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Harry van Drongelen en Andrd van Rijsl

Een terugblik
Directe aanteiding voor de invoering van de

bestuurtijke handhaving van de Wav is de

motie-Dittrich, genoemde naar haar indiener,5

die op 30 mei 2000 door de Tweede Kamer is
aangenomen.6

Bij de invoering in de Wav is de hoogte van de

bestuurtijke boete aan de orde geweest. Daarbij

is door de wetgever aangegeven dat de boete

verhoogd zou moeten worden van € 980, de

transactiehoogte in het strafrecht, tot een boete-

bedrag van € 3.500, maar dat verdere verhoging

niet is gewenst vanwege de evenredigheid van de

sanctie in vergel.ijking met sanctionering bij an-

dere arbeidswetten.T De medewetQever was

echter onvermurwbaar en was unaniem in haar

standpunts, waarna de hoogte van de bestuurlij-
ke boete voor natuurtijke personen op € 4.000 en

voor rechtspersonen op € 8.000 is gestetd.e Ter

uitvoering van de bestuurtijke boete zijn op grond

van artikel 19d tid 5 Wav beLeidsregets vastge-

stetd. De in 2004 gepubticeerde beleidsregetslo
gaven geen ruimte voor maatwerk. Zo ontbraken
bijzondere matigingsgronden. ln 2009 is er een

evatuatie van de bestuurtijke handhaving van de

Wav verschenen.ll Hieruit btijkt dat de bestuurs-
rechtetijke handhaving van die wet met de hoge

boete heeft bijgedragen aan de dating van de

ittegate tewerkstettingvan21o/o in 2005 naar 15%

in 2009.12 Ktap en Krop stetten in 201013 terecht

dat de suggestie dat de bestuurtijke boete tot

een betere nateving van de Wav zou [eiden dan

de via het strafrecht discutabel is en dat het
'tik-op-stuk'-argument er met de haren tijkt te
zijn bijgesteept. Het rapport wordt ats weinig
kritisch eryaren. De conctusie dat de nateving
van de wet is verbeterd, lijkt voLgens hen in ieder

boete in de Wav.
dderen ! 2o1e-oos7
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geval niet direct uit de gepresenteerde cijfers te

kunnen worden afgeteid. Na een tichte stijging in

200914 is er echter sprake van stabitisatie van het

percentage geconstateerde overtredingen.r5

KenneLijk is er een groep hardnekkige matafide16

werkgeverslT die zich niet laat afschrikken door

de huidige boetes. Met het oog hierop is bestoten

het sanctiebeteid verder aan te scherpen in de

verwachting dat deze verhoging opnieuw zaI

bijdragen aan het vertagen van het aantal over-

tredingen.ls Votgens de toenmatige Minister van

Sociate Zaken en Werkgetegenheid ISZWI is het

onwensetijk in een tijd van optopende werktoos-

heid en een economische crisis arbeidskrachten
van buiten de Europese Economische Ruimte

IEERI aan te trekken voor werk dat ook door

mensen in Nedertand of Europa - tot aan

1 januari 2011+is ongeveer de hetft van de boetes

opgetegd wegens iLtegate tewerkstetting van

EU-onderdanen - verricht kan worden're ln het

vervotg hierop zijn via de Wet aanscherping

handhaving en sanctiebeteid SZW wetgeving20

zoats aI uit de benaming van deze wet btijkt, het

handhavingsbeteid en het sanctieregime aan-

gescherpt.zr Niet atteen zijn de Wav en het daar-

op gebaseerde Bestuit ter uitvoering Wet arbeid

vreemdetingen22 (BuWavl aangepast, maar is
ook de Beteidsregel. boeteoplegging Wet arbeid

vreemdetingen 2013 in december 201223 hol

stand gebracht. Daarbij zijn de boetes verhoogd

naar € 1 2.000 voor de eerste overtreding door de

werkgever die rechtspersoon is en naar € 6.000

voor de eerste overtreding door de werkgever

ats natuurtijke persoon.26 Deze beteidsregeI is in

2015 vervangen door de Beteidsregel boete-

optegging Wet arbeid vreemdetingen 20152s en

daar is het niet bij gebteven26.

De Wet arbeid vreemdetingenz lwavl werd gehandhaafd via de strafrechtetijke weg, maar
dat bteek geen onverdeetd succes te zijn. De boetes waren ltel taag, de tijd tussen het

constateren van het strafbare feit en de bestraffing was (tel [ang en de afdoening vond a[[es

behatve uniform ptaats.3 Het bestrijden van ittegate tewerkstetting stond en staat hoog op

de potitieke agenda. Gezien het grote betang dat aan het bestrijden van ittegate tewerk-
stetting werd en nog wordt gehecht, is gekeken naar een effectiever middet om de ittegaLe

te werkstetling aan te pakken.a Er is uiteindetijk gekozen voor een '[ik-op-stuk'-beteid door
middet van de invoering van de bestuurlijke boete als handhavingsinstrument.
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Het boetenormbedrag aangepast
De Afdeting bestuursrechtspraakvan de Raad van
State heeft in de uitspraak van 7 oktober 201527

geoordeetd dat het in de Beteidsregel boete-
optegging Wet arbeid vreemdelingen neergeteg-
de boetenormbedrag van € 12.000 te hoog is. De

Afdeting bestuursrechtspraak baseert haar
oordeel op de motivering die de wetgever aan de
verhoging van het boetenormbedrag heeft
gegeven. Bij een verhoging in 2005 van het
boetenormbedrag van € 1.000 naar € 8.000 is
het aantaI overtredingen gedaald. Aan die dating
is echter in 2009 een einde gekomen. Maar het
feit dat er nog steeds overtredingen voorkomen
maakt dat de wetgever het votgende overweegt:

'Kennelijk is er een groep hardnekkige malafide
werkgevers die zich niet laat afschrikken door de

huidige boetes of voor wie illegale tewerkstelling
ondanks de boete nog altijd lonend lijkt te zijn. Met
het oog op deze groep heeft de regering besloten
het sanctiebeleid verder aan te scherpen in de

verwachting dat dit opnieuw zal bijdragen aan de

daling van het aantal overtredingen.'

De wetgever heeft het over'hardnekkig matafide
werkgevers' en voor deze categorie werkgevers
vindt de Afdeting bestuursrechtspraak de
verhoging van het boetenormbedrag naar van
€ 12.000 ats bovengrens niet onredetijk. Daaren-
tegen is het boetenormbedrag van € 12.000
votgens de Afdeting bestuursrechtspraak in
strijd met de evenredigheid en dus te hoog ats
het gaat om werkgevers die niet tot deze
categorie behoren. Dat brengt votgens de
Afdeting bestuursrechtspraak met zich dat de
Minister van SZW zijn boetebeteid meer moet
differentidren en in feite bij het opteggen van de
boetes maatwerk moet leveren De Afdeting
bestuursrechtspraak geeft aan dat de minister
tot een 'fijnmaziger boetesysteem' moet komen
opdat de hoogte van de boete in een individueel
gevaI evenredig is en zich verhoudt tot de over-
treding. De uitspraak is voor de Minister van
SZW reden geweest om de Tweede Kamer
schriftetijk toe te zeggen dat de Beteidsregel
boeteoptegging Wet arbeid vreemdetingen zal
worden aangepast opdat er sprake is van een
differentiatie van boetenormbedragen. Hij geeft
aan dat het de bedoeling is de boetenorm-
bedragen te verlagen naar € 8.000 voor de werk-
gever die rechtspersoon is en € 4.000 voor de
werkgever die een natuurtijke persoon is.28
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Zo gezegd, zo gedaan. De Beleidsregel boete-
optegging Wet arbeid vreemdetingen 20152e is

tametijk eenvoudig gewijzigd.30 Er is namelijk
niet meer of minder gedaan dan de bedragen in
kwestie aan te passen.31 Zo is het boetenorm-
bedrag voor de werkgever die rechtspersoon is

€ 12.000 veryangen door € 8.000 en voor de
werkgever die een natuurlijke persoon is het
boetenormbedrag van € 6.000 verlaagd naar
€ 4.000. Volgens de Minister van SZW zorgt hij
hiermee dat direct gehoor is gegeven aan de

hiervoor genoemde uitspraak van de Afdeting
bestuursrechtspraak van de Raad van State van
oktober 2015 door de boetebedragen te
vertagen.32 De Minister van SZW33 geeft aan dat
de AfdeLing bestuursrechtspraak dit bedrag ats
bovengrens niet onredetijk vindt ats het gaat om
hardnekkig matafide werkgevers, maar wel ats
het gaat om werkgevers die niet tot die categorie
behoren. Uit het oogpunt van redetijkheid had
het boetebeleid gedifferentieerd moeten worden.
Zotang het gebrek aan differentiatie niet is
herstetd, geLdt het boetenormbedrag van v66r
de aanscherping ats uitvtoeisel van de Wet aan-
scherping handhaving en sanctiebeteid SZW

wetgeving en dat is €8.000, een hoogte die de

Afdeting bestuursrechtspraak eerder ats zodanig
niet onredetijk heeft gevonden.3a De Afdeting
bestuursrechtspraak komt tot de stotsom dat
een 'fijnmaziger boetesysteem' zaI moeten
worden ontwikkeLd waarbij gedacht moet
worden aan het opste[[en van verschittende
boetenormbedragen voor verschittende
categorieein van werkgevers en het opnemen van
een waarschuwingsbevoegdheid. De Minister
van SZW geeft ook aan dat tot op heden dit fijn-
maziger boetesysteem nog niet is vastgestetd,
maar hoopt dat dit op de korte termijn kan
worden gereatiseerd. De € 12.000 die votgens de
Afdeting bestuursrechtspraak is voorbestemd
voor hardnekkig malafide werkgevers kan
votgens de minister op dit moment niet worden
opgetegd. De vraag is dan volgens de Afdeting
bestuursrechtspraak of er nog hardnekkig
matafide werkgevers zijn en of er wel een goed

onderscheid kan worden gemaakt tussen 'hard-

nekkig matafide'werkgevers en gewone' werk-
gevers die arbeidskrachten zonder tewerkstet-
lingsvergunning of combivergunning te werk
stetlen. Bij de invoering van de Wav en bij de
invoering van de bestuurtijke boete bij de hand-
having van de Wav is dit onderscheid niet
gemaakt. De doel.stetl.ingen van de Wav zijn

f\.
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heden ten dage niet veel anders dan tijdens de

totstandkoming van deze wet, nametijk35

Ibl het handhaven van een restrictieve toeLating

van arbeidsmigranten;
Ib] het verbeteren van de atlocatie op de

arbeidsmarkt;
[cl het bestrijden van ittegaLe tewerkstetLing; en
(dl het laten van een zo groot mogetijke vrijheid

van arbeidskeuze aan eenmaa[ duurzaam
tot Nedertand toegetaten vreemdetingen.36

Ook recidivebeteid op de vingers getikt
De Wet aanscherping handhaving en sanctie-
beteid SZW wetgeving [zie 'Een terugbtik'] maakt
het op grond van artikel 19d tid 2 Wav mogetijk
om de hoogte van de bestuurtijke boete te
verhogen bij recidive. De recidive houdt in dat de

hoogte van de bestuurl.ijke boete met 100%

wordt verhoogd ats binnen vijf jaar voorafgaand
aan de dag van het constateren van de over-
treding een eerdere zetfde wettetijke verpLichting
of verbod of in het Buwav nader aangegeven

soortgetijke verp[ichtingen en verboden zijn
overtreden ats ersprake is van een onherroepetijk
geworden boete. De immers tot stand gekomen

BeteidsregeI boeteoptegging Wet arbeid
vreemdetingen 2016 bepaatt in artikel 2 aanhef
en onderdeeI a dat het boetenormbedrag met
50% wordt verhoogd wanneer de vijf jaar voor-
afgaande aan de overtreding eerder een over-

treding van de Wav is geconstateerd of ats de

vreemdeting geen rechtmatig verbtijf in

Nederland heeft lgehad] ats het gaat om een

[nogl niet onherroepelijk geworden boete. De

Afdeting bestuursrechtspraak van de Raad van

State heeft op 3 oktober 2018 uitspraak gedaan

in een zaak waarin beide situaties aan de orde

zijn. Het boetenormbedrag van € 8.000 is door
de minister van SZW met 50% verhoogd tot
C 12.000 op basis van artikel 2 van de beteids-
rege[ daarna nog eens met 100% verhoogd op
grond van artikel 19d Lid 2 van de wet, dus
respectievelijk vanwege het binnen vijf jaar
opnieuw overtreden van de wettetijke voor-
schriften zonder dat er sprake is van het

onherroepetijk worden van de boete en de boete

wel onherroepetijk is geworden. De Afdeting

bestuursrechtspraak is hierover gtashetder.

Het opnemen in zijn beleid, in dit geval artikel 2,

aanhef en onder a, van de Beleidsregel 2016, dat
de boete ook wegens recidive - en in aanvulling op

artikel 19d van de Wav - wordt verhoogd als het om
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een niet onherroepelijke boete gaat, is in strijd met
de keuze die de wetgever heeft gemaakt.

Gelet op die duidelijke keuze van de wetgever was

het niet aan de staatssecretaris om in zijn beleid te
bepalen dat ook een eerdere niet onherroepelijke
boete tot een verhoging van een boete leidt. Daarbij
komt dat anders dan de wetgever heeft bedoeld

hier op grond van het beleid - artikel 2, aanhef en

onder a, van de Beleidsregel 2016 - een enkele

recidive, zoals in dit geval, tot een verdrievoudiging

van de boete leidt. Een verdubbeling van de boete

bij een enkele recidive is in bestuurlijke boete-
zaken wat de wetgever heeft bedoeld. Een ver-

drievoudiging van de boete wegens recidive is op

grond van artikel 1?d, vierde lid, van de Wav aan de

orde indien binnen een tijdvak van vijf jaar vooraf-
gaande aan de constatering van de overtreding,

twee maaleen eerdere overtreding is geconstateerd

en de bestuurlijke boetes wegens die eerdere

ove rtred i nge n o nhe rroe p elij k zij n g ewo rd e n.

De Afdeting bestuursrechtspraak spreekt zich

ook uit over de verhoging vanwege onrechtmatig
verbtijf. Met een verwijzing naar de eerdere
uitspraak in oktober 2015 [zie Het boetenorm-
bedrag aangepastl vindt de Afdeting bestuurs-
rechtspraak een verhoging van 50o/o niet
onredetijk voor hardnekkig matafide werkgevers,
maar het simpete feit dat een vreemdeting geen

rechtmatig verbtijf heeft, wit nog niet zeggen dat
er sprake is van een hardnekkig malafide werk-
gever. Ats hiervan sprake is moet de minister
nader motiveren en daarbij speett dat het atteen

maar niet rechtmatig verbl.ijven in ieder gevaI

niet votdoende is en dat betekent weer dat er
onvotdoende rechtvaardiging is om de hoogte

van de bestuurl.ijke boete te verhogen met 50%.

Uiteindetijk wordt de opgetegde boete van

€ 24.000 teruggebracht naar € 1 2.000.

Slotbeschouwing
De systematiek van de verhoging bij recidive

komt niet atteen in het kader van de Wav voor,

maar ook bij andere arbeidswetten.3T En dat
betekent dat de beteidsregets niet atteen van de

Wav maar ook van de andere arbeidswetten
moeten worden herzien. Misschien loont het om

het hete systeem van de bestuurtijke boete eens

onder de loep te nemen en daarmee in feite ook

de Wet aanscherping handhaving en sanctie-
beteid SZW wetgeving.3s Het is een weg gebteken
met vee[, misschien wel te vee[, hobbels omdat
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de rechter verwacht dat er bij het opteggen van
de boetes maatwerk wordt geteverd. Het
oorspronketijke Iik-op-stuk-beteid staat hier-
door onder druk omdat meer en meer de nadruk
komt te tiggen op 'at[e omstandigheden van het
gevat'. Het is gewoon weer wachten op de

votgende kritische toetsing door de bestuurs-
rechter van een opgel.egde bestuurtijke boete.

Noten:
1. Respectievetijk: {em.} universitair hoofddocent en docent Vakgroep

SociaaI Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Titburg.

2. Zie wet van 21 december 1994 tot vaststetting van de Wet arbeid

vreemdelingen, Stb . 1994,95?.

3. Zie Kamerstukken ll 2005/06, 17050129523, nr. 332 lBrief Staatssecre-

taris SZW met evaluatie bestuursrechtetijke handhaving Wavl; Kamer-
stukken ll 2003/04, 29253, nn 3 [memorie van toetichtingJ, blz. 2.

4. Zie Kamerstukken ll 2003/0!+,29253, nr 3 lmemorie van toetichtinql,
btz. 1.

5. Zie Kamerstukken ll 1999/2000,27022, nn 8 [motiel.

6. Zie Handetingen ll'1j99/20O0, h12.5212. Zie ook: Kamerstukken tt

2003/04,29523, nr 3 lmemorie van toetichtingl, btz.3.
7. Zie Kamerstukken ll 200312004, 29 523, nn 13 {brief Staatssecretaris

van SZW over niet verhogen boetebedragl, btz. 1 -2.

8. Zie Kamerstukken I 2001a/2005, 29 523, nr C lmemorie van antwoordl.
blz.2.

9. Zie B. van Melle. onevenredig boetebeteid bij Wet arbeid vreemde-

tingen. 'You must not use a steam hammer to c.ack a nut, if a nut-
crackerwoutd do", A&MR 2015, blz.217-221.

'10. Zie beteidsreget boeteoptegging Wet arbeid vreemdetingen, Stcrt.
2004,249.

1 1. Zie M. Siesting & R. Pranger, Evaluatie van de invoering van de be-

stuurtijke boete Wet arbeid vreemdetingen Eindrapport, Titburg

2009.

12. Zie M. Siesting & R. Pranger 2009, blz.39.
13. ZieA. Ktap& P Krop,'Sayyes!' CommentaarbijdeEvatuatie lnvoe-

ring bestuurtijke boete Wet arbeid vreemdelingen, NJB 2010. btz.

1470-1474.

14. Zie Arbeidsinspectie, Jaarverslag 2009. btz.9.

I 5. Zie lnspectie SZW, Jaaruerstag 2012, blz.27. Zie ook: B. van Mette,

A&MR 201 5, blz. 221 . Zie Kamerstukken ll 2O11/2012,33 207, nt. 6

Inota naar aanteiding van het verstag]. blz. 24.

1 6. 'Malafide' is geen juridisch begrip, maar wordt vaak gebruikt in re-
tatie met werkgevers of uitzendbureaus. Zie bijvoorbeetd Kamer-
stukken I I 20 1 3/1 4. 1 7050, nr 473 Zie ook Kamerstukken I I 201012011 ,

32872, nr.3 lmemorie van toetichtingl, blz. 2. Zie Wet registratie-
plicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stetten,

stb.2012,260.

17. Zie A.D.M. van Riis, De malafide werkgever en aanscherpingen van

de wet arbeid vreemdelingen', in: Sociaal Recht: tussen behoud en

vernieuwing, Zutphen 201 1 , btz. 41 5-425.

I 8. Zie Kamerstukken ll 201 1/1 2. 33 207, nr. 6. blz. 21a.

1 9. Zie Kamerstukken ll 201 2/2013, 29 407, nt. 1 53. btz. 4.

20. Zie wet van 4 oktober 2012 tot wijziging van de wetgevinq op het be-

leidsterrein van het ministerie van Sociate Zaken en Werkgelegen-

heid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanc-

tiemogetijkheden ter versterking van de nateving en handhaving en

bestrijding van misbruik en fraude,51h.2012, l+62.

21. Zie P). Huys, ll.tegate arbeid en de nieuwe Fraudewet, TAP 2013,

blz.278-288.

22. Zie bestuit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Wet arbeid
vreemdeti ngen, Stb. 1 995, 406; bestu it van 1 3 oktober 20 1 2, houden-

de wijziging van een aantaI algemene maatregeten van bestuur in

verband met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeteid

SZW-wetgeving, St6. 2O1 2, 484.

23. Zie Regeting van 29 november 2012 tot vaststelting van de beteidsre-
geI in het kader van de bestuursrechtetijke handhaviog van de Wet

arbeid vreemdelingen. Stcrt.2012. ne 25205.
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24. Zie voor een uitgebreide beschouwing over de handhaving van de it-
legale tewerkstetling vanaf 1995: PJ. Krop, 0e handhaving van het

verbod op ittegale tewerkstetting: De verhouding tussen strafrechte-
lijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctie-

richtlijn, Nedertand en ouitstand, 's-Gravenhage 2014, blz.77-133.
Zie ook: J. van Drongeten & A.D.M. van Rijs. PS Documenta 20i6,
blz.97-98.

25. Zie bestuit van 26 juni 201 5 tot vaststetting van de Beteidsreget boe-

teoptegging Wet arbeid vreemdetingen 2015, Stcrt. 2015, 18402.

26. Zie bestuit van 7 juti 2016 tot vaststetling van de BeteidsregeI boete-

optegging Wet arbeid vreemdelingen 2016, Stcrt. 2016, 37043; be-

sluit van 26 juni 201 7 tot vaststetting van de Beteidsreget boeteopteg-

ging Wet arbeid vreemdetingen 20'17. Stcrt. 2017,37085.

27. Zie ABRvS 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:20i5:3138. Zie ook: ABRvS

14 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:201 5:31 89.

28. Zie Kamerstukke^ ll 2015/201 6, 32 144, nn 26 (brief Minister van SZW

over ABRvS 7 oktober 20'15), bIz.2.

29. Zie bestuit van 26 juni 2015 tot vaststetting van de Beteidsreget boe-

teoplegging Wet arbeid vreemdetingen 2015. Stcrt.20l5, 18402.

30. Zie bestuit van 15 oktober 2015, tot wijziging van de BeteidsregeL

boeteoplegging Wet arbeid vreemdetingen 2015, Stcrt. 2015. 36139.

31. Zie artikeL 2 en artiket 15a Beteidsreget boeteoptegging Wet arbeid

vreemdetingen 2015.

32. Zie toetichting Stcrt.2015, 36169,b12.2.

33. Zie Kamerstukken ll 2015/'16, 321tt4, nr.26 lbrief fy'inister van SZW

over ABRvS 7 oktober 2015J, btz. 1.

34. Zie onder meer: ABRvS 23 januari 201 3, ECLI:NL:RVS:8\9242; ABR-

vS 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVSr20l4:3699.

35. Zie Kamerstukkenll 1993/94,23574, nr 3 {memorievan toetichtingl.
blz- 2-3.

36. Zie J.van Drongeten & A.D.M.van Rijs, PS Documenta 20'16, btz. 98-100.

37. Zie artiket l0:7 Arbeidstijdenwet [Stb. 1995, 5981; bestuit van 27 no-

vember 2012 tot vaststetting van de Beleidsreget boeteoptegging

Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbestuit 2013, Stcrt. 2012, 24960;

artiket 34 Arbeidsomstandighedenwet lstb. 1998, 1841; bestuit van

2? november 2012 tot vaststetling van de Beleidsregel boeteopteg-

ging arbeidsomstandighedenwetgeving, Stcrt. 2012. 24962; a.tikel
18f Wet minimumtoon en minimumvakantiebijstag lstb. 1968. 6571;

regeting van 'll augustus 2010 tot vaststetting van beteidsregets in

het kader van de bestuursrechtetijke handhaving van de Wet mini-
mumtoon en minimumvakantiebijslag. Stcrt. 20'10, 12893; artiket 19

Wet attocatie arbeidskrachten door intermediairs lstb. 1998. 3061:
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