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STELLINGEN 

 

1. Vanwege het gebrek aan onderbouwing van de noodzaak van de 

strafrechtelijke sancties in de Werkgeverssanctierichtlijn was er, gelet 

op de rechtspraak van het Hof van Justitie,  onder de voormalige Eerste 

Pijler geen juridische grondslag voor het opnemen van deze 

strafrechtelijke sancties.  

 

2. Omdat de definitie van straf- en bestuursrecht per lidstaat zodanig kan 

verschillen dat een bepaald instrument in een de ene lidstaat onderdeel 

van het bestuursrecht is en hetzelfde instrument in een andere lidstaat 

onderdeel is van het strafrecht, is het gevolg van het voorschrijven van 

strafrecht in een richtlijn onvoorspelbaar. 

 

3. Het succes van de Werkgeverssanctierichtlijn hangt in belangrijke mate 

af van de inspanningen van de Commissie om de lidstaten te dwingen 

de kwalitatieve inspectienorm, zoals neergelegd in artikel 14 van de 

richtlijn, na te leven. 

 

4. Hoewel Nederland de eisen uit artikel 9 en 10 van de richtlijn strikt 

genomen niet juist heeft geïmplementeerd, voldoet Nederland wel aan 

de doelstelling van de richtlijn.  

 

5. Nu het door de Werkgeverssanctierichtlijn verplicht gestelde verhaal 

van de kosten van uitzetting in Nederland is verdisconteerd in de hoogte 

van de bestuurlijke boete dient een dergelijke boete te worden gematigd 

indien ten aanzien van de illegaal tewerkgestelde vreemdeling geen 

terugkeerprocedures worden uitgevoerd. 

 

6. Eventuele uitzetkosten kunnen om dezelfde reden als genoemd in 

stelling 5 niet verhaald worden op de (voormalig) referent indien met 

betrekking tot de vreemdeling een werkgever reeds een bestuurlijke 

boete heeft gekregen. 

 

7. Ter motivering van de evenredigheid van de hoogte van een 

bestuurlijke boete wegens overtreding van de Wav kan niet worden 

verwezen naar de boetenormbedragen in de bijlage bij de Beleidsregel 

boeteoplegging wet arbeid vreemdelingen 2013, nu niet is gebleken dat 

bij het vaststellen van deze beleidsregel door de minister van SZW een 

evenredigheidstoets heeft plaatsgevonden. 

 



8. Meer differentiatie van het boetenormbedrag naar soorten overtreders 

en overtredingen van de Wav doet niet af aan de effectiviteit van 

bestraffing. 

 

9. Door de steeds verdergaande convergentie tussen straf- en bestuursrecht 

wordt de discussie over de keuze tussen deze sanctiestelsels steeds 

minder interessant. De discussie over de minimale rechtsbescherming 

bij bestraffende sancties, ongeacht het rechtsgebied, is belangrijker. 

 

10. Om te kunnen onderzoeken of er ook in Europa sprake is van 

crimmigration moet de nadruk op strafrechtelijke instrumenten, die 

vanuit de Amerikaanse competentiedicussie goed te begrijpen is, 

losgelaten worden. 

 

11. Het is minstens zo uitdagend om jurisprudentie te veroorzaken als om 

deze academisch te beschrijven. 

 

12. De overeenkomsten tussen promotieonderzoek en zeezeilen zijn groot: 

het gaat langzaam, het is duur, het is koud en nat (althans, als je 

onderzoek doet op de zolder van de Oudemanhuispoort), het is bij tijd 

en wijle ontzettend saai, niemand begrijpt waarom je het doet en na 

afloop kijk je er met veel plezier op terug. 

 

    

 


