
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling: De verhouding tussen
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de
Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland

Krop, P.J.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Krop, P. J. (2014). De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling: De verhouding
tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn,
Nederland en Duitsland. [, Universiteit van Amsterdam]. Boom Juridische uitgevers.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-handhaving-van-het-verbod-op-illegale-tewerkstelling-de-verhouding-tussen-strafrechtelijke-en-bestuursrechtelijke-handhaving-in-de-werkgeverssanctierichtlijn-nederland-en-duitsland(b9306164-fbe9-461c-a966-e0da9f865579).html


 
 

135 
 

HOOFDSTUK 4 – Gemeentelijke handhaving 

4.1 INLEIDING 

Op grond van de richtlijn zijn lidstaten verplicht tot het nemen van de nodige 
maatregelen die het mogelijk maken om, indien nodig en gerechtvaardigd door 
de inbreuk, vergunningen voor de bedrijfsactiviteiten in kwestie tijdelijk of 
definitief in te trekken bij een overtreding zoals bedoeld in artikel 3 van de 
Werkgeverssanctierichtlijn, of bedrijfsvestigingen die gebruikt zijn voor de 
inbreuk tijdelijk of definitief te sluiten.857 Nederland kende tot 1 januari 2013 
een strafrechtelijke sluitingsbevoegdheid die bij vervolging via de Wed kon 
worden opgelegd als bijkomende straf. De strafrechtelijke bevoegdheid bleek in 
de praktijk niet gebruikt te worden.858 Daarnaast bestaat er voor de burgemeester 
een mogelijkheid om (tijdelijk) bedrijven te sluiten wegens illegale tewerk-
stelling, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of de op 
grond van overtreding van de vergunningsvoorschriften. Bij aanvang van dit 
onderzoek was het doel van dit hoofdstuk om in kaart te brengen in hoeverre de 
strafrechtelijke sluitingsbevoegdheid in combinatie met de gemeentelijke 
handhavingsmogelijkheden voldoende was om aan de verplichtingen van de 
richtlijn te voldoen. In de oorspronkelijke onderzoeksopzet waren niet alleen de 
juridische mogelijkheden van belang, maar ook de daadwerkelijke handhaving 
in de gemeenten. De gemeenteraden zijn vrij om bepalingen hierover in de APV 
of in de vergunningsvoorschriften op te nemen, zolang deze maar betrekking 
hebben op het doel van de vergunning. Dit betekent dat het beleid en de hand-
havingspraktijk per gemeente kan verschillen. Om een beeld te krijgen van de 
gemeentelijke handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling zijn in dit 
hoofdstuk de juridische mogelijkheden van gemeentelijk optreden bij 
overtredingen van het verbod op illegale tewerkstelling in kaart gebracht én is 
de daadwerkelijke handhavingspraktijk geanalyseerd. Dit is gedaan op basis van 
een onderzoek naar de handhavingspraktijk in tien Nederlandse gemeenten. De 
reden hiervoor is het decentrale karakter van de handhaving. Anders dan bij de 
handhaving door de Inspectie SZW, die centraal aangestuurd wordt vanuit het 
Ministerie van SZW, kan elke gemeente eigen keuzes maken bij het creëren en 
gebruiken van bevoegdheden om op te treden tegen illegale tewerkstelling. Dit 
kan leiden tot verschillen in de uitvoering per gemeente. 

Deze onderzoeksvraag is echter achterhaald door de werkelijkheid. Op 
1 januari 2013 is de preventieve stillegging in de Wav opgenomen. De preven-
tieve stillegging is een algemene bestuursrechtelijke bevoegdheid waarmee 

                                                        
857

  Art. 7, aanhef en eerste lid, sub d, Richtlijn 2009/52/EG. 
858

  Siesling & Pranger, 2009, p. 27. 
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zowel vergunde als niet-vergunde bedrijven stil gelegd kunnen worden. Hiermee 
voldoet Nederland in principe aan de verplichtingen van de richtlijn.859 Echter, 
het onderzoek naar gemeentelijke handhaving heeft zijn waarde voor dit 
proefschrift behouden nu uit het onderzoek blijkt dat de praktijk van de 
gemeentelijke handhaving enige parallellen vertoont met de handhaving op 
lidstaatniveau. Bij de gemeentelijke handhaving is, net als op lidstaatniveau, 
zoals uit de conclusie van dit proefschrift zal blijken, het beschikbaar stellen van 
capaciteit voor en prioriteit aan de handhaving erg belangrijk voor het niveau 
van de handhaving. De invoering van de preventieve stillegging in Nederland is 
gebaseerd op onvrede over de bestaande strafrechtelijke en bestuursrechtelijke 
sluitingsbevoegdheden, hoewel over de toepassing van de bestuursrechtelijke 
bevoegdheden op gemeentelijke niveau geen informatie was. Met dit onderzoek 
wordt daarin alsnog voorzien. De gemeentelijke handhaving is grotendeels 
beperkt tot gevallen waarin een bedrijf afhankelijk is van een exploitatie-
vergunning. Een systeem van exploitatievergunningen kan worden ingesteld ter 
regulering van bepaalde branches waarbij er sprake is van enige vorm van 
overlast. Hierbij moet voornamelijk worden gedacht aan prostitutie, gokhallen, 
horeca etc. Ter bescherming van het woon- en leefklimaat of ter handhaving van 
de openbare orde kan de gemeente een dergelijke branche vergunningsplichtig 
maken. De vergunning kan in dat geval worden ingetrokken bij een overtreding 
door de vergunninghouder.860 Dit kan via meer algemeen geformuleerde 
intrekkingsgronden of specifiek op de Wav toegesneden intrekkingsgronden in 
de APV of in de vergunningsvoorschriften. Daarnaast beschikt de burgemeester 
over de mogelijkheid om op basis van de Gemeentewet een sluitingsbevel uit te 
vaardigen bij verstoring van de openbare orde.861 Dit hoofdstuk begint met een 
beschrijving van het juridisch kader van gemeentelijk optreden tegen illegale 
tewerkstelling van vreemdelingen. Daarna volgen de uitkomsten van het 
veldonderzoek naar de praktijk van de gemeentelijke handhaving van het verbod 
op illegale tewerkstelling. De methodologie en de uitwerking van de uitkomsten 
van het veldonderzoek zijn opgenomen in bijlage 1. 

4.2 JURIDISCH KADER GEMEENTELIJKE HANDHAVING 

Gemeentelijke handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling kan op 
twee manieren plaatsvinden. Dit kan door de intrekking van een verleende ex-
ploitatievergunning of door het uitvaardigen van een sluitingsbevel. De intrek-
king van de vergunning kan langs twee wegen. De handhaving kan plaatsvinden 
op basis van een eventuele vergunning van het bedrijf in kwestie of kan worden 

                                                        
859

  Zie par. 3.3.3 van hoofdstuk 3. Hierbij moet worden opgemerkt dat de richtlijn lidstaten 

verplicht tot intrekking of sluiting. 
860

  Zie ook Damen, 2009, p. 670. 
861

  De betreffende APV bepalingen zijn een uitwerking van art. 174, derde lid, Gemeentewet. 
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gebaseerd op verstoring van de openbare orde. Bij een bedrijf dat afhankelijk is 
van een exploitatievergunning kan onder bepaalde voorwaarden de vergunning 
door de burgemeester al dan niet tijdelijk worden ingetrokken. Hiervoor bestaan 
twee wegen: 1. de APV kan een meer algemeen geformuleerde bepaling862 
bevatten op basis waarvan de vergunning tijdelijk of definitief kan worden 
ingetrokken, waar overtreding van de Wav onder valt of 2. in de vergunnings-
voorschriften is een tijdelijke of definitieve intrekking voorzien in het geval van 
illegale tewerkstelling. Bij een sluitingsbevel op grond van de openbare orde is 
de aanwezigheid van vergunningen niet van belang. Bij beide wegen (exploi-
tatievergunning en het sluitingsbevel) is het de burgemeester die bevoegd is om 
op te treden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.1: Overzicht van de handhavingsmogelijkheden van de burgemeester. 

 
In deze paragraaf komt eerst de intrekking van de vergunning aan de orde. 
Daarna wordt het sluitingsbevel op basis van de openbare orde. Vervolgens 

                                                        
862

  Die dus betrekking heeft op meer gedragingen dan enkel overtreding van de Wav. 
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komt de mogelijke cumulatie van sancties aan de orde. Hier wordt besproken op 
welke wijze sluiting kan samengaan met eventuele bestuurlijke boetes of straf-
rechtelijke vervolging.  
 
4.2.1 INTREKKEN BEGUNSTIGENDE VERGUNNING 

4.2.1.1 GRONDSLAG 

De Awb bevat geen regeling met betrekking tot het intrekken van vergun-
ningen.863 Hoofdstuk 5 van de Awb moet echter analoog worden toegepast. De 
sleutelbegrippen voor toepassing van hoofdstuk 5 zijn de ‘overtreding’ en de 
‘bestuurlijke sanctie’.864 Een overtreding is een ‘een gedraging die in strijd is 
met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift’.865 Een bestuurlijke 
sanctie is ‘een door een bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde 
verplichting of onthouden aanspraak’.866 Hieruit volgt dat het intrekken van een 
begunstigende beschikking (de vergunning) enkel als sanctie aan te merken is 
wanneer dit een reactie is op een overtreding.867 Het zonder vergunning 
tewerkstellen van vreemdelingen is een overtreding van artikel 2 Wav. De 
intrekking wegens illegale tewerkstelling is derhalve een sanctie.  

Niet alleen de gedraging moet bij of krachtens enig wettelijk voorschrift 
zijn verboden, ook de bevoegdheid om een bestraffende sanctie op te leggen 
moet in beginsel bij of krachtens de wet verleend zijn.868 Dit is het gevolg van 
het legaliteitsbeginsel dat voor bestraffende sancties voortvloeit uit artikel 7 
EVRM en artikel 15 IVBPR. Hoewel de bepaling in de Awb ruimer is gefor-
muleerd (de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie moet 
krachtens artikel 5:4, eerste lid Awb bij of krachtens de wet zijn verleend. Onder 
bestuurlijke sancties vallen zowel bestraffende als herstellende sancties) is voor 
de intrekking van een begunstigende beschikking evenwel niet altijd een wette-
lijke grondslag vereist. Volgens Michiels & Muller is de noodzaak van een 
wettelijke grondslag afhankelijk van de interpretatie van de wet waarin de 
bevoegdheid tot intrekking is neergelegd.869 Rogier is van mening dat een wet-
telijke grondslag echter altijd noodzakelijk is voor het intrekken van een 
begunstigende beschikking.870 In de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt 
geregeld dat voor het intrekken of schorsen van een beschikking de bevoegdheid 
uitdrukkelijk geregeld moet worden. De gronden voor intrekking moeten in de 

                                                        
863

  Rogier 2006, p. 62. 
864

  Art. 5:1 Awb (overtreding) en Art. 5:2 Awb (sanctie). 
865

  Art. 5:1 Awb. 
866

  Art. 5:2, tweede lid, onder a, Awb. 
867

  Rogier 2006, p. 62. 
868

  Art. 5:4 Awb. 
869

  Michiels & Muller 2006, p. 63. 
870

  Rogier 2006, p. 56. 
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regeling worden gespecificeerd.871 Het karakter van intrekking van een begun-
stigende beschikking is evenwel niet altijd even duidelijk, zoals zal blijken uit 
paragraaf 4.2.5.1. Het (tijdelijk) intrekken (of wijzigen) van een vergunning 
wegens tewerkstelling in strijd met het bepaalde in de Wav kan via twee wegen, 
te weten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de vergunnings-
voorschriften. Beide wegen worden hierna besproken. 

4.2.1.2 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 

De APV-route kent twee varianten. Ten eerste kan de gemeenteraad in de APV 
in het geval van een exploitatievergunning (zie paragraaf 4.2.2.1) opnemen dat 
het overtreden van de Wav een grond voor het intrekken van de vergunning is. 
Dit is een specifieke intrekkingsgrond. De APV, gebaseerd op de Gemeente-
wet,872 is hiervoor volgens de Afdeling voldoende grondslag, mits de regel die in 
de APV vervat is voldoende duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar is.873  

De tweede mogelijkheid is om een meer algemeen geformuleerde intrek-
kingsgrond in de APV op te nemen die onder meer overtreding van de Wav 
omvat. Een voorbeeld van deze variant is de APV van Rotterdam waarin staat 
opgenomen dat een exploitatievergunning voor een seksinrichting wordt gewei-
gerd dan wel ingetrokken indien ‘de exploitant of de beheerder in enig opzicht 
van slecht levensgedrag is.’874 Bovendien kan de burgemeester de exploitatie-
vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, tijdelijk of voor onbepaalde tijd 
geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzingen indien;875 naar zijn oordeel ‘de 
openbare orde gevaar loopt of het woon- of leefklimaat in de omgeving [...] 
nadelig wordt beïnvloed’.876 In deze gevallen hanteert de gemeente meer alge-
mene intrekkingsgronden zoals het ‘van slecht levensgedrag zijn’ of ‘verstoring 
van het woon- en leefklimaat of de openbare orde’. Een overtreding van de Wav 
kwalificeert in dat geval als ‘slecht levensgedrag’ of verstoring van de openbare 
orde.877   

4.2.1.3 VERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN 

Naast de mogelijkheid van specifieke of meer algemene bepalingen in de APV 
op grond waarvan een vergunning kan worden ingetrokken bij overtreding van 
de Wav, is het ook mogelijk om vooraf voorschriften aan de vergunning te ver-

                                                        
871

  Aanwijzingen voor de regelgeving, Circulaire van de Minister-President van 18 november 

1992, Stcrt. 1992, 230 zoals gewijzigd. Zie Aanwijzing 140 jo. Aanwijzing 141. 
872

  Art. 147, eerste lid, jo. Art 149 Gemeentewet. 
873

  ABRvS 23 april 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD0371. 
874

  Art. 2.3.6, eerste lid, onder e, APV Rotterdam. 
875

  Art. 2.3.6, tweede lid, APV Rotterdam. 
876

  Art. 2.3.6, tweede lid, onder a, APV Rotterdam. 
877

  Zie voor de toepassing van deze constructie: ABRvS 14 februari 2007, 

ECLI:NL:RVS:2007:AZ8487, AB 2007, 135 m.nt. Vermeer. Zie voor het openbare orde 

aspect van deze zaak par. 4.2.3.1 van dit hoofdstuk. 
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binden. Onder deze voorschriften kan worden opgenomen dat overtreding van 
de Wav door de begunstigde reden is de vergunning in te trekken. De mogelijk-
heid om voorschriften aan de vergunning te verbinden behoeft geen wettelijke 
grondslag zolang de voorschriften binnen de beleidsvrijheid van het bestuurs-
orgaan vallen.878 Bovendien moeten de voorschriften ‘redelijkerwijs nodig zijn 
in verband met het doel van de regeling’.879 Derhalve kunnen niet bij elke soort 
vergunning eisen ten aanzien van illegale tewerkstelling worden gesteld. Het 
intrekken van een vergunning wegens overtreding van het verbod op illegale 
tewerkstelling, stuit op het specialiteitsbeginsel, wanneer het voorkomen van 
illegale tewerkstelling niet onder het doel van de vergunningsplicht geschaard 
kan worden.880 In de gepubliceerde jurisprudentie zijn geen zaken aanwezig 
waarin deze grond is toegepast.  
 
4.2.2 AFHANKELIJKHEID VAN VERGUNNING 

Om een vergunning te kunnen intrekken (via de APV of de vergunnings-
voorschriften) is het uiteraard noodzakelijk dat het bedrijf afhankelijk is van een 
vergunning. Daarnaast dient die vergunning te kunnen worden ingetrokken. 
Daarnaast moet het bedrijf afhankelijk zijn van een vergunning die kan worden 
ingetrokken in het geval van illegale tewerkstelling. Artikel 149 Gemeentewet 
verleent de gemeenteraad een ruime bevoegdheid verordeningen vast te stellen 
die hij in het belang van de gemeente nodig acht. In deze verordeningen kunnen 
vergunningstelsels worden opgenomen. De verordenende bevoegdheid op grond 
van artikel 149 Gemeentewet is echter beperkt door de ‘beneden’- en ‘boven-
grens’.881 De benedengrens ziet op de ‘openbare of publieke sfeer waarbinnen 
de gemeentelijke overheid haar taak en doel vindt’.882 Wanneer de gemeente 
zich mengt in de niet-publieke sfeer is de ondergrens overschreden. Hiervan is 
sprake wanneer verordeningen zo ruim zijn geformuleerd dat het gebod of 
verbod ook ziet op de niet-publieke sfeer. Het klassieke arrest over de Wilnisser 
visser is hiervan een voorbeeld.883 Het verbod om op zondag te vissen was zo 
algemeen geformuleerd dat het ook betrekking had op vissen in de vissenkom in 
de huiskamer met de gordijnen dicht. Hiermee mengde de gemeente zich in de 
niet-publieke sfeer. De bovengrens ziet op compatibiliteit met hogere wetgeving 
op hetzelfde gebied. Een voorbeeld hiervan is een gemeentelijke verordening 
met betrekking tot de sociaal-hygiënische kanten van het verstrekken van 
alcoholhoudende dranken. Aangezien dit onderwerp in de Drank- en Horecawet 

                                                        
878

  Schlössels 2010, p. 258. 
879

  Schlössels 2010, p. 258. 
880

  Zie par. 4.2.2.1 van dit hoofdstuk. 
881

  Brouwer & Schilder 2004. 
882

  Dölle & Elzinga 2004. 
883

  HR 13 februari 1922, NJ 1922, 473 (Wilnisser visser). 
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is geregeld is er geen ruimte voor regeling in een gemeentelijke verordening.884 
De gemeente kan wel een verordening opstellen ten aanzien van horeca 
inrichtingen met een ander motief dan de Drank- en Horecawet, bijvoorbeeld 
handhaving van de openbare orde of een goed woon- en leefklimaat.885 

4.2.2.1 EXPLOITATIEVERGUNNING 

Het soort vergunning dat kan worden ingetrokken in het geval van illegale 
tewerkstelling is de exploitatievergunning. Aan een exploitatievergunning 
kunnen voorschriften worden verbonden op het gebied van overlast, openings-
tijden, openbare orde etc. Voor opleggen van een exploitatievergunningplicht en 
het intrekken van de exploitatievergunning is een wettelijke grondslag nodig die 
gevonden kan worden in de algemene verordenende bevoegdheid van de 
gemeenteraad van artikel 149 Gemeentewet. Artikel 151a van de Gemeentewet 
bevat een specifieke grondslag voor voorschriften met betrekking tot seksin-
richtingen.886 Op grond van deze bepalingen kunnen seksinrichtingen en horeca-
bedrijven afhankelijk worden gemaakt van een exploitatievergunning.  

In andere sectoren zoals de land- en tuinbouw, schoonmaakbranche en de 
bouw is het voor de burgemeester lastiger om op te treden omdat bedrijven in 
deze branche niet afhankelijk gemaakt kunnen worden van exploitatie-
vergunningen. Dergelijke bedrijven hebben immers niet te maken met 
bijvoorbeeld openingstijden of openbare orde aspecten: ‘Eigenlijk zou je als 
gemeente ook wat willen kunnen doen tegen niet vergunningplichtige onder-
nemingen. We hebben de laatste tijd veel gecontroleerd bij bakkerijen. Daar 
werken dan ’s nachts Bulgaren tegen een hongerloontje. Die bakkerij is niet 
vergunningplichtig dus daar kan je als gemeente eigenlijk niets tegen doen’, zo 
merkt één van de geïnterviewden in mijn onderzoek op.887 Bedrijven kunnen wel 
afhankelijk zijn van andere vergunningen, en bijvoorbeeld een omgevings- of 
milieuvergunning nodig hebben, echter het specialiteitsbeginsel brengt met zich 
dat deze vergunning niet mag worden ingetrokken in het geval van illegale 
tewerkstelling.888 Het specialiteitsbeginsel houdt in dat een bestuursorgaan een 
bepaalde wettelijke bevoegdheid slechts mag toepassen op het daarvoor 
bestemde terrein en ‘bijgevolg niet mag dienen tot het bereiken van daarbuiten 
gelegen doeleinden’.889 De bevoegdheid mag enkel worden aangewend voor de 
doelen die de wetgever bij het creëren van de bevoegdheid voor ogen had.890 Het 
toepassen van een bevoegdheid buiten deze door het specialiteitsbeginsel 

                                                        
884

  Merkx 2006, p. 438. 
885

  Merkx 2006, p. 453. 
886

  Zie uitgebreid Ruigrok 2012, p. 282. 
887

  Interview gemeente J. 
888

  Schössels en Zijlstra 2010, p. 399. 
889

  Schlössels 1998, p. 139. 
890

  Schlössels 1998, p. 139. 
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aangeven grenzen is niet toegestaan.891 Het specifieke doel van omgevings- of 
milieuvergunningen heeft niets te maken met illegale tewerkstelling. Het is 
daarom ongeoorloofd om in dergelijke vergunningen voorschriften ten aanzien 
van illegale tewerkstelling op te nemen.  

Uit de jurisprudentie ten aanzien van gemeentelijke handhaving van het 
verbod op illegale tewerkstelling blijkt dat de meeste gemeenten een overtreding 
van de Wav expliciet hebben opgenomen in de APV als intrekkingsgrond voor 
een vergunning.892 Een klein aantal andere gemeenten gebruikt meer algemene 
vergunnings- dan wel APV voorschriften.893 Overtreding van de Wav wordt dan 
niet expliciet genoemd. In de gepubliceerde jurisprudentie zijn geen zaken te 
vinden waarbij de vergunning is ingetrokken op basis van overtreding van 
vergunningsvoorschriften inzake de Wav. 

 
4.2.3 SLUITINGSBEVEL 

Naast de zojuist besproken mogelijkheden om op te treden tegen bedrijven die 
afhankelijk zijn van een exploitatievergunning kan de burgemeester ook via het 
toezicht op de openbare orde optreden tegen illegale tewerkstelling.894 Afhan-
kelijkheid van een exploitatievergunning is hiervoor niet relevant. De Gemeen-
tewet geeft de burgemeester de taak toezicht te houden op voor het publiek 
openstaande gebouwen.895 Ter uitvoering van dit toezicht kan de burgemeester 
bij acute dreiging bevelen geven op basis van artikel 175, tweede lid, Gemeente-
wet.896 Voor minder acute dreigingen kan de gemeenteraad, op grond van artikel 
174, derde lid, Gemeentewet verordeningen vaststellen met betrekking tot 
toezicht op voor het publiek openstaande gebouwen. De burgemeester is belast 
met het uitvoeren van deze verordeningen. Op grond van dergelijke verorde-
ningen (meestal de APV) kan de burgemeester in het belang van de openbare 
orde, gezondheid of veiligheid (afhankelijk van de formulering in de APV) de, 
al dan niet tijdelijke, sluiting bevelen van de openbare gebouwen.897 Ten aanzien 
van illegale tewerkstelling kan de openbare-orde grond worden gebruikt.898 Deze 

                                                        
891

  Schlössels 1998, p. 139. Dit verbod is neergelegd in Art. 3.3 Awb. Zie uitgebreid 

Schlössels 1998, hoofdstuk 5. 
892

  Slechts twee van de veertien in de gepubliceerde rechtspraak voorkomende gemeenten 

gebruiken een andere grondslag. 
893

  Slechts twee van de veertien in de gepubliceerde rechtspraak voorkomende gemeenten, te 

weten: Eindhoven en Rotterdam. Rotterdam gebruikt, blijkens de jurisprudentie, beide 
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m.nt. Brouwer en Vermeer. 
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bevoegdheid kan gezien de grondslag alleen worden gebruikt ten aanzien van 
voor het publiek openstaande gebouwen. Daarbij gaat het om ruimtes waar een 
ieder zich kan aansluiten bij een bijeenkomst van mensen.899 Met betrekking tot 
de Wav moet dan voornamelijk worden gedacht aan horeca en seksinrichtingen. 
Ruigrok stelt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de bevelsbevoegdheid op 
grond van artikel 174, tweede lid, van de Gemeentewet. Ze wijt dit aan de de 
overlappende bevoegdheden om plaatsen te sluiten op basis van de APV (zojuist 
besproken) en de Opiumwet.900 

4.2.3.1 OPENBARE ORDE 

Optreden op grond van de bescherming van de openbare orde is slechts 
geoorloofd indien er sprake is van een directie of indirecte beïnvloeding van de 
openbare orde. Ondanks aanzienlijke kritiek in de wetenschappelijke literatuur 
neemt de Afdeling beïnvloeding van de openbare orde snel aan.901 Het tewerk-
stellen van een (legaal verblijvende) Chinese keukenhulp zonder geldige 
tewerkstellingsvergunning levert volgens de Afdeling al gevaar op voor de 
openbare orde.902 De Afdeling motiveert deze bijzondere stellingname niet, ze 
overweegt slechts: ‘voorts is de Afdeling met de rechtbank van oordeel dat de 
genoemde overtredingen een inbreuk vormden op de openbare orde’.903 De 
overweging waarmee de rechtbank stelt dat er sprake is van een inbreuk op de 
openbare orde is zeer stellig: ‘Overtreding van dit wettelijk voorschrift [art. 2 
Wav] vormt naar het oordeel van de rechtbank per definitie een inbreuk op de 
openbare orde.’904 De Afdeling bevestigt deze lijn in haar uitspraak van 
1 augustus 2007.905 Beide uitspraken zijn van een noot voorzien door Vermeer 
die uitvoerig ingaat op het leerstuk van de openbare orde en beide malen 
overtuigend concludeert dat in onderhavige gevallen de openbare orde niet in 
het geding was of dreigde te komen.906 Kortmann is van mening dat de Afdeling 
in deze uitspraak drie aspecten van de rechtsstaat met voeten treedt: ‘de 
motiveringsplicht, het legaliteits- en specialiteitsbeginsel en het verbod van 
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détournement de pouvoir.’907 Schlössels merkt op: ‘De uitspraak ademt de sfeer 
van “het doel heiligt de middelen”.’908 Ruigrok stelt in haar proefschrift dat het 
bijvoeglijk naamwoord ‘openbaar’ bij openbare orde inconsequent wordt 
gebruikt, zowel door de wetgever als in de jurisprudentie.909 Ze onderscheidt vijf 
verschillende betekenissen van ‘openbaar’. Verstoring van de openbare orde 
door illegale tewerkstelling in de keuken van een restaurant valt onder de meest 
controversiële categorie: ‘daar waar het publiek belang zich toe uitstrekt.’910 Het 
gaat daarbij om bemoeienis door de burgemeester op ‘plekken waar gedra-
gingen zich voordoen zónder dat sprake is van een concreet en actueel effect op 
een voor publiek toegankelijke plaats’.911 In de literatuur is de eenduidige 
conclusie dat door deze wijze van interpretatie van de term openbare orde het 
begrip wordt uitgehold en het gebruik van de bevoegdheid haar grenzen te 
buiten gaat.912 Ruigrok concludeert dat deze vorm van gebruik van de openbare 
orde bevoegdheden strijd met het specialiteitsbeginsel oplevert.  

Met de zojuist genoemde auteurs ben ik van mening dat de beschreven 
tewerkstelling geen enkele daadwerkelijke invloed heeft op de openbare orde. 
Echter, zolang de Afdeling de schending van openbare orde zo soepel blijft 
aannemen, blijft deze bevoegdheid om op te treden tegen illegale tewerkstelling 
bestaan. Uit mijn onderzoek naar de gemeentelijke handhaving bleek dat deze 
uitspraken ook op gemeenteniveau zijn opgepikt: ‘Voor 2010 werd er eigenlijk 
geen aandacht besteed aan illegale tewerkstelling in de horeca. Men ging er 
vanuit dat er geen sprake was van verstoring van de openbare orde en de 
burgemeester dus niet bevoegd was. Dit werd gezien als een taak voor Justitie. 
In 2010 kwam er een nieuw horecabeleid. Toen is er besloten om illegale 
tewerkstelling op te nemen in het handhavingsbeleid.’913 

 
4.2.4 JURISPRUDENTIE GEMEENTELIJKE HANDHAVING 

Op basis van de gepubliceerde jurisprudentie met betrekking tot gemeentelijke 
handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling kan een beeld worden 
geschetst van de feitelijke gemeentelijke handhaving. De jurisprudentie is af-
komstig uit de database van rechtspraak.nl. Via deze website wordt 
sinds december 1999 een groot aantal zaken gepubliceerd.914 Hoewel de 
database ook uitspraken bevat van voor december 1999, heb ik geen uitspraken 
van voor 2000 gevonden met betrekking tot de gemeentelijke handhaving van 
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het verbod op illegale tewerkstelling. Ik bespreek daarom de jurisprudentie 
vanaf 2000 tot de sluiting van het manuscript. Het aantal uitspraken is 
beperkt.915 In totaal gaat het om 31 afzonderlijke zaken.916 In elf van deze zaken 
is de nationaliteit van de werknemers onbekend. In vijf zaken gaat het om 
werknemers die niet afkomstig zijn uit de huidige EU-lidstaten. Zeven maal gaat 
het om werknemers uit landen ten aanzien waarvan destijds associatieverdragen 
met de EU bestonden. Een groot deel van deze landen zijn inmiddels lidstaat 
van de EU. In tien zaken gaat het in ieder geval om werknemers uit Roemenië of 
Bulgarije die tot 1 januari 2014 niet als werknemer mogen werken zonder 
tewerkstellingsvergunning.917 Negen van deze zaken zijn van voor de toetreding 
van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie, één van daarna.918 Bijna de 
helft van de zaken (vijftien van de 31) is afkomstig uit de eerste drie jaar na de 
opheffing van het bordeelverbod, toen gemeenten de prostitutie moesten gaan 
reguleren. Veruit de meeste zaken hebben betrekking op het uitoefenen van 
prostitutie in strijd met de Wav. In zes zaken gaat het om illegale tewerkstelling 
in de horeca.919 In de helft van alle zaken gaat het om een tijdelijke intrekking 
van een vergunning, in de andere gevallen zaken om een definitieve intrekking, 
weigering van een vergunning of een sluitingsbevel. In zeven zaken is gebruik 
gemaakt van een algemene grond (bijvoorbeeld ‘slecht levensgedrag’920), in de 
overige zaken is overtreding van de Wav expliciet genoemd als intrekkings- of 
weigeringsgrond. 
 
4.2.5 KARAKTER VAN INTREKKING EN CUMULATIE 

Een belangrijk onderscheid in de Awb is dat tussen herstelsancties en bestraf-
fende sancties.921 Het belang van dit onderscheid is tweeledig. Ten eerste gelden 
bij bestraffende sancties andere, verdergaande waarborgen voor de overtreder 

                                                        
915

  Het is mogelijk dat er meer zaken zijn maar dat deze niet gepubliceerd zijn. Alle zaken waarin 
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dan bij herstelsancties.922 Het verschil in de rechtsbescherming is in het vorige 
hoofdstuk aan de orde gekomen.923 Op de tweede plaats is het onderscheid van 
belang bij de cumulatie van sancties. De oplegging van twee bestraffende 
sancties wegens dezelfde overtreding kan namelijk onder omstandigheden in 
strijd komen met het ne bis in idem beginsel.924 In de volgende paragrafen komt 
eerst het karakter van de intrekking van de begunstigende beschikking en het 
sluitingsbevel aan de orde, daarna de cumulatie van de verschillende sancties in 
het kader van illegale tewerkstelling. 

4.2.5.1 KARAKTER INTREKKING OF WIJZIGING BEGUNSTIGENDE 

BESCHIKKING 

Het is lastig een algemene kwalificatie te geven van de intrekking van de 
begunstigende beschikking als bestraffende of herstellende sanctie. De sancties 
zijn in de Awb niet als zodanig ingedeeld. De jurisprudentie van de Afdeling 
laat zien dat de intrekking van een begunstigende beschikking in het ene geval, 
afhankelijk van de omstandigheden, bestraffend en in het andere geval, onder 
andere omstandigheden, herstellend kan zijn. In het algemeen wordt gesteld dat 
het belangrijkste kenmerk van een bestraffende sanctie is dat de sanctie wordt 
opgelegd met het oogmerk leed toe te voegen. De Afdeling bepaalde dat de 
intrekking van de bevoegdheid om APK keuringen te mogen verrichten niet 
bestraffend is omdat het doel van deze intrekking is het tegengaan van tekort-
komingen bij de keuring van voertuigen in het algemeen belang van de 
verkeersveiligheid. Het doel is derhalve niet leedtoevoeging vanwege verwijt-
bare tekortkomingen.925 Het karakter van de intrekking moet worden afgeleid uit 
de rechtspraak. Verschillende auteurs hebben daartoe pogingen ondernomen.926 
Van de Griend komt op basis van de literatuur en jurisprudentie van de Afdeling 
tot de conclusie dat het karakter moet worden bepaald aan de hand van alle 
relevante omstandigheden van het geval. Dit betekent dat de intrekking niet in 
het algemeen als bestraffend of herstellend is te kenmerken. Van de Griend 
concludeert dat het oogmerk van het bestuursorgaan een belangrijke graadmeter 
voor het karakter is.927 Wanneer het bestuursorgaan bij de sanctieoplegging het 
oogmerk heeft leed toe te voegen aan de overtreder is er volgens haar sprake van 
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een bestraffende sanctie.928 De duur van de intrekking lijkt een indicator voor 
het karakter te zijn. Bij een korte intrekking is de boodschap aan de overtreder 
dat dit niet nogmaals mag gebeuren en is de intrekking dus bestraffend. Bij een 
definitieve intrekking is over het algemeen het enige doel het voorkomen van 
nieuwe overtredingen. Dat is daarom herstellend, zo constateert Klap, die daar 
overigens in het kader van de evenredigheid wel wat bedenkingen bij heeft.929 In 
de zojuist aangehaalde uitspraak over de intrekking van een APK-keurings-
bevoegdheid speelde de duur van de intrekking echter weer geen rol, een derge-
lijke intrekking is ongeacht de duur altijd herstellend, volgens de Afdeling.930 
Het ingewikkelde karakter van deze materie blijkt wel uit het feit dat de 
Afdeling hiermee terug kwam op eerdere uitspraken waarin de intrekking wél 
als bestraffend werd beschouwd.931  

Van de Griend voegt toe dat het wellicht onlogisch lijkt om een meer 
belastende beslissing als herstellend te beschouwen en de minder belastende als 
bestraffend, maar, zo stelt ze, de zwaarte van de sanctie is naar de criteria van de 
Nederlandse rechtspraak geen directe aanleiding om een sanctie als bestraffend 
aan te merken. Op de verhouding met artikel 6 EVRM gaat Van de Griend in dit 
verband helaas niet in. Het EHRM liet in de Nilsson zaak het oogmerk van de 
sanctie geen rol spelen bij de vraag of er sprake is van een criminal charge. Het 
hof overwoog in die zaak dat er sprake is van een criminal charge zodra er een 
bestraffend element aanwezig is.932 Het oogmerk is in dat geval niet relevant. 
Ook als het oogmerk herstellend is, maar de sanctie bevat bestraffende elemen-
ten is er sprake van een criminal charge. Het is derhalve maar de vraag of het 
oogmerk als uitgangspunt genomen kan worden. Op basis van het Nilssonarrest 
moet bij de vraag of er sprake is van een criminal charge bij de intrekking van 
een begunstigende beschikking worden gelet op ‘factoren als de juridische 
kwalificatie van de overtreding naar nationaal recht; de aard van de 
overtreding; het doel de aard en de zwaarte van de sanctiemaatregel; of de 
maatregel werd opgelegd ingevolge de veroordeling voor een strafdelict en de 
procedures die zijn toegepast bij het vaststellen en het uitvoeren van de 
maatregel’.933 Hoewel deze overweging aangeeft welke omstandigheden in 
ogenschouw dienen te worden genomen bij het vaststellen van het karakter van 
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de sancties, is een duidelijke, algemene regel uit deze overweging niet op te 
maken. 

Albers is van mening dat de bestuursrechtspraak op dit gebied ‘ondoor-
zichtig en casuïstisch’ 934 is. Ze komt tot een materieel criterium voor de vraag of 
er sprake is van leedtoevoeging: ‘er [is] sprake van leedtoevoeging als de 
sanctie verder gaat dan herstel van de (on)rechtmatige toestand vergt. In het 
verlengde daarvan is er sprake van leedtoevoeging als datgene waarop ondanks 
de gepleegde overtreding aanspraak is blijven bestaan wordt onthouden of 
ontnomen.’935 Naar mijn mening kan beter worden gesproken over het oogmerk 
van leedtoevoeging dan van enkel leedtoevoeging, aangezien ook een duidelijke 
herstelsanctie leed kan toevoegen. Het draait om de intentie van het bestuurs-
orgaan. Michiels is van mening dat ook een tijdelijke intrekking altijd een 
herstellende karakter heeft, maar dat dit een bestraffend element niet uitsluit.936 
Naar mijn mening moet bij een herstellend karakter met bestraffende elementen 
aan alle eisen voor bestraffende sancties worden voldaan. Vastgesteld moet 
worden dat het zeer moeilijk is een algemene regel te geven voor het karakter 
van de intrekking. Het karakter zal per zaak moeten worden bepaald aan de hand 
van het oogmerk van het bestuursorgaan, de duur en het doel van de intrekking. 

4.2.5.2 KARAKTER SLUITINGSBEVEL 

Het sluitingsbevel op grond van de APV in het kader van de openbare orde is 
volgens de Afdeling geen punitieve sanctie.937 Doorslaggevend voor de Afdeling 
is het feit dat ‘het doel van de opgelegde maatregel uitsluitend het herstellen 
dan wel voorkomen van verstoringen van de openbare orde is. De maatregel 
heeft niet mede als strekking leed toe te voegen, zodat deze geen punitief 
karakter heeft. Aldus is er geen sprake van een ‘criminal charge’ in de zin van 
artikel 6 EVRM.’938 In zijn annotatie levert Rogier hier kritiek op door te stellen 
dat er bij een sluitingsbevel ‘in letterlijke zin niets gerepareerd’939 wordt. Sanc-
ties die beogen ‘de feitelijke condities waaronder het voortduren of opnieuw 
ontstaan van de overtreding zou kunnen plaatsvinden weg te nemen’940 worden 
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echter ook als herstellend gezien.941 In een latere uitspraak overweegt de 
Afdeling dat een bevel tot tijdelijke sluiting van een discotheek geen 
bestraffende sanctie is omdat het uitsluitend is gericht op ‘bescherming van de 
openbare orde en niet (mede) gericht op het bewerkstelligen van normconform 
gedrag door toevoeging van geïndividualiseerd concreet nadeel.’942 Rogier 
merkt naar mijn mening terecht op dat het sluitingsbevel fysieke, toekomstige 
overtredingen niet zal kunnen voorkomen, daarvoor is bestuursdwang nodig, 
waarbij het bestuursorgaan fysiek maatregelen treft om nieuwe overtredingen te 
voorkomen. Derhalve is Rogier van mening dat een sluitingsbevel punitieve 
elementen kan bevatten.943 Vermeer benadrukt in zijn annotatie dat bij de 
tijdelijke sluiting van de discotheek wegens verstoring van de openbare orde 
gebruik werd gemaakt van vaste ‘tarieven’ (een x hoeveelheid verstoring heeft 
een sluiting voor de duur van y als gevolg) en dat de sluiting pas is 
geëffectueerd na een bezwaarprocedure. 944 Ik ben van mening dat de sluiting op 
dat moment niet langer dient ter onmiddellijke bescherming tegen verstoring 
van de openbare orde. De sluiting heeft een strafkarakter gekregen. Naar mijn 
mening wordt het openbare orde criterium hier misbruikt, omdat, zoals Vermeer 
benadrukt, het begin en einde van de sluitingstermijn volkomen willekeurig zijn 
en niet meer verbonden zijn aan het moment van overtreding. 

Albers waarschuwt meer algemeen tegen misbruik van openbare orde 
bevoegdheden.945 Ze laat zien dat de Afdeling optreden in het kader van de 
openbare orde per definitie niet als sanctie lijkt aan te merken, waardoor de 
waarborgen waarmee bestraffende sancties zijn omkleed niet worden gega-
randeerd.946 Ondanks deze kritiek wordt de lijn van de Afdeling later bevestigd 
in een zaak met betrekking tot illegale tewerkstelling, waar het een tijdelijke 
sluiting wegens verstoring van de openbare orde betrof. 947 De burgemeester van 
Eindhoven heeft een horecabedrijf voor zes maanden gesloten. De schending 
van de openbare orde bestond uit het tewerkstellen van vreemdelingen zonder 
geldige tewerkstellingsvergunning.948 De appellanten in deze zaak voerden 
onder andere aan dat er andere sanctie-instrumenten bestaan voor de gecon-
stateerde overtreding (vervolging via de Wed en een bestuurlijke boete op grond 
van de Wav). Uit een korte opmerking van de Afdeling dat met deze andere 
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instrumenten ‘kan worden – en is – opgetreden’949 blijkt dat een van deze 
instrumenten ook is gebruikt. De Wav-boete en de vervolging via de Wed zijn 
zonder meer bestraffende sancties. Dat met beide instrumenten is opgetreden is 
overigens niet mogelijk. Het toenmalig systeem van de Wav sloot immers een 
bestuurlijke boete uit wanneer de zaak eenmaal onder de Wed viel. Met betrek-
king tot eventuele cumulatie van bestraffende sancties overweegt de Afdeling 
het volgende: ‘De sluiting van het horecabedrijf van appellanten is immers, 
zoals appellanten niet betwisten, geen punitieve sanctie maar een bestuurlijke 
maatregel op grond van de APV, die een ander oogmerk en een ander 
afwegingskader heeft dan de sanctionering ingevolge de Wet economische 
delicten, respectievelijk de Wet arbeid vreemdelingen, zodat geen sprake is van 
een ongeoorloofde cumulatie van sancties.’950 Deze uitspraak illustreert de 
stelling van Albers dat het karakter van dergelijke besluiten voornamelijk 
afhangt van pragmatische en rechtspolitieke overwegingen, waarbij de nadruk 
meer ligt op het belang van efficiënte handhaving dan op de rechtswaarborgen 
die een bestraffende sanctie met zich brengen.951 

4.2.5.3 CUMULATIE 

Illegale tewerkstelling kan in Nederland op een aantal wijzen worden gesanc-
tioneerd. Naast de bestuurlijke boete op basis van de Wav en strafrechtelijke 
vervolging op grond van art. 197b Sr bestaan er twee gronden om bedrijven en 
inrichtingen te sluiten: de algemene preventieve stillegging uit art. 17b Wav en 
de zojuist besproken gemeentelijke mogelijkheden. De cumulatie van de eerste 
drie sancties en de una-via bepaling uit de Awb is aan de orde gekomen in het 
vorige hoofdstuk.952 Nu komt de cumulatie van deze sancties en gemeentelijke 
handhaving aan de orde. De intrekking van de vergunning en het sluitingsbevel 
zijn niet geregeld in hoofdstuk 5 van de Awb. Logischerwijs ontbreekt dus ook 
een artikel dat de cumulatie met deze sancties regelt. Blomberg concludeert dat 
een algemene regeling om ongewenste cumulatie te voorkomen niet voor de 
hand ligt, omdat het karakter zo afhankelijk is van de omstandigheden van het 
geval: ‘de intrekking van een begunstigende beschikking is nu eens reparatoir, 
dan weer punitief’.953 

De beantwoording van de vraag in hoeverre cumulatie is toegestaan is een 
tweetrapsraket. Eerst dient te worden vastgesteld wat het karakter is van het 
door de gemeente ingezette handhavingsinstrument. Cumulatie van sancties met 
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  Albers 2009, p. 8.  
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  Zie par. 3.3.1.3 van hoofdstuk 3. 
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  Blomberg 2001, p. 146. 



GEMEENTELIJKE HANDHAVING 

151 
 

een verschillend karakter is in het algemeen geen probleem. De ratio hierachter 
wordt beschreven door Blomberg. Zij benadrukt ten aanzien van deze cumulatie 
dat het, mede op het oog op de belangen van derden, wenselijk is dat naast een 
bestraffing ook de rechtmatige toestand kan worden hersteld.954 Als er sprake is 
van twee herstellende óf twee bestraffende sancties kunnen er problemen 
ontstaan. In dat geval is de tweede stap het vaststellen of de karakters botsen. 
Het opleggen van twee herstellende sancties wegens dezelfde overtreding stuit 
op artikel 5:6 Awb. Het opleggen van twee bestraffende sancties kan in strijd 
komen met het ne bis in idem beginsel. Het ne bis in idem beginsel verzet zich 
echter niet tegen het opleggen van twee bestraffende sancties wegens dezelfde 
handeling wanneer er door de verschillende sancties ook meer rechtsgoederen 
beschermd worden. De intrekking van een marktvergunning wegens mishan-
deling waarvoor een strafrechtelijke sanctie was opgelegd werd door de 
Afdeling weliswaar als bestraffend gezien, maar de cumulatie van de sancties 
was in dit geval toch toegestaan, omdat verschillende rechtsgoederen werden 
beschermd.955 Kortom, er is pas sprake van ongewenste dubbele bestraffing 
wanneer het door de bepalingen beschermde rechtsgoed gelijk is.956  

Voor het vaststellen van eventuele niet toegestane cumulatie is het karakter 
van de intrekking van de begunstigende beschikking de eerste stap. Zoals in de 
vorige paragraaf is gebleken, is dat karakter afhankelijk is van de omstan-
digheden van het geval. Het is derhalve onmogelijk om in het algemeen te 
stellen of cumulatie van intrekking van de begunstigende beschikking en 
bestuurlijke beboeting of strafrechtelijke vervolging is toegestaan. Ook in het 
geval van cumulatie van de intrekking van een begunstigende beschikking en 
een preventieve stillegging is het karakter van de intrekking van belang. In dat 
geval is cumulatie, gelet op artikel 5:6 Awb niet toegestaan indien de intrekking 
dient te worden aangemerkt als herstellend. 

Het sluitingsbevel wordt, ondanks stevige kritiek in de literatuur,957 door de 
Afdeling niet gezien als een bestraffende sanctie maar als een herstelsanctie 
(bestuurlijke maatregel). Derhalve kan ten aanzien van cumulatie van het 
intrekken van een sluitingsbevel en bestuurlijke beboeting worden gezegd dat 
het mogelijk is om voor een overtreding van artikel 2 Wav waarvoor een 
bestuurlijke boete is opgelegd tevens een sluitingsbevel uit te vaardigen, zoals 
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  ABRvS 30 maart 2001, JB 2001, 129, m.nt. C.L.G.F.H.A. 
956
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ook blijkt uit de zojuist besproken uitspraak van de Afdeling.958 Een theoretische 
cumulatie van een sluitingsbevel en een preventieve stillegging stuit op het 
zojuist genoemde artikel 5:6 Awb. 

Hoewel er geen algemene stelregel is op basis waarvan de intrekking van 
de begunstigende beschikking kan worden geclassificeerd als herstellend of 
bestraffend kan de vraag naar de mogelijkheid tot samenloop wel op een andere 
manier worden beantwoord. Immers, ook wanneer de intrekking bestraffend is, 
of bestraffende elementen bevat, is het afhankelijk van de beschermde rechts-
goederen of er strijd met het ne bis in idem beginsel ontstaat bij intrekking van 
de vergunning na bestuurlijke beboeting of strafvervolging. De te beschermen 
rechtsgoederen bij deze sancties (bij de gemeentelijke handhaving openbare 
orde, bij de Wav het migratiebeleid) lijken zodanig te verschillen dat oplegging 
van deze twee sancties in beginsel geen strijd met het ne bis in idem beginsel zal 
opleveren.  

4.3 DE FEITELIJKE HANDHAVING VAN HET VERBOD OP ILLEGALE 

TEWERKSTELLING 

Hoewel alle gemeenten in principe over hetzelfde juridische kader en dezelfde 
juridische mogelijkheden beschikken geeft de rechtspraak met betrekking tot 
gemeentelijke handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling aanleiding 
om te veronderstellen dat de uitvoeringspraktijk per gemeente sterk kan 
verschillen. Om de daadwerkelijke handhaving in kaart te brengen heb ik naar 
de uitvoeringspraktijk onderzoek gedaan. Deze paragraaf start met een verkorte 
beschrijving van de opzet en methode van het onderzoek dat is verricht naar de 
feitelijke handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling door gemeenten. 
Voor de uitgebreide verantwoording verwijs ik naar bijlage 1 van dit proef-
schrift. Daarna volgen de conclusies van dit onderzoek, die bestaan uit twee 
delen. Ten eerste de conclusies met betrekking tot de onderzochte gemeenten. 
Ten tweede de conclusies met betrekking tot de gemeentelijke handhaving van 
het verbod op illegale tewerkstelling in Nederland. 

 Het doel van het verrichte onderzoek naar gemeentelijke handhaving is na 
te gaan waarom een gemeente wel of niet specifiek beleid voert ten aanzien van 
(de handhaving van het verbod op) illegale tewerkstelling en wanneer de 
gemeente overgaat tot daadwerkelijke handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling. De onderzochte hypothese luidt: in de grotere, stedelijke 
gemeenten met meer vergunningsafhankelijke sectoren en een geïnstitu-
tionaliseerd samenwerkingsverband is er vaker specifiek beleid ten aanzien van 
de Wav en wordt er tegen illegale tewerkstelling vaker handhavend opgetreden 
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door de gemeente dan in kleinere, landelijke gemeenten met minder vergunning 
afhankelijke sectoren en zonder geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband.  
 
4.3.1 OPZET EN METHODE ONDERZOEK 

De onderzoeksvragen voor dit deelonderzoek zijn: 1. hoe gebruiken 
verschillende gemeenten de huidige handhavingsmogelijkheden met betrekking 
tot het verbod op illegale tewerkstelling in de praktijk? 2. Hoe zijn eventuele 
verschillen tussen de gemeenten op het gebied van de handhaving van het 
verbod op illegale tewerkstelling te verklaren? 

Onderzoeksvraag 1 is explorerend en dient om een beeld te krijgen van de 
handhaving van de Wav in verschillende gemeenten. Onderzoeksvraag 2 is de 
basis voor een analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen de verschil-
lende onderzochte gemeenten. Vanwege de wijze van selectie van gemeenten is 
het mogelijk de conclusies over de onderzochte gemeenten uit te breiden naar 
conclusies over een grotere groep Nederlandse gemeenten.959 De gemeenten zijn 
onderzocht door middel van interviews (in totaal 13 ambtenaren in de 10 
onderzochte gemeenten) en bestudering van gemeentelijke stukken. 

Onderzoeksvraag 1 (hoe gebruiken gemeenten hun handhavings-
bevoegdheden?) valt uiteen in twee te onderzoeken eigenschappen van de 
gemeenten. De eerste onderzoekseigenschap is de beleidsmatige kant. Hierbij 
wordt onderzocht of de gemeente beschikt over specifiek beleid, gericht op het 
voorkomen of sanctioneren van overtredingen van het verbod op illegale 
tewerkstelling. De tweede onderzoekseigenschap is het feitelijk handhavend 
optreden door de gemeente ten aanzien van overtredingen van het verbod op 
illegale tewerkstelling. Hieronder moet niet alleen het sanctioneren van 
overtredingen worden verstaan maar ook preventieve maatregelen, inspecties en 
waarschuwingen. Het onderzoek bekijkt in welke gevallen de gemeente optreedt 
en op basis van welke bevoegdheden. Hiertoe heb ik ook de samenwerking 
binnen institutionele samenwerkingsverbanden, zoals met de Inspectie SZW, 
met andere gemeenten en met andere instanties onderzocht.  

Het doel van het onderzoek is na te gaan waarom een gemeente wel of niet 
specifiek beleid voert ten aanzien van illegale tewerkstelling en wanneer de 
gemeente overgaat tot daadwerkelijke handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling. Dit deel van het onderzoek heeft een inductief karakter; op grond 
van de case studies (de onderzochte gemeenten) trek ik bredere conclusies ten 
aanzien van een grotere groep gemeenten. Het onderzoek omvat als hiervoor 
uiteengezet twee variabelen (aanwezigheid specifiek beleid en daadwerkelijke 
handhaving, de onderzoekseigenschappen). Om de aanwezigheid van specifiek 
beleid en het gebruik van handhavingsinstrumenten te kunnen verklaren ben ik 
als volgt te werk gegaan: ik heb een aantal gemeentelijke eigenschappen ge-
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selecteerd (de verklarende eigenschappen) die mogelijk de aanwezigheid van 
specifiek beleid en de daadwerkelijke handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling (de twee onderzoekseigenschappen) kunnen verklaren. Door 
vervolgens gemeenten te kiezen waarbij deze verklarende eigenschappen in 
verschillende combinaties voorkomen is het mogelijk te analyseren welke 
verklarende eigenschappen doorslaggevend zijn voor de aanwezigheid van 
specifiek beleid ten aanzien van illegale tewerkstelling en de daadwerkelijke 
handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. Voor een uitgebreide 
bespreking van de verklarende eigenschappen, selectie van gemeenten en de 
methode van analyse verwijs ik naar paragraaf 1.3 van bijlage 1. 

 
4.3.2 BEVINDINGEN MET BETREKKING TOT DE ONDERZOCHTE GEMEENTEN 

4.3.2.1 SPECIFIEK BELEID 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van prosti-
tutie in combinatie met de omvang van de gemeente de beste verklaring geeft 
voor de aanwezigheid van specifiek beleid ten aanzien van de handhaving van 
het verbod op illegale tewerkstelling. Grote gemeenten met prostitutie hebben 
specifiek beleid. Prostitutie in kleinere gemeenten leidt niet tot specifiek beleid 
gericht op de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. Hierbij moet 
wel worden bedacht dat de prostitutie in kleinere gemeenten veel minder 
omvangrijk is dan in de grotere gemeenten. Is het waarschijnlijker dat de 
aanwezigheid van specifiek beleid wordt verklaard door de aanwezigheid van 
prostitutie of de omvang van de gemeente? Alle grote gemeenten hebben 
specifiek beleid, maar ook allemaal prostitutie. Geen van de kleine gemeenten 
heeft specifiek beleid, terwijl in één daarvan (B) wel prostitutie voorkomt. Van 
de gemeenten met gemiddelde omvang hebben er drie van de vier te maken met 
prostitutie, maar slechts één gemeente (E) heeft specifiek beleid. Het verschil 
tussen deze gemeente en de andere gemeenten van gemiddelde omvang is de 
omvang van de prostitutie. De branche is in deze gemeente veel groter dan in de 
andere gemeenten. De omvang van de branche kan ook de afwezigheid van 
specifiek beleid in de kleine gemeente met prostitutie verklaren. De prostitutie-
branche bestaat daar uit één seksinrichting. 

De onderzochte gemeenten zonder prostitutie hebben geen specifiek beleid 
ten aanzien van de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. De 
juridische verklaring hiervoor is dat andere branches dan prostitutie en horeca 
niet afhankelijk zijn van vergunningen die door de burgemeester of B&W 
kunnen worden ingetrokken bij illegale tewerkstelling. Het is uiteraard niet 
logisch beleid te maken wanneer er geen bevoegdheid is. Echter, dit is niet het 
hele verhaal. De kleine gemeenten zonder prostitutie (maar met land- en 
tuinbouw) en twee van de gemiddelde gemeenten met geringe prostitutie 
gecombineerd met land- en tuinbouw legden in de interviews de nadruk op de 
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handhaving met betrekking tot problemen die samenhangen met legale 
arbeidsmigratie. De afwezigheid van aandacht voor illegale tewerkstelling kan 
niet worden verklaard door afwezigheid van overtredingen nu in elk van deze 
gemeenten illegale tewerkstelling voorkomt.960 Naast het ontbreken van juri-
dische mogelijkheden lijkt er ook sprake te zijn van een gebrek aan kennis over 
(de omvang van) illegale tewerkstelling binnen de gemeentegrenzen.  

Geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden lijken geen invloed te 
hebben op de aanwezigheid van specifiek beleid. De twee grote gemeenten met 
een dergelijk samenwerkingsverband beschikken over specifiek beleid, maar de 
andere grote gemeente zonder een dergelijk samenwerkingsverband beschikt 
ook over specifiek beleid. De gemiddelde gemeente met een samenwerkings-
verband (maar zonder prostitutie binnen de gemeentegrenzen) heeft geen 
specifiek beleid. Deze gemeente maakt ook niet erg actief onderdeel uit van het 
samenwerkingsverband: ‘In het kader van het [samenwerkingsverband] doen we 
voornamelijk aan informatie-uitwisseling. De gemeente was altijd wat terug-
houdend, wilde geen associatie met “razzia’s”.’961 

4.3.2.2 FEITELIJKE HANDHAVING 

Er is maar één eigenschap die het feitelijk handhaven door de gemeenten kan 
verklaren en dat is de aanwezigheid van prostitutie. Alle gemeenten met 
prostitutie binnen de gemeentegrenzen treden handhavend op. Dit zijn zowel 
grote, kleine als gemiddelde gemeenten. Twee grote gemeenten treden op in de 
horeca, maar deze gemeente hebben daarnaast ook te maken met prostitutie. Er 
zijn in de jurisprudentie geen gemeenten te vinden zonder prostitutie die 
optreden in de horeca. In één gemeente wordt in de horeca wel eens illegale 
tewerkstelling geconstateerd, maar dat heeft geen prioriteit: ‘Ook in de horeca 
treffen we wel eens illegaal werkende vreemdelingen aan, bijvoorbeeld in 
Chinese restaurants. Maar als dat het enige is wat er mis is, dan treden we niet 
op. Misschien een waarschuwing. Maar als het echt alleen illegale 
tewerkstelling is, dan heeft dat geen prioriteit.’962 Twee gemeenten die de 
nadruk leggen op legale arbeidsmigratie hebben desondanks wel eens 
handhavend opgetreden in de prostitutiesector. Dit gebeurt dan op verzoek en op 
basis van informatie van de politie. 

In de land- en tuinbouwsector wordt nooit handhavend opgetreden in de 
onderzochte gemeenten. Zelfs de aanwezigheid van een geïnstitutionaliseerd 
samenwerkingsverband verandert daar niets aan. Dit hangt sterk samen met het 
gebrek aan juridische mogelijkheden maar ook, zoals hiervoor beschreven bij 
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specifiek beleid, met gebrek aan kennis over en interesse in illegale tewerk-
stelling in de land- en tuinbouwsector binnen de gemeente. De focus bij de niet-
handhavende gemeenten ligt op problemen met betrekking tot legale arbeids-
migratie. Gevraagd naar illegale tewerkstelling antwoordt gemeente A 
bijvoorbeeld: ‘Overlast van Polen is er vooral in verband met parkeren en 
geluidsoverlast. Daar is vaak niet veel aan te doen. Er mogen geloof ik 
maximaal acht Polen in een huis wonen. Dat is niet altijd fijn om naast te 
wonen, maar als het er niet te veel zijn, dan kunnen we daar niet veel aan doen. 
Er staan dan dus ook acht auto’s voor de deur. Als er klachten komen gaan we 
altijd kijken, maar we kunnen er niet altijd wat aan doen. De burger blijft dan 
wel met het idee zitten: het deugt daar niet!’ 

4.3.2.3 ALGEMENE CONCLUSIES TEN AANZIEN VAN DE ONDERZOCHTE 

GEMEENTEN 

Met betrekking tot de onderzochte gemeenten kan het volgende worden 
geconcludeerd. De mate van gemeentelijke handhaving van het verbod op 
illegale tewerkstelling hangt niet samen met de omvang van de illegale tewerk-
stelling binnen de gemeentegrenzen, maar met de aanwezigheid van een 
prostitutiebranche én de omvang van de gemeente gecombineerd met de 
omvang van de prostitutiebranche. Enkel de meer omvangrijke gemeenten met 
een omvangrijke prostitutiebranche hebben specifiek beleid. Welke van deze 
twee eigenschappen de verklarende is, is niet te zeggen. Er zijn geen kleine 
gemeenten met omvangrijke prostitutie en geen grote gemeenten zonder 
omvangrijke prostitutie. De twee eigenschappen gaan altijd samen. De 
gemeenten kunnen in drie groepen worden onderverdeeld: 
 

GECOMBINEERDE 

EIGENSCHAPPEN 

AANWEZIGHEID 

ONDERZOEKSEIGENSCHAPPEN 

Gemeenten zonder prostitutie. Geen specifiek beleid, geen handhaving. 

Focus op legale arbeidsmigratie. 

Kleinere gemeenten met kleinschalige 

prostitutie. 

Geen specifiek beleid, wel handhaving. 

Grotere gemeenten met omvangrijke 

prostitutie. 

Wel specifiek beleid, wel handhaven. 

Veelal focus op bestrijding 

mensenhandel. 

Tabel 4.2: Verschillen ten aanzien van de aanwezigheid van specifiek beleid en feitelijke handhaving 

in de onderzochte gemeenten. 

 
Geconcludeerd kan worden dat, zoals verwacht gezien de juridische beper-
kingen, in de land- en tuinbouw niet door gemeenten wordt opgetreden tegen 
illegale tewerkstelling. Opvallend is wel dat er in de onderzochte gemeenten met 
een land- en tuinbouwsector weinig tot geen belangstelling is voor illegale 
tewerkstelling, terwijl deze wel aanwezig is binnen de gemeente. De nadruk ligt 
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op eventuele problemen met legale arbeidsmigratie: ‘Wij komen ook wel eens 
arbeidsmigranten tegen. Daar treden wij wel tegen op, maar dan vanwege strijd 
met het bestemmingsplan, of illegale kamerbewoning.’963 

Geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden bestaan in vele soorten en 
maten. Aanwezigheid van een dergelijk samenwerkingsverband zegt niets over 
de mate van handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling door de 
betreffende gemeenten. Daarnaast valt het op dat geen enkele van de onder-
zochte gemeenten samenwerkt met de Inspectie SZW. Kleinere gemeenten zijn 
over het algemeen minder te spreken over de samenwerking met andere 
instanties: ‘De grootste ramp op het gebied van samenwerken is Justitie. Die 
zeggen altijd: in het belang van het onderzoek kunnen we geen mededelingen 
doen. Zo is het bij al die instanties: SIOD, FIOD, VP, AI en Justitie. Alleen oog 
voor de eigen toko. Wij moeten allemaal informatie aanleveren, maar zij zeggen 
alleen: in het kader van het onderzoek kunnen we geen mededelingen doen.’964 

Het verschil tussen stedelijke en landelijke gemeenten c.q. gemeenten met 
een stedelijke kern en landelijke gebieden bleek samen te vallen met de 
aanwezige sectoren en kan daarom verder buiten beschouwing gelaten worden. 
Dit betekent dat de hypothese (dat in grotere, stedelijke gemeenten met meer 
vergunningsafhankelijke sectoren en een geïnstitutionaliseerd samenwerkings-
verband er vaker specifiek beleid bestaat ten aanzien van de Wav en daar vaker 
handhavend wordt opgetreden tegen illegale tewerkstelling door de gemeente 
dan in kleinere, landelijke gemeenten met minder vergunning afhankelijke 
sectoren en zonder geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband) voor het 
grootste deel blijkt te kloppen. De aanwezigheid van een geïnstitutionaliseerd 
samenwerkingsverband is echter niet van belang. Binnen de selectie van 
onderzochte gemeenten vielen de verklarende eigenschappen typering omgeving 
gemeente en sector zo nauw samen dat het niet mogelijk is tussen deze twee 
verklarende eigenschappen een onderscheid te maken.  

 
4.3.3 CONCLUSIES MET BETREKKING TOT DE OVERIGE GEMEENTEN 

Een belangrijk deel van dit onderzoek betrof de vraag wat de bevindingen bij de 
onderzochte tien gemeenten zeggen over de handhaving in andere gemeenten in 
Nederland. Allereerst zet ik de bevindingen af tegen de controlegemeenten die 
voorkomen in de jurisprudentie. Hierna wordt bezien of de conclusies ten 
aanzien van de tien onderzochte gemeenten ook opgaan voor deze niet-
geselecteerde gemeenten. Daarna volgen de algemene conclusies. 

Specifiek beleid: er zijn twee kleine gemeenten vertegenwoordigd in de set 
van uitspraken met betrekking tot gemeentelijke handhaving die niet tot de 
geselecteerde, onderzochte gemeenten behoren. Deze (voormalige) gemeenten 
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zijn Maasbracht965 en Maasbree.966 Uit deze uitspraken blijkt dat er in deze 
gemeenten geen sprake is van specifiek beleid met betrekking tot illegale 
tewerkstelling in deze gemeenten. De prostitutie in deze gemeenten is tevens 
niet omvangrijk. Dit past in de conclusies met betrekking tot de onderzochte 
gemeenten.  

Daadwerkelijke handhaving: op één na alle uitspraken met betrekking tot 
gemeenten die niet in de selectie waren opgenomen zijn op het gebied van 
prostitutie. Deze ene uitspraak betreft de horeca in Eindhoven. Dit onderstreept 
de conclusie dat de aanwezigheid van prostitutie binnen een gemeente de 
belangrijkste indicator is voor daadwerkelijke handhaving van het verbod op 
illegale tewerkstelling door de gemeente.  

Omvang gemeente: de jurisprudentie database geeft geen aanleiding om de 
conclusies ten aanzien van de omvang van de gemeenten aan te passen. Er zijn 
kleine gemeenten vertegenwoordigd (Maasbracht en Maasbree), maar die treden 
inderdaad enkel op in de prostitutiesector. Uit de uitspraken ten aanzien van 
grote en gemiddelde gemeenten blijkt dat deze over specifiek beleid beschikken 
en handhavend optreden binnen de prostitutiebranche.  

Sector: de jurisprudentie bevestigt het beeld dat het verbod op illegale 
tewerkstelling enkel wordt gehandhaafd met betrekking tot de prostitutie-
branche. De aanwezige uitspraken met betrekking tot horeca zijn op twee na 
afkomstig van gemeenten die in het onderzoek waren meegenomen. De andere 
gemeente is Eindhoven, waar eveneens een prostitutiebranche aanwezig is.967  

Geïnstitutionaliseerde samenwerking: er zijn geen gemeenten met een 
geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband waar handhavend wordt 
opgetreden, die niet tevens grotere gemeenten zijn en een omvangrijke 
prostitutiebranche hebben. Kortom, de aanwezigheid van een geïnstitutio-
naliseerd samenwerkingsverband zal wellicht niet leiden tot handhaving 
wanneer de gemeenten niet de verklarende eigenschappen, grotere gemeente, 
omvangrijke prostitutie, bezitten. Echter, de onderzochte samenwerkings-
verbanden verschillen onderling zeer van elkaar. Hierover kan dus geen 
algemene conclusie getrokken worden, de invloed van geïnstitutionaliseerde 
samenwerking moet in elk geval apart beoordeeld worden. 

Algemene conclusie: de kenmerken van de niet-onderzochte gemeenten die 
zijn vertegenwoordigd in de jurisprudentie komen overeen met de kenmerken 
die zijn toegeschreven aan gemeenten die feitelijk handhaven. De gevonden 
uitkomsten zijn bovendien goed te verklaren op basis van juridische argu-
menten, die de specifieke gemeenten overstijgen. De jurisprudentie geeft in elk 
geval geen aanleiding om de conclusies te beperken tot de onderzochte 
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  ABRvS 25 juni 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AH8657. 
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  ABRvS 1 augustus 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB0791. 
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gemeenten. Feitelijke handhaving hangt nauw samen met de aanwezigheid van 
prostitutie binnen de gemeente. Dit is te verklaren door de bevoegdheden die 
gemeente heeft bij het optreden tegen inrichtingen die afhankelijk zijn van een 
exploitatievergunning. Hoewel horeca vaak ook afhankelijk is van een 
exploitatievergunning (en enkele gemeenten daarop ook handhaven ten aanzien 
van illegale tewerkstelling) vormen seksinrichtingen het absolute speerpunt van 
de gemeentelijke handhaving. Hoe groot of klein de gemeente ook is, tegen 
seksinrichtingen wordt handhavend opgetreden. Dit heeft, met name bij de 
kleine gemeenten, te maken met de aandacht die politie en justitie voor de 
seksindustrie hebben, zo blijkt uit de interviews. Specifiek beleid ten aanzien 
van illegale tewerkstelling hangt samen met de omvang van de gemeente en 
maakt vaak deel uit van beleid om mensenhandel tegen te gaan. Enkel de grote 
gemeenten, met grote handhavingsafdelingen, hebben de capaciteit om specifiek 
beleid op te stellen. Zowel voor de feitelijke handhaving als voor het specifieke 
beleid geldt dat een verband met de aanwezigheid van een geïnstitutionaliseerd 
samenwerkingsverband niet gevonden kan worden. Dit kan worden verklaard 
door het enorme verschil in inrichting en professionaliteit tussen verschillende 
samenwerkingsverbanden. Uit het de analyse bleek dat de verklarende 
eigenschap typering omgeving gemeente zo nauw samen viel met de sector dat 
het niet mogelijk is de typering omgeving gemeente in verband te brengen met 
de feitelijke handhaving of aanwezigheid van specifiek beleid.  

4.4 DE POSITIE VAN GEMEENTELIJKE HANDHAVING 

4.4.1 GEMEENTELIJKE HANDHAVING EN PREVENTIEVE STILLEGGING 

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de invoering van de preventieve stillegging 
deels is ingegeven uit onvrede over de strafrechtelijke sluitingsbevoegdheid uit 
de Wed. De praktijk van sluiting of vergunning intrekking door gemeenten is 
daarbij niet aan bod gekomen. De strafrechtelijke mogelijkheid via de Wed is 
inmiddels vervallen nu herhaalde recidive niet langer strafrechtelijk vervolgd 
wordt. Op basis van het onderzoek in dit hoofdstuk kunnen twee conclusies 
worden getrokken ten aanzien van de invoering van de preventieve stillegging. 

Bij het zoeken naar oplossingen voor de onvrede over de toepassing van de 
strafrechtelijke sluitingsbevoegdheid had de gemeentelijke handhavingspraktijk 
betrokken moeten worden. De handhaving op gemeentelijk niveau is bij de 
beslissing de preventieve stillegging in te voeren buiten beschouwing gelaten, 
terwijl gemeenten wel degelijk optreden tegen illegale tewerkstelling door 
middel van sluiting of intrekking van vergunningen. Met name op het gebied 
van seksinrichtingen is er actieve controle op illegale tewerkstelling en wordt er 
regelmatig handhavend opgetreden. Dat wil niet zeggen dat de gemeentelijke 
handhaving voldoende is of makkelijk uitgebreid had kunnen worden. De 
gemeentelijke handhaving is beperkt tot bepaalde sectoren, met name de 
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seksindustrie. Een belangrijke sector in de strijd tegen illegale tewerkstelling is 
de land- en tuinbouw. Hier ontbreken juridische mogelijkheden en, daarmee 
samenhangend, de meeste landelijke gemeenten besteden geen enkele aandacht 
aan illegale tewerkstelling binnen de land- en tuinbouw. Net als de voormalige 
strafrechtelijke sluitingsbevoegdheid is de preventieve stillegging niet gebonden 
aan bepaalde sectoren en kan overal worden ingezet. Een andere overeenkomst 
met de strafrechtelijke sluiting is dat de preventieve sluitingsbevoegdheid in 
beginsel pas na herhaalde recidive ingezet zal worden. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat de termijn voor recidive bij de preventieve stillegging veel langer 
is.968 Een belangrijk nieuw aspect is de samenwerking en afstemming. De 
strafrechtelijke sluitingsbevoegdheid viel onder verantwoordelijkheid van het 
OM en op gemeentelijk niveau wordt niet samengewerkt met de Inspectie SZW. 
De preventieve stillegging is gebaseerd op controles van de Inspectie SZW en 
wordt door de minister van SZW opgelegd. De handhaving van het verbod op 
illegale tewerkstelling wordt daardoor nog meer gecentraliseerd. De minister is 
niet langer afhankelijk van andere bestuursorganen, zoals het OM of de 
burgemeester, voor stillegging van bedrijven. Kortom, er ontstaat een gelijkere 
behandeling voor de verschillende branches en er is geen sprake van 
beleidsverschillen afhankelijk van de gemeente waar het bedrijf is gevestigd. De 
preventieve stillegging heeft ten opzichte van de gemeentelijke handhaving een 
duidelijke toegevoegde waarde. 

 
4.4.2 GEMEENTELIJKE HANDHAVING EN ARTIKEL 7 VAN DE 

WERKGEVERSSANCTIERICHTLIJN 

In hoofdstuk 3 is de implementatie van artikel 7 van de richtlijn aan de orde 
gekomen. Zowel onder de Wed als onder de huidige regeling van preventieve 
stillegging kan pas worden gesloten bij (herhaalde) recidive. Uit dit hoofdstuk 
blijkt dat de gemeentelijke handhaving een beperkte, aanvullende rol kan spelen 
bij de handhaving via de preventieve stillegging. Gemeentelijke handhaving is 
juridisch namelijk al mogelijk bij de eerste overtreding, alhoewel alle onder-
zochte gemeenten in principe bij de eerste keer waarschuwen. De formulering 
van artikel 7, eerste lid, van de richtlijn verplicht de lidstaten om de sancties ‘zo 
nodig’ toe te passen. In de voorbereidende of toelichtende stukken noch in de 
over de richtlijn verschenen literatuur is hier enige toelichting op te vinden. Het 
lijkt het mij niet aannemelijk dat de Commissie van mening zal zijn dat 
Nederland met de mogelijkheid tot het opleggen van een preventief sluitings-
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  Zie hoofdstuk 3, par. 4.3.4.3. De strafrechtelijke vervolging via de Wed, waarbij sluiting als 
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bevel na de derde overtreding (of tweede bij zware overtredingen) dit artikel 
onvoldoende implementeert.  

4.5 CONCLUSIE 

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden voor gemeenten om op te treden 
tegen illegale tewerkstelling. Echter al deze mogelijkheden beperkt. De 
burgemeester heeft in totaal vier mogelijkheden om op te treden. Tegen niet 
vergunde (rechts)personen kan, wegens verstoring van de openbare orde, 
worden opgetreden met een sluitingsbevel op grond van de APV. Tegen 
vergunde (rechts)personen kan worden opgetreden via de vergunnings-
voorschriften of via de APV. De APV route kent twee mogelijkheden: het 
opnemen van specifieke sluitingsgronden en het opnemen van meer algemene 
sluitingsgronden. Echter al deze bevoegdheden hebben hun eigen beperkingen. 
Het sluitingsbevel op grond van de APV kan enkel worden gegeven bij 
verstoring van de openbare orde. Nu is dit eigenlijk geen obstakel aangezien de 
Afdeling er vanuit gaat dat iedere overtreding van het verbod op illegale 
tewerkstelling per definitie een verstoring van de openbare orde oplevert. De 
grootste beperking van deze bevoegdheid is dat de wettelijke grondslag, artikel 
174, eerste lid, Gemeentewet, enkel betrekking heeft op voor het publiek 
openstaande gebouwen. Optreden tegen overtredingen in de land- en 
tuinbouwsector is daarom op die grond niet mogelijk. 

De intrekking van de vergunning wegens illegale tewerkstelling kent ook 
een aantal beperkingen. Ten eerste moet er sprake zijn van een vergunde 
inrichting. Ten tweede moet er sprake zijn van een vergunning die mag worden 
ingetrokken wegens illegale tewerkstelling, dit in verband met het specialiteits-
beginsel. Een vergunning die kan worden ingetrokken wegens illegale 
tewerkstelling is de exploitatievergunning waar seksinrichtingen en horeca-
bedrijven van afhankelijk gemaakt kunnen worden. Het intrekken van 
vergunningen is derhalve beperkt tot dezelfde sectoren als het sluitingsbevel. De 
beperking van de gemeentelijke handhaving is dus met name gelegen in de 
sectoren waar kan worden opgetreden.  

Uit het onderzoek naar de feitelijke handhaving blijkt dat de handhaving 
nauw samenhangt met de aanwezigheid van prostitutie binnen de gemeente. Dit 
is te verklaren door de bevoegdheden die de burgemeester heeft bij het optreden 
tegen inrichtingen die afhankelijk zijn van een exploitatievergunning. De 
horecasector, die ook afhankelijk is van een exploitatievergunning, krijgt 
meestal minder aandacht dan seksinrichtingen.969 Hoe groot of klein de 
gemeente ook is, tegen seksinrichtingen wordt handhavend opgetreden. Dit 
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heeft, met name bij de kleine gemeenten, te maken met de aandacht die politie 
en justitie voor de prostitutiebranche hebben. Eventueel specifiek beleid ten 
aanzien van illegale tewerkstelling hangt samen met de omvang van de 
gemeente en maakt vaak deel uit van beleid om mensenhandel tegen te gaan. 
Enkel de grote gemeenten, met grote handhavingsafdelingen, hebben de 
capaciteit om specifiek beleid op te stellen. Zowel voor de feitelijke handhaving 
als voor het specifieke beleid geldt dat een verband met de aanwezigheid van 
een geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband niet gevonden kan worden. Dit 
kan worden verklaard door het enorme verschil in inrichting en professionaliteit 
tussen verschillende samenwerkingsverbanden.  

De preventieve stillegging die op 1 januari 2013 is ingevoerd is een veel 
bredere bevoegdheid dan de gemeentelijke bevoegdheden, waarbij in alle 
sectoren kan worden opgetreden. In tegenstelling tot de voormalige straf-
rechtelijke bevoegdheid kan de minister zelf beslissen omtrent de oplegging van 
de preventieve stillegging. Dit past in het beeld van de Nederlandse handhaving 
uit hoofdstuk 3. Er is sprake van centralisatie vanwege onvrede of onbekendheid 
met de uitvoering door andere actoren (in dit geval niet zo zeer de strafrechter 
zelf als wel het OM). De strafrechtelijke sancties worden gezien als te slap, en 
de minister kan het OM niet dwingen deze te eisen. De reactie daarop is de 
introductie van een algemene, brede bevoegdheid voor de minister zelf. De 
handhaving in de gemeenten is daar in het geheel niet bij aan bod gekomen. 
Opnieuw is in Nederland dus, zonder voorafgaand onderzoek, op basis van 
onvrede over de effectiviteit van het strafrecht overgestapt naar het bestuurs-
recht. Ondanks het uitgangspunt dat de preventieve stillegging pas bij herhaalde 
recidive wordt opgelegd is het niet waarschijnlijk dat Nederland met deze 
bevoegdheid niet voldoet aan de eisen uit artikel 7, eerste lid, onder d. van de 
richtlijn. 

Geconcludeerd kan worden dat met de introductie van de preventieve 
stillegging, en het gelijktijdige verlaten van de strafrechtelijke mogelijkheid, de 
bevoegdheid tot stillegging niet langer afhankelijk is van de sector waarin de 
overtredingen plaatsvinden. Hierdoor komen ook bedrijven in sectoren met veel 
illegale tewerkstelling zoals de land- en tuinbouwsector in beeld voor stil-
legging. Naast de verschillen tussen sectoren ontstaat er door de centralisatie 
minder afhankelijkheid van gemeenten, waardoor beleidsverschillen tussen 
gemeenten niet langer relevant zijn. Het is afwachten hoe in de praktijk de 
handhaving door de minister van SZW en de handhaving door de grote 
gemeenten zich tot elkaar zullen verhouden. 


