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HOOFDSTUK 7 – Conclusies 

7.1 INLEIDING 

In de Werkgeverssanctierichtlijn zijn, met betrekking tot de handhaving van het 
verbod op illegale tewerkstelling, bepalingen opgenomen die de lidstaten 
verplichten tot het implementeren van sancties en maatregelen voor werkgevers 
die zich schuldig maken aan illegale tewerkstelling. Onderdeel hiervan zijn 
strafrechtelijke sancties wanneer de illegale tewerkstelling onder bepaalde 
omstandigheden plaats heeft.1316 Ten aanzien van deze strafrechtelijke sancties 
zijn twee aspecten van belang. Het eerste aspect is de juridische grondslag. De 
bevoegdheid tot het opnemen van strafrechtelijke sancties bestaat, onder de 
voormalige Eerste Pijler, slechts voor zover die sancties onontbeerlijk zijn. Het 
tweede aspect is de opvattingen van de Commissie over de rol en effectiviteit 
van het strafrecht die uit de (totstandkoming van) de richtlijn blijken. Beiden 
aspecten zijn nauw met elkaar verbonden. De opvatting van de Commissie over 
de rol en effectiviteit van het strafrecht is de reden dat de Commissie de 
strafrechtelijke sancties als onontbeerlijk ziet. Volgens de Commissie is het 
strafrecht het enige effectieve middel tegen ‘bepaalde gewetenloze werk-
gevers’.1317 Beide aspecten van het opnemen van strafrechtelijke sancties in de 
richtlijn zijn in dit proefschrift onderzocht aan de hand van de handhaving in de 
twee onderzochte lidstaten, Nederland en Duitsland. Op basis hiervan kan 
worden beoordeeld of strafrechtelijke sancties in die lidstaten daadwerkelijk 
onontbeerlijk zijn. Daarbij zijn behoorlijk wat vraagtekens te plaatsen. Ten 
aanzien van de opvattingen van de Commissie over de rol en effectiviteit van het 
strafrecht is onderzocht of deze opvattingen in de onderzochte lidstaten worden 
gedeeld en of de handhavingspraktijk in Nederland en Duitsland deze opvattin-
gen ondersteunt. De opkomst van bestuursrechtelijke handhaving in deze lid-
staten heeft de opvattingen over de rol en effectiviteit van het strafrecht in die 
lidstaten doen veranderen. Het onderscheid tussen beide rechtsgebieden is aan 
het vervagen. Nu de opvattingen over de verhouding tussen straf- en bestuurs-
recht niet langer per se worden gedeeld door de lidstaten, is de koppeling die de 
Commissie veronderstelt tussen de inhoudelijke norm (intensieve handhaving) 
en het middel (strafrecht) niet langer in elke lidstaat van toepassing. Bovendien 
blijken de definities van de rechtsgebieden strafrecht en bestuursrecht tussen de 
lidstaten onderling zo te kunnen verschillen dat een bepaald instrument in de ene 
lidstaat als strafrecht en in de andere lidstaat als bestuursrecht kan worden 
gezien. Dit maakt dat de gevolgen van het voorschrijven van strafrechtelijke 
sancties onvoorspelbaar zijn, waardoor geen bijdrage kan worden geleverd aan 

                                                        
1316

 Zie hoofdstuk 2, par. 2.2.5. 
1317

 Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (21). 



HOOFDSTUK 7 

216 

 

het level playing field dat de Werkgeverssanctierichtlijn beoogt te bewerk-
stelligen. Ook past de richtlijn niet in de ontwikkelingen die worden beschreven 
in de crimmigration literatuur. Het hybride karakter van de richtlijn maakt het 
lastig om de richtlijn te zien als een onderdeel van die ontwikkelingen. Overi-
gens blijkt uit de Nederlandse handhavingspraktijk onder meer dat de nadruk 
van de crimmigration literatuur op het strafrecht te beperkt is. Relevante be-
stuursrechtelijke ontwikkelingen blijven daarbij namelijk buiten schot.  

In de slotbeschouwing komt de juridische grondslag voor het opnemen van 
strafrechtelijke sancties aan de orde en wordt de keuze voor het opnemen van 
deze strafrechtelijke sancties beoordeeld. Ik pleit in de slotbeschouwing voor 
vrijheid voor de lidstaten bij het kiezen van het meeste geschikte instrument ter 
verwezenlijking van de door de Commissie gestelde doelen. Daarnaast stel ik, 
gebaseerd op het onderzoek naar de handhaving in Nederland en Duitsland, dat 
het succes van de richtlijn voor een groot deel afhankelijk zal zijn van de 
inspanningen van de Commissie om toe te zien dat de lidstaten ‘adequate en 
doeltreffende’ inspecties uitvoeren. De lidstaten zijn hier op basis van artikel 14 
van de richtlijn toe verplicht. De crimmigration literatuur en de in dit proef-
schrift onderzochte handhavingsinstrumenten laten zien dat bij de keuze om 
over te schakelen van het ene handhavingsinstrument naar het andere, de 
rechtsbescherming vaak van ondergeschikt belang is. Ik ben dan ook van 
mening dat de academische discussie over het onderscheid tussen het strafrecht 
en het bestraffend bestuursrecht zich moet richten op het minimumniveau van 
waarborgen dat moet worden gegarandeerd wanneer de staat bestraffend 
optreedt.  

7.2 DE WERKGEVERSSANCTIERICHTLIJN 

7.2.1 ONONTBEERLIJKHEID VAN STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 

De verplichting uit de richtlijn voor de lidstaten om illegale tewerkstelling onder 
bepaalde omstandigheden strafbaar te stellen is summier onderbouwd. Het enige 
argument voor het opnemen van strafrechtelijke sancties kan worden gevonden 
in de preambule. Daar overweegt de Commissie dat bestuursrechtelijke sancties 
niet voldoende zijn om ‘bepaalde gewetenloze werkgevers af te schrikken’.1318 
In de volgende overweging stelt de Commissie: ‘Om de volledige doeltref-
fendheid van het algemene verbod te garanderen is het dus noodzakelijk meer 
afschrikwekkende sancties vast te stellen in ernstige gevallen’.1319 Hiermee 
wordt verwezen naar de strafrechtelijke sancties in artikel 9 van de richtlijn. Het 
HvJ EU heeft bepaald dat het voorschrijven van strafrecht onder de voormalige 
Eerste Pijler slechts is toegestaan indien het gaat om een ‘onontbeerlijke maat-

                                                        
1318

 Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (21). 
1319

 Preambule Richtlijn 2009/52/EG, onder (22). 
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regel die noodzakelijk is voor de volledige doeltreffendheid van de door de EG 
vastgestelde normen’.1320 Ondanks deze eis van onontbeerlijkheid is aan de 
keuze voor strafrechtelijke sancties in de richtlijn tijdens de totstandkoming van 
de richtlijn nauwelijks aandacht besteed. Opvallend is dat ook in de, nooit 
aangenomen, ontwerprichtlijnen van 1976 en 1978 strafrechtelijke werkgevers-
sancties waren opgenomen. Ook in deze richtlijnen ontbrak de onderbouwing 
van die keuze. De summiere onderbouwing in de huidige richtlijn is wellicht te 
verklaren door het feit dat het op verzoek van de Commissie, ter voorbereiding 
van het voorstel voor de Werkgeverssanctierichtlijn, door onderzoeksbureau 
GHK uitgevoerde onderzoek, in eerste instantie concludeerde dat strafrechtelijke 
handhaving niet noodzakelijk was.1321 Op verzoek van de Commissie is dit 
rapport herschreven, zodat het wel als basis kon dienen voor het opnemen van 
strafrechtelijke sancties. De keuze voor het opnemen van strafrechtelijke 
sancties lijkt daarom eerder te zijn gebaseerd op politieke overwegingen dan op 
(wetenschappelijke) kennis. Het is naar mijn mening zeer afkeurenswaardig om 
onderzoek naar beleidsopties te (laten) manipuleren om op die manier te doen 
voorkomen alsof politieke overwegingen worden ondersteund door gedegen 
onderzoek. 
 
7.2.2 DE ROL EN EFFECTIVITEIT VAN STRAFRECHT VOLGENS DE COMMISSIE 

De keuze van de Commissie om strafrechtelijke sancties op te nemen in de 
richtlijn is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen over de rol en effectiviteit 
van het strafrecht, die klaarblijkelijk niet zijn veranderd sinds de ontwerpricht-
lijnen van 1976 en 1978. De Commissie gaat uit van het strafrecht als ultimum 
remedium: het zwaarste instrument dat wordt ingezet bij zware overtredingen, 
wanneer andere sancties te kort schieten. Het doel dat de Commissie wil 
bereiken, het bestrijden van illegale tewerkstelling, is volgens de Commissie ten 
aanzien van bepaalde, gewetenloze werkgevers enkel te bereiken door het 
voorschrijven van strafrechtelijke sancties. Doel en instrument zijn onlos-
makelijk verbonden. De Commissie benadrukt hiermee het verschil tussen straf- 
en bestuursrechtelijke sancties. Enkel de strafrechtelijke sancties zijn onder 
bepaalde omstandigheden voldoende. 

7.3. HANDHAVING IN DE LIDSTATEN 

Zowel de onontbeerlijkheid van strafrechtelijke sancties ter handhaving van het 
verbod op illegale tewerkstelling als de opvattingen van de Commissie ten 
aanzien van de rol en effectiviteit van het strafrecht is in dit proefschrift ge-
analyseerd aan de hand van de handhaving in Nederland en in Duitsland.  

                                                        
1320

 HvJ EG 13 september 2005, AB 2005, 435, m.nt. De Moor – Van Vugt, r.o. 48. 
1321

 Zie hoofdstuk 2, par. 2.4.2.4. 
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7.3.1 RECHTSVERGELIJKING 

De twee onderzochte lidstaten en de richtlijn kunnen op een aantal punten met 
elkaar worden vergeleken. In het algemeen bestaan er grote overeenkomsten. 
Een aantal aspecten verdient de aandacht: de doelstelling van de handhaving, de 
keuze tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, de overige 
sancties en maatregelen en tot slot de feitelijke handhaving. 

7.3.1.1 DOELSTELLING 

Zowel de Commissie als Nederland en Duitsland streven intensieve en effec-
tieve handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling na. De doelstelling 
van de richtlijn is het bestrijden van illegale migratie door het verminderen van 
de mogelijkheden voor derdelanders zonder geldige verblijfstitel om in de EU 
illegaal te kunnen werken.1322 Daarnaast vreest de Commissie dat illegale 
tewerkstelling zorgt voor verliezen voor de overheidsfinanciën, neerwaartse 
druk op lonen en arbeidsomstandigheden, concurrentievervalsing en het 
ontbreken van ziekteverzekeringen en pensioenopbouw voor de illegaal 
werkende werknemers.1323 De richtlijn moet zorgen voor een level playing field 
voor werkgevers binnen de EU.1324 De richtlijn bevat niet alleen migratie-
rechtelijke maar ook arbeidsrechtelijke bepalingen, bijvoorbeeld over de 
nabetaling van loon. De derdelanders zonder geldige verblijfstitel vormen de 
groep van wie het verblijf door de richtlijn dient te worden bestreden. Maar, 
tegelijkertijd wordt deze groep ook gezien als een zwakke groep die bescher-
ming verdient. De kern van de richtlijn, mede gelet op zowel de juridische 
grondslag in het EU-verdrag als de plaats binnen het migratiebeleid van de EU, 
is echter duidelijk een migratierechtelijke. De bestrijding van illegale migratie 
moet dan ook als de belangrijkste doelstelling van de richtlijn gezien worden.  

Ook de Nederlandse Wav heeft een migratie- en een 
arbeidsmarktcomponent.1325 De Wav is niet enkel een sanctiewet, maar bevat 
ook de regeling inzake de verlening van vergunningen voor de tewerkstelling 
van vreemdelingen, hun toegang tot de nationale arbeidsmarkt en de nabetaling 
van loon. Het doel van de Wav is als volgt geformuleerd in de memorie van 
toelichting: restrictieve toelating van arbeidsmigranten; verbetering van de allo-
catie op de arbeidsmarkt; de bestrijding van illegale tewerkstelling en het laten 
van een zo groot mogelijke arbeidskeuze aan eenmaal duurzaam tot Nederland 
toegelaten vreemdelingen.1326  

                                                        
1322

 COM(2007) 249 def., p. 2. Zie hoofdstuk 2, par. 2.3.2. 
1323

 COM(2007) 249 def., p. 2. 
1324

 COM(2006) 402 def., p. 9. 
1325

 Zie hoofdstuk 3, par. 3.2.1. 
1326

 Kamerstukken II, 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 4. 
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Illegale tewerkstelling wordt in Duitsland benaderd vanuit een arbeids-
marktperspectief waar illegale tewerkstelling wordt gezien als een vorm van 
zwart werk. De in 2004 ingevoerde SchwarzArbG ziet dan ook niet specifiek op 
illegale tewerkstelling van vreemdelingen maar is een overkoepelende wet ter 
bestrijding van zwart werk.1327 Illegale tewerkstelling wordt daar als belangrijk 
onderdeel van gezien. In tegenstelling tot in Nederland en de richtlijn is het 
migratierechtelijke aspect in Duitsland van ondergeschikt belang. Dit blijkt 
mede uit het feit dat de Ordnungswidrigkeiten met betrekking tot illegale 
tewerkstelling zijn opgenomen in het Sozialgesetzbuch, dat met name betrekking 
heeft op de sociale zekerheid.1328 

7.3.1.2 STRAFRECHTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE SANCTIES 

De Werkgeverssanctierichtlijn laat de lidstaten voor eenvoudige overtredingen 
de vrijheid om zelf een sanctie-instrument te kiezen, zolang dit maar doel-
treffend, evenredig en afschrikwekkend is.1329 Daarnaast wordt een aantal 
aanvullende eisen aan de sancties gesteld.1330 Onder de in artikel 9, eerste lid, 
genoemde omstandigheden moet een inbreuk begaan door een natuurlijk 
persoon strafrechtelijk worden gehandhaafd.1331 Rechtspersonen moeten wel 
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor die overtredingen, maar dat hoeft niet 
per se strafrechtelijk. Daarnaast kent de richtlijn nog een aantal maatregelen die 
door de lidstaten zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk uitgevoerd kunnen 
worden.1332 De richtlijn is zodanig geformuleerd dat de lidstaten veel vrijheid 
krijgen bij het daadwerkelijk toepassen van de sancties.1333 

De overgang van strafrechtelijke naar bestuursrechtelijke handhaving in 
Nederland is voornamelijk gebaseerd op de wens om sneller en efficiënter op te 
treden tegen illegale tewerkstelling. Dit was dan ook het uitgangspunt voor de 
Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen uit 2005, waarmee de bestuurlijke 
boete in Nederland werd ingevoerd ter handhaving van de Wav. Het kabinet gaf 
bij de invoering vier redenen voor de noodzaak van intensivering van de hand-
having: verdringing van het legale arbeidsaanbod door illegaal aanbod, de 

                                                        
1327

 Hoofdstuk 5, par. 5.4.3. 
1328

 §404, par. 2, no. 3 SGB III. 
1329

 Art. 5, eerste lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
1330

 Maar die zijn ruim geformuleerd en geven de lidstaten de vrijheid een en ander naar eigen 

inzicht toe te passen. Art. 5, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
1331

 Het gaat om een overtredingen die blijven doorgaan of voortdurend worden herhaald; 

betrekking hebben op tewerkstelling van een aanzienlijk aantal derdelanders zonder geldige 

verblijfstitel; gepaard gaan met arbeidsgerelateerde uitbuiting; waarbij een slachtoffer van 

mensenhandel tewerkgesteld wordt of waarbij een minderjarige tewerkgesteld wordt. Art. 9, 

eerste lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
1332

 Art. 7 Richtlijn 2009/52/EG, het gaat daarbij om uitsluiting of terugvordering van subsidies, 

aanbestedingen, intrekking van vergunning, sluiting van bedrijven. 
1333

 Zie hoofdstuk 2, par. 3.2. 
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gevaren van arbeidsgerelateerde uitbuiting, concurrentievervalsing en de 
mogelijkheid om zonder geldige verblijfstitel in het onderhoud te kunnen 
voorzien.1334 Deze argumenten voor de noodzaak van een snellere en efficiëntere 
bestraffing werden aangevuld met een tweetal argumenten voor de overheveling 
van straf- naar bestuursrecht. Het kabinet was niet tevreden over de hoogte van 
de gemiddelde strafrechtelijke boete en bovendien verschilde de opgelegde 
boetes, voorgestelde transacties en het vervolgingsbeleid per arrondissement.1335 
Daarnaast was de doorlooptijd van constatering van de overtreding tot de 
oplegging van de strafrechtelijke boete te lang. Dit had onder andere te maken 
met de noodzaak het behaalde financieel voordeel voor de werkgever te 
berekenen, wat al snel enkele maanden in beslag nam.1336 Het berekenen van het 
financieel voordeel was noodzakelijk in de strafrechtelijke procedure om tot een 
evenredige sanctie te komen. Bij de bestuurlijke boete speelt het financieel 
voordeel geen enkele rol bij de bepaling van de hoogte van de boete. Met de 
bestuurlijke boete kan volgens het kabinet veel meer een lik-op-stuk beleid 
worden gevoerd dan met het strafrecht mogelijk is.1337 De redenen voor in-
voering van de bestuurlijke boete lagen dus deels in de door het kabinet 
veronderstelde onmogelijkheid de strafrechtelijke sancties te intensiveren.  

De verzwaring van de bestuursrechtelijke sancties en de definitieve 
overheveling van het strafrecht naar het bestuursrecht van de handhaving van 
het verbod op illegale tewerkstelling bij de Wet aanscherping handhaving en 
sanctiebeleid SZW-wetgeving in 2013 had tevens tot doel ‘de maatschappelijke 
norm dat misbruik een ernstige zaak is en streng bestraft moet worden, beter tot 
uitdrukking [te] laten komen. Dit moet een duidelijk signaal afgeven dat de 
samenleving fraude niet accepteert en dat fraude niet mag lonen.’1338 Het is een 
nieuwe ontwikkeling dat de nadruk op de morele afkeurenswaardigheid van 
overtredingen niet langer wordt verbonden aan het strafrecht. Morele afkeurens-
waardigheid wordt nu tot uitdrukking gebracht door zo snel en hard mogelijk te 
straffen, iets dat volgens het kabinet kan worden bereikt door decriminalisering 
en bestuurlijke bestraffing in plaats van andersom.1339 Uit de analyse van het 
keuzemodel voor sanctiestelsels en de ontwikkelingen van het strafrecht en 
bestraffend bestuursrecht in hoofdstuk 3 blijkt dat het onderscheid tussen 
strafrecht en bestraffend bestuursrecht in Nederland steeds onduidelijker wordt. 
De mogelijkheid om effectief en hard op te kunnen treden lijkt het enige 
overgebleven criterium om de keuze tussen toepassing van straf- en bestuurs-

                                                        
1334

 Kamerstukken II, 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 1. 
1335

 Kamerstukken II, 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 6. 
1336

 Kamerstukken II, 2005/06, 17 050 en 29 523, nr. 332, p. 4, zie ook hoofdstuk 3,  

par. 3.2.2.3. 
1337

 Kamerstukken II, 2003/04, 29 523, nr. 3, p. 2. 
1338

 Kamerstukken II, 2011/12, 33 207, nr. 3, p. 3. 
1339

 Zie hoofdstuk 3, par. 3.5. 
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recht op te baseren. Strafrecht is, in ieder geval bij overtreding van de Wav, niet 
langer het ultimum remedium. 

Oorspronkelijk kende Duitsland een scheiding tussen de ethisch neutrale 
Ordnungswidrigkeiten (feiten die bestuursrechtelijk bestraft worden) en de 
moreel afkeurenswaardige strafrechtelijke overtredingen. Deze dogmatische 
indeling is door de ontwikkeling van de Ordnungswidrigkeiten niet langer vol te 
houden.1340 Tegenwoordig geven, net als in Nederland, vooral praktische over-
wegingen de doorslag bij de keuze voor een sanctie-instrument, met name de 
werklast van de strafrechter en het OM. Opvallend aan de rechtsfiguur van de 
Ordnungswidrigkeit, in vergelijking met de Nederlandse bestuurlijke boete, is 
dat de beroepsprocedure wordt gevoerd bij de strafrechter. Toch wordt de 
Ordnungswidrigkeit expliciet niet tot het strafrecht gerekend in Duitsland. De 
juridische definitie van de sancties, en niet enige eigenschap van de verboden 
handeling, karakteriseert de Ordnungswidrigkeit.1341 

Het traditionele onderscheid tussen het straf- en bestuursrecht in Duitsland 
is echter niet helemaal verdwenen. In 2004 werden strafrechtelijke sancties 
ingevoerd voor illegale tewerkstelling onder bepaalde verzwarende omstan-
digheden. In de toelichting bij de Gesetz zur Intensivering der Bekämpfung von 
Schwarzarbeit wordt ter onderbouwing van de invoering van strafrechtelijke 
sancties het belang van het creëren van een nieuw ‘Unrechtsbewusstsein’ 
((on)rechtvaardigheidsgevoel) bij de bevolking ten aanzien van zwart werk 
benadrukt.1342 Voor het benadrukken van dat onrechtvaardigheidsgevoel wordt 
toch weer gekozen voor het strafrecht. Het huidige systeem van handhaving is 
een tussenweg tussen pragmatische en morele overwegingen: ‘eenvoudige’ 
overtredingen worden bestuursrechtelijk bestraft, waarmee de strafrechter en het 
OM worden ontlast. Overtredingen onder verzwarende omstandigheden worden 
via het strafrecht vervolgd, om de morele afkeurenswaardigheid tot uiting te 
brengen. Een belangrijk onderscheid tussen het straf- en bestuursrecht in 
Duitsland is dat rechtspersonen niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd,1343 
maar wel een Geldbusse kunnen krijgen vanwege het begaan van een Ordnungs-
widrigkeit.1344 De richtlijn houdt hier rekening mee door de daadwerkelijke 
strafrechtelijke vervolging enkel te eisen voor natuurlijke personen.1345 Ten 
aanzien van rechtspersonen mag worden volstaan met doeltreffende, evenredige 
en afschrikwekkende, maar niet per se strafrechtelijke, sancties.1346  

                                                        
1340

 Weigend 1994, p. 98, Van Daele 2000, p. 95. 
1341

 Weigend 1994, p. 98. 
1342

 BT-Drucks 15/2573, p. 1. 
1343

 Zie hoofdstuk 5, par. 5.3.2. 
1344

 § 30 OWiG. 
1345

 Art. 10 Richtlijn 2009/52/EG. Zie hoofdstuk 2, par. 2.2.5. 
1346

 Art. 12 Richtlijn 2009/52/EG. Zie hoofdstuk 2, par. 2.2.5. 
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7.3.1.3 OVERIGE SANCTIES EN MAATREGELEN 

De richtlijn bevat, naast de strafrechtelijke sancties, nog een aantal andere sanc-
ties en maatregelen.1347 Daarnaast voorziet de richtlijn in verplichtingen voor de 
werkgever zoals de controle van documenten van de werknemers en nabetaling 
van eventueel achterstallig loon.1348 Ook bestaat voor de lidstaten de verplich-
ting een klachtenregeling te faciliteren en zijn er enkele verplichtingen ten 
aanzien van inspecties opgenomen.1349 

Behalve de bestuursrechtelijke boete wordt in Nederland nog een aantal in-
strumenten toegepast met het doel illegale tewerkstelling tegen te gaan. Bedrijfs-
sluiting was voor sommige sectoren voor 2013 al mogelijk op gemeentelijk 
niveau, maar kan sinds 1 januari 2013 ook door ambtenaren van de minister van 
SZW worden opgelegd bij (herhaalde) recidive. Ook kunnen werkgevers op 
grond van de Aanbestedingswet 2012 worden uitgesloten van aanbestedingen na 
overtreding van de Wav. Sinds de aanscherping van de Wav in 2013 kunnen 
(gewezen) referenten ((rechts)personen die verantwoordelijk zijn voor een 
vreemdeling bij een versnelde verblijfsprocedure) aansprakelijk gesteld worden 
voor een deel van de terugkeerkosten wanneer terugkeerprocedures worden 
uitgevoerd ten aanzien van de vreemdeling.  

Naast de Geldbusse en strafrechtelijke consequenties kunnen er ook in 
Duitsland nog extra maatregelen worden genomen tegen werkgevers die zich 
schuldig maken aan illegale tewerkstelling. Daarnaast kunnen in Duitsland ook 
werknemers bestraft worden wegens het werken zonder geldige vergunning.  
Eén van de belangrijkste instrumenten is de mogelijkheid de werkgever een 
naheffing te geven voor niet afgedragen sociale lasten en belastingen. De 
ontlopen lasten worden nauwkeurig berekend. Dit past in de Duitse benadering 
waarin illegale tewerkstelling voornamelijk gezien wordt als een specifieke 
vorm van zwart werk. Werkgevers kunnen tot maximaal drie jaar worden 
uitgesloten van deelname aan aanbestedingen in de bouwsector.1350 Illegale 
tewerkstelling is een van de factoren die er toe kan leiden dat een ondernemer 
wordt aangemerkt als ‘onbetrouwbaar’ en zodoende een gedeeltelijk of geheel 
beroepsverbod opgelegd kan krijgen.1351 Daarnaast kunnen werkgevers aan-
sprakelijk worden gesteld voor een aantal kosten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om de kosten van uitzetting van de illegaal tewerkgestelde werknemer.1352  

Zowel in Nederland als in Duitsland is rond 2005 de handhaving van het 
verbod op illegale tewerkstelling gereorganiseerd. In Nederland betekende de 
introductie van de bestuurlijke boete dat de bestraffing sindsdien centraal afge-
                                                        
1347

 Zie hoofdstuk 2, par. 2.2. 
1348

 Respectievelijk art. 4 en 6 Richtlijn 2009/52/EG. 
1349

 Respectievelijk art. 13 en 14 Richtlijn 2009/52/EG. 
1350

 §21 SchwarzArbG. 
1351

 §35 par. 1 GewerbOrdnung. 
1352

 §66 par. 4 s. 1 AufenthG. 
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handeld wordt. De minister van SZW legt de boetes op. Bij de strafrechtelijke 
vervolging tot 2005 verschilde het vervolgingsbeleid en de strafeis per arron-
dissement. In Duitsland werd de handhaving die voorheen decentraal, in de 
Länder, was georganiseerd ook gecentraliseerd. De handhaving van het verbod 
op illegale tewerkstelling werd volgens Vogel gekarakteriseerd door decentrali-
satie en fragmentatie enerzijds (vanwege het federale karakter van de Duitse 
staat) en door samenwerking en het gebruik van centrale databases ander-
zijds.1353 Door de oprichting van de FKS, een federaal orgaan waarbij de lokale 
arbeidsinspecteurs en de douanebeambten die toezicht houden op illegale 
tewerkstelling zijn gebundeld, zijn de decentralisatie en fragmentatie vermin-
derd. Junkert en Kreienbrink concluderen dat, hoewel er nog mogelijkheden zijn 
voor verbetering, Duitsland beschikt over een breed en ontwikkeld scala van 
instrumenten voor de bestrijding van illegale tewerkstelling. Dit is te danken aan 
een combinatie van factoren, waarbij capaciteit en prioriteit voor de handhaving 
een voorname rol spelen.  

7.3.1.4 FEITELIJKE HANDHAVING 

Het oorspronkelijke voorstel voor de Werkgeverssanctierichtlijn bevatte een 
kwantitatieve inspectienorm. Deze norm hield in dat de nationale autoriteiten 
per jaar 10% van alle bedrijven dienen te inspecteren. Deze inspectienorm is pas 
op het laatste moment toegevoegd aan het voorstel. De impact van de inspectie-
norm is daarom niet onderzocht in de voorbereidende rapporten. Volgens 
Junkert en Kreienbrink zou de inspectie van 10% van de bedrijven in Duitsland 
ongeveer een miljard euro per jaar kosten.1354 De inspectienorm is in de onder-
handelingen met de lidstaten onmiddellijk gesneuveld. De richtlijn bevat echter 
nog steeds een artikel met inspectieverplichtingen voor lidstaten. De lidstaten 
zijn op basis van dat artikel verplicht doeltreffende en adequate inspecties te 
verrichten, gebaseerd op een risicobeoordeling.1355 Voor deze risicobeoordeling 
moet worden nagegaan in welke bedrijfstakken illegale tewerkstelling het meest 
voorkomt. Het aantal inspecties in elk van deze bedrijfstakken moet jaarlijks aan 
de Commissie worden gerapporteerd.1356 

Bij de overgang naar de bestuurlijke boete in Nederland in 2005 is ook de 
inspectiecapaciteit van de Inspectie SZW uitgebreid.1357 De Inspectie SZW voert 
gemiddeld zo rond de 10.000 inspecties per jaar uit waarbij wordt gecontroleerd 
op de verplichtingen van de Wav.1358 De Inspectie SZW werkt al een aantal jaar 
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 Vogel 2000, p. 340. 
1354

 Junkert & Kreienbrink 2008, p. 74. 
1355

 Art. 14, eerste lid, Richtlijn 2009/52/EG. 
1356

 Art. 14, tweede lid, Richtlijn 2009/52/EG. Deze rapportages zijn niet openbaar. De evaluatie 

van de richtlijn door de Commissie wordt in de zomer van 2014 verwacht. 
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 Kamerstukken II 2002/03, 28 600 XV, nr. 46. 
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 Zie hoofdstuk 3, par. 3.3.6.1. 
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met risicoprofielen per bedrijfstak.1359 De boetes in Nederland zijn bij de 
invoering van de bestuurlijke boete behoorlijk verhoogd in vergelijking met de 
boetes in het strafrecht en blijven vaak in stand bij de Afdeling. De imple-
mentatie van de richtlijn heeft aan de keuze voor instrumenten noch aan de 
feitelijke handhaving iets veranderd. 

Tot 2004 werd het Duitse systeem ter bestrijding van illegale tewerkstelling 
gekarakteriseerd door enerzijds decentralisatie en fragmentatie en anderzijds 
door samenwerking en het gebruik van centrale databases.1360 In 2004 is de 
handhaving volledig gereorganiseerd en is het BFD West (onderdeel van het 
ministerie van Financiën) verantwoordelijk voor het federale beleid van de 
toezichthouder.1361 In 2008 is de toezichthouder in de huidige vorm van start 
gegaan. In Duitsland daalt het aantal inspecties de laatste jaren van 10.000 in 
2010 tot 6.000 in 2012.1362 Naast de opgelegde bestuurlijke en strafrechtelijke 
boetes worden er wegens zwart werk regelmatig vrijheidsstraffen opgelegd. Ook 
worden behaalde voordelen teruggevorderd. Deze vorderingen blijken vaak 
oninbaar omdat de betrokken bedrijven al failliet zijn gegaan. Daarnaast worden 
veel boetes in bezwaar of beroep vernietigd of verminderd. Over de gemiddelde 
hoogte van de boetes is nauwelijks informatie beschikbaar. Verschillende 
onderzoeken naar de Duitse handhaving stellen dat, hoewel er zeker nog veel 
verbeterd kan worden, de handhaving effectief en succesvol is, hoewel deze niet 
zo streng lijkt als in Nederland. Net als in Nederland is noch de Duitse keuze 
voor sanctie-instrumenten noch de feitelijke handhaving significant aangepast 
ter implementatie van de richtlijn.1363 

 
7.3.2 ONONTBEERLIJKHEID VAN STRAFRECHTELIJKE SANCTIES IN DE LIDSTATEN 

De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling in Nederland en 
Duitsland vertoont een groot aantal overeenkomsten. Een deel van deze 
overeenkomsten zijn terug te vinden in de richtlijn. De belangrijkste overeen-
komst is dat de twee lidstaten voorzien in een veelomvattende aanpak. Het gaat 
hierbij om een raamwerk van verschillende sancties en maatregelen gecom-
bineerd met preventieve maatregelen. De illegaal tewerkgestelde vreemdeling 
kan rekenen op enkele rechten zoals de nabetaling van loon. In Duitsland gaan 
deze sociale bepalingen echter wel gepaard met de mogelijkheid een boete op te 
leggen aan de vreemdeling. Dit is te verklaren door het feit dat illegale tewerk-
stelling in Duitsland wordt gezien als zwart werk, waar dus ook de werknemer 
schuldig aan is. Net als in Duitsland is ook in Nederland de handhaving recen-
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 Zie de verschillende jaarverslagen van de Inspectie SZW. 
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 Vogel 2001, p. 340. 
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 Zie hoofdstuk 5, par. 5.5.2. 
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telijk gecentraliseerd en de inspectiecapaciteit uitgebreid. Het strafrecht is 
daarbij in Nederland echter expliciet verlaten, juist met als doel de handhaving 
te intensiveren. De centralisatie en uitbreiding van de inspectiecapaciteit hebben 
in beide lidstaten plaatsgevonden. Het uitgebreide raamwerk van sancties en 
(preventieve) maatregelen in combinatie met de reorganisaties en uitbreiding 
van de inspectiecapaciteit duidt op de aanwezigheid van capaciteit en prioriteit 
voor de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling in de betrokken 
lidstaten.  

Het grootste verschil ten aanzien van de handhaving van het verbod op 
illegale tewerkstelling in de twee lidstaten is de toepassing van strafrechtelijke 
instrumenten ten aanzien van natuurlijke personen. In Duitsland wordt het 
systeem dat de richtlijn voorschrijft al een aantal jaar gebruikt. Niets wijst erop 
dat die keuze, voor een combinatie van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
sancties, op zich zelf zorgt voor een hoger handhavingsniveau of noodzakelijk is 
voor de aanpak van illegale tewerkstelling. Het is slechts een onderdeel van een 
veel breder pakket maatregelen om de handhaving te intensiveren, zoals de 
centralisering van de handhaving en uitbreiding van de inspectiecapaciteit. De 
combinatie van maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, laat zien dat 
er prioriteit en capaciteit is voor de strijd tegen illegale tewerkstelling. Voor wat 
betreft de strafrechtelijke sancties in Duitsland moet worden opgemerkt dat 
hierbij ook vrijheidsstraffen aan de orde zijn. Het voorschrijven van de hoogte 
of het soort strafrechtelijke sancties behoort nu weer expliciet niet tot de com-
petentie van de Commissie onder de voormalige Eerste Pijler.1364 Kortom, zelfs 
als deze vrijheidsstraffen doorslaggevend zouden zijn voor het succes van de 
handhaving in Duitsland, kan dit gezien die beperkte Europeesrechtelijke 
bevoegdheid geen argument zijn om strafrechtelijke sancties in de richtlijn voor 
te schrijven. 

Een ander aspect van de strafrechtelijke handhaving in Duitsland is de 
onmogelijkheid rechtspersonen strafrechtelijk te vervolgen. Hier is in de 
richtlijn rekening mee gehouden door de eis van strafrechtelijke sancties te 
beperken tot natuurlijke personen.1365 In Nederland, waar rechtspersonen vaak 
het rechtssubject van de handhaving zijn, doet deze beperking van de straf-
rechtelijke sancties onmiddellijk af aan de toch al ter discussie staande 
effectiviteit van die strafrechtelijke sancties. Volgens de Commissie zijn de 
strafrechtelijke sancties noodzakelijk, maar door de beperking dat deze enkel 
tegen natuurlijke personen ingeroepen hoeven te worden brengt met zich mee 
dat in Nederland het grootste deel van de overtreders, ondanks het begaan van 
een overtreding zoals bedoeld in artikel 9 van de richtlijn, op grond van de 
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richtlijn toch niet per se strafrechtelijk vervolgd hoeft te worden, omdat het 
rechtspersonen betreft. Mijn indruk, gebaseerd op de rechtspraak, is dat juist de 
overtredingen onder de voorwaarden die op basis van artikel 9 van de richtlijn 
tot strafrechtelijke sancties moeten leiden, in Nederland vaak door worden 
begaan door rechtspersonen. 

De rechtsvergelijking laat ziet dat de keuze voor een specifiek 
(strafrechtelijk) instrument niet noodzakelijk is voor een hoog ontwikkeld 
handhavingssysteem. De overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland wat 
betreft andere aspecten van de handhaving zijn veel belangrijker dan het speci-
fieke instrument dat de lidstaten toepassen. Dit sluit aan bij de uitkomsten van 
het GHK onderzoek dat is uitgevoerd ter voorbereiding van de richtlijn, maar 
die door de Commissie zijn genegeerd. Beide lidstaten onderschrijven de 
doelstelling die de Commissie met de richtlijn wil bereiken. De Commissie ziet 
de koppeling tussen het doel (bestrijding van illegale tewerkstelling) en het 
middel (strafrechtelijke sancties) als noodzakelijk voor een succesvolle hand-
having. In Nederland is de strafrechtelijke handhaving juist verlaten om dat doel 
te bereiken. Duitsland hanteert eenzelfde systeem als de richtlijn voorstaat, maar 
er is niets dat er op wijst dat die verdeling tussen bestuursrechtelijke en straf-
rechtelijke handhaving doorslaggevend is voor een succesvolle handhaving. De 
reorganisatie en centralisatie, die gepaard ging met een vergroting van de 
inspectiecapaciteit, lijkt van groter belang te zijn geweest. In beide lidstaten 
blijkt dat de aanwezigheid van capaciteit en prioriteit voor de handhaving van 
het verbod op illegale tewerkstelling, die zich in deze lidstaten uit in reor-
ganisatie van de handhaving en uitbreiding van de inspectiecapaciteit, belang-
rijker is dan het soort instrument dat wordt toegepast.  

De Commissie, Nederland en Duitsland streven alle drie naar een inten-
sieve handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. Toch lopen de 
opvattingen over het meest geschikte instrument daarvoor uiteen. Dit heeft te 
maken met de opvattingen over de rol en effectiviteit van strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke handhaving. Dit komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

 
7.3.3 DE ROL EN EFFECTIVITEIT VAN STRAFRECHT IN DE LIDSTATEN 

Zowel Nederland, Duitsland als de Commissie streven naar een strengere en 
effectievere aanpak van illegale tewerkstelling. De verbondenheid tussen doel 
(bestrijding van illegale tewerkstelling) en middel (strafrechtelijke sancties) die 
de Commissie aan de richtlijn ten grondslag heeft gelegd gaat niet op bij de 
Nederlandse handhaving. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat 
de verschillen tussen het strafrecht en het bestraffend bestuursrecht, zowel in 
Nederland als Duitsland, steeds verder vervaagd zijn. 

In Nederland wordt het strafrecht door het kabinet, als middel ter bestrij-
ding van illegale tewerkstelling, gezien als een log apparaat met teveel waar-
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borgen. Gevolg hiervan is dat de strafrechtelijke sancties volgens het kabinet te 
laag zijn. Bovendien zijn de strafrechtelijke sancties lastig te verzwaren. Bij 
wetten zoals de Wav, waarbij in Nederland hechtenis of de inzet van zware 
opsporingsbevoegdheden niet aan de orde zijn, heeft de bestuurlijke boete het 
strafrecht verdrongen als zwaarste middel.1366 De strafrechtelijke handhaving is 
dan ook sinds 2005 voor het grootste deel, en sinds 2013 volledig, vervangen 
door bestuursrechtelijke handhaving. Strafrechtelijke bestraffing is volgens het 
kabinet niet streng en effectief genoeg om goed te kunnen handhaven. Voor het 
gewenste niveau van handhaving zijn, volgens het Nederlandse kabinet, bestuur-
lijke boetes nodig. Deze opvatting staat diametraal tegenover de opvatting van 
de Commissie die juist van mening is dat bestuursrechtelijke sancties niet in alle 
gevallen voldoende zijn en dat in die gevallen strafrecht moet worden toegepast. 
Nederland volstaat ter implementatie van de strafrechtelijke bepalingen uit de 
richtlijn met een nauwelijks toegepast artikel uit het Wetboek van Strafrecht; de 
feitelijke handhaving blijft plaats vinden door middel van bestuurlijke boetes.1367 
Hoewel Nederland feitelijk geen strafrechtelijke handhaving toepast, past het 
Nederlandse handhavingssysteem wel in het doel van de richtlijn: intensivering 
van de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. Door het voor-
schrijven van strafrechtelijke sancties miskent de Commissie de opkomst van 
bestuursrechtelijke handhaving. Het blijkt dat de vooronderstellingen die aan de 
keuze voor het strafrecht ten grondslag liggen niet langer onverkort worden 
gedeeld door de lidstaten. Dit levert problemen op nu de Commissie een inhou-
delijke norm (effectiviteit) per definitie verbindt aan een specifiek instrument 
(strafrecht). In Nederland lopen deze inhoudelijke norm en het specifieke 
instrument niet synchroon. Daardoor ontstaat de situatie dat in Nederland ter 
implementatie gekozen moet worden om ófwel aan de inhoudelijke norm te 
voldoen óf aan het voorgeschreven instrument.1368 

Ook met betrekking tot de strafrechtelijke bevoegdheden om bedrijven te 
sluiten wanneer deze zich schuldig maken aan illegale tewerkstelling of de 
vergunning in te trekken was het kabinet, net als bij de strafrechtelijke hand-
having van de Wav, ontevreden over het resultaat. De handhaving op gemeen-
telijk niveau is bij de beslissing de preventieve stillegging in te voeren buiten 
beschouwing gelaten, terwijl gemeenten wel degelijk optreden tegen illegale 
tewerkstelling door middel van sluiting of intrekking van vergunningen. De 
burgemeester beschikt over verschillende instrumenten, maar al deze instru-
menten zijn beperkt tot bepaalde sectoren. Uit het onderzoek naar de feitelijke 
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handhaving blijkt dat handhaving nauw samenhangt met de aanwezigheid van 
prostitutie binnen de gemeente. Hoe groot of klein de gemeente ook is, tegen 
seksinrichtingen wordt handhavend opgetreden. Een belangrijke sector waar niet 
door gemeenten kan worden opgetreden tegen illegale tewerkstelling is de land- 
en tuinbouw. Hier ontbreken juridische mogelijkheden voor gemeentelijke 
handhaving en, daarmee samenhangend, besteden de meeste landelijke gemeen-
ten weinig tot geen aandacht aan illegale tewerkstelling binnen de land- en 
tuinbouw. Deze gemeenten zijn voornamelijk bezig met het voorkomen en 
bestrijden van eventuele overlast door werknemers die legaal zijn tewerk-
gesteld. De preventieve stillegging die op 1 januari 2013 is ingevoerd is een veel 
bredere bevoegdheid dan de gemeentelijke bevoegdheden, waarbij in alle 
sectoren kan worden opgetreden. In tegenstelling tot de voormalige straf-
rechtelijke bevoegdheid kan de minister zelf beslissen omtrent de oplegging van 
de preventieve stillegging. Dit past in het beeld van de Nederlandse handhaving 
uit hoofdstuk 3. Er is sprake van centralisatie vanwege onvrede of onbekendheid 
met de uitvoering door andere actoren. De reactie daarop is de introductie van 
een algemene, brede bevoegdheid voor de ambtenaren van de minister van 
SZW. De handhaving in de gemeenten is daar zoals gezegd in het geheel niet bij 
aan de orde gekomen. Door de introductie van de preventieve stillegging zal de 
bevoegdheid tot stillegging niet langer afhankelijk zijn van de sector waarin de 
overtredingen plaatsvinden, zoals wel het geval is bij gemeentelijke handhaving. 
Hierdoor komen ook bedrijven in andere sectoren met veel illegale tewerk-
stelling zoals de land- en tuinbouwsector in beeld voor stillegging. Naast de 
verschillen tussen sectoren ontstaat er door de centralisatie minder afhanke-
lijkheid van gemeenten, waardoor beleidsverschillen tussen gemeenten niet 
langer relevant zijn. Ondanks het uitgangspunt dat de preventieve stillegging pas 
bij herhaalde recidive wordt opgelegd is het niet waarschijnlijk dat Nederland 
met deze bevoegdheid niet voldoet aan mogelijkheid tot het sluiten van bedrij-
ven die de richtlijn eist.1369 

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat de keuze voor strafrecht of bestuursrecht 
niet doorslaggevend is voor het niveau van de handhaving. Aan beide keuzes 
liggen dezelfde ideeën en doelstellingen ten grondslag. Het instrument waarmee 
deze doelstelling het best bereikt kan worden, kan per lidstaat verschillen. Een 
belangrijk aspect daarbij is het beschikbaar stellen van capaciteit voor, en verle-
ning van prioriteit aan, de handhaving. De keuze van de Commissie voor de 
inzet van strafrechtelijke instrumenten is gebaseerd op vooronderstellingen over 
de rol en effectiviteit van het strafrecht. De rechtsvergelijking toont echter aan 
dat deze opvattingen niet voor elke lidstaat opgaan. 
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7.4 VERHOUDING STRAF- EN BESTUURSRECHT 

De rechtsvergelijking laat zien dat de vooronderstellingen die de Commissie aan 
het strafrecht ten grondslag legt niet in elke lidstaat wordt gedeeld. Dit kan deels 
worden verklaard door de vervaging van het onderscheid tussen straf- en 
bestuursrechtelijke sancties. In deze conclusie is al aan de orde gekomen dat 
zowel in Nederland als Duitsland het onderscheid tussen strafrechtelijke en 
bestraffende, bestuursrechtelijke sancties aan het vervagen is.  

Omdat bestuursrechtelijke bestraffing in Nederland bij de handhaving van 
het verbod op illegale tewerkstelling als effectiever wordt beschouwd dan 
strafrechtelijke bestraffing neemt de bestuursrechtelijke bestraffing ook de rol 
van het strafrecht als ultimum remedium over. Het aanvankelijke onderscheid 
tussen de ethische neutraliteit van de Duitse Ordnungswidrigkeiten tegenover de 
moreel afkeuringswaardige strafrechtelijke overtredingen is niet langer 
evident.1370 Echter, hoewel het onderscheid de afgelopen decennia is ver-
vaagd,1371 is dit onderscheid nog terug te vinden in de Duitse handhaving van het 
verbod op illegale tewerkstelling. Overtreding van het verbod op illegale 
tewerkstelling is een Ordnungswidrigkeit, maar zodra er sprake is van een 
verzwarende omstandigheid valt de overtreding onder het strafrecht.  

Niet alleen binnen de onderzochte lidstaten is het onderscheid tussen 
strafrecht en bestuursrecht niet langer evident. Ook tussen deze lidstaten kunnen 
de opvattingen over de juridische indeling van bepaalde instrumenten sterk 
uiteenlopen. Uit de rechtsvergelijking blijkt dat de afbakening van het strafrecht 
en het bestuursrecht tussen Nederland en Duitsland sterk verschilt. Het Duitse 
Ordnungswidrigkeitenverfahren, dat expliciet niet tot het strafrecht wordt 
gerekend, wordt na beroep door de strafrechter afgehandeld.1372 In het Duitse 
systeem wordt een instrument gekarakteriseerd aan de hand van de vervolgende 
instantie. Bij een Ordnungswidrigkeit is dat een bestuursorgaan en het instru-
ment wordt derhalve tot het bestuursrecht gerekend. Materieel is dit hetzelfde 
instrument als de Nederlandse strafbeschikking die juist expliciet tot het 
strafrecht gerekend wordt.1373 Hoewel de strafbeschikking ook door een ander 
bestuursorgaan dan het OM kan worden opgelegd, geeft de afhandeling na 
verzet bij de strafrecht de doorslag bij de karakterisering van het instrument.1374  
Dat dit verschil tussen lidstaten problemen kan opleveren bij opnemen van straf-
rechtelijke sancties in een richtlijn zal ik laten zien aan de hand van een voor-
beeld. Stel dat Duitsland ter bestraffing van illegale tewerkstelling geen straf-
rechtelijke sancties kent, maar een overtreding enkel kwalificeert als een Ord-
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nungswidrigkeit, en Nederland handhaaft de illegale tewerkstelling door middel 
van een strafbeschikking. Wanneer een richtlijn dan strafrechtelijke handhaving 
verlangt ontstaat er voor Duitsland een implementatieverplichting, de hand-
having is daar immers bestuursrechtelijk. Voor Nederland ontstaat deze 
verplichting in de geschetste situatie niet terwijl materieel gezien hetzelfde 
instrument wordt toegepast als in Duitsland.  

Kortom, uit dit onderzoek blijkt dat de rol en functie van het strafrecht in 
de lidstaten aan verandering onderhevig is. Door recente ontwikkelingen zijn de 
verhouding en verschillen tussen het strafrecht en bestraffend bestuursrecht 
binnen de lidstaten niet langer evident. Zolang er geen consensus is tussen de 
lidstaten en de Commissie over de rol en effectiviteit van strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke sancties kan het gebeuren dat de koppeling tussen het doel en 
het gekozen middel niet voor elke lidstaat optimaal is. Zolang de discussie over 
de grondslag voor de keuze voor het een of het andere instrument, en de vraag 
tot welk rechtsgebied een bepaald instrument nu eigenlijk behoort, voortduurt 
zal het effect van het voorschrijven van specifiek strafrechtelijke instrumenten 
in bepaalde lidstaten onvoorspelbaar zijn. Dit wordt versterkt door het feit dat 
deze problematiek zich niet alleen binnen lidstaten afspeelt, maar ook tússen 
lidstaten. De convergerende ontwikkelingen van het strafrecht en het bestraffend 
bestuursrecht in verschillende lidstaten leidt ertoe dat classificatie van bepaalde 
instrumenten per lidstaat kan verschillen. De gevolgen hiervan komen in de 
slotbeschouwing aan de orde. 

7.5 CRIMMIGRATION 

De crimmigration literatuur beschrijft een relatief recente ontwikkeling bestaan-
de uit de convergentie van het strafrecht en het migratierecht: migratie-
rechtelijke overtredingen krijgen strafrechtelijke consequenties en strafrechte-
lijke overtredingen krijgen migratierechtelijke consequenties. Zowel voor de 
vreemdeling zelf als voor de facilitator: degene die de binnenkomst of het 
verblijf voor vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel mogelijk maakt. De 
totstandkoming van de richtlijn noch de handhaving in de onderzochte lidstaten 
kan een verklaring kan geven voor het opnemen van de strafrechtelijke sancties 
in de richtlijn. In dit proefschrift is daarom ook onderzocht in hoeverre de 
richtlijn past binnen de in de crimmigration literatuur beschreven ontwik-
kelingen. Op het eerste gezicht lijkt het opnemen van strafrechtelijke werk-
geverssancties in de Werkgeverssanctierichtlijn goed te passen in de 
crimmigration ontwikkeling, die immers ook begon met de invoering van 
strafrechtelijke werkgeverssancties. Dit was dan ook de reden in de 
crimmigration literatuur te zoeken naar een verklaring voor de strafrechtelijke 
werkgeverssancties in de richtlijn.    
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Daarbij valt op dat in de Amerikaanse literatuur over crimmigration de 
bevoegdhedenstrijd tussen de federale overheid en de staten een belangrijke rol 
speelt; migratierecht is immers een zaak van de federale overheid en het 
strafrecht van de staten. Dit is het formele aspect van crimmigration. Het inhou-
delijke aspect van crimmigration omvat de gevolgen voor de rechtsbescherming 
van vreemdelingen. Strafrechtelijke bevoegdheden worden in het vreem-
delingenrecht geïncorporeerd, maar de bijbehorende rechtsbescherming niet. 
Volgens Sklansky maakt crimmigration daarom dan ook deel uit van de ‘ad hoc 
instrumentalisering’ van het strafrecht.1375 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. 
Juridische categorieën en consistentie zijn van ondergeschikt belang.1376 De 
keuze tussen het toepassen van strafrecht of de civil sanction uit het migratie-
recht is dan enkel gebaseerd op wat de meest efficiënte weg is voor de staat, de 
rechtsbescherming voor de burger is van ondergeschikt belang. 

 
7.5.1 BEPERKING TOT STRAFRECHT 

Maar wanneer men in Europa, in navolging van de VS strikt kijkt naar de 
samensmelting tussen strafrecht en migratierecht voltrekken bepaalde relevante 
ontwikkelingen zich buiten het blikveld van de onderzoeker. De handhaving in 
het bestuursrecht valt bijvoorbeeld buiten de strikt formele benadering van de 
crimmigration literatuur in de VS. In Europa kan juist de verschuiving weg van 
het strafrecht gepaard gaan met het inhoudelijke aspect van crimmigration. 
Verminderde rechtsbescherming gaat niet gepaard met de introductie van straf-
rechtelijke bevoegdheden en instrumenten, maar met het verlaten van de 
strafrechtelijke bevoegdheden en instrumenten. Het inhoudelijke aspect van 
crimmigration zou dan daarom ook niet exclusief aan het strafrecht verbonden 
moeten zijn, maar ook moeten worden onderzocht in de context van bestuurs-
rechtelijke handhaving. De bestuurlijke boete is een vorm van decrimi-
nalisering,1377 maar kijkend naar de belangrijkste inhoudelijke kenmerken van 
crimmigration is de overgang naar de bestuurlijke boete echter wel een voor-
beeld van crimmigration. De boetes zijn verhoogd, het aantal inspecties is 
toegenomen. De overgang naar de bestuursrechter heeft gezorgd voor een 
minder strenge toets met betrekking tot evenredigheid en verwijtbaarheid.1378 
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 Sklansky 2012. 
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 Sklansky 2012, p. 161. 
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 Ook via de band van art. 6 EVRM moeten bestuurlijke boetes nog steeds worden gezien als 

een bestuursrechtelijke bevoegdheid. Hoewel bestuurlijke boetes onder het begrip criminal 

charge van het EVRM vallen, spreekt ook het EHRM van ‘decriminalisering’, bijvoorbeeld in 

de zaak Özturk, EHRM 21 februari 1984, Özturk, NJ 1988, 937. 
1378

 Zie par. 3.3.6 en 3.3.7 van hoofdstuk 3. 
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Ook de ontwikkeling die volgens Sklansky ten grondslag ligt aan crimmigration 
is bij de handhaving van de Wav sterk aanwezig. De keuze voor volledige 
bestuursrechtelijke handhaving bij de invoering van de Wet aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving is enkel gebaseerd op het zo hard 
en effectief kunnen bestraffen van de overtreder. Het strafrecht is daarvoor te 
log en omgeven door teveel waarborgen, aldus de wetgever. De rechtsbescher-
ming van de betrokken burger is bij deze keuze slechts in zoverre relevant dat 
deze een effectieve handhaving niet in de weg mag zitten. Samenvattend moet 
dus worden voorkomen dat relevante ontwikkelingen zoals de bestuurlijke boe-
tes zich buiten het blikveld van de studie naar crimmigration in Europa vol-
trekken. Deze studie moet zich derhalve dus niet enkel richten op het strafrecht. 
 
7.5.2 DE WERKGEVERSSANCTIERICHTLIJN ALS ONDERDEEL VAN 

CRIMMIGRATION 

De Werkgeverssanctierichtlijn lijkt op het eerste gezicht te passen in de ontwik-
keling van crimmigration. Het gaat om het introduceren van strafrechtelijke 
consequenties voor een migratierechtelijke overtreding. Echter, de positie van de 
vreemdeling zelf wordt door de richtlijn versterkt, iets dat bij crimmigration 
juist niet het geval is. De EU volgt maar ten dele de tendens van crimmigration. 
Hoewel de richtlijn als doel heeft het verblijf zonder geldige verblijfstitel te 
bemoeilijken blijven de vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel buiten schot. 
Vanwege dat hybride karakter van de richtlijn kan slechts worden gecon-
cludeerd dat de richtlijn deels wel en deels niet als voorbeeld van crimmigration 
in Europa te zien is. 

7.6 SLOTBESCHOUWING 

7.6.1 JURIDISCHE GRONDSLAG 

Er kunnen grote vraagtekens worden geplaatst bij de vermeende onontbeerlijk-
heid van de strafrechtelijke sancties in de Werkgeverssanctierichtlijn. Uit de 
onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van het voor-
stel voor de richtlijn blijkt deze onontbeerlijkheid niet. Ook uit de bestudering 
van de handhaving in Nederland en Duitsland blijkt deze onontbeerlijkheid niet. 

Een belangrijk gevolg van deze conclusie betreft de juridische grondslag 
voor het opnemen van de strafrechtelijke sancties. Onder de voormalige Eerste 
Pijler is het opnemen van strafrechtelijke sancties, gelet op de jurisprudentie van 
het HvJ EU, slechts toegestaan wanneer deze sancties onontbeerlijk zijn voor 
‘de volledige doeltreffendheid van de door de EG vastgestelde normen’.1379 Uit 
dit onderzoek blijkt dat de keuze voor strafrechtelijke sancties niet doorslag-
gevend is voor de handhaving in de onderzochte lidstaten. Dat betekent dat er 
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kan worden volstaan met andere instrumenten. Uit die conclusie volgt dat de 
strafrechtelijke sancties niet onontbeerlijk zijn voor de volledige doeltref-
fendheid van de door de EU vastgestelde normen. In dat geval is het dus de 
vraag of er überhaupt wel een grondslag voor het opnemen van strafrechtelijke 
sancties bestond. Uiteraard is het in principe mogelijk dat de onontbeerlijkheid 
is gebaseerd op redenen die mij niet bekend zijn geworden. Dat neemt niet weg 
dat de Commissie de onontbeerlijkheid op geen enkele wijze heeft onderbouwd. 
Gelet op de zojuist genoemde jurisprudentie van het HvJ EU had de Commissie 
dat wel moeten doen. De meest waarschijnlijke verklaring voor het gebrek aan 
onderbouwing is dat deze er simpelweg niet is; uit de eerste versie van het 
voorbereidende rapport bleek immers dat strafrechtelijke sancties niet nood-
zakelijk zijn voor een succesvolle handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling.1380 

 
7.6.2 KEUZE VOOR STRAFRECHT 

De bevindingen in dit proefschrift geven aanleiding de keuze om strafrechtelijke 
sancties op te nemen in de richtlijn kritisch te beoordelen. Daarbij speelt een 
aantal overwegingen een rol, die ook breder toepasbaar zijn dan enkel bij de 
handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. 

De tegengestelde opvattingen over de rol en effectiviteit van strafrecht, 
zoals beschreven in paragraaf 7.3.3 van dit hoofdstuk, levert problemen op nu de 
Commissie een inhoudelijke norm (effectieve handhaving van het verbod op 
illegale tewerkstelling) per definitie verbindt aan een specifiek instrument 
(strafrechtelijke sancties). In Nederland lopen deze inhoudelijke norm en het 
specifieke instrument niet synchroon. Daardoor ontstaat de situatie dat in 
Nederland ter implementatie moet worden gekozen om ófwel aan de inhou-
delijke norm te voldoen óf aan het voorgeschreven instrument. Nederland heeft 
er in dit geval voor gekozen aan de inhoudelijke norm te voldoen en voor wat 
betreft de implementatie van de strafrechtelijke sancties te volstaan met 
nauwelijks gebruikte bepaling in het Wetboek van Strafrecht.1381 Bovendien 
blijkt uit de rechtsvergelijking dat de juridische ordening van instrumenten per 
lidstaat danig kan verschillen. Het Duitse, bestuursrechtelijke, Ordnungswidrig-
keitenverfahren vertoont grote gelijkenis met de Nederlandse strafbeschikking, 
die tot het strafrecht wordt gerekend. Dit zou er theoretisch toe kunnen leiden 
dat bij implementatie van de richtlijn de ene lidstaat zijn handhaving moet 
aanpassen terwijl een andere lidstaat hetzelfde instrument kan blijven gebruiken, 
omdat dat instrument daar anders wordt gekwalificeerd. Dat maakt de uitwer-
king van het voorschrijven van strafrechtelijke sancties onvoorspelbaar. Een 
ander aspect van de verschillen tussen Nederland en Duitsland is de straf-
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rechtelijke vervolging van rechtspersonen. Omdat het in Duitsland niet mogelijk 
is rechtspersonen strafrechtelijk te vervolgen, is de verplichting illegale tewerk-
stelling onder bepaalde omstandigheden strafrechtelijk te vervolgen beperkt tot 
natuurlijke personen.1382 Hoewel er geen exacte cijfers over bekend zijn, leert 
een blik op de Nederlandse boetejurisprudentie dat een overgroot deel van de 
bestuurlijke boetes in het kader van de Wav (en zeker de boetes voor over-
tredingen die op basis van de richtlijn strafrechtelijke vervolgd zouden moeten 
worden) wordt opgelegd aan rechtspersonen. Ook dit voorbeeld laat zien dat het 
effect van het voorschrijven van strafrechtelijke sancties erg afhankelijk is van 
de nationale rechtsstelsels.  

Deze overwegingen leiden tot de conclusie dat de Commissie er goed aan 
zou doen de keuze voor de sanctie-instrumenten over te laten aan de lidstaten, 
die op basis van de nationale situatie het juiste instrument kunnen kiezen. De 
uitwerking van het voorschrijven van strafrechtelijke sancties in een richtlijn is 
immers onvoorspelbaar. Kortom, een terugkeer naar de traditionele rol van de 
richtlijn waarin de Commissie de te behalen doelen stelt, maar de uitvoering 
daarvan aan de lidstaten overlaat. Dit is in de Werkgeverssanctierichtlijn wel 
gedaan ten aanzien van de op te leggen financiële sancties. Het was beter ge-
weest in zijn algemeenheid vast te houden aan gebruikelijke beschrijving van de 
toe te passen sancties, namelijk: doeltreffend, proportioneel en afschrikwek-
kend.1383 

 
7.6.3 CAPACITEIT EN PRIORITEIT VOOR DE HANDHAVING 

Uit de rechtsvergelijking is gebleken dat het gebruik van strafrechtelijke sancties 
niet doorslaggevend is voor een intensieve handhaving van het verbod op il-
legale tewerkstelling. Uit de uitgebreide reorganisaties van de handhaving en 
uitbreiding van de inspectiecapaciteit in de lidstaten blijkt de aanwezigheid van 
capaciteit en prioriteit voor de handhaving van het verbod op illegale tewerk-
stelling. Het soort instrument waarmee de handhaving plaatsvindt, is onder-
geschikt aan het feit dat er daadwerkelijke geïnspecteerd en gehandhaafd wordt. 
Overigens blijkt ook uit het voorbereidende GHK rapport dat de lidstaten al 
beschikken over voldoende handhavingsinstrumenten maar dat het vaak schort 
aan de daadwerkelijke inspecties en handhaving. Het EESC benadrukte in haar 
advies bij de totstandkoming van de richtlijn dat het gebrek aan capaciteit bij 
toezichthouders in verhouding met het grote aantal te controleren bedrijven zal 
zorgen voor problemen bij de uitvoering van de richtlijn.1384 Ook volgens het 
Comité van de Regio’s zijn extra inspecties nodig om illegale tewerkstelling te 
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voorkomen.1385 Op het laatste moment heeft de Commissie in de richtlijn een 
kwantitatieve inspectienorm opgenomen waarbij jaarlijks 10% van de bedrijven 
in een lidstaat gecontroleerd moest worden. Met deze inspectienorm is bij de 
onderhandelingen onmiddellijk korte metten gemaakt door de lidstaten. Dat past 
in de houding van de lidstaten bij de onderhandelingen, die bij elke bepaling 
probeerden de verplichtingen voor de lidstaten in te perken.1386 Toch valt het op 
basis van de informatie uit het GHK rapport, dat wordt bevestigd door mijn 
onderzoek, moeilijk te begrijpen dat de Commissie, tegen de zin van veel 
lidstaten, standvastig heeft vastgehouden aan de strafrechtelijke sancties (die 
eigenlijk niet noodzakelijk waren) en tegelijkertijd niet veel moeite lijkt te 
hebben gedaan voor de inspectienorm. Daarbij moet worden gezegd dat de 
inspectienorm zonder enige vorm van voorafgaand onderzoek is vastgesteld op 
10%. Het blijft dus gissen hoe realistisch en effectief deze norm was geweest. 

Voor bereiken van de doelstelling van de richtlijn is naar mijn mening, 
ondanks het schrappen van de kwantitatieve inspectienorm, artikel 14 van de 
richtlijn, dat betrekking heeft op de inspecties door de lidstaten, doorslaggevend. 
Dit artikel verplicht de lidstaten doeltreffende en adequate inspecties uit te 
voeren.1387 De inspecties moeten gebaseerd zijn op risicoprofielen van verschil-
lende bedrijfstakken. Elk jaar dienen de lidstaten aan de Commissie te rappor-
teren over de uitgevoerde inspecties. Dit artikel is voor de Commissie de sleutel 
om lidstaten te dwingen daadwerkelijk op te treden tegen illegale tewerkstelling. 
Hoewel niet zo absoluut geformuleerd als de 10% norm, kan de eis van doeltref-
fende en adequate handhaving wel voldoende zijn. Het succes van deze bepaling 
is uiteraard in grote mate afhankelijk van de inspanningen van de Commissie. 

Voor een succesvolle toepassing van de richtlijn zal de Commissie een 
uitgebreide rapportage van de lidstaten moeten eisen en, belangrijker nog, actie 
moeten ondernemen tegen lidstaten waar de inspecties niet aan de eis van ‘doel-
treffend en adequaat’ lijken te voldoen. Op basis van artikel 16 van de richtlijn 
dient de Commissie in juli 2014, en vervolgens om de drie jaar, verslag uit te 
brengen aan de Raad en het EP. De lidstaten zijn verplicht de Commissie de 
informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het opstellen van het verslag. 
De richtlijn specificeert niet waar het verslag over moet gaan, maar de infor-
matie van de lidstaten moet in ieder geval betrekking hebben op de facilitering 
van klachten, de inspecties,1388 de nabetaling door werkgevers en de maatregelen 
uit artikel 7 van de richtlijn.1389 Gelet op de bevindingen in dit proefschrift zou 
het een goede zaak zijn wanneer de Commissie bij de verslaglegging niet enkel 
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kijkt naar de aanwezigheid en precieze juridische indeling van sancties en 
maatregelen maar de nadruk legt op de daadwerkelijke handhaving.  

 
7.6.4 DE ACADEMISCHE DISCUSSIE OVER DE VERHOUDING TUSSEN STRAF- EN 

BESTUURSRECHT 

De beschrijving van de crimmigration literatuur in dit proefschrift laat zien dat 
de verschuiving en veranderde verhouding tussen straf- en bestuursrecht  
gepaard kan gaan met verminderde rechtsbescherming. Zowel wat betreft de 
crimmigration literatuur als het voorschrijven van specifieke sancties in de 
richtlijn is de conclusie van dit proefschrift dat in beide gevallen de vervaging 
van het onderscheid tussen strafrechtelijke en bestraffende, bestuursrechtelijke 
sancties niet wordt onderkend. Het is daarom belangrijk in de academische 
discussie niet enkel naar één van de twee soorten instrumenten te kijken, maar 
beide rechtsgebieden gezamenlijk in ogenschouw te nemen. Gebaseerd op het 
werk van Sklansky zou de rechtsbescherming daarbij het belangrijkste punt van 
aandacht in de literatuur moeten zijn: wordt de rechtsbescherming gewaarborgd 
of wordt de rechtsbescherming juist als een obstakel gezien voor effectieve 
handhaving? De staat heeft de neiging te kiezen voor het instrument waarmee 
het hardst en effectiefst opgetreden kan worden. Dat betekent dat vaak wordt 
gekozen voor het instrument met de minste rechtsbescherming. Daarbij speelt de 
keuze voor het soort rechter een belangrijke rol. Rechtsbescherming, en met 
name de intensievere toets die de strafrechter ten aanzien van de evenredigheid 
en verwijtbaarheid in het geval van de Wav toepast, wordt meer en meer gezien 
als een beperking van effectief handhaven in plaats van een noodzakelijke 
beperking op de macht van de staat ter bescherming van haar burgers. Nu de 
staat de juridische ordeningen los laat bij de keuze voor een instrument zou ook 
de wetenschap zich voor wat betreft de verhouding tussen het strafrecht en het 
bestraffend bestuursrecht niet al te veel bezig moeten houden met twisten over 
de vraag of de bestuurlijke boete eigenlijk strafrecht is of de strafbeschikking 
eigenlijk bestuursrecht. Net als bij crimmigration kan de vervaging van het 
onderscheid tussen het strafrecht en het bestraffend bestuursrecht gepaard gaan 
met vermindering van de waarborgen. De academische discussie over de ver-
schillen en verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving 
zou zich daarom moeten richten op de vraag wat de minimumwaarborgen 
moeten zijn wanneer de staat bestraffend optreedt.  

Naar mijn mening is de rol van de Afdeling ten aanzien van de Wav-boetes 
te terughoudend. Hoewel de noodzaak tot strenger straffen vanuit het standpunt 
van het kabinet valt te begrijpen, leiden de grofmazige beleidsregels in combi-
natie met de zeer strikte toepassing van deze beleidsregels door de Afdeling in 
sommige gevallen tot onevenredige sancties. Het gebrek aan differentiatie in de 
beleidsregels naar het soort overtreder en het soort overtreding leiden ertoe dat 
kleinschalige, onbewuste overtredingen waarbij geen concurrentievoordelen zijn 
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behaald onevenredige boetes tot gevolg kunnen hebben. Volgens het kabinet 
zijn de hoge boetes noodzakelijk om overtreders bij te brengen dat illegale 
tewerkstelling niet is toegestaan. Naar mijn mening kan bij minder ernstige 
overtredingen echter worden volstaan met een lagere boete (zoals die in het 
strafrecht werden opgelegd) om de boodschap dat illegale tewerkstelling niet is 
toegestaan bij de overtreder in te prenten.   


