangen van de transactie door de strafbeschikking is 
het OM niet langer afhankelijk van actieve instemming van de verdachte voor 
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kende Nederland de zogenaamde ‘politionele strafbeschikking’. 
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Kamerstukken II 2004/05, 29 849, nr. 3 p. 1. En Kamerstukken I 2005/06, 29 849, nr. C,  
p. 22.

 

794  Art. 74, eerste lid, Sr.
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buitengerechtelijke afdoening, maar kan er zonder toe- of instemming buiten-
gerechtelijk bestraft worden. 

De strafbeschikking kan, net als de transactie, worden opgelegd voor 
overtredingen en voor misdrijven die met een maximale gevangenisstraf van zes 
jaar worden bedreigd. 795 Door middel van de strafbeschikking kan een taakstraf 
van ten hoogste 180 uur, een geldboete, onttrekking aan het verkeer, 
verplichting tot schadevergoeding en een ontzegging van de rijbevoegdheid 
opgelegd worden.796 Daarnaast kan de strafbeschikking aanwijzingen bevatten 
waaraan de verdachte zich moet houden, waaronder terugbetaling van 
wederrechtelijk verkregen voordeel.797 Naast het OM kunnen ook 
opsporingsambtenaren798 en ‘lichamen of personen, met een publieke taak 
belast’,799 mits zij zijn aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, de 
bevoegdheid krijgen om een strafbeschikking op te leggen. Dit is een belangrijk 
aspect van de strafbeschikking omdat derhalve gespecialiseerde bestuursorganen 
de bevoegdheid kunnen krijgen de strafbeschikking op te leggen. De 
bestuursorganen staan dan wel onder toezicht van het College van procureurs-
generaal en dienen zich te houden aan de door het College uitgevaardigde 
richtlijn.800  

Artikel 6 EVRM geeft een ieder het recht om de gegrondheid van zijn 
vervolging te laten toetsen door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Net 
als bij de bestuurlijke boete, moet de bestrafte burger zelf in actie komen om dit 
recht te doen gelden. Bij de bestuurlijke boete moet binnen een termijn van zes 
weken bezwaar worden gemaakt, bij de Wet OM-afdoening moet de bestrafte 
binnen veertien dagen verzet doen bij het parket dat in de strafbeschikking 
vermeld wordt.801 In het arrest Özturk, waarin de Duitse bestuurlijke boete werd 
aangemerkt als criminal charge, is uitgemaakt dat een bezwaartermijn van twee 
weken niet wringt met de toegang tot de rechter zoals neergelegd in artikel 6 
EVRM.802 

Mevis constateert dat de strafbeschikking, wanneer slechts bekeken binnen 
het traditionele strafrechtelijke model, ‘niet minder dan een revolutie’ is.803 De 
procesverplichting, de verplichting dat de straf wordt opgelegd door een rechter 
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Art. 257a, eerste lid, Sv.
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Art. 257a, derde lid, Sv. De aanwijzingen mogen de vrijheid van godsdienst en staatkundige 
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Art. 257b Sv.
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Art. 257ba, derde lid, Sv.

 

801  
Art. 257e, eerste en tweede lid, Sv. Als verzet wordt ingesteld bij het verkeerde parket 

bestaat er een doorzendplicht.
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  Mevis 2004, p. 354. 
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na een zitting,804 vormde volgens Mevis ‘altijd de grondslag van berechting van 
strafbare feiten als aangewezen model voor een legitieme oplegging en vooral 
executie van de straf, ook tegen de wil van de betrokken burger’.805 Maar, merkt 
Mevis op, wanneer men ook de ontwikkeling van de bestuurlijke boete in ogen-
schouw neemt heeft de strafbeschikking meer het karakter van een ‘inhaal-
slag’.806 

De strafbeschikking en de bestuurlijke boete vertonen een aantal overeen-
komsten en verschillen. De belangrijkste overeenkomsten zijn de volgende. Het 
karakter van zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking is bestraffend. 
Het oogmerk is het toevoegen van leed. De bevoegdheid tot het opleggen van 
een bestuurlijke boete vindt zijn grondslag altijd in een specifieke wet. De Awb 
geeft de procedurele regels voor oplegging en voor de beroep- en bezwaar-
procedure. De bevoegdheid tot het opleggen van een strafbeschikking vindt zijn 
grondslag in artikel 27a van het Wetboek van Strafvordering, en kan op basis 
van een AMvB aan opsporingsambtenaren en bestuursorganen worden 
geattribueerd. Ook de processuele waarborgen zijn grotendeels in het Wetboek 
van Strafvordering geregeld. Tevens geeft Sv aan wie er bevoegd is tot het 
opleggen van de strafbeschikking. Bij de bestuurlijke boete is die bevoegdheid 
geregeld in de specifieke wet die de bevoegdheid tot het opleggen geeft. 

Er bestaat echter ook een aantal belangrijke verschillen tussen de straf-
beschikking en de bestuurlijke boete. Hoewel de hoogte van de (maximale) 
straffen ook per specifieke wet worden geregeld, kan de bestuurlijke boete enkel 
bestaan uit een kale geldboete. De strafbeschikking kent, zoals eerder beschre-
ven, een breder scala aan op te leggen straffen. Een groot verschil ligt in de 
procedure die de betrokken burger moet volgen om op te komen tegen de straf. 
Voor de bestuurlijke boete geldt de standaard bezwaar- en beroepsprocedure uit 
de Awb. Dat betekent binnen zes weken in beroep bij het bestuursorgaan en 
daarna eventueel beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling (in het 
geval van een boete op grond van de Wav). De rechter toetst de hoogte van de 
bestuurlijke boete indringend. Bij de strafbeschikking moet in de regel binnen 
twee weken verzet aangetekend worden. Hierna volgt de standaard strafrech-
telijke procedure, waarbij de rechter een actieve houding aanneemt en de 
bewijsplicht bij het OM ligt. Twee andere verschillen zijn de consequenties van 
de strafrechtelijke procedure (aantekening op strafblad, openbaarheid) en de 
grotere vrijheid van het bestuursorgaan bij gebruik van de bestuurlijke boete. 
Het bestuursorgaan is dan niet, in tegenstelling tot bij gebruik van de straf-
beschikking, gebonden aan een richtlijn en het toezicht van het College van 
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procureurs-generaal. Mevis benadrukt dat de strafbeschikking bij verzet 
uitmondt in een regulier strafproces waarbij alle daarbij behorende waarborgen 
van toepassing zijn.807 Saris stelt dat de strafrechter de ‘volle toets’ van 6 EVRM 
ten aanzien van de Wav veel ruimer toepast dan de bestuursrechter, en vraagt 
zich af of de ondergrens van 6 EVRM niet wordt overschreven door de bestuurs-
rechter.808 Michiels en De Waard stellen op hun beurt dat de ondergrens van 6 
EVRM met betrekking tot de evenredigheid lager ligt dan soms wordt aange-
nomen, zeker bij vastgelegde boetetarieven.809 Het is de vraag of de ‘vollere’ 
strafrechtelijke evenredigheidstoets, die Saris constateert, niet eerder voortkomt 
uit de nationale strafrechtelijke bepalingen en traditie dan uit een ruimere uitleg 
van artikel 6 EVRM. Een belangrijke opmerking hierbij is dat bij de straf-
rechtelijke handhaving van de Wav geen gebruik werd gemaakt van vaste 
boetetarieven. Dit maakt dat de ondergrens voor de evenredigheidstoets door de 
rechter afkomstig uit 6 EVRM in dat systeem, wanneer de gedachtegang van 
Michiels en De Waard wordt gevolgd, hoger ligt dan bij de vaste tarieven van de 
bestuurlijke boetes,810 wat een deel van de verschillen in de rechterlijke 
evenredigheidstoets zou kunnen verklaren.  

In lijn met de auteurs die van mening zijn dat de bestuurlijke boete onder-
deel van het strafrecht is, speelt die vraag ook andersom: Rogier stelt dat de 
strafbeschikking eigenlijk gewoon een bestuurlijke boete is,811 en Mevis vraagt 
zich dat af.812 Rogier stelt dat de strafbeschikking kan worden opgelegd door een 
bestuursorgaan, namelijk de officier van justitie, en derhalve qua aard een 
bestuurlijke boete is.813 Wanneer wordt gekeken naar het criterium dat Hartmann 
en Van Russen Groen aanraden, te weten dat bestuursrechtelijke sancties wor-
den opgelegd door een bestuursorgaan en strafrechtelijke sancties door de 
rechter, moet de strafbeschikking ook worden gekwalificeerd als een bestuur-
lijke boete. Naar mijn mening, echter, speelt bij de indeling van bestuurs- en 
strafrechtelijke sancties de rechtsgang een belangrijke rol. Gezien het feit dat bij 
de strafbeschikking na verzet een volledig ‘normaal’ strafproces volgt kan mijn 
inziens niet gesteld worden dat er eigenlijk sprake is van een bestuurlijke boete.  
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3.4.3 KEUZEMODEL VOOR SANCTIESTELSEL 

Parallel aan de opkomst van de bestuurlijke boete,814 waaronder de Wav-boete, 
zijn er verschillende pogingen gedaan te komen tot een algemeen en objectief 
afwegingskader voor de keuze tussen straf- en bestuursrechtelijke handhaving. 
De vijf rapporten en kabinetsnota’s die sinds de jaren negentig hierover zijn 
verschenen, verschillen onderling behoorlijk. De hiervoor reeds genoemde 
CTW, die halverwege de jaren negentig de bestuurlijke boete aanprees, formu-
leerde in haar rapport ‘Handhaving door bestuurlijke boeten’ een aantal criteria 
voor wettelijke normen die in aanmerking komen voor handhaving door 
bestuurlijke boetes.815 Een wettelijke norm met geringe normatieve lading 
waarvan overtreding in beginsel geen letsel aan personen of schade aan goede-
ren veroorzaakt en die makkelijk te bewijzen is, leent zich volgens de commissie 
voor bestuursrechtelijke bestraffing. Bestuursrechtelijke handhaving van de 
Wav paste dan ook binnen dit kader. Wanneer vrijheidsbenemende of andere 
ingrijpende dwangmiddelen noodzakelijk zijn ligt strafrechtelijke handhaving 
voor de hand. Secundaire criteria zijn dat de overtreding zich leent voor vaste 
afdoeningstarieven,816 documentatie in verband met recidive niet noodzakelijk is 
en de overtredingen over het algemeen niet door criminele organisaties worden 
gepleegd. Het demissionaire kabinet Lubbers III817 onderschreef de criteria die 
door de commissie werden aangedragen met betrekking tot de keuze voor 
handhaving door middel van bestuurlijke dan wel strafrechtelijke sancties.818 
Het kabinet onderscheidde twee categorieën in de primaire criteria: de meer 
principiële redenen om voor strafrechtelijk optreden te kiezen (de normatieve 
lading van de overtreding) en de praktische (zowel gelegen in de mogelijkheden 
van het bestuur om op te treden als in de noodzaak voor het inzetten van dwang-
middelen). Het boetesysteem moest volgens het kabinet zowel ‘principieel aan-
vaardbaar als praktisch uitvoerbaar zijn’.819 

In 2000 verschijnt een nieuw rapport, dit maal van de Commissie 
bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving.820 In dit rapport staat de 
keuze tussen bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving centraal, maar 
er wordt ook aandacht besteed aan de keuze tussen de verschillende bestuurs-
rechtelijke mogelijkheden, met name de bestuurlijke boete. De commissie 
constateert dat het, nog steeds aanwezige, handhavingstekort niet zozeer wordt 
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819  
Kamerstukken II 1993/94, 23 400 VI, nr. 48, p. 9.

 

820  
Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving 1998.

 



HOOFDSTUK 3 

126 

 

veroorzaakt door een gebrek aan handhavingsmogelijkheden, ‘maar dat ze om 
diverse redenen te weinig en onvoldoende op elkaar afgestemd gebruikt 
worden’.821 De commissie pleitte daarom voor terughoudendheid met betrekking 
tot de invoer van nieuwe bestuurlijke boetes.822 Het kabinet onderschreef dat de 
afstemming beter kan, maar nuanceerde de oproep tot terughoudendheid. Het 
kabinet wilde de mogelijkheid tot het opleggen van de bestuurlijke boete 
behouden, omdat het op veel terreinen een zeer effectief handhavingsmiddel kan 
zijn.823 Het kabinet maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals de uit-
gangspunten voor het inzetten van de bestuurlijke boete uiteen te zetten. De 
twee genoemde uitgangspunten zijn: 1. een geringe normatieve lading en 2. ‘een 
duidelijk omschreven norm die het mogelijk maakt om in de praktijk een vaste 
gedragslijn te ontwikkelen die een eenvoudige en efficiënte uitvoering 
waarborgt’.824 

In 2005 stuurde de toenmalige minister van Justitie Donner een brief aan de 
Tweede Kamer over de keuze tussen sanctiestelsels en de betekenis van het 
Wetsvoorstel OM-afdoening daarvoor.825 De introductie van de strafbeschikking 
in de Wet OM-afdoening zorgt er volgens de minister voor dat ‘de weging van 
argumenten die pleiten voor de ene of andere vorm van sanctionering, tot 
andere resultaten zal kunnen leiden dan thans het geval is’.826 Heel globaal stelt 
de minister dat strafrecht in ieder geval in aanmerking komt als de aard van het 
strafbare feit, de ernst van de overtreding, de samenhang met andere strafbare 
feiten of de behoefte aan een ‘opsporingsfase’ met bijbehorende dwangmiddelen 
en opsporingsbevoegdheden daartoe aanleiding geeft. Bestuursrecht komt in 
ieder geval in aanmerking indien de overtreding eenvoudig is vast te stellen, er 
geen behoefte is aan een opsporingsfase met dwangmiddelen en er geen zware 
straffen nodig zijn. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in maar liefst zestien 
‘indicatoren’. In plaats van de beloofde uiteenzetting over de afweging tussen de 
inzet van de bestuurlijke boete en de strafbeschikking wordt in deze nota het 
hele keuzestelsel voor bestuurlijke en strafrechtelijke sancties op de schop 
genomen en veel ingewikkelder gemaakt. Dat dit systeem met indicatoren te 
ingewikkeld was blijkt wel uit de nota die drie jaar later aan de Tweede Kamer 
wordt gezonden.827 In de nieuwe nota komt vrijwel niets terug uit de brief van 
Donner, behalve datgene uit de brief dat was overgenomen uit het rapport van 
de CTW. 
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In 2008 worden wederom nieuwe criteria geïntroduceerd in een nota over de 
uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel.828 In beginsel heeft bestuur-
lijke bestraffing de voorkeur indien er sprake is van een ‘besloten’ context.829 
Van een besloten context is sprake wanneer het gaat om een gespecialiseerd 
bestuursorgaan, dat belast is met de uitvoering van bepaalde wetten en dat 
zodoende te maken heeft met een afgebakende doelgroep. Ook moet er sprake 
zijn van ‘verbindingen’ ter uitvoering van een bepaalde wet,830 bijvoorbeeld in 
de vorm van communicatie, vergunningverlening of een toezichtsrelatie.831 Veel 
specifieker wordt de nota niet, hoewel de relatie tussen een boswachter en een 
wandelaar als voorbeeld wordt gegeven van een open context.832 Ook Blomberg 
concludeert dat dit onderscheid niet altijd scherp te maken is.833 Van het uit-
gangspunt van de ‘open’ en ‘besloten’ context moet in drie situaties worden 
afgeweken (Boer en Kok noemen dit de ‘tenzij-condities’):834 

1. Wanneer de eventuele oplegging van een vrijheidsstraf nodig is. 
2. Wanneer ingrijpende onderzoeksbevoegdheden nodig zijn zoals het 

afluisteren van vertrouwelijke communicatie en infiltratie. 
3. Wanneer een bepaalde grens overschreden wordt wat betreft de ernst en 

de aard van de overtreding. Daarvan is sprake als de overtreding ‘een 
zodanig aanzienlijke inbreuk maakt op de belangen van burgers en 
bedrijven, of een forse bedreiging vormt voor het integere functioneren 
van (sectoren binnen) de samenleving, morele afkeuring met 
strafrechtelijke handhaving niet achterwege kan blijven, dat een reden 
vormt om [...] toch het strafrecht toe te passen’.835 

 
In een ‘open’ context heeft de strafrechtelijke aanpak echter niet altijd de 
voorkeur. Bijvoorbeeld in het mededingingsrecht, waar de toezichthouder als 
hooggespecialiseerd orgaan optreedt als handhaver.836 De benodigde kennis is 
bij het OM niet aanwezig, derhalve is de keuze voor een bestuurlijke boete voor 
de hand liggend. Een tweede uitzondering is de handhaving van overlast-
bepalingen uit APV’s, door middel van de ‘Wet bestuurlijke boete overlast in de 
openbare ruimte’.837 De wetgever heeft gemeenten de vrijheid willen geven om 
zelf te kiezen hoe delen van de APV gehandhaafd moeten worden. Voor het 
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vervolg is van belang dat bij deze nota de morele afkeuring wordt genoemd als 
reden om voor het strafrecht te kiezen.  

De rode draad van deze nota’s, brieven en rapporten is dat de keuze tussen 
de handhavingsinstrumenten dient te worden gestoeld op drie uitgangspunten. 
Ten eerste de noodzaak voor de toepassing van verregaande opsporings-
bevoegdheden, dwangmiddelen of vrijheidsstraffen die enkel in het strafrecht 
toepasbaar zijn. Ten tweede het schokken van de rechtsorde. Zeer ernstige 
delicten met aanzienlijke schade of letsel, recidive of samenhang met andere 
criminaliteit kunnen een reden zijn voor strafrecht te kiezen. Dit hangt deels 
samen met de speciale bevoegdheden die aan het strafrecht voorbehouden zijn, 
maar het heeft ook te maken met morele positie van het strafrecht als ultimum 
remedium, waarmee een morele afkeurenswaardigheid tot uitdrukking komt. Tot 
slot moet worden overgegaan tot bestuurlijke bestraffing indien een specifiek 
bestuursorgaan zeer veel specifiek op het terrein toegesneden kennis bezit, die 
het OM ontbeert.  

Het eerste argument, de vrijheidsstraffen en opsporingsbevoegdheden, 
blijft grotendeels van kracht. Vrijheidsstraffen en bijzondere opsporings-
bevoegdheden blijven het domein van het strafrecht. Echter, bestuursorganen 
hebben in bijzondere wetten steeds vaker ingrijpende toezichts- en opsporings-
bevoegdheden gekregen.838 Zoals ik heb laten zien lijkt het tweede argument om 
te kiezen voor het strafrecht, het schokken van de rechtsorde, bij economische 
delicten zoals illegale tewerkstelling steeds meer aan kracht te verliezen. Bij de 
bespreking van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving, waarbij het strafrecht volledig uit de Wav is verdwenen, is gebleken 
dat de morele afkeurenswaardigheid van het strafrecht in het geval van de 
handhaving van de Wav aan betekenis heeft ingeboet, nu bestuursrechtelijke 
bestraffing de morele afkeuringswaardigheid tot uitdrukking brengt door middel 
van hoge boetes. Door de introductie van de strafbeschikking heeft ook het 
laatste argument aan kracht ingeboet. De Wet OM-afdoening kan tot gevolg 
hebben dat het hele derde uitgangspunt met betrekking tot de specialistische 
kennis die aanwezig is bij bepaalde bestuursorganen vervalt. De redenering die 
aan dit argument ten grondslag ligt is dat in sommige zaken een specifiek 
bestuursorgaan beter geschikt is om te handhaven dan het OM, gezien die 
specialistische kennis die bij dat bestuursorgaan wel aanwezig is en bij het OM 
niet. Een bestuurlijke boete ligt dan voor de hand. Nu de Wet OM-afdoening de 
mogelijkheid biedt om zeer gespecialiseerde bestuursorganen een straf-
rechtelijke sanctie (strafbeschikking) op te laten leggen, is een keuze voor het 
bestuursrecht op basis van deze redenering niet langer noodzakelijk.839 Ook ter 
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afwending van een nieuw handhavingstekort in het strafrecht is een bestuurlijke 
boete niet meer noodzakelijk sinds de invoering van de strafbeschikking, zo stelt 
Kwakman.840 Nu het capaciteitsargument is vervallen en ook de morele status 
van het straf- en bestuursrecht is veranderd, is er volgens sommigen eigenlijk 
weinig aanleiding meer voor het toepassen van bestuursrecht. Michiels sluit dan 
ook niet uit dat de bestuurlijke strafbeschikking de bestuurlijke boete op termijn 
helemaal zal vervangen.841 

Crijns stelt, onder verwijzing naar de gelijkenis tussen de strafbeschikking 
en de bestuurlijke boete, dat het strafrecht steeds meer op het bestraffend 
bestuursrecht gaat lijken.842 Het gevolg van deze ontwikkeling is, zoals Crijns 
concludeert, dat er ‘ten aanzien van het strafrecht en het bestuursrecht [...] niet 
langer sprake lijkt te zijn van een duidelijk voorrangskeuze, maar veeleer van 
een open afweging tussen twee min of meer gelijkwaardige instrumenten’.843 
Ook volgens Hartmann is ‘een antwoord op de vraag naar de verhouding tussen 
beide handhavingsstelsels simpelweg niet te geven’.844 Het gevolg daarvan is 
volgens Hartmann dat er vaak voor een strafrechtelijk én een bestuursrechtelijk 
handhavingssysteem naast elkaar wordt gekozen. Uit het zojuist in deze para-
graaf gegeven overzicht blijkt dat de keuze tussen strafrechtelijke en bestuurs-
rechtelijke handhaving lastig objectiveerbaar is. Hartmann stelt in zijn oratie dat 
door de opkomst van het bestraffend bestuursrecht ‘het kenmerkende onder-
scheid tussen beide handhavingsstelsels [is] komen te vervallen’845 en dat 
bestuursrechtelijke handhaving in dat opzicht niet meer van strafrechtelijke 
handhaving verschilt.846 Hartmann: ‘Het huidige beeld is dan ook dat van sterk 
naar elkaar toegroeiende handhavingsstelsels. Er is met andere woorden sprake 
van een vergaande convergentie binnen de publiekrechtelijke rechtshand-
having.’847 Het is maar de vraag of het bij deze convergentie blijft. Bij de Wet 
aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving heeft het bestuurs-
recht de rol van het strafrecht overgenomen, zo zal blijken uit de volgende 
paragraaf. 

3.5 ONTWIKKELINGEN IN DE HANDHAVING VAN DE WAV EN DE VERHOUDING 

TUSSEN STRAF- EN BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING 

Ten aanzien van de handhaving van de Wav is er niet enkel sprake van een 
convergentie, waarbij sprake is van twee gelijkwaardige sanctiesystemen, zoals 
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Crijns en Hartmann constateren. De convergentie, en de bijbehorende neven-
schikking tussen het straf- en bestuursrecht, heeft zich ten aanzien van de 
handhaving van de Wav intussen zelfs tot en nieuwe rangorde ontwikkeld. Het 
bestuursrecht heeft de rol van zwaarste middel overgenomen van het strafrecht. 
Een belangrijke aanwijzing hiervoor is Wet aanscherping handhaving en 
sanctiebeleid SZW-wetgeving. Deze wet heeft de laatste verwijzing naar het 
strafrecht (bij herhaalde recidive) geschrapt uit de Wav en ook de straf-
rechtelijke mogelijkheid tot stillegging naar het bestuursrecht overgebracht. Nu 
passen die wijzigingen binnen de opkomst van de bestuurlijke handhaving in de 
afgelopen jaren, maar het is met name de argumentatie van het kabinet die deze 
wijziging interessant maakt. Het kabinet is van mening dat de strafrechtelijke 
sancties bij herhaalde recidive te laag zijn. De bedoeling van de oorspronkelijke 
regeling was om overtreders die het wel heel bont maken, en bij wie de 
bestuurlijke boetes kennelijk niet voldoende waren om de overtredingen te laten 
stoppen, door middel van het strafrecht tot inkeer te brengen. Het kabinet 
constateert dat de strafrechtelijke sancties bij herhaalde recidive echter lager 
liggen dan bij de bestuursrechtelijke bestraffing van de eerste twee overtre-
dingen. Uit de memorie van toelichting blijkt dat het kabinet morele afkeurens-
waardigheid tot uitdrukking wil brengen.848 De morele afkeurenswaardigheid 
van een overtreding werd tot op heden gezien als een reden om voor straf-
rechtelijke handhaving te kiezen. In de Wet aanscherping handhaving en 
sanctiebeleid SZW-wetgeving is dit uitgangspunt verlaten. In plaats van een 
discussie over de evenredigheid van de bestuurlijke boete en strafrechtelijke 
sancties is direct gekozen voor het schrappen van de strafrechtelijke sancties en 
het verhogen van de bestuursrechtelijke sancties, ondanks stevige kritiek van de 
Raad van State. Het strafrecht wordt door het kabinet gezien als te soft en 
inflexibel. Dat is ook de reden dat de preventieve sluitingsbevoegdheid in het 
bestuursrecht is geïntroduceerd. In 2009 gaf toenmalig minister van Justitie 
Donner aan dat de procedures en waarborgen in het strafrecht een effectieve 
toepassing van dit instrument onmogelijk maakten en dat moest worden 
gestudeerd op een bestuursrechtelijke variant.849 Een deel van de verschillen 
tussen straf- en bestuursrechtelijke handhaving is te verklaren door de rol van de 
rechter die, ten aanzien van de beoordeling van Wav overtredingen, in het 
strafrecht het evenredigheidsbeginsel uit 6 EVRM veel ruimer uitlegt dan in het 
bestuursrecht, zoals uit het onderzoek van Saris blijkt. De actievere rol van de 
rechter in het strafrecht maken de inzet ervan onaantrekkelijk voor de wetgever. 
Snel, effectief en hard optreden, het devies van de huidige handhaving, kan beter 
bereikt worden door gebruik te maken van bestuurlijke boetes dan van het 
strafrecht. 
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Door deze nieuwe verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke 
sancties wordt toepassing van het keuzemodel voor sancties nog lastiger. De 
drie overwegingen die ten grondslag lagen aan het keuzemodel gaan niet langer 
op. 

3.6 CONCLUSIE 

De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling is sinds de invoering 
van de Wav in 1995 aan grote veranderingen onderhevig geweest. Tot 2005 
vond de handhaving strafrechtelijk plaats, via de Wav en de Wed of soms via 
het in 1994 ingevoerde artikel 197b Sr. Tijdens die eerste jaren van het bestaan 
van de Wav begon de bestuurlijke boete zijn opmars, gestimuleerd door het 
rapport ‘Handhaving door bestuurlijke boeten’ van de CTW.850 Dit leidt ertoe 
dat in 2005 de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen ingevoerd wordt. 
Door middel van deze wet wordt de handhaving vrijwel geheel (op herhaalde 
recidive na) naar het bestuursrecht overgeheveld. De boetes worden ingevoerd 
om de handhaving te kunnen intensiveren. De doorlooptijden moeten korter en 
de straffen moeten omhoog. Het wetgevingstraject laat zien dat de keuze voor 
bestuurlijke boete is ingegeven door onvrede met de efficiëntie en hoogte van de 
strafrechtelijke vervolging. De keuze van de Europese wetgever, die in de 
Werkgeverssanctierichtlijn onder bepaalde omstandigheden strafrechtelijke 
sancties voorschrijft, is op een strikt formele wijze geïmplementeerd waardoor 
de nationale handhavingssystematiek in stand kan blijven. Nederland voldoet 
wellicht niet aan de formele eisen van de richtlijn, maar voldoet wel aan de 
voorwaarden die volgens het voorbereidend rapport van de richtlijn het 
belangrijkste zijn voor een succesvolle handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling: het beschikbaar stellen van capaciteit voor, en verlening van 
prioriteit aan, de handhaving. 

In 2013 krijgt de onvrede met het strafrecht een vervolg en wordt ook de 
laatste verwijzing naar de Wet economische delicten (bij herhaalde recidive) 
geschrapt uit de Wav. De strafrechtelijke sancties die in het kader van de Wed 
worden opgelegd bij herhaalde recidive zijn volgens het kabinet te laag en 
worden overgeheveld naar het bestuursrecht. Ook de strafrechtelijke sluitings-
bevoegdheid is volgens de minister onvoldoende toegepast en wordt onder 
direct, bestuursrechtelijk, bereik van de minister van SZW gebracht. De 
handhaving moet strikter en harder om de morele afkeuringswaardigheid van 
overtredingen te benadrukken. Artikel 197b Sr leidt ondertussen een troosteloos 
bestaan en dient eigenlijk alleen nog maar voor de formele implementatie van 
artikel 9 en 10 van de richtlijn, die strafrechtelijke vervolging van natuurlijke 
personen eisen. Naar mijn mening heeft Nederland deze voorschriften van de 
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richtlijn op deze wijze onvoldoende geïmplementeerd. Nederland voldoet echter 
wel aan de ratio achter de Werkgeverssanctierichtlijn: streng optreden tegen 
illegale tewerkstelling. Hoewel Nederland de eisen uit artikel 9 en 10 van de 
richtlijn niet juist heeft geïmplementeerd, wordt dus wel voldaan aan de 
doelstelling van de richtlijn. 

De opkomst van de bestuurlijke boete en de introductie van de 
strafbeschikking leiden ertoe dat het onderscheid tussen de strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke sancties steeds onduidelijker wordt. De door de CTW 
veronderstelde morele lading van het toepassen van strafrecht is verdwenen. Het 
kabinet wil nog steeds de burgers en werkgevers ervan doordringen dat illegale 
tewerkstelling ‘fout’ is, maar hiervoor wordt niet langer automatisch het 
strafrecht ingezet. Slechts het verscherpen van toezicht en het verhogen van 
boetes wordt nog gezien als blijk van morele afkeurenswaardigheid, iets dat 
makkelijker te bereiken is via het bestuursrecht dan via het strafrecht.851 Dit leidt 
ertoe dat de status van morele afkeuringswaardigheid die het strafrecht, als 
ultimum remedium,852 traditioneel heeft, verloren gaat. De veronderstelling die 
aan het ultimum remedium beginsel ten grondslag ligt, namelijk dat het 
bestuursrecht minder ingrijpend zou zijn dan het strafrecht, gaat niet altijd meer 
op.853 Op basis van de ontwikkeling van een overtreding als de Wav kan zelfs 
gezegd worden dat de bestuurlijke boete het strafrecht van de troon heeft 
gestoten als zwaarste middel. Morele afkeuringswaardigheid wordt dan ook niet 
langer verbonden aan het strafrecht. Door versnipperde vervolging, vele 
waarborgen voor het individu en ruimere toetsing aan het evenredigheids-
beginsel en artikel 6 EVRM door de strafrechter wordt het strafrecht door het 
kabinet niet langer als het zwaarste en uiterste middel gezien. 

Een aantal auteurs,854 waaronder de auteur van dit proefschrift, is van 
mening dat de toepassing van de Beleidsregel boeteoplegging wet arbeid 
vreemdelingen onevenredig kan uitpakken. Zoals blijkt uit paragraaf 3.3.6 en 
3.3.7 gaat de bestuursrechter anders om met de evenredigheidstoets dan de 
strafrechter. De intensiteit van de evenredigheidstoets van de Afdeling was, naar 
mijn mening, zeker gedurende de eerste jaren onvoldoende om onevenredige 
uitkomsten in individuele gevallen te voorkomen.855 Recentelijk lijkt de 
Afdeling meer afstand te nemen van de beleidsregels en een meer zelfstandige 
evenredigheidstoets toe te passen.856 Deze meer onafhankelijke benadering is 
belangrijk gelet op het feit dat er geen evenredigheidstoets door de minister 
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heeft plaatsgevonden bij het vaststellen van de meest recente beleidsregels, de 
Beleidsregel boeteoplegging wet arbeid vreemdelingen 2013.  


