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HOOFDSTUK 6 – Crimmigration 

6.1 INLEIDING 

Strafrechtelijke sancties voor werkgevers die zich schuldig maken aan illegale 
tewerkstelling komen niet alleen in Europa voor. De introductie van straf-
rechtelijke werkgeverssancties in de Verenigde Staten eind jaren tachtig van de 
vorige eeuw bleek het startschot te zijn voor een convergentie tussen het straf- 
en migratierecht in de Verenigde Staten. Deze samensmelting, die in een 
stroomversnelling raakte na de aanslagen van 11 september 2001, is door 
verschillende auteurs beschreven en wordt crimmigration genoemd.1193 De term 
is een samentrekking van de Engelse termen voor strafrecht, criminal law en 
migratierecht, migration law.1194 Tot crimmigration wordt niet enkel de directe 
bestraffing van vreemdelingen gerekend, maar ook de strafrechtelijke bestraf-
fing van hen die vreemdelingen faciliteren, zoals werkgevers die vreemdelingen 
zonder werkvergunning laten werken.1195 De crimmigration literatuur beschrijft 
verschillende aspecten van deze ontwikkeling, probeert deze ontwikkeling te 
verklaren en veel auteurs nemen een normatieve positie in ten opzichte van die 
ontwikkeling.1196 Steeds meer Europese auteurs sluiten bij deze literatuur aan en 
onderzoeken of er ook in Europa sprake is van crimmigration.1197 Uit de tot-
standkomingsgeschiedenis van de richtlijn noch uit de handhaving in de 
onderzochte lidstaten valt het opnemen van strafrechtelijke sancties in de richt-
lijn te verklaren. In dit hoofdstuk wordt bekeken in hoeverre de keuze voor 
strafrechtelijke sancties in de richtlijn past in de ontwikkelingen die worden 
beschreven in de crimmigration literatuur. Daarnaast is tijdens het onderzoek 
gebleken dat uit de rol van strafrecht in Nederland, Duitsland en in de richtlijn 
belangrijke lessen te trekken zijn voor de transplantatie van de crimmigration 
literatuur naar Europa. Daarom gaat dit hoofdstuk niet alleen over de verhou-
ding tussen de crimmigration literatuur en het opnemen van strafrechtelijke 
sancties in de richtlijn maar ook over de aandachtspunten die bij de trans-
plantatie van de crimmigration literatuur naar Europa van belang zijn. Allereerst 
volgt een kort overzicht van de Amerikaanse, strafrechtelijke werkgevers-
sancties. Daarna komt de Amerikaanse crimmigration literatuur aan de orde. 
Vervolgens wordt de Europese literatuur ten aanzien van crimmigration be-
sproken. Voordat de richtlijn wordt geanalyseerd aan de hand van de 
crimmigration literatuur vindt een beschrijving plaats van het verschil tussen de 
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Amerikaanse literatuur en de Europese literatuur en de rol die strafrecht daarin 
speelt. Hierbij komt ook de handhaving in Nederland en Duitsland aan de orde. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een formele en een inhoudelijke bena-
dering van crimmigration. Tot slot wordt beschreven in hoeverre de richtlijn 
past in de ontwikkeling die in de crimmigration literatuur wordt beschreven. 

6.2 CRIMMIGRATION 

6.2.1 STRAFRECHTELIJKE WERKGEVERSSANCTIES IN DE VERENIGDE STATEN 

Als het beginpunt van de crimmigration ontwikkeling in de VS wordt de 
introductie van strafrechtelijke werkgeverssancties genoemd. Chácon geeft een 
kort, historisch overzicht van gecriminaliseerde migratierechtelijke overtre-
dingen in de Verenigde Staten. De criminalisering begint in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw.1198 Eén van de eerste voorbeelden is de strafbaarstelling van het 
tewerkstellen van vreemdelingen zonder vergunning, het door de vingers zien 
van valse documenten door werkgevers en huwelijksfraude.1199 Ook andere 
auteurs zien het strafbaar stellen van illegale tewerkstelling als één van de eerste 
voorbeelden van de criminalisering van het migratierecht in de Verenigde 
Staten.1200 

Het tewerkstellen van vreemdelingen zonder geldige vergunning werd in 
de VS voor het eerst strafbaar gesteld op federaal niveau in 1986, door middel 
van de Immigration Reform and Control Act (IRCA).1201 Voordat deze wet in 
werking trad was harboring van vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergun-
ning al wel sinds 1952 strafbaar.1202 Onder harboring valt elke vorm van het 
faciliteren van verblijf van vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning. 
Op aandringen van werkgevers in de agrarische sector is destijds echter de 
zogenaamde ‘Texas Proviso’ opgenomen. Door middel van deze bepaling werd 
het tewerkstellen van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning niet gezien als 
harboring.1203 Aanvankelijk was men terughoudend met het introduceren van 
werkgeverssancties vanwege de mogelijke nadelige, economische, gevolgen 
voor werkgevers.1204 In de jaren zeventig van de vorige eeuw begon een 
langdurig proces van initiatieven, onderzoeken en commissies die uiteindelijk in 
1986 leidde tot de IRCA.1205 Het doel van die wetgeving is het verminderen van 
de kans voor vreemdelingen om zonder geldige verblijfsstatus werk te vinden in 
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de Verenigde Staten. Het tewerkstellen van een vreemdeling zonder geldige 
verblijfstitel kan worden bestraft met een civil penalty.1206 Deze penalties zijn 
grofweg vergelijkbaar met een bestuurlijke herstelsanctie: opgelegd door de 
overheid als compensatie voor een overtreding zonder het oogmerk de 
overtreder leed toe te voegen. Wanneer de werkgever er een pattern or practice 
van illegale tewerkstelling op na houdt, begaat deze een strafbaar feit dat kan 
worden bestraft met maximaal zes maanden celstraf.1207 Er is sprake van een 
pattern or practice wanneer het regelmatige, herhaalde en opzettelijke overtre-
dingen betreft.1208 Een werkgever kan dus enkel strafrechtelijk bestraft worden 
bij een gekwalificeerde overtreding. De daadwerkelijke toepassing van 
werkgeverssancties had lang slechts een lage prioriteit.1209 De US Commission 
for Immigration Reform meldde in 1994 dat het budget voor inspecteurs en 
handhaving en het aantal inspecties sinds 1989 allemaal gedaald waren.1210 Pas 
in de eerste termijn van President Obama is de handhaving van het verbod op 
illegale tewerkstelling een aandachtspunt geworden, wat heeft geleid tot de 
hoogste handhavingsniveaus in jaren.1211  

 
6.2.2 DE CRIMMIGRATION LITERATUUR 

6.2.2.1 CONVERGENTIE STRAF- EN MIGRATIERECHT 

Miller beschrijft de criminalisering van migratierecht aan de hand van twee 
aspecten.1212 Ten eerste de zwaardere, strafrechtelijke (criminal) bestraffing 
binnen een traditioneel civil migratierecht systeem. Ten tweede de toenemende 
strafrechtelijke consequenties van migratierechtelijke overtredingen.1213 Ze 
onderscheidt enerzijds de migratierechtelijke gevolgen van criminele activiteiten 
en anderzijds de strafrechtelijke consequenties van migratierechtelijke overtre-
dingen.1214 Volgens Miller sluit deze trend aan bij de strafrechtelijke verande-
ringen in de afgelopen decennia. Ze beschrijft het werk van Feeley en Simon1215 
die analyseren hoe talloze aspecten van het dagelijks leven (familie, werk, 
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school, bedrijven en organisaties) meer en meer worden geregeerd door het 
strafrecht.1216 De modellering van het migratierecht naar dit vernieuwde 
strafrecht begon met de introductie van werkgeverssancties in 1986 en kwam 
zoals gezegd in een stroomversnelling na de aanslagen van elf september.1217 

Miller bespreekt de convergentie van civil en criminal penalties in de VS. 
Voor een goed begrip van de crimmigration literatuur is het noodzakelijk enkele 
opmerkingen over het Amerikaanse staatsrecht te maken. Het Amerikaanse 
migratierecht is traditioneel een civil law aangelegenheid. De term civil law 
wordt in de juridische wereld met name gebruikt ter onderscheiding van het 
continentaal Europese rechtssysteem (civil law), gebaseerd op codificatie en het 
Angelsaksische common law systeem, gebaseerd op precedenten. Binnen het 
common law systeem wordt de term civil law ondermeer gebruikt om het recht 
aan te duiden dat ziet op de handhaving van niet-strafrechtelijke overtredingen 
(civil infractions). Overtreding van deze voorschriften kan niet leiden tot 
gevangenisstraf, maar enkel tot de oplegging van boetes, kostenverhaal, hef-
fingen of uitzetting (civil penalties). Deze worden opgelegd door de overheid en 
niet door de rechter. De sancties kunnen wel door een rechter worden getoetst. 
kan deze sancties wel toetsen. Handhaving van migratierechtelijke bepalingen 
door middel van civil penalties is een taak van de federale staat. Handhaving 
van strafrechtelijke overtredingen (law enforcement) is een taak van de indi-
viduele staten. Zoals zal blijken gaat een deel van de crimmigration literatuur 
dan ook over de competentieverdeling tussen de federale overheid en de 
individuele staten. 

In 2006 beschrijft Stumpf drie aspecten van wat zij ‘crimmigration’ 
noemt.1218 Het eerste aspect is de toenemende overlap in de inhoud van migratie- 
en strafrecht. Dit uit zich in het toenemend aantal strafrechtelijke antecedenten 
die reden kunnen zijn voor weigering of uitzetting van vreemdelingen, in een 
groter aantal schendingen van migratierechtelijke normen die kunnen leidden tot 
strafrechtelijke vervolging en daarnaast in de nieuwe rol van het migratierecht: 
het opsluiten en verwijderen van vreemdelingen die worden gezien als moge-
lijke criminelen of als gevaar voor de nationale veiligheid.1219 Het tweede aspect 
is de overeenkomst in de handhaving van migratie- en strafrecht. Hierbij richt ze 
zich voornamelijk tot de ontwikkeling waarbij migratieautoriteiten (de Immi-
gration and Customs Enforcement (ICE) en de U.S. Customs and Border Pro-
tection) bevoegdheden krijgen die voorheen waren voorbehouden aan de straf-
rechtelijke handhavers (law enforcement agencies).1220 Daarnaast verschuift de 
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migratiecontrole steeds meer van het federale niveau (traditioneel de plaats van 
immigration enforcement agencies) naar het niveau van de staten (traditioneel 
de plaats van de law enforcement agencies).1221 Tot slot beschrijft Stumpf als 
derde aspect de procedurele kanten van het migratie- en strafrecht.1222 In de VS 
wordt de strafvorderlijke procedure beheerst door het redelijk uitgebreide 
systeem van het vierde, vijfde en zesde amendement van de Amerikaanse 
Grondwet. Deze amendementen, die zijn opgenomen in de Bill of Rights, beper-
ken de bevoegdheden van de overheid en verlenen bepaalde verdedigingsrechten 
aan verdachten. Hoewel steeds meer strafrechtelijke bevoegdheden in het 
migratierecht worden toegepast is de procedure in migratierechtelijke zaken 
enkel gestoeld op het vijfde amendement. Kanstroom somt de verschillen in de 
constitutionele bescherming op: bewijs dat in strijd met het vierde amendement 
is verkregen kan gewoon worden gebruikt, de vreemdeling krijgt geen Miranda 
rights voorgehouden,1223 er wordt pas na het eerste verhoor op gewezen dat de 
vreemdeling recht heeft op een advocaat (die vervolgens niet door de staat 
betaald zal worden), er bestaat geen recht op een jury trial, de bewijsplicht ligt 
in bepaalde gevallen bij de vreemdeling, beroep moet worden afgewacht in 
detentie en beroep bij een federale rechtbank kan door die rechtbank geweigerd 
worden.1224 Als gevolg van deze beperkte constitutionele bescherming worden 
vreemdelingen steeds vaker blootgesteld aan strafrechtelijk aandoende 
procedures, zoals het uitvoeren van rechtelijke bevelen (warrants), aanhou-
dingen en opsluiting, uitgevoerd door de migratieautoriteiten.1225 Ook 
Kanstroom beschrijft een tweeledige convergentie van civil en criminal 
instrumenten.1226 Daarmee bedoelt hij ten eerste overtredingen buiten het terrein 
van migratie waarbij na de strafrechtelijke afdoening de uitzettingsmechanismen 
in werking worden gesteld. Het tweede type convergentie is de criminalisering 
van migratierechtelijke overtredingen.1227 

6.2.2.2 MEMBERSHIP THEORY 

In een poging de convergentie tussen strafrecht en migratierecht in de Verenigde 
Staten te verklaren maakt Stumpf gebruik van de membership theory. Deze 
theorie gaat er vanuit dat positieve rechten het gevolg zijn van een afspraak 
tussen de overheid en de onderdanen van een staat.1228 Degenen die geen partij 
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zijn bij deze afspraak maken geen aanspraak op de rechten die uit de overeen-
komst voortvloeien. In de Verenigde Staten wordt de preambule van de 
Grondwet vaak gezien als een dergelijk contract.1229 Door middel van het 
vergroten of verkleinen van definities van de members kunnen bepaalde groepen 
worden in- of buitengesloten.1230 Als voorbeeld geeft ze een uitspraak van het 
Hooggerechtshof waarin het hof oordeelde dat schoolkinderen zonder geldige 
verblijfstitel potentieel lid van de gemeenschap kunnen worden en daarom de 
staat Texas deze kinderen gelijke toegang moet geven tot het publieke-
schoolsysteem.1231 Stumpf stelt dat zowel het strafrecht als het migratierecht als 
poortwachters van de samenleving dienen. Via deze rechtssystemen wordt 
bepaald wie er deel mag uit maken van de samenleving en wie er juist moet 
worden buitengesloten. Het verschil tussen de twee systemen zit in de wijze van 
uitsluiting. Strafrechtelijke uitsluiting van onderdanen vindt plaats door het 
fysiek uitsluiten van de dader door middel van opsluiting. Migratierechtelijke 
uitsluiting gebeurt door het fysiek verwijderen van de vreemdeling van het 
grondgebied van de staat.1232 Ondanks deze verschillen draaien beiden 
rechtsgebieden om de zelfde kernvraag: wie mag er onderdeel zijn (member) 
van onze samenleving? Welke eigenschappen moeten individuen bezitten om 
opgenomen te kunnen worden in de samenleving? 

Het migratierecht is een schoolvoorbeeld van membership theory in de 
praktijk. Een individu begint zonder staatsburgerschap (membership) en moet 
allerlei stappen ondernemen om langzaam maar zeker steeds meer rechten te 
verwerven en dichterbij het staatsburgerschap te komen.1233 Bij onderdanen, die 
het staatsburgerschap al bezitten, is de rol van het membership veranderd onder 
de opkomst van het vergeldende strafrecht in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw. Tot die tijd was het strafrecht gericht op het rehabiliteren van criminelen. 
Door het uitzitten van een straf (die kon worden verkort bij goed gedrag en 
waarbij een opleiding kon worden gevolgd) loste een veroordeelde zijn schuld 
bij de samenleving in. Daarna kon hij weer als volwaardig lid deelnemen aan de 
maatschappij.1234 Vanaf de jaren zeventig veranderde het strafrechtelijke 
systeem in een systeem van vergelding en afschrikking. Dit luidde het begin in 
van het ontnemen van burgerrechten als vergelding voor een misdrijf. Bijvoor-
beeld het ontnemen van stemrecht, uitsluiting van publieke ambten, verlies van 
recht op uitkeringen enzovoorts. Bij het migratierecht kan een niet-onderdaan 
steeds verder in de richting van het staatsburgerschap groeien, in het strafrecht 
worden bij veroordeelde criminelen steeds meer burgerrechten, die het staats-
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burgerschap handen en voeten geven, geschrapt. Volgens Stumpf volgt sinds de 
jaren tachtig het migratierecht het strafrecht in de zin, dat er een exclusiever 
membership ontstaat.1235 Voor steeds meer migratierechtelijke overtredingen 
werden burgerrechten of zelfs verblijfsrechten geschrapt, waardoor de betrok-
kenen weer verder verwijderd raakten van de status als member. Vervolgens 
stelt Stumpf dat deze verharding komt door de striktere opvatting van member-
ship. Door de verharde opvattingen over strafrecht en het uitsluiten van bepaalde 
groepen in de samenleving zijn alle legale middelen geoorloofd om te straffen 
en af te schrikken, inclusief migratierechtelijke instrumenten zoals uitzetting.1236 
Volgens Stumpf is de criminalisering van het migratierecht ingeleid door de 
verharde opvattingen over strafrecht in combinatie met striktere criteria voor het 
membership.1237 Stumpf onderscheidt twee belangrijke argumenten tegen de 
uitsluiting en uitzetting die met crimmigration gepaard gaat. Ten eerste worden 
door de huidige praktijk in de VS de constitutionele waarborgen ontlopen. 
Bovendien wordt er geen verantwoording genomen voor de hoge kosten die de 
vreemdeling, zijn familie, werkgevers en de gemeenschap moeten dragen voor 
uitsluiting en uitzetting.1238 Daarnaast concludeert ze dat het belang van 
membership bij de convergentie tussen strafrecht en migratierecht zal leidden tot 
een neergaande spiraal voor wat betreft de bescherming van de niet-leden. Door 
de uitbreiding van strafrechtelijke sancties voor migratierechtelijke over-
tredingen en de strafrechtelijke veroordelingen die kunnen leiden tot verwij-
dering, wordt vreemdeling een synoniem voor crimineel. Tegelijkertijd worden 
criminelen steeds meer uitgesloten van burgerrechten en de gemeenschap 
waardoor ze steeds meer op vreemdelingen gaan lijken. Stumpf stelt dat 
wanneer vreemdelingen worden geclassificeerd als criminelen en vice versa, 
deze spiraal eindigt op het punt waar verwijdering de ‘natuurlijke oplossing’ 
lijkt te zijn. Het persoonlijke belang van de vreemdeling in de VS (de 
gemeenschap, familiebanden, werk, bijdrage aan de samenleving en duur van 
het verblijf) worden secundair aan de vermeende behoefte aan veiligheid in de 
samenleving.1239 Strafrecht en vreemdelingenrecht beginnen met tegen-
overgestelde aannames met betrekking tot lidmaatschap van de samenleving. 
Echter, zodra is vastgesteld dat lidmaatschap niet gewenst is zijn de conse-
quenties onder beide rechtssystemen hetzelfde. De betreffende persoon wordt 
behandeld, letterlijk of figuurlijk, als een vreemdeling, zonder de rechten en 
privileges die horen bij de gemeenschap. Dit creëert een maatschappij waarin de 
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niet-leden worden buitengesloten door middel van grenzen, muren, regels en 
publieke afkeuring.1240 

6.2.2.3 ASYMMETRISCHE INCORPORATIE 

Legomsky, die overigens niet spreekt van crimmigration maar van crimina-
lization is van mening dat in de media en de publieke opinie migratie en 
criminaliteit steeds vaker met elkaar in verband worden gebracht.1241 Hij 
beschrijft dat het verschil tussen legale en illegale migratie in de publieke opinie 
vervaagt.1242 Vervolgens worden criminaliteit en terrorisme steeds vaker aan 
migratie gelinkt. Daarnaast stelt Legomsky in hetzelfde artikel dat de 
incorporatie van strafrechtelijke normen in het migratierecht asymmetrisch 
is.1243 Het migratierecht heeft wel de theorieën, methoden, percepties en 
prioriteiten van de strafrechtelijke handhaving overgenomen, maar ondertussen 
de procedurele ingrediënten van strafrechtelijke berechting expliciet ver-
worpen.1244 Als voorbeeld hiervan beschrijft hij de juridische status van 
uitzettingen. Sinds een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1893, Fong Yue 
Ting v. United States,1245 waarin het hof bepaalde dat de due process waarborgen 
niet gelden omdat uitzetting geen punitief karakter heeft, is deze lezing nooit 
meer door een rechtbank betwist.1246 Legomsky beargumenteert uitgebreid 
waarom uitzetting in zijn ogen wel degelijk een punitief karakter heeft en zou 
moeten zijn omkleed met constitutionele waarborgen. Legomsky laat zien hoe 
de criminalisering van het migratie de civil immigration proceedings verandert. 

Legomsky uit stevige kritiek op de gevolgen van crimmigration. Het 
argument van Legomsky is gelegen in de kosten van disproportionele maat-
regelen in de migratierechtelijke context. Legomsky neemt als uitgangspunt dat 
de samenloop van strafrechtelijke en civil sancties (in de migratierechtelijke 
context gaat het dan om uitzetting) in beginsel geen probleem is. Deze samen-
loop is ook te zien in vele niet-migratierechtelijke zaken.1247 De vraag die in elke 
context beantwoord moet worden is of de tweevoudige consequenties propor-
tioneel zijn in verhouding tot de overtreding. Als voorbeeld noemt hij uitzetting. 
Er zijn, mede door het toenemende aantal overtredingen dat als een aggravated 
felony wordt aangemerkt en daarom uitzetting tot gevolg kan hebben, talloze 
mensen die worden uitgezet voor kleine overtredingen.1248 Hoewel de kosten 
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van het uitzetten van personen waarbij dit proportioneel kan worden geacht niet 
kunnen worden gezien als maatschappelijke schade, is er volgens Legomsky wel 
sprake van maatschappelijke schade wanneer uitzetting niet proportioneel is.1249 
Het tweede argument is dat door het achterwege blijven van de waarborgen bij 
het toepassen van strafrechtelijke sancties in een migratierechtelijke context er 
op individueel niveau disproportionele straffen uitgedeeld kunnen worden. 
Vreemdelingen met langdurig legaal verblijf kunnen voor triviale overtredingen 
worden uitgezet zonder mogelijkheden van bezwaar. Bovendien leidt de asym-
metrische incorporatie tot de situatie waarbij de persoonlijke belangen zeer 
groot zijn maar de processuele waarborgen zeer gering. Volgens Legomsky 
moet het risico op fouten juist bij grote persoonlijke belangen zeer klein zijn.1250 

Ook Chácon deelt de criminalisering van migratie op in drie verschillende 
aspecten. Ten eerste de toenemende, strengere strafrechtelijke gevolgen van 
migratierechtelijke overtredingen, ten tweede het uitzetten van niet-onderdanen 
naast strafrechtelijke vervolging en tot slot de toenemende afhankelijkheid van 
strafrechtelijke actoren en mechanismen in civil immigration proceedings.1251 
Net als Legomsky laat zij zien dat bij het incorporeren van strafrechtelijke 
instrumenten in een migratierechtelijke context de waarborgen vaak worden 
geminimaliseerd of zelfs verdwijnen.1252 De beïnvloeding van migratierecht 
door het strafrecht is geen eenrichtingsverkeer. Ook de andere kant op vindt er 
beïnvloeding plaats, stelt Chácon.1253 De lagere standaard van rechtsbescher-
ming uit het migratierecht sijpelt binnen in het strafrecht. Als voorbeeld hiervan 
beschrijft ze de grootschalige inval door de ICE in een vleesverwerkingsfabriek 
in Postville, Iowa op 12 mei 2008. Bij deze controle werden 390 werknemers 
aangehouden, waarvan er 300 werden gedetineerd in afwachting van vervol-
ging.1254 Deze werknemers werden beschuldigd van het gebruiken van 
andermans identiteit om in de fabriek te kunnen werken. Vrijwel alle werk-
nemers gingen, onder druk van de langdurige administratieve detentie1255 en de 
dreiging van een tweejarige gevangenisstraf, akkoord met een mass plea 
agreement, een collectieve schuldbekentenis waarin ze niet alleen akkoord 
gingen met een gevangenisstraf van vijf maanden maar ook met de daarop 
volgende uitzetting. De uitzetting was onder het migratierecht niet mogelijk 
geweest.1256 Aan het gebruik van de mass plea agreements kleven volgens 
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Chácon drie bezwaren. Ten eerste worden onregelmatigheden tijdens de con-
trole en aanhouding niet beoordeeld door een rechtbank. Ten tweede verwordt 
het rechtssysteem tot een ‘dehumaniserend’ proces. Niemand wordt, behalve een 
zeer korte ontmoeting met een advocaat, behandelt als individu. Alle processen 
zijn collectief. Door de massale opsluiting in afwachting van de uitzettings-
procedure maken vreemdelingen een groot deel uit van de gevangenispopulatie. 
Hierdoor ontstaat het, onjuiste, beeld dat vreemdelingen eerder geneigd zijn tot 
het begaan van strafbare feiten, wat vervolgens een nog strenger migratiebeleid 
tot gevolg heeft. Tot slot: de collectieve behandeling van de vreemdelingen 
creëert een situatie waarin individuen terughoudend zullen zijn om hun per-
soonlijke omstandigheden naar voren te brengen. Het is daarom maar de vraag 
of de mass plea agreements kunnen worden gezien als ‘overwogen en door-
dacht’.1257 Overigens: minder dan twee jaar na de inval bevestigde het 
Hooggerechtshof dat voor een veroordeling moet worden bewezen dat de 
verdachte wetenschap had van het feit dat de gebruikte identiteit iemand anders 
toebehoorde.1258 Dit kon voor vrijwel geen van de, inmiddels uitgezette, werk-
nemers die hadden ingestemd met de mass plea agreement worden bewezen. 
Enkele jaren later spreekt Chácon van overcriminalization van migratierecht, 
waarbij teveel gedragingen als strafbaar feit worden gezien en de staat deze 
overtredingen excessief bestraft.1259 De problemen die hierdoor worden veroor-
zaakt zijn de financiële kosten van de inzet van politie en justitie, etnisch 
profileren en het streamlinen van massazittingen bij de rechtbank dat ten koste 
gaat van de processuele waarborgen, zoals ze ook in haar zojuist besproken 
artikel laat zien.1260 

6.2.2.4 CRIMMIGRATION IN EEN BREDERE CONTEXT 

Enkele auteurs proberen het crimmigration proces in een bredere context te 
analyseren. Volgens de Franse socioloog Loïc Wacquant toont de crimina-
lisering van vreemdelingen een sterke overeenkomst met de criminalisering van 
de armen in de VS.1261 In zijn werk beschrijft Wacquant hoe de Amerikaanse 
verzorgingsstaat (welfare state), gericht op de emancipatie van de arme onder-
klasse, is veranderd in een strafstaat (prisonfare state), waar de onderklasse 
wordt gecriminaliseerd ten einde ze uit de maatschappij te kunnen verwijderen. 
Wacquant beschrijft het toenemende aandeel van vreemdelingen in de Europese 
gevangenispopulatie.1262 Volgens Wacquant wordt dit hoge aandeel veroorzaakt 
doordat capaciteit selectief wordt ingezet tegen vreemdelingen en deze 
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vervolgens in het gevangenissysteem nadeliger worden behandeld dan EU 
burgers. Wacquant stelt dat de middelen die de staat inzet tegen vreemdelingen 
deel uit maken van een brede, historische ontwikkeling van de welvaartsstaat 
naar een staat die enkel bestraffend optreedt tegen bepaalde groepen en plaatsen 
aan de onderkant van de samenleving.1263 Wacquant sluit hiermee aan bij zijn 
theorie over de criminalisering van de armen in de prisonfare state, zoals 
uiteengezet in zijn boek ‘Straf de armen’. Het sociale beleid van deze strafstaat 
bestaat uit het criminaliseren en onderdrukken van de onderklasse.1264 Deze 
groep wordt niet geholpen met arbeidsrechten of sociale voorzieningen maar 
wordt het onderwerp van repressieve instrumenten met als doel deze groep 
onder controle te houden.1265 Meer en meer armen verdwijnen in de groot-
schalige, commerciële gevangenissystemen. De ‘oorlog tegen de armoede’, 
zoals de sociale wetgeving die onder President Johnson werd geïntroduceerd 
werd genoemd, is veranderd in een ‘oorlog tegen de armen’.1266 Het strafrech-
telijke beleid is gericht op dezelfde groep als waar ooit het sociale beleid op 
gericht was: arm, zwart en stedelijk. De neergang van de sociale staat heeft 
plaatsgevonden in tijden van toenemende sociale ongelijkheid en economische 
onzekerheid,1267 terwijl de opkomst van de strafstaat plaatsvond in een tijd 
waarin de misdaadcijfers daalden en de idee van big government in andere 
sectoren werd bestreden.1268 Wacquant richt zich op de grootschalige opsluiting 
van de armen.1269 Het doel van deze opsluiting is het verwijderen van de armen 
uit de samenleving. De ontwikkelingen ten aanzien van vreemdelingen zonder 
geldige verblijfstitel laten hiermee overeenkomsten zien. Bijvoorbeeld in het 
geval van administratieve detentie in afwachting van uitzetting waarbij 
vreemdelingen voor lange tijd kunnen worden opgesloten zonder ergens voor 
veroordeeld te zijn.1270  

Hoewel de opsluiting van vreemdelingen niet zo omvangrijk is als de 
opsluiting van de armen zoals beschreven door Wacquant, kan naast opsluiting 
ook uitzetting worden toegepast ten aanzien van vreemdelingen. Uitzetting 
bereikt hetzelfde doel als opsluiting: de verwijdering uit de maatschappij. Het 
hoge aantal uitzettingen1271 en opsluitingen van vreemdelingen is een gevolg van 
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de criminalisering. Het criminaliseren van migratie gerelateerd gedrag verhoogt 
het aantal criminele vreemdelingen en zo hun aandeel in de gevangenis-
populatie. Dit is een herhaling van de ontwikkeling waarbij de criminalisering 
van armoede gerelateerd gedrag (zoals bijvoorbeeld de strafbaarstelling van 
loitering oftewel ‘rondhangen’) heeft geleid tot een toename in het aantal 
criminele armen. Tot slot wijst Wacquant erop dat er een overlap bestaat tussen 
de ‘armen’ en de ‘vreemdelingen’. Veel vreemdelingen zijn arm. Het aandeel 
van vreemdelingen in de Europese gevangenispopulaties is hoog.1272 Een deel 
van deze vreemdelingen zijn veroordeeld wegens migratie gerelateerd gedrag 
dat strafbaar is gesteld, een ander deel vanwege armoede gerelateerd gedrag dat 
strafbaar is gesteld. 

Miller en Stumpf plaatsen de samensmelting van strafrecht en migratie-
recht in de ontwikkeling, in de decennia daarvoor, van de verharding en 
instrumentalisering van het strafrecht.1273 Sklansky gaat hier uitgebreid op in en 
stelt dat het proces van crimmigration moet worden gezien als een voorbeeld 
van ‘ad hoc instrumentalisering’.1274 Hij bedoelt daarmee een manier van denken 
over het recht en juridische instituties waarbij juridische instrumenten worden 
gezien als een gereedschapskist waaruit de overheid naar eigen inzicht het 
gereedschap kan kiezen dat het best past bij het probleem dat voorligt. Juri-
dische categorieën, rechtsbescherming en consistentie zijn van ondergeschikt 
belang.1275 Sklansky geeft het volgende voorbeeld van deze denkwijze: ‘whether 
behavior should be treated as criminal, for example, depends on whether crimi-
nal procedures and sanctions will best accomplish the government’s objectives, 
not on any abstract considerations of fit or appropriateness.’1276 Het grootste 
gevaar dat hierin schuilt, is de ondermijning van de rechtsbescherming. De 
keuze tussen het toepassen van strafrecht of de civil sanction uit het 
migratierecht is dan enkel gebaseerd op wat de meest efficiënte weg is voor de 
staat, de rechtsbescherming voor de betrokkene is van ondergeschikt belang.  

 
6.2.3 CRIMMIGRATION IN DE VERENIGDE STATEN 

De kern van de crimmigration literatuur is de beschrijving van een ontwikkeling 
waarbij strafrecht en migratierecht steeds verder samensmelten. Het gevolg 
daarvan is een toenemend aantal migratierechtelijke overtredingen met straf-
rechtelijke gevolgen en een toenemend aantal strafrechtelijke overtredingen met 
migratierechtelijke gevolgen. Ook de bevoegdheden die voorheen inherent aan 
een van de twee rechtsgebieden verbonden waren beginnen derhalve te 
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overlappen. Tot slot begint ook de rol en het doel van het migratierecht en het 
strafrecht steeds meer op elkaar te lijken: verwijdering van niet-leden uit de 
maatschappij. In de Amerikaanse literatuur is deze discussie inherent verbonden 
aan een belangrijke discussie in het Amerikaans staatsrecht: de competentie-
verdeling tussen de federale overheid en de individuele staten. Migratierecht 
behoort traditioneel tot de bevoegdheid van de federale overheid, terwijl het 
strafrecht het terrein is van de staten. Een discussie over de convergentie van 
straf- en migratierecht gaat daarom in de VS ook over de law enforcement 
agencies van de staten en federale migration authorities en over de rol en 
bevoegdheden van de staten en de federale overheid zoals vastgelegd in de 
Amerikaanse grondwet.  

Deze nadruk op de verschuivende competentieverdeling tussen de federale 
overheid en de individuele staten is het formele aspect van crimmigration. Het 
gevolg van deze verschuiving, en tevens datgene waarop de normatieve afwij-
zing van veel auteurs is gebaseerd, is de versobering van de rechtsbescherming 
van vreemdelingen. Deze beschrijving van de gevolgen van crimmigration voor 
vreemdelingen is het inhoudelijke aspect van crimmigration. Een belangrijk 
voorbeeld van dit inhoudelijke aspect is wat Legomsky, zoals hiervoor reeds 
besproken, asymmetrische incorporatie noemt. Steeds meer strafrechtelijke 
bevoegdheden vinden hun weg naar het migratierecht, maar de bijbehorende 
rechtsbescherming blijft achterwege. Het migratierecht incorporeert enkel de 
bevoegdheden en niet de rechten.1277 Het migratierecht heeft wel de theorieën, 
methoden, percepties en prioriteiten van de strafrechtelijke handhaving over-
genomen, maar ondertussen de procedurele ingrediënten van strafrechtelijke 
berechting expliciet verworpen.1278 Legomsky wijst de crimmigration ontwik-
keling af vanwege deze asymmetrische incorporatie: de rechtsbescherming is 
minimaal in zaken waarbij de persoonlijke belangen juist erg groot zijn. Ook 
Stumpf baseert haar afwijzing voornamelijk op de ‘ontduiking’ van processuele 
waarborgen die gepaard gaan met het proces van crimmigration. Sklanksy sluit 
hierbij aan en ziet crimmigration als het gevolg van de instrumentalisering van 
het recht. De staat kiest ad hoc uit de vele instrumenten in de gereedschapskist 
dat instrument waarmee het meest effectief kan worden opgetreden in een speci-
fieke zaak tegen een specifiek persoon. Juridische categorieën en overwegingen 
omtrent de geschiktheid van een dergelijk instrument zijn ondergeschikt aan de 
effectiviteit, net als de rechtsbescherming van de betrokken persoon. De gemene 
deler van het formele en het inhoudelijke aspect van crimmigration is de nadruk 
op het strafrecht. Ook de auteurs die pogen crimmigration te zien in een bredere 
context (met name Wacquant en Sklansky) beperken zich bij hun bespreking 
vrijwel geheel tot de rol van het strafrecht. 
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6.3 CRIMMIGRATION IN EUROPA 

Verschillende auteurs zijn van mening dat de ontwikkeling die wordt be-
schreven in de crimmigration literatuur langzaam maar zeker voet aan de grond 
begint te krijgen in Europa. In de Nederlandse en Engelstalige literatuur nemen 
Nederlandse academici een groot deel van de bijdragen voor hun rekening.1279 
Van der Leun stelt in haar oratie vast dat ‘migratie, illegaliteit en criminaliteit 
dichter bij elkaar zijn komen te liggen, wat in lijn lijkt met de crimmigratie-
literatuur’.1280 Een paar jaar later bespreekt Van der Leun samen met Van der 
Woude strafrechtelijke instrumenten die worden toegepast ten aanzien van 
vreemdelingen.1281 Ze stellen dat er niet enkel gekeken moet worden naar 
strafrechtelijke instrumenten, maar ook naar de bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen.1282 Ze zijn van mening dat verschillende nieuwe bevoegdheden 
om op te treden tegen vreemdelingen in Nederland in lijn zijn met de ontwik-
kelingen die in de crimmigration literatuur worden beschreven.1283 In 2012 
verscheen een themanummer van PROCES over crimmigratie.1284 Dit thema-
nummer bevat een aantal bijdragen die processen van crimmigration in Europa 
en met name in Nederland beschrijven. Staring stelt in zijn bijdrage aan dat 
nummer vast dat de door Van der Leun in 2009 voorzichtig vastgestelde 
‘tekenen van crimmigratie’ in drie jaar verder zijn ontwikkeld.1285 Hij gaat 
hierbij voornamelijk in op de steeds verder ingeperkte bewegingsruimte voor 
vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus in Nederland.1286 Bijdragen over 
andere lidstaten zijn te vinden in de bundel Social Control and Justice.1287 In 
2013 stellen Van der Leun, Van der Woude en De Ridder dat in de Europese 
landen een vergelijkbare ontwikkeling plaatsvindt als in de VS.1288 Voor Neder-
land en België geven ze als voorbeeld de, voor Nederland nog aanhangige, 
strafbaarstelling van illegaal verblijf en de al bestaande administratieve vreem-
delingendetentie en het inreisverbod.1289 Naast de inzet van strafrecht bij 
migratierechtelijke overtredingen stellen ze nog een ontwikkeling vast, namelijk 
het ‘voortgaand proces van uitbreiding en aanscherping van beleid, dat 
overigens zeker niet aan België en Nederland is voorbehouden’.1290 Van der 
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Leun, Van der Woude en De Ridder stellen dat de keuze voor strafrecht of 
bestuursrecht afhankelijk is gemaakt van de effectiviteit. De rechtsbescherming, 
die volgens de auteurs aanzienlijk beter is in het strafrecht dan in het 
bestuursrecht, is niet relevant: ‘Als er maar op een zo efficiënt mogelijke wijze 
gehandhaafd kan worden’.1291 Mitsilegas geeft een aantal voorbeelden van 
maatregelen op EU-niveau die een voorbeeld zijn van het gebruik van strafrecht 
ter bestraffing van migratierechtelijke overtredingen.1292 Hij noemt het 
Kaderbesluit over de bestrijding van mensenhandel,1293 de Terugkeerrichtlijn1294 
en de Werkgeverssanctierichtlijn.1295 Mitsilegas gaat in zijn stuk met name in op 
de fundamentele rechten van de EU die, zowel op EU- als op lidstaatniveau, 
duidelijke ondergrenzen geven aan de rechtsbescherming bij criminalisering van 
vreemdelingen.1296 Ook de Mensenrechtencommissaris van de EU beschrijft in 
een rapport het opkomende gebruik van het strafrecht in migratieprocedures.1297 
De Commissaris is, hoewel de Europese instrumenten theoretisch voldoen aan 
de fundamentele rechten van de EU, kritisch over het gebruik van bepaalde 
instrumenten die enkel tegen derdelanders ingezet kunnen worden zoals 
bewaring zonder aanklacht, proces of veroordeling.1298 Ook is de Commissaris 
kritisch over het criminaliseren van personen die zich ‘bezighouden’ (engage) 
met derdelanders.1299 De Commissaris benadrukt dat EU-instanties hun 
taalgebruik, wanneer ze spreken over ‘illegale migranten’, moeten aanpassen om 
de juiste juridische status weer te geven. Lidstaten zouden moeten afzien van het 
opstellen van strafwetten die enkel betrekking hebben op vreemdelingen.1300 
Peers et al zijn van mening dat de Werkgeverssanctierichtlijn onverkort onder-
deel uitmaakt van de criminalisering van immigratie.1301 Hiervoor verwijzen ze 
naar het rapport van de Mensenrechtencommissaris.  
 
6.3.1 ANALYSE 

Verschillende auteurs stellen dat in Europa vergelijkbare ontwikkelingen plaats-
vinden als in de VS. De literatuur benadrukt met name de inzet van strafrechte-
lijke instrumenten in het migratierecht en de bijbehorende gevolgen voor vreem-
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delingen.1302 Ondanks enige aandacht voor bestuursrechtelijke instrumenten,1303 
blijft de nadruk voornamelijk liggen op het strafrecht.1304 De verbondenheid van 
de term crimmigration met het strafrecht is dus sterk, maar niet zo voor de hand 
liggend als het op het eerste gezicht lijkt. Het grootste deel van de Amerikaanse 
en Europese literatuur legt de nadruk op de samensmelting van het migratierecht 
en het strafrecht. Dit is vanuit een Amerikaans oogpunt te begrijpen, gelet op het 
formele aspect van crimmigration. Maar wanneer men in Europa, in navolging 
van de VS, voor wat betreft het inhoudelijke aspect van crimmigration strikt 
kijkt naar de samensmelting tussen strafrecht en migratierecht kunnen bepaalde 
relevante ontwikkelingen, met name in het bestuursrecht, buiten het blikveld van 
de onderzoeker blijven. Een goede vergelijking met de ontwikkelingen in de VS 
is dan niet mogelijk.  

In Europa kan juist de verschuiving weg van het strafrecht gepaard gaan 
met het, zojuist door mij geformuleerde, inhoudelijke aspect van crimmigration. 
Het verlangen om harder op te treden, en de gevolgen daarvan voor de betrok-
ken individuen, hoeft niet per se gepaard te gaan met de introductie van straf-
rechtelijke bevoegdheden en instrumenten, maar kan ook worden bereikt met het 
verlaten van de strafrechtelijke bevoegdheden en instrumenten. Binnen de strikt 
strafrechtelijke benadering uit de Amerikaanse literatuur vallen de bestuurlijke 
boetes niet onder crimmigration. Echter, de overgang naar de bestuurlijke boete 
is juist een goed voorbeeld van crimmigration.1305 De boetes zijn verhoogd, het 
aantal inspecties is toegenomen. In paragraaf 3.3.7 van hoofdstuk 3 heb ik 
uiteengezet dat naar mijn mening, en die van enkele andere auteurs, de Beleids-
regel boeteoplegging wet arbeid vreemdelingen gecombineerd met de strikte 
gebondenheid aan die beleidsregels die de Afdeling zich, met name in de 
beginjaren, heeft opgelegd, in bepaalde gevallen kan leiden tot onevenredige 
boetes, waarvan in het strafrecht geen sprake geweest zou zijn. Ook de ontwik-
keling die volgens Sklansky ten grondslag ligt aan crimmigration is bij de 
handhaving van de Wav sterk aanwezig. Een voorbeeld hiervan is de Wet 
aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.1306 Bij de keuze om 
de handhaving van de Wav volledig naar het bestuursrecht over te hevelen 
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speelt instrumentalisering een grote rol. Enkel de effectiviteit van de maatregel 
is van belang. Juridische ordening en rechtsbescherming spelen nauwelijks een 
rol. De rechtsbescherming speelde bij deze keuze slechts in zoverre een rol dat 
de intensieve evenredigheidstoets van de strafrechter juist een reden was om 
naar het bestuursrecht over te stappen. De rol van de strafrechter zit volgens het 
kabinet een effectieve handhaving in de weg. 1307  

De handhaving in Nederland vertoont ook eigenschappen van een ander 
aspect van crimmigration, de asymmetrische incorporatie. Wanneer in het 
Amerikaanse recht strafrechtelijke bevoegdheden worden ingezet in migratie-
rechtelijke procedures blijven deze bevoegdheden onderdeel van het strafrecht, 
maar worden gestript van bepaalde waarborgen. In tegenstelling tot de VS, waar 
bij dezelfde materiële uitkomst de bevoegdheden nog steeds als strafrechtelijk 
worden gezien, komen in Nederland voormalige strafrechtelijke bevoegdheden 
onder de jurisdictie van de bestuursrechter. Hoewel de bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming uiteindelijke dezelfde minimumeisen kent als het strafrecht, 
heb ik in paragraaf 3.3.6 en 3.3.7 van hoofdstuk 3 uiteengezet dat de bestuurs-
rechter een heel ander toetsingskader hanteert dan de strafrechter. De klassieke 
instrumenten op het terrein van het strafrecht (geldboetes) worden nu beheerst 
door een bestuursrechtelijke rechter, waarbij in het geval van Wav-boetes wel 
heel weinig rekening wordt gehouden met de omstandigheden van het geval. 
Analyse van de handhaving in Nederland laat bovendien zien dat het onder-
scheid tussen straf- en bestuursrecht steeds minder duidelijk wordt. Daarmee 
samenhangend worden ook de grondslagen voor de keuze tussen de sanctie-
stelsels vertroebeld. De keuze voor een bepaald instrument lijkt, net zoals 
Sklansky constateert voor in de VS, steeds vaker ad hoc genomen te worden, 
waarbij de vermeende effectiviteit van het gekozen instrument de doorslag geeft 
en rechtsbescherming van ondergeschikt belang is. Vergelijking met de Duitse 
handhaving laat zien dat ook tussen lidstaten de opvattingen over het onder-
scheid tussen straf- en bestuursrecht behoorlijk kunnen verschillen. Wanneer de 
definities van straf- en bestuursrecht zodanig overlappen is het niet alleen lastig, 
maar ook weinig zinvol, om bij de analyse van de trend die in de crimmigration 
literatuur in Europa wordt gesignaleerd enkel op het strafrecht te focussen. 

Het werk van Sklansky, die crimmigration ziet als een vorm van instrumen-
talisering, en de in dit proefschrift beschreven handhavingspraktijk in Nederland 
en Duitsland geven de aanzet voor een andere benadering van crimmigration. 
Crimmigration draait niet zo zeer om de toepassing van het strafrecht, maar om 
de ad hoc toepassing van dat handhavingsinstrument waarmee de staat op dat 
moment het effectiefst kan optreden. Dat is op zichzelf geen probleem zolang de 
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rechtsbescherming van de betrokken individuen gewaarborgd blijft. Sklansky 
constateert echter dat in de VS de rechtsbescherming van de betrokken burger 
slechts in zoverre relevant is dat deze een effectieve handhaving niet in de weg 
mag zitten. Deze benadering sluit ook goed aan op de Amerikaanse literatuur 
over crimmigration. Hoewel vaak overgoten met een formeel bevoegdheden-
sausje, gaat de crimmigration literatuur in wezen over een materiële verandering 
die er, kort gezegd, op neer komt dat er tegen vreemdelingen steeds harder 
wordt opgetreden met minder waarborgen voor de vreemdeling. Deze essentie 
geeft onmiddellijk aan waar het probleem zit bij vertaling van dit leerstuk naar 
Europese landen. In de Verenigde Staten valt het ‘harder optreden’ vaak samen 
met een verschuiving naar het strafrecht. In Nederland wordt het strafrecht door 
de staat juist verlaten omdat de strafrechter volgens het kabinet een te intensieve 
toets van de boetes toepast. In het bestuursrecht kan harder worden opge-
treden.1308 De Europese variant van crimmigration, waarbij de nadruk ligt op het 
inhoudelijke aspect in plaats van het formele aspect is een logische eerste stap 
naar succesvol gebruik van de crimmigration literatuur in Europa. Voor toe-
passing van de essentie van de Amerikaanse crimmigration literatuur in Europa 
moet de nadruk op het strafrecht worden losgelaten.  

6.4 WERKGEVERSSANCTIES ALS ONDERDEEL VAN CRIMMIGRATION 

Mitsilegas gaat uitgebreid in op de richtlijn en stelt deze, enigszins impliciet, als 
voorbeeld van crimmigration voor. Echter, hij stelt wel een dubbele contradictie 
in de richtlijn vast.1309 Zowel de werkgevers als de werknemers worden door de 
richtlijn enerzijds als ‘bondgenoot’ en anderzijds als ‘vijand’ gezien. De werk-
gevers moeten documenten controleren om zo de staat te helpen tegen illegale 
migratie op te treden, maar aan de andere kant worden werknemers en vak-
bonden opgeroepen om werkgevers die de regels overtreden te verklikken. De 
werknemers zijn op dat moment de bondgenoten van de staat maar zijn tege-
lijkertijd ook de duidelijke ‘doelwitten’ van de richtlijn, die er voor moet zorgen 
dat deze werknemers niet meer in de EU kunnen werken.1310 Zowel de werk-
gevers als de werknemers zijn enerzijds het doelwit en anderzijds een bond-
genoot of een te beschermen groep. Op deze redenering voortbouwend spelen de 
sociale bepalingen in de richtlijn ook een belangrijke rol. Enerzijds dienen deze 
ter bestraffing van de werkgever (die extra kosten moet maken), met als doel het 
aanbod voor werk zonder tewerkstellingsvergunning te verminderen. Anderzijds 
verplichten deze bepalingen de lidstaten om de slechte omstandigheden van de 
‘doelwitten’ van de richtlijn te verbeteren, waardoor werken zonder vergunning, 
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en daarmee samenhangend ook het verblijf zonder geldige verblijfstitel, 
aantrekkelijker wordt. Het is de vraag of de strafrechtelijke sancties in de 
Werkgeverssanctierichtlijn kunnen worden ingepast in de crimmigration 
literatuur. De vermeende afschrikwekkende werking voor werkgevers was ook 
de in Verenigde Staten een argument om strafrecht in te voeren. De richtlijn 
voldoet ‘formeel’ aan de beschrijving van crimmigration: de richtlijn verbindt 
strafrechtelijke gevolgen aan een migratierechtelijke overtreding. Echter, het is 
naar mijn mening niet voldoende enkel naar de strafrechtelijke instrumenten in 
de richtlijn te kijken. Dan komt het, door Mitsilegas beschreven, hybride 
karakter van de richtlijn aan het licht. Enerzijds zijn vreemdelingen zonder 
geldige verblijfsvergunning diegenen die de richtlijn beoogt te ‘bestrijden’, door 
middel van sancties en maatregelen voor hun werkgevers. Dit aspect valt zeker 
te zien als onderdeel van het Europese crimmigration proces. Het idee achter het 
voorschrijven van deze strafrechtelijke sancties (en de andere sancties en 
maatregelen) is duidelijk in lijn met een aspect van crimmigration: het harder 
optreden tegen vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel en degenen die hun 
verblijf mogelijk maken. Anderzijds erkent de richtlijn de vaak zwakke 
maatschappelijke en economische positie van de betrokken vreemdelingen en 
verbindt daar een aantal rechten aan (nabetaling loon, fictief dienstverband, 
klachtmechanisme enzovoorts). Het toekennen van bepaalde rechten en het 
verbeteren van de rechtspositie van vreemdelingen is juist tegenovergesteld aan 
crimmigration.1311 Vanwege het hybride karakter van de richtlijn kan niet 
eenduidig worden geconcludeerd dat de richtlijn tot het crimmigration proces 
behoort. Gesteld kan slechts worden dat de richtlijn deels wel en deels niet als 
crimmigration moet worden gezien. Dit benadrukt het bijzondere aspect van 
werkgeverssancties. Hoewel de degenen die het verblijf van vreemdelingen 
faciliteren in de Amerikaanse literatuur gelijkgesteld worden met de vreem-
delingen zelf, lopen de belangen van de werkgever en de vreemdeling niet altijd 
parallel. Kortom, er zijn op het eerste gezicht voldoende redenen om de 
gelijkenissen tussen de crimmigration ontwikkelingen en de strafrechtelijke 
werkgeverssancties in de richtlijn te onderzoeken. Uit dit hoofdstuk blijkt echter 
dat de richtlijn niet zomaar onder de, vrijwel altijd negatief beoordeelde, 
crimmigration ontwikkelingen valt te scharen.  

6.5 CONCLUSIE 

De Amerikaanse literatuur over crimmigration bevat een beschrijving van een 
ontwikkeling waarbij strafrecht en migratierecht steeds verder samensmelten. 
Een groot deel van de literatuur én de afwijzing van crimmigration gaat over het 
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ontduiken van waarborgen en daarmee samenhangende ‘ad hoc instrumentali-
sering’.1312 Daarmee wordt een manier van denken over het recht en juridische 
instituties bedoelt waarbij de overheid per geval of situatie het instrument 
uitzoekt waarmee het hardst en meest effectief kan worden opgetreden. Waar-
borgen voor de betrokken personen zijn slechts in zoverre relevant dat ze een 
effectieve handhaving niet in de weg mogen zitten. Wanneer crimmigration in 
een Europese context bekeken wordt is het belangrijk de verbondenheid met het 
strafrecht los te laten. Deze nadruk op het strafrecht is vanuit het Amerikaanse 
oogpunt van competentie te begrijpen, maar is voor Europa te beperkt.1313 
Bestuursrechtelijke handhaving valt in dat geval immers buiten de kaders van 
crimmigration terwijl in Europa juist de verschuiving weg van het strafrecht 
gepaard kan gaan met het inhoudelijke aspect van crimmigration. De Neder-
landse handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling voldoet bijvoor-
beeld wel aan het inhoudelijke aspect van crimmigration. De boetes zijn 
verhoogd, het aantal inspecties is toegenomen. De Beleidsregel boeteoplegging 
wet arbeid vreemdelingen, gecombineerd met de strikte gebondenheid aan die 
beleidsregels die de Afdeling zich, met name in de beginjaren, heeft opgelegd, 
kan in bepaalde gevallen kan leiden tot onevenredig hoge boetes, waarvan in het 
strafrecht geen sprake geweest zou zijn.1314 Ook blijkt bij de meest recente 
wijzigingen van de Wav dat de reden van het kabinet voor het overstappen van 
strafrecht naar bestuursrecht juist is gelegen in de minder kritische rol van de 
strafrechter.1315 Juridische kwalificatie of ordening zijn niet relevant. In die zin 
valt de Nederlandse praktijk goed te plaatsen in de crimmigration literatuur en 
het werk van Sklansky: er wordt gezocht naar het instrument waarmee zo hard 
en effectief mogelijk kan worden opgetreden. De rechtsbescherming is slechts 
van belang voor zover deze een effectieve handhaving niet in de weg zit. 

De richtlijn schrijft strafrechtelijke sancties voor tegen werkgevers van 
vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning. Op het eerste gezicht lijkt 
dat een schoolvoorbeeld van crimmigration, ware het niet dat de richtlijn ook 
veel waarborgen voor de betrokken vreemdeling bevat. De EU volgt weliswaar 
de tendens van criminalisering, maar slechts ten dele. De sociale aspecten van 
de richtlijn blijven overeind. Hoewel de richtlijn als doel heeft het verblijf 
zonder geldige verblijfstitel te bemoeilijken blijven de vreemdelingen zonder 
geldige verblijfstitel zelf buiten schot. Op grond van de richtlijn worden slechts 
de werkgevers aangepakt. Vanwege dat tweeledige karakter van de richtlijn kan 
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slechts worden geconcludeerd dat de keuzes die gemaakt zijn in richtlijn deels 
wel en deels niet passen in de crimmigration literatuur.  


