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HOOFDSTUK 5 – De Duitse handhaving van het verbod op 

illegale tewerkstelling 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk komt de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling 
in Duitsland aan de orde. In Duitsland wordt illegale tewerkstelling beschouwd 
als een vorm van zwart werk. De bestuursrechtelijke overtredingen zijn opge-
nomen in het Sozialgesetzbuch (SGB, dat gaat over sociale zekerheid) en de 
toezichthoudende autoriteit, de Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), valt onder 
het Ministerie van Financiën. Het migratierechtelijke aspect van illegale tewerk-
stelling is veel minder belangrijk dan in Nederland en in de richtlijn. Het Duitse 
handhavingssysteem is, net als de richtlijn, een combinatie van straf- en 
bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast is er veel aandacht voor naheffingen 
van sociale lasten en belastingen. Dat past in de manier waarop er in Duitsland 
tegen illegale tewerkstelling wordt aangekeken. Illegale tewerkstelling wordt 
voornamelijk gezien als een vorm van valse concurrentie en een benadeling van 
de publieke kas.970 De bestuursrechtelijke sanctionering in Duitsland (het 
Ordnungswidrigkeitenverfahren) is ten principale verschillend van de 
bestuursrechtelijke handhaving in Nederland. Bestuurlijke boetes worden in 
Duitsland in beroep door de strafrechter behandeld, conform de strafrechtelijke 
procedures. In Nederland zou dit Duitse instrument worden gezien als een 
strafbeschikking. De strafbeschikking behoort in Nederland tot het strafrecht.  

De verantwoording voor de rechtsvergelijking is in hoofdstuk 1 opge-
nomen. Dit hoofdstuk start met enkele opmerkingen over het Duitse staatsbestel. 
Vervolgens komt de systematiek en het karakter van het Ordnungswidrig-
keitenverfahren aan de orde. Tot slot komt de systematiek en de handhaving van 
het verbod op illegale tewerkstelling aan bod. Dit hoofdstuk is, behalve op 
wetenschappelijke literatuur over het Duitse rechtssysteem en de handhaving 
van de illegale tewerkstelling, gebaseerd op de schriftelijke antwoorden van de 
Bundesfinanzdirektion West (BFD West) op een aantal specifieke vragen 
omtrent de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling die ik hen heb 
gesteld heb.  

5.2 BONDSREPUBLIEK EN DEELSTATEN 

De traditionele fragmentatie en decentralisatie die, zoals zal blijken, kenmer-
kend zijn voor de Duitse handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling, 
is onlosmakelijk verbonden met de Duitse staatsinrichting: het systeem van 
zelfstandige Länder en het overkoepelende federale samenwerkingsverband. De 
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Bondsrepubliek Duitsland bestaat uit 16 deelstaten en een federaal overheids-
verband. Elk van deze deelstaten heeft een eigen grondwet en de wetgeving, het 
bestuur en de rechtspraak zijn aan de deelstaten toevertrouwd.971 De bonds-
wetgever heeft slechts bevoegdheden op het gebied van de wetgeving, het 
bestuur en de rechtspraak voor zover de Duitse grondwet deze aan de bonds-
wetgever toekent.972 Bovend’Eert en Burkens constateren dat op het gebied van 
wetgeving de bondswetgever een constitutioneel overwicht heeft op de 
deelstaten. Wat betreft het bestuur en de rechtspraak zijn het juist de deelstaten 
die een overwicht hebben.973 Op het gebied van vreemdelingenrecht en straf-
recht zijn, op basis van artikel 74 van de Duitse Grondwet, de deelstaten slechts 
bevoegd indien de bondswetgever nog geen gebruik heeft gemaakt van zijn 
bevoegdheid.974 Slechts enkele onderwerpen vallen onder het bondsbestuur. De 
grensbewaking, een taak die relevant is voor de handhaving van het verbod op 
illegale tewerkstelling, is er daar één van.975 

5.3 BESTUURSRECHTELIJKE SANCTIONERING 

5.3.1 TERMINOLOGIE 

Het Ordnungswidrigkeitenverfahren laat zich niet zomaar vertalen in het 
Nederlands. De term Ordnungswidrigkeit wordt in het Duitse Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) omschreven als een wederrechtelijke en laak-
bare handeling die bestraft kan worden met een bestuursrechtelijke geldboete 
(Geldbusse).976 De Ordnungswidrigkeit is niet de bestraffing zelf, maar de 
handeling die in aanmerking kan komen voor bestraffing. Er bestaat een 
essentieel verschil tussen het systeem van de Nederlandse bestuurlijke boete en 
het Duitse Ordnungswidrigkeitenverfahren, dat het gebruik van de term 
bestuurlijke boete als vertaling problematisch maakt. Nederlandse bestuurlijke 
boetes worden in beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter behandeld. De 
strafbeschikking, die ook door een bestuursorgaan opgelegd kan worden, valt bij 
verzet door de overtreder onder het domein van de strafrechter en wordt in 
Nederland daarom tot het strafrecht gerekend. In Duitsland volgt na een be-
zwaar, bij het bestuursorgaan dat de boete heeft opgelegd, een beroep en hoger 
beroep bij de strafrechter. De rechtsfiguur Ordnungswidrigkeit zou naar 
Nederlandse maatstaven moeten worden gezien als een strafbeschikking. Echter, 
ook deze vertaling is problematisch nu de strafbeschikking in Nederland tot het 
strafrecht wordt gerekend, iets wat bij de Ordnungswidrigkeiten nu juist weer 
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expliciet niet het geval is. Samenvattend is een Ordnungswidrigkeit een onwet-
tige en laakbare handeling die kan worden bestraft door oplegging van een 
Geldbusse. ‘Laakbaar’ want er is geen ‘schuld’ in strafrechtelijke zin vereist, de 
gedraging hoeft enkel onwettig en verwijtbaar te zijn.977 De term Geldbusse is 
van belang omdat de terminologie afhangt van het rechtsgebied waarin men zich 
bevindt. De Geldbusse is een bestuursrechtelijke geldstraf terwijl een Strafe een 
strafrechtelijke sanctie is die in plaats van een geldboete ook een gevangenis-
straf kan inhouden. De beste vertalingen voor Ordnungswidrigkeit en Geldbusse 
zijn naar mijn mening ‘bestuursrechtelijke overtreding’ en ‘bestuursrechtelijke 
boete’. Om verwarring met de Nederlandse figuur van bestuurlijke boete te 
voorkomen, worden in dit hoofdstuk de onvertaalde termen Ordnungswidrigkeit 
en Geldbusse gebruikt. 
 
5.3.2 HERKOMST VAN DE ORDNUNGSWIDRIGKEIT 

Tot halverwege de twintigste eeuw werden in Duitsland alle overtredingen, ook 
de overtredingen die werden gedefinieerd in andere regelgeving dan het 
Wetboek van Strafrecht, gezien als strafbare feiten.978 De toenemende complex-
iteit van de samenleving en de opkomst van de verzorgingsstaat leidde tot een 
stortvloed aan nieuwe regelgeving (bijvoorbeeld wat betreft het verkeer en 
economische regelgeving) die zorgde voor ‘een inflatie van het strafrecht’.979 
Rechtsgeleerden pleitten al langer voor een scheiding tussen rechtsinbreuken 
waarbij individuele rechtsgoederen geschonden worden enerzijds en simpele 
overtredingen anderzijds. Het gaat bij dat laatste om zogenoemde ‘“bestuurlijke 
ongehoorzaamheidsdelicten” waarbij het enkel gaat om de niet-naleving van 
statelijke regelgeving’.980 De eerste Ordnungswidrigkeiten werden in 1949 
opgenomen in een wet op economische delicten.981 Volgens Weigend werden 
deze overtredingen destijds gezien als ‘ethisch neutraal’.982 Ze konden enkel 
worden bestraft met een Geldbusse. Overtreders konden in beroep gaan bij de 
strafrechter.983 De eerste algemene wet op de Ordnungswidrigkeiten werd in 
1952 aangenomen.984 In 1968 volgde een nieuwe versie, de OWiG, waarbij 
onder andere verkeersovertredingen werden overgeheveld naar het Ordnungs-
widrigkeitenrecht.985 Samen met een herziening in 1987,986 vormt die wet nog 
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  Duff, 2007, p. 8. 
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  Van Daele 2000, p. 296. Zie ook Weigend 1994, p. 96. 
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  Weigend 1994, p. 96. 
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  Weigend 1994, p. 96. 
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  Weigend 1994, p. 96. 
984
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  Van Daele 2000, p. 297. 
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steeds de basis voor de huidige OWiG.987 In 1975 werd de categorie van geringe 
overtredingen (Übertretungen) uit het Duitse wetboek van strafrecht geschrapt 
en veel van de overtredingen werden omgezet naar Ordnungswidrigkeiten.988 

Het oorspronkelijke idee van de ethische neutraliteit van Ordnungswid-
rigkeiten komt voornamelijk van Goldschmidt, die in 1902 het boek Das 
Verwaltungsstrafrecht schreef.989 Van Daele vat het uitgangspunt van 
Goldschmidt als volgt samen: ‘Het Verfassungsstrafrecht heeft betrekking op 
justitieel onrecht, waarbij de normen voortvloeien uit de ethische overtuigingen 
van de gemeenschap, terwijl het Verwaltungsstrafrecht betrekking heeft op het 
bestuurlijk onrecht, waarbij de normen voortkomen uit de staatswil.’990 Volgens 
Weigend en Van Daele is dit onderscheid, gezien de ontwikkeling van de 
Ordnungswidrigkeiten in de afgelopen 40 jaar, niet langer meer te maken.991 
Daarvoor zijn verschillende redenen. Weigend stelt dat het recht op persoonlijke 
vrijheid, zoals neergelegd in artikel 2, eerste lid, van de Duitse Grondwet in de 
weg zou staan aan het bestraffen van ethisch neutrale handelingen.992 Van Daele 
wijst erop dat een groot aantal strafrechtelijke overtredingen in 1975 is getrans-
formeerd tot Ordnungswidrigkeiten, en derhalve, als men de theorie van 
ethische neutraliteit volgt, die overtredingen van de ene op de andere dag ethisch 
neutraal zouden zijn geworden.993  

Hét verschil tussen Ordnungswidrigkeiten en strafbare feiten is te vinden in 
de op te leggen sancties. Wanneer een overtreding kan worden beboet met een 
Geldbusse is er sprake van een Ordnungswidrigkeit, anders is er sprake van een 
strafbaar feit. Of zoals Weigend het samenvat: de juridische definitie van de 
toegestane sanctie, en niet enige eigenschap van de verboden handeling, karak-
teriseert de Ordnungswidrigkeit.994 Van Daele onderscheidt, verwijzend naar 
Coeppicus995 drie argumenten voor het gebruik van het Ordnungswidrig-
keitenrecht: ‘de wens een aantal misdrijven te depenaliseren tot administratieve 
overtredingen, voor de afhandeling ervan te voorzien in een vereenvoudigde 
procedure en zodoende de werklast van de strafrechter en van het openbaar 
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  BGBI I S 2353. 
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  Weigend 1994, p. 97. 
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  Goldschmidt 1902.  
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  Van Daele 2000, p. 294. Zie ook Hartmann & Van Russen Groen 1998, p. 32. 
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  Weigend 1994, p. 98. Van Daele 2000, p. 295. 
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  Dat artikel luidt: ‘Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
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zolang hij daarbij geen ‘morele wet’ overtreedt. Een strafwet zonder morele lading die de 

persoonlijke vrijheid inperkt is hier volgens Weigend dan ook mee in strijd. Weigend 1994,       

p. 98. 
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  Van Daele 2000, p. 295. 
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  Weigend 1994, p. 98. 
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  Coeppicus 1996, p. 169 -170. 
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ministerie te verminderen’.996 De eerste twee ‘argumenten’ lijken echter meer op 
middelen om het laatste argument, het reduceren van de werklast van de 
strafrechter en het OM, te bereiken.  

Overigens speelt er nog een belangrijk gegeven bij de verhouding tussen 
strafrecht en het Ordnungswidrigkeitenverfahren: de aansprakelijkheid van 
rechtspersonen. Rechtspersonen kunnen in Duitsland niet strafrechtelijk ver-
volgd worden. Voor strafrechtelijke vervolging is individuele schuld nood-
zakelijk. Rechtspersonen kunnen niet zelfstandig handelen of nalaten en daarom 
geen schuld hebben, wat hen buiten de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
plaatst.997 Wel kunnen bestuurders van rechtspersonen onder bepaalde omstan-
digheden vervolgd worden.998 De enige strafrechtelijke middelen die kunnen 
worden ingezet tegen een rechtspersoon zijn verbeuring999 en confiscatie,1000 
bijvoorbeeld van onterecht behaald economisch voordeel. Rechtspersonen 
kunnen echter wel een Geldbusse opgelegd krijgen vanwege het begaan van een 
Ordnungswidrigkeit.1001 Het moet dan gaan om een overtreding door een 
persoon met een bepaalde, bepalende positie binnen de rechtspersoon. Deze 
posities zijn limitatief opgesomd in §30 OWiG. 

 
5.3.3 SYSTEMATIEK VAN DE OWIG 

De OWiG regelt de Ordnungswidrigkeiten op federaal, deelstaat en lokaal ni-
veau. De OWiG bestaat uit drie delen. Deel I (Algemene bepalingen) regelt het 
toepassingsgebied, de algemene beginselen (medeplegen, samenloop, schuld, 
verwijtbaarheid, poging etc.), de hoogte van de boete, de bevoegdheid tot 
inbeslagname en vordering van verkregen voordeel en tot slot de verjaring. Deel 
II (Procedure voor de oplegging van een Geldbusse) regelt onder andere de 
jurisdictie, de oplegging van de boete, de procedure in beroep bij de rechtbank, 
procedure bij oplegging aan rechtspersonen, inning van opgelegde boetes en de 
samenloop met strafrechtelijke procedures. Deel III bevat een bonte verzameling 
Ordnungswidrigkeiten die een aantal zeer uiteenlopende overtredingen om-
vatten, van het betreden van militaire installaties, gebruik van valse uniformen 
of emblemen en het vervalsen van geld tot het opgeven van valse identiteits-
gegevens, verstoring van de openbare orde, prostitutie en het verkeren in 
kennelijke staat van dronkenschap. Illegale tewerkstelling is een Ordnungs-
widrigkeit op basis van §404, par. 2 no. 3 van het SGB III. 
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  Van Daele 2000, p. 297. 
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  Bohlander 2009, p. 23. De richtlijn verlangt geen strafrechtelijke vervolging van 

rechtspersonen, zie hoofdstuk 2, par. 2.2.5. 
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  §14 Strafgesetzbuch. 
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  §73 Strafgesetzbuch. 
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 §74 Strafgesetzbuch. 
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5.3.4 BEVOEGD ORGAAN  

In beginsel is het bestuursorgaan dat is belast met het toezicht op de overtreden 
norm de (in de wet)1002 aangewezen instantie om een Ordnungswidrigkeit te 
vervolgen.1003 Bij wet kan een andere instantie worden aangewezen, bijvoor-
beeld de lokale politie (vaak het geval bij verkeersovertredingen).1004 Het OM is 
in beginsel niet bevoegd om Ordnungswidrigkeiten te vervolgen, maar kan in 
specifieke wetten als vervolgende instantie worden aangemerkt.1005 Na het 
bepalen van de absolute competentie (welk bestuursorgaan is bevoegd op dit 
rechtsgebied) wordt gekeken naar de relatieve competentie (welke lokale 
afdeling van het bestuursorgaan is bevoegd). Dit laatste is kenmerkend voor de 
federale staatsinrichting, waarbij het bestuursorganen gedecentraliseerd geor-
ganiseerd zijn. 
 
5.3.5 OPSPORING  

Het bestuursorgaan heeft bij de vervolging van administratieve overtredingen in 
beginsel alle bevoegdheden die een officier van justitie toekomen in een straf-
rechtelijk onderzoek.1006 Enkele uitzonderingen hierop zijn in de OWiG 
opgenomen en betreffen voornamelijk bijzondere opsporingsbevoegdheden.1007 
Het OM is in principe niet de bevoegde instantie om Ordnungswidrigkeiten te 
onderzoeken, maar kan dit wel doen als de handelingen onderdeel uitmaken van 
een onderzoek naar strafbare feiten.1008 Bij Ordnungswidrigkeiten die vallen 
binnen het domein van een bestuursorgaan zonder eigen inspecteurs speelt de 
politie een belangrijke rol bij zowel de opsporing van, als het onderzoek naar 
Ordnungswidrigkeiten. De politie kan al zijn bevoegdheden aanwenden bij het 
onderzoeken van mogelijke Ordnungswidrigkeiten.1009 Wanneer nader onder-
zoek nodig is kan het bestuursorgaan daartoe verzoeken bij de politie.1010 Het 
legaliteitsbeginsel, de verplichting mogelijke strafbare feiten te onderzoeken en 
vervolgen, speelt bij Ordnungswidrigkeiten een minder grote rol dan in het 
strafrecht, waar dit beginsel overigens ook niet lang meer zo strikt wordt 
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 §36 OWiG. 
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 In Nederland wordt de term ‘vervolging’ alleen gebruikt in een strafrechtelijke context, in 
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 Weigend 1994, p. 107. 
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toegepast.1011 Het bestuursorgaan is bevoegd de zaak te seponeren zolang het de 
zaak onder zich heeft.1012  
 
5.3.6 SAMENLOOP MET STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING 

Een bestuursorgaan draagt de vervolging van de feiten over aan het OM als er 
aanwijzingen zijn dat de feiten kwalificeren als een strafbaar feit.1013 De officier 
van justitie is op grond van onder andere §40 OWiG exclusief belast met de ver-
volging van strafbare feiten. Bestraffing van strafbare feiten is op grond van de 
Duitse grondwet aan een rechter voorbehouden.1014 Wanneer het OM geen 
vervolging instelt wordt de zaak naar het bestuursorgaan terugverwezen.1015 Het 
bestuursorgaan is gebonden aan de beoordeling van het OM of er al dan niet 
sprake is van een strafbaar feit.1016 Het OM kan, in het geval van zwart werk, in-
formatie opvragen uit de databases die worden bijgehouden door de Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit (FKS).1017  
 
5.3.7 OPLEGGING EN BEZWAAR 

De procedure voor opleggen van een Geldbusse bestaat uit twee fases.1018 De 
eerste fase beslaat de opsporing en eventuele boeteoplegging door het bestuurs-
orgaan (deze fase wordt geregeld in Deel 1 van de OWiG). Het tweede deel, dat 
wordt ingeleid door een beroep van de overtreder, is een ‘gewone’ strafzaak,1019 
zie de volgende paragraaf. Voordat het bestuursorgaan overgaat tot oplegging 
van een boete is het bestuursorgaan gehouden een redelijk oordeel te vellen over 
de vervolging en bestraffing.1020 Zowel bij de vervolgingsbeslissing als bij de 
bepaling van de hoogte van de boete moet het bestuursorgaan een afweging 
maken tussen de overtreding, het doel van de wet en de zwaarte van de straf. Bij 
het bepalen van de hoogte van de boete moet rekening worden gehouden met de 
classificatie van de overtreding, de ernst van het feit en de financiële situatie van 
de overtreder.1021 De basis voor bepaling van de hoogte van de boete is vast-
gelegd in beleidsregels die de kaders voor boeteoplegging vaststellen. De hoogte 
van de boete wordt in beginsel door de bijzondere wet bepaald. Als dat niet het 
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 Voor het beginsel in het strafrecht zie: §152, II, §160, I StGB. Zie verder Weigend 1994,          
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geval is, bedraagt de boete minimaal 5 en maximaal 1000 euro.1022 De opbrengst 
komt ten bate van de federale schatkist.1023 Wanneer iemand in beroep gaat bij 
de rechtbank, maar desondanks een boete moet betalen, komt de opbrengst ten 
bate van de schatkist van de desbetreffende deelstaat.1024 

Wanneer het bestuursorgaan, na het horen van de vermeende overtreder,1025 
van mening is dat de overtreding in aanmerking komt voor oplegging van een 
Geldbusse wordt er een boetebeschikking opgesteld. In deze beschikking is 
opgenomen aan wie de boete is opgelegd, een omschrijving van de overtreding 
waarvoor de boete wordt opgelegd, de tijd en plaats waarop de overtreding 
begaan is, het bewijs en de hoogte van de boete.1026 Daarnaast informeert de 
boetebeschikking de overtreder dat de beschikking onherroepelijk wordt wan-
neer de overtreder niet op tijd in verzet komt én geeft een waarschuwing dat na 
verzet een hogere boete kan worden opgelegd.1027 Tot slot bevat de beschikking 
informatie over de betaling en vermeldt de mogelijkheid van gijzeling bij niet 
betaling.1028 

Bij lichte overtredingen kan worden volstaan met het opleggen van een 
waarschuwing.1029 Het opleggen van waarschuwingen komt in Duitsland veel 
voor.1030 In Duitsland wordt de waarschuwing gebruikt om de werklast van de 
onderzoeksinstanties te reduceren, voornamelijk bij onderzoeken die lang zullen 
duren of bij onderzoeken die geen duidelijke conclusies hebben opgeleverd.1031 
Een waarschuwing gaat in principe gepaard met het betalen van ‘waarschuw-
ingsgeld’ (Verwarnungsgeld), waarbij de vermeende overtreder er mee instemt, 
een bedrag tussen de 5 en 35 euro te betalen.1032 Als de overtreder hiermee 
instemt en binnen een week betaalt is het niet mogelijk de Ordnungswidrigkeit 
nog te bestraffen. De overtreder dient op de hoogte gesteld te worden van het 
feit dat hij dit bedrag niet hoeft te betalen.1033 Feitelijk lijkt de Duitse 
waarschuwing derhalve op de Nederlandse praktijk van het transactievoorstel 
waarbij, door vrijwillig een bepaald bedrag te betalen, de strafrechtelijke 
vervolging afgekocht kan worden. Doordat de overtreder vrijwillig instemt is 

                                                        
1022

 §17 OWiG. 
1023

 Dit is opvallend omdat er ook op deelstaat en lokaal niveau Ordnungswidrigkeiten bestaan. 
1024

 Bundesrechnungshof 2008, p. 25. 
1025

 §55 OWiG. 
1026

 §66, Abs. 1, OWiG. 
1027

 §66, Abs 2, OWiG. 
1028

 §66, Abs 2, OWiG. 
1029

 §56 - 58 OWiG. 
1030

 Weigend 1994, p. 112. 
1031

 Weigend 1994, p. 112. 
1032

 §56, I, OWiG. 
1033

 §56, II, OWiG. 



DE DUITSE HANDHAVING VAN HET VERBOD OP ILLEGALE TEWERKSTELLING 

171 
 

een formele vaststelling van de feiten en strafbaarheid van de overtreder niet 
noodzakelijk, wat de werklast voor het bestuursorgaan kan reduceren.1034  

 
5.3.8 BEROEP EN HOGER BEROEP 

De persoon ten aanzien van wie een boetebeschikking is opgemaakt kan hier 
tegen binnen twee weken in verzet gaan (Einspruch).1035 Vergeleken met de 
Nederlandse procedure bij bestuurlijke boetes gaat het formeel gezien om een 
beroep, maar materieel gezien om een bezwaar. De persoon in kwestie richt zijn 
verzet tegen de boetebeschikking tot de rechtbank, maar het materiële gevolg 
van dit verzet is dat het bestuursorgaan de boetebeschikking zal heroverwegen. 
Het bestuursorgaan kan hiertoe nader onderzoek instellen.1036 De boete-
beschikking wordt volledig heroverwogen.1037 Wanneer het bestuursorgaan de 
boetebeschikking handhaaft wordt het dossier doorgestuurd naar het OM.1038 Het 
OM zal de zaak zelf beoordelen en, indien de zaak geschikt wordt geacht, 
aanbrengen bij de strafrechter. Van Daele merkt op dat voor de doorzending aan 
het OM het gehele dossier met alle bewijsmaterialen openbaar gemaakt moet 
worden voor de verdediging.1039 Het openbaren van het dossier aan de 
verdediging kan er toe leiden dat het verzet wordt ingetrokken. Bij de behan-
deling door de strafrechter kan er namelijk een hogere straf worden opgelegd 
dan de oorspronkelijke Ordnungswidrigkeit.1040 Wanneer de zaak eenmaal bij 
de, enkelvoudige zittende, strafrechter1041 is uitgekomen verloopt deze zaak 
volgens de procedure zoals neergelegd in het Strafprozessordnung (StPO, 
Wetboek van Strafvordering).1042 Een aantal verschillen ten aanzien van de 
standaardbehandeling van strafzaken valt op. Er bestaat geen verplichting voor 
het OM om ter zitting aanwezig te zijn.1043 Dit is illustratief voor de rol van het 
OM in deze zaken. Volgens Weigend dient het OM vooral als filter om te 
zorgen dat er geen bagatelzaken of onvoldoende bewezen zaken de strafrechter 
overbelasten. Na deze filterfunctie verdwijnt het OM langzaam uit beeld bij de 
behandeling van de zaken.1044 Overigens hoeven ook de verdachte noch het 
betrokken bestuursorgaan ter zitting aanwezig te zijn, waardoor het mogelijk is 
dat alleen de rechter en zijn griffier aanwezig zijn.1045 Het feitelijk onderzoek 
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wordt niet gedaan door de rechter. Indien deze van mening is dat het feiten-
complex niet voldoende duidelijk is verwijst hij de zaak voor nieuw of 
aanvullend feitenonderzoek terug naar het bestuursorgaan.1046 Daarnaast kan de 
rechter, na instemming van de verdachte, de zaak geheel schriftelijk afdoen.1047 
Dit is mede mogelijk doordat het onmiddellijkheidsbeginsel niet altijd even 
belangrijk is bij strafzaken op basis van Ordnungswidrigkeiten. De rechter moet 
de toepassing van dit beginsel afstemmen op de ernst van de zaak. Getuigen 
hoeven dus niet altijd ter zitting te getuigen, volstaan mag worden met verslagen 
van eerdere verhoren.1048 De rechter toetst de boetebeschikking op dezelfde 
wijze als in een ‘normaal’ strafproces. Wanneer de rechter van mening is dat er 
geen sprake is van een Ordnungswidrigkeit, maar van een strafbaar feit kan de 
rechter de verdachte hiervoor veroordelen.1049 Een uitgebreide schriftelijke moti-
vering van de uitspraak in beroep is enkel noodzakelijk indien er hoger beroep 
aangetekend wordt.1050 Zowel de verdachte als het OM kan hoger beroep 
aantekenen tegen de beslissing van de rechter in eerste aanleg.1051 Dit hoger 
beroep wordt behandeld door het Oberlandesgericht, de hoogste rechter van de 
desbetreffende deelstaat. Wederom zijn de bepalingen uit het StPO van 
overeenkomstige werking.1052 Hoger beroep is enkel mogelijk voor de verdachte 
indien hij niet-ontvankelijk is verklaard bij de beroepsrechter of wanneer hij een 
belang van meer dan € 250 heeft. Het OM kan enkel in hoger beroep tegen een 
vrijspraak in een zaak waarin in eerste instantie een boete van minimaal € 600 
was opgelegd.1053 Het hoger beroep bevat enige gelijkenis met de cassatie bij de 
Hoge Raad in Nederland. Bij het hoger beroep wordt in principe geen nieuw 
bewijs toegelaten, het Oberlandesgericht beoordeeld enkel of de beroepsrechter 
zijn werk juist gedaan heeft op de punten die in het hoger beroepsschrift zijn 
aangevoerd.1054 Het Oberlandesgericht kan de zaak zelf afdoen of 
terugverwijzen naar een Amtsgericht.1055 Het Oberlandesgericht kan de zaken in 
een enkelvoudige of meervoudige kamer behandelen. Boetes boven de € 5.000 
worden meervoudig behandeld. Ook zaken die voor de ‘ontwikkeling van het 
recht’ of de ‘consistentie van uitspraken’ van belang zijn worden door de 
meervoudige kamer behandeld.1056  
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5.3.9 RECHTSBESCHERMING EN ARTIKEL 6 EVRM 

Het Özturk-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
had betrekking op een Ordnungswidrigkeit.1057 In deze zaak, waarbij een Turks 
staatsburger in Duitsland een verkeersovertreding beging en geen gebruik mocht 
maken van een gratis tolk, bepaalde het hof dat vervolging wegens een 
Ordnungswidrigkeit een criminal charge oplevert en dat daarom de waarborgen 
van artikel 6 EVRM van toepassing zijn (waaronder een gratis tolk). In het 
arrest stelde het hof dat voor een criminal charge de classificatie naar nationaal 
recht een aanwijzing kan zijn, maar niet doorslaggevend is voor de vraag of er 
sprake is van een criminal charge. De aard van de overtreding en de aard en de 
zwaarte van de sancties spelen een doorslaggevende rol bij de beantwoording 
van die vraag.1058 Het hof beantwoordde ook de vraag of het uitgangspunt dat de 
overtreder zelf moet vragen om een rechterlijke toetsing toelaatbaar is. Het hof 
oordeelde dat het feit dat de overtreder binnen het kader van de zaak zelf moet 
handelen om de zaak bij een onafhankelijke rechter te krijgen niet onverenigbaar 
is met artikel 6 EVRM, zolang die procedure vervolgens zélf aan alle eisen van 
artikel 6 EVRM voldoet.1059 

5.4 HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE HANDHAVING VAN HET VERBOD OP 

ILLEGALE TEWERKSTELLING 

5.4.1 ONTWIKKELINGEN TOT 2003 

De geschiedenis van de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling is 
door Junkert en Kreienbrink1060 en het Duitse Rekenhof beschreven.1061 Het 
navolgende overzicht is grotendeels op deze bronnen gebaseerd. Verwijzingen 
naar Duits recht van voor de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990 
hebben betrekking op West-Duitsland. 

In 1952 werd Gesetz zur Bekämpfung der illegale Beschäftigung van 
kracht.1062 Deze wet kwalificeerde de illegale tewerkstelling als een misdrijf.1063 
In 1974 werd illegale tewerkstelling geclassificeerd als een Ordnungswidrig-
keit.1064 In 1981 werden de lokale arbeidsinspecties (Arbeitsamt), op grond van 
de Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Beschäftiging1065 volledig verant-
woordelijk voor de inspecties en het onderzoek naar zwart werk en illegale 
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tewerkstelling.1066 Daarnaast werden de Geldbussen verhoogd om zo de strijd 
tegen illegale tewerkstelling te intensiveren.1067 De maximale boetehoogte voor 
de werkgever werd 50,000 DM (€ 25,566).1068 In 1985 werd het zonder vergun-
ning tewerkstellen van meer dan vijf derdelanders een strafbaar feit dat kon wor-
den bestraft met maximaal één, en in bepaalde zware gevallen drie, jaar gevan-
genisstraf.1069 In 1989 werd de Sozialversicherungsausweis ingevoerd, een 
‘sociale-zekerheidskaart’, die het voor werkgevers en inspectie makkelijker 
maakt om de status van werknemers te controleren en zodoende illegale 
tewerkstelling te voorkomen.1070 

Vanwege de implementatie van de interne vrije markt in de EU in 1992 
vervielen enkele taken van de douane.1071 In plaats van de vervallen taken kreeg 
de douane, een federale organisatie vanwege de in de Grondwet opgelegde fede-
rale verantwoordelijkheid voor grensbewaking, naast de lokale arbeidsinspecties 
verantwoordelijkheid voor de inspecties en handhaving in het kader van illegale 
tewerkstelling.1072 De wettelijke grondslag voor de nieuwe taken van de Douane 
vormde de Gesetz zur Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes.1073 De 
inspecteurs van de arbeidsinspectie bezaten geen bevoegdheden om bij 
vermoeden van verblijf zonder geldige verblijfsvergunning of op basis van ver-
valste documenten personen aan te houden. Hiervoor moesten ze de politie 
inschakelen.1074 Na invoering van de SGB III-Änderungsgesetz1075 in 1997 
hebben de douanebeambten die bevoegdheid wel gekregen.1076 In 2001 volgen 
twee wetten die specifiek zijn gericht op handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling in specifieke branches. Het gaat om de bouw (Gesetz zur Eindäm-
mung illegaler Betätigung in Baugewerbe),1077 waarbij het voornamelijk gaat om 
de afdracht van sociale lasten, en de transportsector (Gesetz zur Bekämpfung der 
illegalen Beschäftigung im gewerblichen Güterfernverkehr).1078 In 2002 wordt 
door middel van de Gesetz zur Erleichterung der Bekämpfung von Illegaler 
Beschäftigung und Schwarzarbeit1079 de bestraffing van illegale tewerkstelling 
verzwaard. De bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties werden verhoogd 
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en de mogelijkheid om werkgevers na overtreding uit te sluiten van 
overheidsopdrachten werd toegevoegd.1080 Daarnaast zijn op basis van deze 
hervorming de aannemers verantwoordelijk voor de afdracht van de sociale 
lasten van de onderaannemers. Tot slot hebben er een aantal arbeidsmarkt-
hervormingen plaatsgevonden met als doel het vergemakkelijken van legale 
tewerkstelling om zodoende illegale tewerkstelling minder aantrekkelijk te 
maken.1081  

 
5.4.2 HARTZ III 

In 2002 kwam de Hartz commissie,1082 voorgezeten door de Human Resources 
Executive van Volkswagen, Peter Hartz, met 13 ‘innovatiemodules’. Deze 
modules zijn voorstellen die gericht zijn op hervorming van de arbeidsmarkt. 
Deze werden onderverdeeld in drie deelonderwerpen (Hartz I – III).1083 Hartz I 
en II werden ingevoerd op 1 januari 2003 en betroffen onder andere aanpassing 
van de sociale zekerheid, subsidiefondsen voor ondernemers en uitbreiding van 
de arbeidskantoren. Hartz III trad in werking op 1 januari 2004 en reorga-
niseerde de federale arbeidsinspectie, de Arbeitsamt (de naam werd gewijzigd in 
Agentur für Arbeit). Onderdeel van deze wijziging was het bundelen van de 
inspecteurs die betrokken waren bij het opsporen van illegale tewerkstelling. Het 
doel van de reorganisatie was het centraliseren van de gefragmenteerde hand-
having.1084 Zie daarvoor uitgebreid paragraaf 5.6.2 van dit hoofdstuk.  
 
5.4.3 WET TER BESTRIJDING VAN ZWARTWERK 

In 2004 werd de Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung von Schwarzarbeit 
ingevoerd. De wet ziet niet specifiek op illegale tewerkstelling maar is een 
overkoepelende wet ter bestrijding van zwart werk door het niet afdragen van 
sociale premies of belastingen. Illegale tewerkstelling wordt daar als belangrijk 
onderdeel van gezien, en wordt benaderd vanuit een arbeidsmarktperspectief: 
illegale tewerkstelling verdringt legale banen.1085 Daarnaast leidt illegale tewerk-
stelling tot valse concurrentie.1086 In Duitsland speelt het migratierechtelijke 
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aspect van illegale tewerkstelling nauwelijks een rol, in tegenstelling tot 
Nederland en Europa. Illegale tewerkstelling is in Duitsland een kwestie van 
concurrentievervalsing. De bestrijding van illegale tewerkstelling is dan ook 
nauw verweven met de bestrijding van zwart werk, vanwege de ontduiking van 
sociale lasten en belastingen die vrijwel altijd samengaat met de illegale 
tewerkstelling. Volgens het wetsvoorstel heeft zwart werk in Duitsland een 
‘alarmerend niveau’ bereikt.1087 Zwart werk benadeelt bonafide werkgevers en 
werknemers en levert een enorme schade op aan de publieke kas, aldus het 
wetsvoorstel. De regeringsfracties stellen dat zwart werk niet als een bagatel-
delict gezien moet worden maar dat er sprake is van tastbare, economische 
criminaliteit die de samenleving zware schade toebrengt.1088 In aanvulling op 
een aantal herzieningen van de arbeidsmarkt die legale tewerkstelling moeten 
vergemakkelijken (hiermee wordt gedoeld op de Hartz-hervormingen) moet dit 
wetsvoorstel voorzien in samenvoeging van instrumenten om zwart werk aan te 
pakken. Het doel van het wetsvoorstel is het creëren van een nieuw ‘Unrechts-
bewusstsein’ bij de bevolking ten aanzien van zwart werk.1089 Door middel van 
deze wet werd de Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen 
Beschäftigung (SchwarzArbG) ingevoerd en werden 23 andere wetten en 
regelingen gewijzigd. Het doel van deze wet was het bundelen van de over 
verschillende wetten verspreide instrumenten en bevoegdheden, net zoals dat in 
de uitvoeringspraktijk met de inspectieorganisaties zou gaan gebeuren.  

In de SchwarzArbG worden eerst de verschillende vormen van zwart werk 
gedefinieerd, waar illegale tewerkstelling er zoals gezegd één van is. De 
SchwarzArbG somt vervolgens de bevoegdheden van de (douane)beambten en 
de verplichtingen van de betrokken werkgevers op. Om de samenwerking met 
het OM te optimaliseren voorziet de SchwarzArbG in een regeling omtrent een 
controle- en onderzoeksdatabase die de FKS zal beheren.1090 Tot slot bevat de 
SchwarzArbG de omschrijving van de administratieve boetes en strafrechtelijke 
sancties, waarbij het Ministerie van Financiën bevoegd is beleidsregels vast te 
stellen om voor de administratieve boetes een uniform boetebeleid te waar-
borgen.1091 Onderdeel van het pakket maatregelen was het verhogen van de 
maximale bestuurlijke boete voor illegale tewerkstelling naar € 500.000. De 
Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung von Schwarzarbeit was onderdeel 
van het begrotingsstabilisatieplan uit 2004. Op federaal niveau werden 1 miljard 
extra inkomsten verwacht, op deelstaat en lokaal niveau 300 miljoen.1092 De 
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inkomsten bestaan uit opgelegde boetes en het invorderen van ontlopen sociale 
lasten en belastingen. 

5.5 HANDHAVING VAN HET VERBOD OP ILLEGALE TEWERKSTELLING 

5.5.1 VERGUNNINGSSTELSEL 

In Duitsland worden werknemers in een aantal groepen onderverdeeld. Aller-
eerst de onderdanen van de ‘oude’ veertien EU-lidstaten. Deze onderdanen zijn 
gelijk aan Duitse onderdanen, met alle rechten en plichten van dien. Voor acht 
van de tien lidstaten die bij de vijfde uitbreiding van de EU1093 zijn toegetreden 
golden overgangsmaatregelen, waardoor de onderdanen van deze lidstaten 
ondanks hun EU status nog steeds een vergunning (Arbeitsgenehmigung-EU)1094 
nodig hebben om te mogen werken op de Duitse arbeidsmarkt.1095 Deze 
beperking geldt in principe enkel ten aanzien van werk in loondienst,1096 net als 
in Nederland.1097 Onderdanen van nieuwe lidstaten mogen wel als zelfstandigen 
aan de slag op de Duitse arbeidsmarkt. Voor Grieks-Cyprus en Malta gelden 
deze beperkingen evenwel niet, vanwege de lage inwonersaantallen van deze 
landen. Deze onderdanen zijn ook in Nederland al vrij op de arbeidsmarkt. Een 
transitieperiode is ook ingesteld voor de onderdanen van Roemenië en Bulgarije. 
Deze periode loopt tot 2014.1098 Verblijf voor derdelanders is geregeld in §18 tot 
§20 van de Aufenthaltsgesetz (Vreemdelingenwet). Bij derdelanders wordt een 
onderscheid gemaakt tussen onderdanen van landen op de ‘positieve lijst’ en de 
overige derdelanders.1099 Dit onderscheid ziet echter enkel op de toegang en 
verblijf tot Duitsland. Onderdanen van landen op de ‘positieve lijst’ hebben 
geen visum nodig voor binnenkomst en kortstondig verblijf (maximaal drie 
maanden) in Duitsland. De overige derdelanders hebben wel een visum 
nodig.1100 Om te werken hebben onderdanen uit beide categorieën een vergun-
ning nodig.1101 In Duitsland worden de werkvergunningen verleend aan de 
werknemer zelf, de werkgever is verantwoordelijk voor de afdracht van 
belastingen en sociale premies.1102 
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5.5.2 ORGANISATIE VAN DE FINANZKONTROLLE SCHWARZARBEIT 

De FKS is belast met het opsporen van en het handhavend optreden tegen zwart 
werk en illegale tewerkstelling. De FKS onderzoekt en handhaaft een scala van 
overtredingen: het werken zonder werk- of verblijfsvergunning, uitlening van 
werknemers zonder vergunning, werken naast een werkloosheidsuitkering, het 
niet afdragen van sociale lasten door de werkgever, niet afdragen van 
inkomstenbelasting door de werknemer enzovoorts.1103  
           Tot 2003 werkte 37 douanekantoren en 101 lokale kantoren aan de 
bestrijding van zwart werk.1104 Alle 2700 inspecteurs van de douane en de lokale 
inspecties werden daarna onder gebracht bij de nieuw opgerichte FKS.1105 De 
FKS is onderdeel van de douane. De douane is op haar beurt in 2008 gereor-
ganiseerd. Hierbij zijn vijf directies (Bundesfinanzdirektion) ontstaan, die 
regionaal zijn verdeeld, maar nationale competentie hebben.1106 Elke van deze 
kantoren is verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp. In het geval van 
illegale tewerkstelling is het kantoor in Keulen, BFD West, verantwoordelijk 
voor de aansturing van de FKS. BFD West is verantwoordelijk voor het 
landelijke beleid van de FKS en is verantwoordelijk het Ministerie van 
Financiën te ondersteunen bij zijn beleid.1107 De uitvoering van het werk van de 
FKS vindt plaats in 40 Hoofddouanekantoren. Deze sturen op hun beurt 113 
lokale afdelingen aan. De minimumbezetting van elk regionaal kantoor is 36 
medewerkers.1108 In totaal werken er bij de FKS (dus zonder het BFD West) 
zo’n 6700 medewerkers.1109  
  Alle lokale afdelingen van de FKS zijn onderverdeeld in drie onder-
delen (Arbeitsgebiete): Preventie (Prävention), Inspecties en onderzoek 
(Prüfungen und Ermittlungen) en Bestraffing (Ahndung). Ongeveer 20% van de 
werknemers werkt bij de afdeling Preventie, 65% bij de afdeling Inspectie en 
onderzoek en 15% bij de afdeling Bestraffing. De afdeling ‘Preventie’ heeft 
twee belangrijke taken. Ten eerste het ondersteunen van andere afdelingen en 
instellingen zoals het Openbaar Ministerie. De tweede taak is het uitvoeren van 
‘patrouilles’: inspecties en controles zonder specifieke verdenking. De afdeling 
Preventie moet 50% van de tijd besteden aan patrouilles, maar dat wordt volgens 
het Rekenhof niet gehaald.1110 De afdeling ‘Inspecties en Onderzoek’ voert alle 
bij wet verplichte onderzoeken uit.1111 Deze onderzoeken zijn vastgelegd in §2, 
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 Bundesministerium der Finanzen 2009, p. 17. 
1104

 Bundesrechnungshof 2008, p. 10. 
1105

 Junkert & Kreienbrink 2008, p. 52. 
1106

 BFD West 2013. 
1107

 BFD West 2013. 
1108

 Bundesrechnungshof 2008, p. 12. 
1109

 BFD West 2013. 
1110

 Bundesrechnungshof 2008, p. 20. 
1111

 Junkert & Kreienbrink 2008, p. 53. 
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Abs. 1, SchwarzArbG en bevatten voornamelijk onderzoeken naar opgaven door 
werkgevers bij de belastingdienst met betrekking tot sociale lasten en pen-
sioenen en de controle van minimumloon. De afdeling ‘Bestraffing’ tot slot, 
heeft twee taken. Zij voeren al het onderzoek uit waarvoor geen veldwerk nodig 
is zoals het controleren van documenten en data. Daarnaast is deze afdeling 
verantwoordelijk voor de vervolging van de door de afdeling ‘Inspecties en 
Onderzoek’ opgelegde bestuurlijke boetes. Tevens behandelt deze afdeling de 
bezwaarschriften tegen deze boetes. Tot slot heeft deze afdeling ook nog een 
taak met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen, hetgeen buiten het bestek van 
dit proefschrift valt.1112 De inspectiebevoegdheden van de FKS zijn neergelegd 
in §§3, 4 , 5 en 14 SchwarzArbG. De eerste drie artikelen geven bevoegdheden 
ten aanzien van het betreden van grondgebied en werkruimten, het stoppen van 
voertuigen, het inspecteren van financiële en andere documenten en het con-
troleren van de identiteit en verblijfsstatus. §14 SchwarzArbG geeft de 
inspecteurs daarnaast dezelfde opsporingsbevoegdheden als de handhavings-
autoriteiten hebben op basis van het StPO en de OWiG.1113 
 

5.5.3 TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN 

Een aantal wetten in Duitsland verbiedt het tewerkstellen van een vreemdeling 
zonder geldige vergunning. Welke wet in een specifieke situatie van toepassing 
is hangt af van de zwaarte van de overtreding. In Duitsland wordt, net als in 
Nederland, geen onderscheid gemaakt tussen een derdelander met of een 
derdelander zonder geldige verblijfstitel.1114 Het illegaal tewerkstellen van 
slechts een beperkt aantal vreemdelingen onder redelijke arbeidsomstandig-
heden is een Ordnungswidrigkeit op basis van §404, par. 2 no. 3, SGB III. 
Hiervoor kan een Geldbusse worden opgelegd van maximaal € 500.000. 
Wanneer er meer werknemers tegelijkertijd worden tewerkgesteld zonder 
vergunning telt dat als één daad en kan er slechts één boete worden opgelegd. In 
de boetehoogte wordt het aantal werknemers en de duur van de tewerkstelling 
verdisconteerd. Wanneer een werkgever op verschillende momenten een werk-
nemer illegaal tewerkstelt kan voor elke afzonderlijke overtreding een boete 
worden opgelegd.1115 De hoogte van de boetes wordt bepaald door de Hoofd-
douanekantoren, die het bevoegde bestuursorgaan zijn in de procedure.1116 Bij 
elke zaak wordt individueel gekeken naar de soort overtreding, de ernst, de 

                                                        
1112

 Junkert & Kreienbrink 2008, p. 53. 
1113

 BFD West 2013. 
1114

 Basse et al 2011, p. 366. 
1115

 BFD West 2013. 
1116

 §36, Abs. 1, Nr. 1 OWiG. 
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verwijtbaarheid van de dader en de economische omstandigheden.1117 Hoe deze 
omstandigheden moeten worden gewogen is vastgelegd in een Dienstvorschrift. 
Dit voorschrift bepaalt de hoogte van de boetes die moeten worden opgelegd in 
specifieke situaties. Het voorschrift is niet openbaar.1118 De hoogte van de boetes 
was onderdeel van een vragenlijst die ik bij de BFD West heb ingediend. BFD 
West gaf aan geen uitspraken te kunnen doen over de gemiddelde boete, 
vanwege de specifieke omstandigheden van elk geval.1119  

Bij een overtreding onder verzwarende omstandigheden komt de over-
treding binnen de reikwijdte van de SchwarzArbG. Wanneer een overtreding 
wordt begaan onder de omstandigheden die in de SchwarzArbG zijn vastgesteld 
is er niet langer sprake van een Ordnungswidrigkeit maar van een strafrechte-
lijke overtreding (Straftat). De SchwarzArbG kwalificeert de volgende 
overtredingen als een strafbaar feit: herhaalde tewerkstelling van vreemdelingen 
zonder vergunning (maximale gevangenisstraf van één jaar of een strafrechte-
lijke geldboete),1120 tewerkstelling van meer dan vijf vreemdelingen zonder 
vergunning (maximale gevangenisstraf van 1 jaar of een strafrechtelijke 
geldboete),1121 tewerkstelling zonder vergunning uit ‘genadeloze zelfzuchtig-
heid’ (maximale gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete)1122 en 
tewerkstelling onder significant slechtere arbeidsomstandigheden dan ver-
gelijkbare Duitse werknemers (maximale gevangenisstraf van drie jaar of een 
strafrechtelijke geldboete).1123 Een zware overtreding van de laatste variant 
levert minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar gevangenisstraf op.1124 Het 
niet meewerken aan een onderzoek van de FKS door werkgevers of werknemers 
kan een boete van maximaal € 30.000 opleveren.1125 Ter implementatie van de 
richtlijn zijn twee omstandigheden toegevoegd waaronder illegale tewerkstelling 
wordt aangemerkt als een strafbaar feit: tewerkstelling van slachtoffers van 
mensenhandel1126 en tewerkstelling van minderjarigen.1127 Naast werkgevers 
kunnen ook uitzendbureaus strafrechtelijk worden aangepakt wanneer ze be-
middelen bij illegale tewerkstelling. De maximale straf, op grond van de 
Detacheringswet, de Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, is een gevangenisstraf 

                                                        
1117

 §17, Abs. 3 OWiG, BFD West 2013. De term ‘economische omstandigheden’ is niet nader 

toegelicht. 
1118

 BFD West 2013. 
1119

 BFD West 2013. 
1120

 §11 Abs. 1, no. 2a SchwarzArbG. 
1121

 §11 Abs. 1, no. 1 SchwarzArbG. 
1122

 §11 Abs. 1, no. 2a SchwarzArbG. 
1123

 §10 Abs. 1, SchwarzArbG. 
1124

 §10 Abs. 1, SchwarzArbG. 
1125

 De coöperatieverplichting staat in §5 SchwarzArbG, de boete in §8 Abs. 2 SchwrzArgbG. 

Niet voldoen aan deze verplichting is een Ordnungswidrigkeit. 
1126

 §10a SchwarzArbG. 
1127

 §11, Abs 1, Satz 3 SchwarzArbG. 
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van maximaal drie jaar of een strafrechtelijke geldboete1128 en bij een zware 
overtreding een gevangenisstraf tussen de zes maanden en vijf jaar.1129  

Naast de al genoemde Geldbusse en strafrechtelijke consequenties kunnen 
er nog extra maatregelen worden genomen tegen werkgevers die zich schuldig 
maken aan illegale tewerkstelling.1130 Werkgevers kunnen tot maximaal drie jaar 
worden uitgesloten van deelname aan aanbestedingen in de bouwsector.1131 Deze 
sanctie kan worden opgelegd wanneer de werkgever is veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van tenminste drie maanden, een geldboete van minimaal 90 
keer het ‘dagtarief’,1132 of een bestuurlijke boete van tenminste € 2.500 wegens 
illegale tewerkstelling of zwart werk.1133 Deze maatregelen zijn in 2001 inge-
voerd door middel van de al genoemde speciale wet ter bestrijding van illegale 
tewerkstelling in de bouw (Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung in 
Baugewerbe).1134 Illegale tewerkstelling is een van de factoren die er toe kan 
leiden dat een ondernemer wordt aangemerkt als ‘onbetrouwbaar’ en derhalve 
een gedeeltelijk of geheel beroepsverbod opgelegd kan krijgen.1135 Daarnaast 
kunnen werkgevers aansprakelijk worden gesteld voor een aantal kosten. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van uitzetting van de illegaal tewerk-
gestelde werknemer.1136 Tevens kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld 
voor kosten van de verzekeraar wanneer deze moet uitkeren wegens een ongeluk 
waarbij een illegaal tewerkgestelde vreemdeling betrokken is.1137 Tot slot kan de 
werkgever een naheffing krijgen voor niet afgedragen sociale lasten en belas-
tingen. De ontlopen lasten worden nauwkeurig berekend. Tussen 2008 en 2011 
ging het om bedragen tussen de 625 en 710 miljoen euro per jaar aan misge-
lopen sociale afdrachten en belastingen. Echter, maar een fractie van dit bedrag 
kan worden verhaald, zie paragraaf 5.6.6.3. Naheffingen vanwege ontdoken 
sociale lasten en belastingen past in de manier waarop in Duitsland tegen 
illegale tewerkstelling wordt aangekeken. Illegale tewerkstelling wordt voor-
namelijk gezien als valse concurrentie en een bedreiging voor de publieke 
kas.1138 

                                                        
1128

 §15 Abs. 1 AÜG. 
1129

 §15 Abs. 2 AÜG. 
1130

 Junkert & Kreienbrink 2008, p. 51. 
1131

 §21 SchwarzArbG. 
1132

 Strafrechtelijke geldboetes worden gebaseerd op de Tagessätzen, §40 Strafgesetzbuch. Het 

‘dagtarief’ is tussen de 5 en 360 euro en wordt per overtreder bepaald aan de hand van de 

omstandigheden van de overtreding en de overtreder. Ook de financiële positie van de 

overtreder telt hierbij mee. Een boete bedraagt vervolgens een x aantal maal het ‘dagtarief’. 90 

maal is dus minimaal € 50 en maximaal € 2.400.  
1133

 Junkert & Kreienbrink 2008, p. 50. 
1134

 BGBI. I, 2001, S. 2267. 
1135

 §35 Abs. 1 GewerbOrdnung. 
1136

 §66 Abs. 4 s. 1 AufenthG. 
1137

 §110 Abs. 1a, SGB VII. 
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 Junkert & Kreienbrink 2008, p. 75. 
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5.5.4 AANSPRAKELIJKHEID WERKNEMER 

Naast de werkgever kan ook de vreemdeling die illegaal tewerkgesteld is wor-
den bestraft voor het werken zonder tewerkstellingsvergunning. Dit gaat via 
dezelfde systematiek als de bestraffing van de werkgever. Een eerste, simpele 
overtreding wordt bestraft met een bestuurlijke boete via het SGB III met een 
maximale hoogte van € 5.000.1139 Wanneer de vreemdeling recidiveert, 
kwalificeert de overtreding op grond van het SchwarzArbG als een strafbaar 
feit. Er kan een gevangenisstraf van maximaal één jaar worden opgelegd of een 
strafrechtelijke geldboete.1140 Wanneer het werken zonder vergunning samenvalt 
met verblijf zonder vergunning wordt de werknemer in eerste instantie vervolgd 
vanwege het verblijf zonder vergunning. Dit is namelijk een strafbaar feit1141 en 
op grond van de OWiG heeft de vervolging van strafbare feiten voorrang boven 
bestuurlijke beboeting.1142 Voor het werken zonder vergunning worden, af-
hankelijk van de ernst van de overtreding, waarschuwingen of boetes opgelegd. 
In de periode 2010 – 2012 ging dat om de volgende aantallen: 
 

SANCTIES TEGEN 

WERKNEMERS 

2010 2011 2012 

Opgestarte onderzoeken 10105 7410 5877 

Afgeronde onderzoeken 10010 8483 6180 

Opgelegde boetes 5999 4760 3252 

Som van de boetes € 1.307.700 € 1.013.569 € 727.343 

Gemiddelde boete (berekening

auteur) 

€ 217,98 € 212, 94 € 232,60 

Waarschuwing zonder 

waarschuwingsboete 

339 319 392 

Waarschuwing met 

waarschuwingsboete 

1380 1724 970 

Tabel 5.1: Sancties tegen werknemers.
1143

  

 
5.5.5 IMPLEMENTATIE WERKGEVERSSANCTIERICHTLIJN  

De richtlijn is in Duitsland geïmplementeerd door middel van twee wets-
wijzigingen. Het betreft de Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union and zur Anpassung nationaler Rechts-
vorschriften an den EU-Visakodex die op 26 november 2011 in werking is 
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 SGB III, §404, par. 2 no. 4, juncto §4 Abs. 3, Satz 1, AufenthG. 
1140

 SchwarzArbG, §11 par. 1 no. 2b. 
1141

 §95, Abs. 1, AufenthG. 
1142

 §21 OWiG. 
1143

 Het gaat hierbij om derdelanders en Unieburgers zonder vrije toegang tot de arbeidsmarkt. 

Bron: BFD West 2013. Over eventuele strafrechtelijke vervolging van werknemers zijn geen 

cijfers bekend. 
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getreden1144 en de Viertes Gesetzes zur Änderung des Vierten Sozialgesetzbuches 
und andere Gesetze, die op 1 januari 2012 in werking is getreden.1145 De eerst-
genoemde wet is een verzamelwet waarmee twee richtlijnen en een verordening, 
allen op het gebied van het reguliere migratierecht, zijn geïmplementeerd in de 
Duitse wetgeving. Naast de Werkgeverssanctierichtlijn gaat het om de 
Terugkeerrichtlijn1146 en de Verordening met betrekking tot de gemeen-
schappelijke visumcode.1147 Dit is de tweede implementatiewet op het gebied 
van migratierechtelijke voorschriften van de EU.1148 De implementatiewet 
brengt wijzigingen aan in de Aufenthaltsgesetz en de SchwarzArbG. Ook door 
middel van de Viertes Gesetzes zur Änderung des Vierten Sozialgesetzbuches 
und andere Gesetze wordt een aantal onderwerpen gezamenlijk ingevoerd. Voor 
wat betreft de richtlijn wijzigt deze wet het SGB IV, en implementeert in het 
SGB IV het vereiste uit te gaan van een fictief dienstverband van drie maanden 
bij illegale tewerkstelling.1149 Basse merkt op dat er niet veel wijzigingen nodig 
waren voor het implementeren van de Werkgeverssanctierichtlijn, nu het Duitse 
recht al reeds voldeed een groot aantal van de voorschriften. Als voorbeeld geeft 
Basse de bestaande straffen voor illegale tewerkstelling. De verschillende straf- 
en bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten die Duitsland kent komen al 
vrijwel overeen met de, voor dit proefschrift centraal gestelde, eisen ten aanzien 
van strafbaarstelling in de richtlijn.1150 Artikel 9 van de Werkgeverssanctie-
richtlijn schrijft voor dat illegale tewerkstelling onder bepaalde omstandigheden 
moet kwalificeren als een strafbaar feit. Illegale tewerkstelling onder drie van de 
vijf omstandigheden die worden genoemd in de richtlijn werden in Duitsland al 
voor de implementatie van de richtlijn als een strafbaar feit aangemerkt. Het 
gaat om recidive;1151 tewerkstelling van een aanzienlijk aantal vreemdelingen 
zonder geldige verblijfsvergunning;1152 en illegale tewerkstelling die gepaard 
gaat met arbeidsgerelateerde uitbuiting.1153 Ter implementatie van de plicht il-
legale tewerkstelling van slachtoffers van mensenhandel strafbaar te stellen (art. 
9, eerste lid, onder d, richtlijn) is aan het SchwarzArbG artikel §10a toegevoegd. 
Het tewerkstellen van minderjarigen (art. 9, eerste lid, onder e, richtlijn) is door 
de toevoeging van sub drie aan §11, par. 1, SchwarzArbG strafbaar gesteld. 

                                                        
1144

 GESTA B040. 
1145

 GESTA G032. 
1146

 Richtlijn 2008/115/EG, L 348/98. Zie ook hoofdstuk 2. 
1147

 810/2009, L 243/1. De genoemde regelingen hebben eigenlijk niet veel met elkaar te 

maken. Ze zijn vermoedelijk voor het gemak van de Duitse wetgever door middel van één 

wet geïmplementeerd. 
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 De eerste implementatiewet dateert uit 2007. 
1149

 Art. 6, derde lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
1150

 Basse et al 2011, p. 366. 
1151

 §11 par. 1 no. 2a SchwarzArbG. 
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 §11 par. 1 no. 1 SchwarzArbG. 
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 §10 par. 1 SchwarzArbG. 
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5.5.6 FEITELIJKE HANDHAVING 

5.5.6.1 HOOGTE VAN DE BOETES 

De maximale bestuursrechtelijke boete die kan worden opgelegd wegens illegale 
tewerkstelling bedraagt € 500.000. Er is zeer weinig informatie beschikbaar over 
de gemiddelde hoogte van de opgelegde Geldbussen. Desgevraagd liet het BFD 
West weten dat daar geen algemene uitspraken over gedaan kunnen worden 
omdat de boetes afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval en de 
overtreder. De literatuur over de Duitse handhaving laat de boetehoogte 
onbesproken en ook jaarverslagen van verschillende instanties geven geen 
uitkomst.1154 Het onderzoek van het Bundesrechnungshof uit 2008 geeft wel een 
aantal bruikbare cijfers voor de jaren 2005 en 2006.1155 Uit deze cijfers valt op te 
maken dat in 2005 31.287 boetebeschikkingen werden uitgevaardigd met een 
totaal boetebedrag van € 67.017.104. In 2006 ging het om 30.897 boete-
beschikkingen met een totaal boetebedrag van € 46.320.094. Het gemiddelde 
bedrag per boetebeschikking bedroeg in 2005 € 2.142 en in 2006 € 1.499. In 
2005 en 2006 werd daarnaast voor nog eens € 14.809.624 en € 19.847.121 aan 
strafrechtelijke geldboetes opgelegd.1156 Echter, het gaat hier om alle boetes voor 
zwart werk, dus niet alleen voor illegale tewerkstelling. Voor de totale som van 
opgelegde Geldbussen en strafrechtelijke straffen zijn wel recentere cijfers 
beschikbaar, maar hierbij ontbreekt het aantal zaken waarin de straffen zijn 
opgelegd. Een voorbeeld is 2005 waarin 67,1 miljoen euro aan boetes is opge-
legd en er 53.852 bestuursrechtelijke procedures zijn afgerond. Uit het onder-
zoek van het Bundesrechnungshof valt op te maken dat er dat jaar 31.287 
boetebeschikkingen zijn opgesteld. Zonder die informatie is de gemiddelde 
boete per beschikking niet vast te stellen voor de overige jaren. Dit zelfde geldt 
voor de vrijheidsstraffen. De hoeveelheid zaken waarin vrijheidsstraffen zijn 
opgelegd zijn niet op te maken uit de jaarverslagen. Uit het onderzoek van het 
Bundesrechnungshof is op te maken dat de vrijheidsstraffen in 2005 en 2006 
werden opgelegd in respectievelijk 1.525 en 1.644 zaken. Uit de jaarverslagen 
van het Bundeszollverwaltung blijkt dat het in die jaren ging om 995 en 1123 
jaar gevangenisstraf. Gemiddeld dus 7,8 en 8,2 maanden gevangenisstraf per 
zaak. Wederom gaat het hier om alle vormen van zwart werk en dus niet alleen 
om illegale tewerkstelling.  
 

                                                        
1154

 Bijvoorbeeld de jaarverslagen van het Bundesministerium der Finanzen, ‘Die 

Bundeszollverwaltung Jahrestatistik’. Hierin worden wel het aantal afgeronde onderzoeken 

en de totale boetesom genoemd, maar niet het aantal onderzoeken dat een boete 

opgeleverd heeft. 
1155

 Bundesrechnungshof 2008, p. 29. 
1156

 Bundesrechnungshof 2008, p. 7. 



DE DUITSE HANDHAVING VAN HET VERBOD OP ILLEGALE TEWERKSTELLING 

185 
 

 2011 2010 2009 2008 2007 

Ondervraagde personen 524015 510425 472542 481996 477035 

Onderzochte werkgevers 67680 62756 51600 46058 62256 

  

Gestarte strafrechtelijke 

procedures 

109166 117453 104567 117867 104102 

Afgeronde strafrechtelijke 

procedures 

112474 115980 104003 106960 117441 

Som van opgelegde 

strafrechtelijke boetes (in 

miljoenen €) 

30.6 29.8 33.7 33.9 25.4 

Opgelegde gevangenisstraf 

in jaren 

30.6 29.8 33.7 33.9 25.4 

  

Gestarte bestuursrechtelijke 

procedures 

59218 59870 53032 56517 74686 

Afgeronde 

bestuursrechtelijke 

procedures 

76367 70146 61531 63274 72969 

Som van opgelegde 

bestuurlijke boetes (in 

miljoenen €) 

45.2 44 55.3 56.7 51.9 

Som van geïnde bestuurlijke 

boetes 

(in miljoenen €) 

18.7 14.2 15.2 14.2 12.8 

  

Schade voor publieke kas 

(in miljoenen €) 

660.5 710.5 624.6 549.7 561.8 

Vervolg tabel op volgende pagina. 
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 2006 2005 2004 2003 2002 

Ondervraagde personen 423175 355876 264500 79269 77380 

Onderzochte werkgevers 83258 78316 104965 32572 26026 

  

Gestarte strafrechtelijke 

procedures 

- - - - - 

Afgeronde strafrechtelijke 

procedures 

91820 81920 56900 9837 8739 

Som van opgelegde 

strafrechtelijke boetes (in 

miljoenen €) 

19.8 21.2 8.9 3.6 2.9 

Opgelegde gevangenisstraf in 

jaren 

19.8 21.2 8.9 3.6 2.9 

  

Gestarte bestuursrechtelijke 

procedures 

62943 - - - - 

Afgeronde bestuursrechtelijke 

procedures 

54087 53852 49926 1233 1734 

Som van opgelegde 

bestuurlijke boetes (in 

miljoenen €) 

46.4 67.1 32.8 5.1 5.3 

Som van geïnde bestuurlijke 

boetes 

(in miljoenen €) 

9.7 - - - - 

  

Schade voor publieke kas 

(in miljoenen €) 

603.6 562.8 475.6 348.1 191.2 

Tabel 5.2: Cijfers over zwart werk en het verbod op illegale tewerkstelling 2011- 2007.
1157

 

 
Wel valt op dat de totale boetesom van de bestuursrechtelijke procedures na 
2005 is gedaald terwijl het aantal procedures is toegenomen. Daarentegen is de 
strafrechtelijke boetesom toegenomen en ook is de opgelegde vrijheidsstraf in 
jaren toegenomen. Dit kan wellicht worden verklaard door de uitbreiding van de 
omstandigheden waaronder illegale tewerkstelling een strafbaar feit oplevert, in 
2004 en bij de implementatie van de richtlijn. Een bestuursorgaan moet een 
onderzoek naar een Ordnungswidrigkeit overdragen aan het OM wanneer ze op 
een strafbaar feit stuit. Daarover is geen definitief uitsluitsel te geven omdat niet 
bekend is welk percentage van de boetes is uitgevaardigd wegens illegale 
tewerkstelling. De cijfers laten zien dat vanaf 2004, het jaar van de oprichting 
van de FKS, het aantal onderzochte werkgevers is gestegen. In dat jaar werd de 
Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung von Schwarzarbeit ingevoerd. 
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 Bron: jaarverslagen van de Bundeszollverwaltung, ‘Die Bundeszollverwaltung Jahrestatistik’. 
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Het aantal opgelegde boetes dat wordt geïnd is laag. In 2005 werd 11 
procent van de boetes betaald, in 2006 21 procent. Hierbij moet worden aan-
getekend dat bij de vaststelling van deze percentages is gerekend met de door de 
FKS opgelegde boetes, dus niet met eventuele gegronde bezwaar- of beroeps-
procedures. Een toename van de boetehoogte heeft een verhoging van het aantal 
bezwaarprocedures tot gevolg.1158 Uit het onderzoek van het Rekenhof bleek dat 
bij bezwaarprocedures ‘vaak’ de FKS zelf, of de rechtbank, de hoogte van de 
boetes naar beneden bijstelt of de boetes zelfs intrekt.1159 Bij de afdelingen van 
de FKS waar het Rekenhof onderzoek naar heeft gedaan bleef slechts 22% van 
de opgelegde boetes in stand.1160 De FKS zelf zegt hier geen cijfers over bij te 
houden.1161 Het opleggen van boetes aan buitenlandse bedrijven gaat moeizaam: 
slechts 15% van de notificaties van boeteoplegging is te bezorgen, van de 
overige bedrijven is geen adres bekend. Sociale lasten en belastingen kunnen in 
voorkomende gevallen wel worden verhaald via de opdrachtgever die 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de afdracht.1162 

5.5.6.2 INSPECTIES 

Vogel schrijft dat de inspecties voornamelijk plaatsvinden op basis van tips van 
concurrenten, buren en andere inspectieorganisaties en het meest plaatsvinden in 
de bouw.1163 Junkert en Kreienbrink stellen dat illegale tewerkstelling het meest 
voorkomt in de bouwsector, vleesproductie, land- en tuinbouw, bosbouw en 
huishoudelijke diensten.1164 De FKS organiseert regelmatig zogenaamde 
‘zwaartepuntonderzoeken’. Hierbij gaat het om landelijke campagnes die enkele 
dagen tot een aantal weken duren. Hierbij wordt een bepaalde bedrijfstak 
uitvoerig gecontroleerd door de afdeling Preventie. Indien noodzakelijk wordt 
personeel van andere afdelingen ingezet. Voor het bepalen van de zwaarte-
punten worden statistische gegevens gebruikt, maar het Rekenhof heeft deze niet 
kunnen evalueren.1165 Een deel van de inspecties van de FKS richt zich op 
sectoren waar de kans op overtredingen groot is. Deze sectoren worden geïdenti-
ficeerd op basis van de uitkomsten van eerder inspecties, concrete aanwijzingen 
en regionale omstandigheden. Een ander deel van de inspecties vindt juist plaats 
zonder duidelijke verdenkingen of nauwkeurige selectie, om het preventieve 
effect zo groot mogelijk te maken.1166  
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5.5.6.3 VORDERING VAN VERMOGEN 

In strafzaken heeft de FKS de taak te onderzoeken of er ontlopen sociale lasten 
of belastingen teruggevorderd kunnen worden. Hiertoe had de FKS in 2008 125 
financiële rechercheurs in dienst. De resultaten van de terugvordering worden 
als teleurstellend gezien door het Rekenhof. In 2005 is er € 13 miljoen terug-
gehaald, in 2006 € 15.5 miljoen. Deze resultaten worden volgens de Reken-
kamer beïnvloed door factoren waar de FKS geen macht over heeft. De FKS 
rechercheurs werken voor het OM, dat uiteindelijk een discretionaire bevoegd-
heid heeft om de maatregelen toe te passen. Het ministerie hanteert een streef-
getal van € 165.000 per geval bij de terugvorderingsprocedures, gebaseerd op de 
totale schade aan de publieke kas. De schadebedragen worden gepubliceerd om 
het goede werk van de FKS te benadrukken.1167 Onderzoek van de rekenkamer 
in 2008 toonde aan dat de incasso van opgelegde boetes en het invorderen van 
de ontdoken sociale lasten vaak achterwege blijft. Volgens de rekenkamer werd 
in 2005 en 2006 slechts tweederde van de ontdoken sociale lasten geclaimd. Van 
deze claims bleek 90% niet invorderbaar omdat het bedrijf dat de sociale lasten 
ontdook inmiddels failliet was. Voor wat betreft ontdoken belastingen schat de 
rekenkamer dat maar 5 a 10% van de ontdoken belastingen wordt 
ingevorderd.1168  

5.5.6.4 BEWIJS EN OPLEGGING VAN STRAFFEN 

De effectiviteit van de handhaving wordt volgens Junkert en Kreienbrink voor-
namelijk ondermijnd door problemen met bewijs. Steeds vaker werken werk-
gever en werknemer samen om beboeting te voorkomen. De werknemers zijn 
vaak geïnstrueerd met betrekking tot de verklaring die ze moeten afleggen.1169 
Junkert en Kreienbrink gaan niet in op de vraag of dit veroorzaakt wordt door 
het feit dat de werknemer zelf ook beboet kan worden, iets dat wel voor de hand 
ligt. Wel stellen ze vast dat bij werknemers zonder geldige verblijfstitel de 
uitzetprocedures vaak zo snel aanvangen dat ze vaak niet meer als getuige op 
kunnen treden.1170 

5.5.6.5 VERZET 

Betrokkenen kunnen tegen een opgelegde boete in beroep gaan bij het 
Amtsgericht. Voordat deze de zaak in behandeling neemt heroverweegt de FKS 
de boetebeschikking.1171 Deze heroverwegingen worden afgehandeld door de 
afdeling Ahndung (bestraffing) van de FKS. Wanneer de FKS de boetebe-
schikking in stand laat wordt de zaak doorgestuurd naar de officier van justitie 
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die de zaak aanhangig maakt bij de strafrechter.1172 Het percentage bezwaar-
schriften hangt af van de hoogte van de boete. Bij een boete van € 1000 is het 
percentage al meer dan 50%. De boetes worden na bezwaar bij de FKS of 
beroep bij de rechtbank vaak, soms drastisch, verlaagd of kwijtgescholden.1173  
Het grote aantal bezwaar- en beroepsprocedures kosten de FKS veel tijd en geld. 
Het Rekenhof raadt aan de oorzaken die hebben geleid tot de procedure en de 
vermindering van de boetes te onderzoeken en conclusies te trekken voor de 
beleidsregels.1174 Daartoe zou in de databases met overtredingen ook de op-
gelegde en vastgestelde boete opgenomen moeten worden.1175 Het ministerie 
vreest dat met publicatie van de vastgestelde boetes in plaats van de opgelegde 
boetes de algemene preventie schade oploopt. Voor de algemene preventie is het 
beter als de opgelegde boetes gepubliceerd worden.1176  

5.5.6.6 EVALUATIE 2008 

Junkert en Kreienbrink evalueren de wijzigingen in het handhavingsbeleid sinds 
de beschrijving door Vogel in 2001.1177 De conclusie van Junkert en Kreienbrink 
is voor een deel gebaseerd op een rapport van de rekenkamer over het 
functioneren van de FKS.1178 Volgens Vogel werd het Duitse systeem ter 
bestrijding van illegale tewerkstelling voor de oprichting van de FKS gekarak-
teriseerd door enerzijds decentralisatie en fragmentatie en anderzijds door 
samenwerking en centrale databases.1179 Door het federale karakter van de 
Duitse staat worden vrijwel alle publieke taken uitgevoerd op deelstaat en lokaal 
niveau. Dit verklaart de decentralisatie en fragmentatie. De deelstaten hebben 
echter wel een constitutionele rechtsplicht tot loyaliteit ten opzichte van elkaar 
en ten opzichte van de bond (‘Bundestreue’),1180 wat de samenwerking en 
centrale databases, die Vogel karakteristiek voor de handhaving acht, verklaart.  

De samenwerking en de databases zijn sindsdien verder ontwikkeld.1181 
Deze databases betreffen onder andere het centrale bevolkingsregister, het 
Ausländerzentralregister1182, de vingerafdrukdatabase en databases met gege-
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vens over werkgevers.1183 Door de ontwikkelingen van deze databases en de 
samenvoeging van taken bij de FKS is de decentralisatie afgenomen.1184 
Volgens Junkert en Kreienbrink leidt het hoge aantal inspecties in Duitsland, 
gecombineerd met de goede samenwerking tussen verschillende instanties en het 
gebruik van databases er toe dat het aantal en de intensiteit van de inspecties 
behoren tot een van de hoogste in de geïndustrialiseerde landen.1185 Met welke 
cijfers en/of landen Junkert en Kreienbrink Duitsland vergelijken wordt echter 
niet duidelijk. Wel constateren Junkert en Kreienbrink dat er weinig inspecties 
plaatsvinden in privéwoningen ondanks dat daar volgens hen wel een aan-
zienlijk aantal personen illegaal tewerkgesteld wordt.1186 Het gebrek aan 
inspecties in privéwoningen heeft een aantal redenen. Ten eerste de grond-
wettelijke bescherming van de woning, waardoor binnentreden niet zomaar 
mogelijk is. Ten tweede hebben inspecties in woningen volgens de door Junkert 
en Kreienbrink geïnterviewde inspecteurs niet veel rendement omdat er meestal 
maar weinig illegaal tewerkgestelde personen tegelijkertijd worden aange-
troffen. Ten derde is het vaak lastig vast te stellen of het gaat om illegale 
tewerkstelling of een vriendendienst1187 en tot slot is illegale tewerkstelling in 
woningen nauwelijks zichtbaar.1188 In 2004, toen de douanemedewerkers van de 
FKS verschillende strafvorderlijke bevoegdheden kregen is voorgesteld een 
nieuwe wettelijke bepaling in het leven te roepen om het makkelijker te maken 
inspecties uit te voeren in privéwoningen. Protesten van verschillende politieke 
partijen heeft dit voorkomen.1189  

Op basis van gespreken met belanghebbenden zoals werkgevers-
organisaties, vakbonden, overheidsinstanties en Ngo’s concluderen Junkert en 
Kreienbrink dat de centralisatie van de handhaving een effectievere handhaving 
tot gevolg heeft. Volgens verschillende belanghebbenden is er sprake van een 
handhavingstekort (zowel wat betreft de oplegging van sancties als de naheffing 
van ontlopen sociale lasten en belastingen). Volgens andere belanghebbenden is 
een deel van de problemen met de handhaving te verklaren door dat er nog te 
weinig ervaring is met de verschillende instrumenten en samenwerkings-
verbanden.1190 Junkert en Kreienbrink concluderen dat, hoewel er nog mogelijk-
heden zijn voor verbetering, Duitsland beschikt over een breed en ontwikkeld 
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scala van instrumenten voor de bestrijding van illegale tewerkstelling.1191 Het 
BFD West laat desgevraagd weten dat de samenwerking tussen instanties en 
autoriteiten voortdurend verder ontwikkeld wordt, maar geeft inhoudelijk geen 
reactie op de kritiek van Junkert en Kreienbrink.1192 

5.6 CONCLUSIE 

Net als in Nederland is in Duitsland halverwege het vorige decennium de 
handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling gereorganiseerd. Voor 
Duitsland betekende dat met name het centraliseren van de handhaving die 
voorheen decentraal, in de Länder, was georganiseerd. Ondanks de lange traditie 
van Ordnungswidrigkeiten in Duitsland speelt het strafrecht nog steeds een rol 
in de handhaving ten aanzien van natuurlijke personen van het verbod op 
illegale tewerkstelling. In 2004 zijn de omstandigheden waaronder illegale 
tewerkstelling een strafbaar feit oplevert uitgebreid. Hierdoor ontstond een 
vergelijkbare handhavingssituatie als de richtlijn voorstaat. Daarna zijn de 
omstandigheden nog een keer uitgebreid ter implementatie van de richtlijn. In 
Duitsland kunnen rechtspersonen niet strafrechtelijk worden vervolgd, enkel 
personen met bepaalde posities binnen het bedrijf kunnen worden vervolgd. Wel 
kunnen rechtspersonen bestuursrechtelijke geldstraffen krijgen wegens illegale 
tewerkstelling. Daarnaast is het in Duitsland mogelijk de werknemer bestuurs-
rechtelijk en bij recidive strafrechtelijk te vervolgen. 

De bestuurlijke boetes in Duitsland lijken inhoudelijk veel op de Neder-
landse strafbeschikking, de rechterlijke toetsing vindt plaats bij de strafrechter. 
Het grote verschil is dat dit instrument in Duitsland tot het bestuursrecht wordt 
gerekend, terwijl de Nederlandse strafbeschikking een strafrechtelijk instrument 
is. De hoogte van de Geldbusse is sterk afhankelijk van de omstandigheden van 
het geval. Over de gemiddelde boete wegens illegale tewerkstelling is geen 
informatie beschikbaar, maar de gemiddelde boete voor alle vormen van zwart 
werk bedroeg in 2005 € 2.142 en in 2006 € 1.499. Daarnaast werden straf-
rechtelijke geldboetes en rond de 1600 vrijheidsstraffen opgelegd van gemiddeld 
8 maanden.  

Voor wat betreft het voorschrijven van handhavingsinstrumenten heeft de 
richtlijn niet veel toegevoegd aan de Duitse handhavingspraktijk. De, net als in 
Nederland reeds voor de totstandkoming van de richtlijn voltooide, reorganisatie 
lijkt belangrijker te zijn geweest voor het huidige handhavingsniveau dan de 
implementatie van de richtlijn. De handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling werd volgens Vogel immers gekarakteriseerd door decentralisatie 
en fragmentatie enerzijds (vanwege het federale karakter van de Duitse staat) en 
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door samenwerking en centrale databases anderzijds. Door de oprichting van de 
FKS, waarbij de lokale arbeidsinspecteurs en de douane beambten die toezicht 
hielden op illegale tewerkstelling, werden gebundeld in een federale organisatie 
is de decentralisatie en fragmentatie verminderd. Junkert en Kreienbrink conclu-
deren dat, hoewel er nog mogelijkheden zijn voor verbetering, Duitsland 
beschikt over een breed en ontwikkeld scala van instrumenten voor de bestrij-
ding van illegale tewerkstelling. Dit hoofdstuk heeft uitgewezen dat het moeilijk 
is om te achterhalen welke effecten specifieke handhavingsinstrumenten hebben, 
zeker nu er weinig cijfers bekend zijn. Het gebruik van strafrecht kan niet wor-
den gezien als de reden voor een hoog en intensief handhavingsniveau. In de 
conclusie komen de bevindingen met betrekking tot de Nederlandse en Duitse 
handhaving aan de orde. In dat hoofdstuk wordt ingegaan op de lessen die 
kunnen worden getrokken uit de (vergelijking tussen) de handhaving in Neder-
land en Duitsland ten aanzien van de richtlijn. 


