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Dit artikel bespreekt de wijze waarop de Minister van Soci
ale Zalcen en Werkgelegenheid en de Afdeling bestuurs
rechtspraalc van de Raad van State de evenredigheidstoets

uitvoeren in het kader van bestuurlijke boetes die worden
opgelegd op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Die
toets wordt vergeleken met de wijze waarop het Openbaar
Ministerie en de strafrechter voorheen tot hun eis/straf
voor dezelfde overtredingen kwamen. Deze analyse is inte. ressant, mede orndat de bestuurlijke boete meer en meer
aan terrein wint, aangezien de wetgever dit instrument
steeds vaker inzet om effectieve(re) handhaving te bewerk
stelligen.

Tot 2006 had de Afdeling bestuursrechtspraak slechts en
kele boetezaken behandeld, die voornamelijlc zagen op
overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving.2De
Wet arbeid vreemdelingen (‘WAy’) heeft in vijfjaar geleid
tot ruim 700 uitspraken.3 Het gaat om boetes die worden
opgelegd aan werkgevers onder meer omdat zij vreemde
lingen arbeid laten verrichten zonder tewerlcstellingsver
gunning. De WAV hanteert een ruim werkgeversbegrip.
Niet alleen is bijvoorbeeld een tuinder die vreemdelingen
in zijn kassen tewerkstelt, hen betaalt enzovoort werkgever
(voorbeeld 1), maar oolc worden bedrijven en personen die
op grote(re) afstand staan van de werkzaamheden als werlc
gever aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat
via het internet boeken verkoopt en de bezorging daarvan. geheel uitbesteedt aan een daartoe gespecialiseerd trans
portbedrijfX. X schakelt tientallen verschillende andere be
drijven in voor de bezorging van de boeken. Eén van die
bedrijven, bedrijfY, besluit een vreemdeling in te zetten om
de bezorging uit te voeren bij een bepaalde klant. In zo n
geval wordt de gehele keten als werkgever aangemerkt. Dat
betekent in de praktijk dat zowel het internetbedrijf, trans
portbedrijfX, als bed rijfY de maximale boete opgelegd lcrij
gen van € 8000 (voorbeeld 2).
Met de WAV beoogde de wetgever onder meer om uitbui
ting van illegalen, concurrentievervalsing en voortzetting
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van hun verblijf in Nederland tegen te gaari. Bijzonder was
dat toen de bestuursrechter zich over de eerste boetebeslui
ten boog, de strafrechter de laatste zalcen afwikkelde. Sanc
tionering van illegale tewerkstelling behoorde namelijk tot
1 januari 2005 tot her domein van de strafrechter.5Juist
daarom is interessant te bekijken hoe enerzijds het OM tot
zijn strafeis kwarn en de Minister (van Sociale Zalcen en
Werkgelegenheid) tot vaststelling van de boetehoogte en
anderzijds de straf- en de bestuursrechter de hoogte van
geldboetes voor illegale tewerkstelling beoordelen. Op basis
van de jurisprudentie van de strafrechter zou men wellicht
veronderstellen dat de hoogste bestuursrechter op dezelfde
wijze beoordeelt of het bevoegd gezag tot een passende
hoogte van een boete is gekomen, omdat de bestuurlijke
boete, net als de strafrechtelijlce sancties op overtreding
van de WAV als ‘criminal charge’ is aan te merken.6 Dat
leidt ertoe dat de bestuurlijlce boete op grond van art. 6 Eu
ropees verdrag voor de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden (‘EVRM) ‘vol getoetst moet worden.7 De
pralctijlc en de jurisprudentie laten tot nog toe zien dat de
minister en het hoogste rechtscollege een andere weg in
slaan dan het OM en de strafrechter.8De Afdeling geeft er
tot nog toe blijlc van WAV-boetes weinig te matigen of de
matiging door rechtbanlcen in stand te laten, terwijl de
hoogte van die boetes zeer aanzienlijlc Ican zijn en de straf
rechter bij recidive nog steeds bevoegd is om werlcgevers
straffen op te leggen wegens illegale tewerlcstelling. In de
bestuursrechtelijlce literatuur is de nodige Icritiek geuit op
de wijze waarop de bestuursrechter invulling geeft aan het
evenredigheidsbeginsel bij de beoordeling van de hoogte
van WAV-boetes.9Onder meer is de vraag gesteld of de fac
toren die voor boetematiging in aanmerlcing Icomen wel
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voldoende tot uitdrukking komen in het sanctiebeleid en of

de boetes in individuele zaken (zie voorbeeld 1 en 2) we!

!eiden tot vo!doende matiging.

Dat er verschiflen zijn in de bepa!ing van de hoogte van de

ge!dboete tussen het straf- en bet bestuursrecht, is ook in

een recent door de Universiteit van Groningen uitgevoerd

onderzoek vastgeste!d.1°Uit dit onderzoek, waarin de WAV

oo!c wordt besproken, vo!gt in de eerste p!aats dat het in

bet straf- en bestuursrecht precies deze!fde factoren zijn

die de boeteboogte bepa!en. Deze factoren zijn; de aard van

de overtreding/overtreder, bet behaa!de profijt en recidive.

!n de tweede p!aats volgt uit dit onderzoek dat er sprake is

van wi!!ekeur met betrekking tot we!ke factoren door de

wetgever re!evant worden geacbt en dat de gemaakte ken

zes vaak niet gemotiveerd zijn. Het onderzoek beeft gere

su!teerd in een check!ist aan de band waarvan (toekom

stige) boeteste!se!s getoetst zouden moeten worden.

1. Strafrechtelijke sancties: illegale
tewerkstelling

!I!ega!e tewerkste!ling is sinds 1979 strathaar geste!d in de

Wet arbeid buiten!andse werknemers (‘Wabw’) en vanaf

1995 in haar opvo!ger de WAy. De strafrechter was tot 1

januari 2005 bevoegd om straffen op te !eggen voor werk

gevers die vreemde!ingen zonder tewerksteHingsvergun

ning arbeid !aten verricbten. Ook nu nog is de strafrechter

bevoegd om straffen op te !eggen voor overtredingen van

de WAy, maar en!ce! wanneer er spralce is van recidive in

bet geva! een werkgever zich voor de derde keer binnen 48

maanden schu!dig maakt aan i!!ega!e tewerkste!!ing.11 !n

dat geval merkt de WAV i!!ega!e tewerkste!Iing a!s een

strafbaar feit aan. !k ken geen uitspraken in derge!ijke reci

divezaken sinds de invoering van de WAy.12 Dit staat oven

gens !os van de moge!ij!cheid die de strafrecbter heeft om

straffen op te !eggen voor uitbuiting van vreemde!ingen en

zovoort. A!s voorbee!d dient de zaak van de Somerse asper

getee!tster. De aspergetee!tster heeft niet a!!een WAV-boe

tes opge!egd gekregen voor bet zonder tewerkstel!ingsver

10

gunning !aten werken van vreemde!ingen13,rnaar ook heeft

zij gevangenisstraf gekregen wegens mensenbande!.14

fl!ega!e tewerkste!!ing wordt dus nog steeds zowel op

grond van de Wet op de economische de!icten als op grond

van bet Wetboek van Strafrecht bestraft. De WED merkt i!

!ega!e tewerkste!!ing a!s een overtreding aan.15 Wanneer

een werkgever zonder tewer!cste!!ingsvergnnning een

vreemde!ing arbeid Iaat verricbten, kan een natuur!ijke per

soon op grond van de WED a!s rnaxima!e straf een hechte

nis van ten boogste zes maanden, een taakstraf of een geld

boete van de vijfde categonie (€ 76.000) opge!egd krijgen.16
Aan een rechtspersoon kan maximaal een boete van de
zesde categorie worden opge!egd (€ 760.000)17 Bovendien
kunnen bijkomende straffen zoa!s gehe!e of gedee!te!ijke

sti!!egging van de onderneming van de veroordee!de voor

de duur van één jaar18 en ontneming van wederrecbte!ijk

verkregen voordee!, worden opge!egd. Daarnaast is iflega!e

tewerkste!!ing in art. 197b-197d Sr a!s misdrijfstrafbaar ge

ste!d.1° Onder meer is strafbaar degene die een ander, die

zich wederrecbte!ijk toegang tot of verb!ijf in Neder!and
heeft verscbaft door midde! van een overeenkomst of een
aanste!!ing, arbeid !aat verricbten terwiji bij weet of em
stige redenen heeft om te vermoeden dat de toegang of bet

verb!ijf wederrechte!ijk is.2° De straffen die daarop staan,

variëren van een gevangenisstraf van één tot drie jaar en

een ge!dboete van de vijfcle categorie voor natuur!ijke per

sonen en een boete van de zesde categorie voor rechtsper

sonen.21

2. Richtlljnen OM

Het College van Procureurs-Generaa! bad onder de werking
van de Wabw-richt!ijnen opgeste!d die bet OM betrok bij de
formu!ening van de eis in bet geval sprake was van i!!ega!e

tewerkste!!ing. Tot 30 augustus 200622 gold de ‘Richthjn

Onderzoeksrapport van oktober 2011 tIe Rijksuniversiteit Groningen

Referentiekader geldboetes — versiag van een onderzoek naar de

hoogte en wijze van berekening van geldboetes in her bestuursrecht en

set strafrecht’, www.wodc.nI/onderzoeksdatabase/handhavingsstelsel

s.aspx?cp=44Rcs=6796, zie ook NiB 2012, nr. 6, p. 429.

11 Art. 19c WAy bepaalt een beboetbaar feit wordt aangemerkt als een

strafbaar feit, indien tweemaal binnen een aan de dag van bet consta

teren van dat beboetbare feit voorafgaande periode van 48 rnaanden,

met respectievelijke tussenliggende perioden van ten hoogste 24

maanden, voor eon beboetbaar feit bestaande uit het niet naleven van

eenzelfde wettelijke verplichting een boete is opgelegd die onherroe

pelijk is geworden.’

12 Volgens de jaarverslagen van de arbeidsinspectie zijn in 2008 10 zaken

(http://docs.rninszw.nl/pdf/75/2009/75_2009_6_19022.pdf), in 2009 17

(www.rijksoverheid.nl/docurnenten-en-publicaties/kamerstukken/

2010/05/1 8/jaarverslag-arbeidsi nspectie-2009-veil ig-gezond-en-eer

lijk-werk.htrn) en in 2010 16 processen-verbaal doorgestuurd naar het

OM waarin sprake was van herhaalde overtreding van de WAy ( hrtp://

www.rijksoverheid.n(/dorsmenten-en-publicaties/jaarverslagen/20 11/05/
12/jaarverslczg-arbeidsinspecrie-20l O.lttrnl).

13 ABRvS 24 februari 2010, nr. 200904901/1/VS.

O I

14 Rb. ‘s-Hertogenbosch 4 oktober 2011, UN BT6501.

15 Art. 19c WAVjo. art. 1 onder 4 WED Jo. art. 2 lid 4 WED.

16 Art. 5 lid 1 onder 4 WED jo. art. 23 lid 4 Sr.

17 Art. 6 lid 1 onder 4 WED Jo. art. 23 lid 4 jo. art. 23 lid 7 Sr. Art. 23 lid 7

Sr bepaalt dat aan een rechtspersoon een maxirnale geldboete kan wor

den opgelegd van de naast hogere categoric, indien de voor bet feit

bepaalde boetecategorie geen passende bestraffing toelaat. Hierdoor

kan in voorkomende gevallen aan een rerhtspersoon een maxiniale

boete worden opgelegd van twee categorieën hager dan de voor bet

feit genoemde categoric.

18 Zie ook art. 7 lid I onder d Richtlijn 2009/52 (tot vaststelling van mini

mumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van il

legaal verblijvende onderdanen van derde landen). Doze richtlijn,

waarvan do omzettingstermijn inmiddels is verstreken voorziet ook in

do mogelijkheid am bedrijven tijdelijk/permanent te sluiten. Het wets

voorstel tot implementatie van deze richtlijn is inmiddels door do vaste

kamertommissie behandeld en cal als hamerstuk worden afgedaan

(http://www.eerstekarner.nl/wetsvoorstel/32843_implementatie_-

richtl ij n).

19 Wet van 24 februari 1993. Stb 1993. 141. Deze bepalingen zijn met in-

gang van 1 januari 1994 in working getreden.

20 Art. 197b Sr.

21 Art. 197b-197d Jo. art. 23 Sr.

22 Strrt. 2006, nr. 168, p.11.
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handhavingsarrangement Wet arbeid vreemdelingen’

(‘Richtlijn’).23 In die Richtlijn werd onder meer inzicbt ge

geven in de wijze waarop bet OM de ernst van de overtre

ding bepaalt. De ornstandigheden die blijkens de Richtlijn

een rol speelden bij de beoordeling waren: de arbeidsom

standigbeden waaronder gewerkt is (waarbij vooral uitbui

ting als zeer ernstig werd aangemerkt), bet aantal illegaal

tewerkstelden, de vraag of sprake is van recidive en of de

werkgever had gezorgd voor afdracht van premies en belas

tingen.24 Aan de band van de hiervoor genoemde omstan

digbeden maalcte de Richtlijn een indeling in drie catego

rieën van gevallen waaraan een indicatieve strafmaat was

gekoppeld. Die indeling kwam erop neer dat een werkgever

die zich voor de eerste keer scbuldig had gemaakt aan ille

gale tewerkstelling (in 1995) een geldboete van € 900 opge

legd kreeg wanneer bij incidenteel bad verzuimd om bet

arbeidsbureau in te scbakelen, premies en belastingen had

afgedragen en goede arbeidsomstandigheden aan de ille

gale werknemers had geboden (categorie I). Een boete van

0 € 1500 werd geeist bij eerste overtreding van een werkge

ver in een sector waar de overheid een gericht aanbiedings

beleid voerde, waarvan hij geen gebruik had gemaakt, maar

die wel premies had betaald en goede arbeidsomstandighe

den had geboden (categorie II). Een geldboete tot € 2200

werd ten slotte geëist tegen een werkgever in bet geval

sprake was van een sector waar de overbeid een gericht

aanbiedingsbeleid voerde, waarvan bij geen gebruik had ge

maakt en die de werknemer in slecbte arbeidsomstandig

heden liet werken (uitbuitingsgevallen) en geen premies

en/of belastingen bad betaald (categorie Ill). Bij recidive

werden in de hiervoor genoemde gevallen strengere straf

ten geeist (hogere boetes, onvoorwaardelijke hechtenis en/

of stilleggen onderneming). Dat betekent dat bet OM de

tuinder (in voorbeeld 1) die de vreemdeling heeft uitgebuit

enzovoort op grond van de Richtlijn een zwaardere eis ten

laste legt, dan de tuinder die marktconforme lonen betaalt

enzovoort. Volgens bet College konden rechters met de

Richtlijn ook (onder de Wabw) goed uit de voeten, omdat

de eis van bet OM vaak gevolgd werd. Of die bewering

klopt, heb ilc overigens niet kLlnnen vaststellen.25 In elk ge—

val wordt de Ricbtlijn in de uitspraken van de strafrechter

die bierna worden besproken, niet genoemd. Dat heeft ver

moedelijk te malcen met de omstandigbeid dat de strafrech—

ter zelf de straf oplegt en de beleidsregels slecbts indirect

via de strafeis van bet OM toetst.26 De verderop te bespre

ken en recent vastgestelde Beleidsregels boeteoplegging

Wet arbeid vreemdelingen 2011 (‘Boetebeleidsregels’) laten

zien dat de minister zicb in eIIc geval niet heeft laten inspi

23 Richtlijn van 6 september 1995, Stcn 1995, 246, zoals laatstelijk gewij

zigd bij richtlijn van I januarl 2001, Srcrt.2000, 220. Onder de Wabw

gold liet Handhavingsarrangement Wabw’’Stcrt.1992, 119, 24 juni

1992).

24 Richtlijn. p. 5.

25 Volgens de MvT bij het voorstel Wabw deed het OM tweederde deel

van de zaken met een transactie af (Kamerstukken II 2003/04, 29 523,

or. 3, p. 10).

26 SrOring & Naves. ‘Waarborgen bij bestraffencle bestuurlijke sancties:

onvoltooid bestuursretht, in: Bestziursreclit hurmoniseren: 15 jaar Awb.

p. 462.

reren door de Richtlijn bij de formulering van concrete om

standigheden die bij hij bij de boetehoogte in aanmerking

neemt.27

3. Jurisprudentie strafrechter

Het Iaatste onderdeel van een vonnis van de strafrecbter

gaat over de bepaling van de strafmaat, uiteraard voor

zover tot een bewezenverkiaring van bet strat’bare feit

wordt gelcomen. De strafrechter beoordeelt of de door bet

OM geeiste straf recht doet aan de ernst van bet feit. Daarbij

Ican de strafrechter niet alleen een lagere maar ook een ho

gere straf opleggen aan de verdacbte. Uiteraard dient de

strafrecbter de hogere straf wel nader te motiveren. De

WAV biedt overigens ook de mogelijkheid aan de bestuurs

rechter om in afwijking van art. 8:69 Awb een hogere boete

op te leggen.28 De strafrechter beoordeelt concreet of de

straf die bet OM heeft voorgesteld passend is. Dat betekent

dat hij bij de oplegging van de straf de aard van bet bewe
zenverklaarde betrekt, de omstandigbeden waaronder de

overtrecling is begaan, alsrnede de persoon en de persoon

lijke omstandigheden van de verdachte. Kijkend naar de ge

publiceerde uitspraken van rechtbanlcen over de bepaling

van de strafmaat bij illegale tewerkstelling leiden de vol

gende omstandigheden (al dan niet in onderlinge samen

hang bezien) tot een lagere en soms ook hogere29 straf dan

die was geeist: de vraag of een werkgever al dan niet enig

voordeel heeft behaald door vreemdelingen illegaal te werlc

te stellen, de vraag of de werkgever al dan niet bewust de

doelstellingen van de WAV (o.a. uitbuiting/slechte arbeids

omstandigheden) heeft doorkruist,3°de (slecbte) financiële

situatie/draagkracht waarin (bet bedrijf van) de verdachte

verkeert,31 bet aantal illegaal tewerlcgestelde vreemdelin

gen,32 de (beperkte) rol die de verdachte in relatie tot zijn

27 Regeting van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27

oktober 2011, nr. AI/AMF-M0/20l1/16886. tot vaststelling van de Be

leidsregels boeteoplegging WAV van 4 november 2011, Stcrt. 2011, nr.

19841.

28 Art. 19t1 lid 4 WAV: ‘in afwijking van artikel 8:69 Awb kan de rechter in

beroep of hoger beroep de hoogte van de boete ook ten nadele van de

belanghebbende wijzigen.’ Bij mijn weten heeft de bestuursrechter van

die mogelijkheid tot op heden nog geen gebruikgernaakt, evenmin am

de belastingrechter en de sociale zekerheidsrechter.

29 Rb. Roermond 13 mci 2005, UN AT6066: dc rethter heeft eec

zwaardere straf opgelegd dan door de officier van justitie gevorderd,

flu de ernst van de feiten, gelet op het gegeven dat het bewezen ver

klaarde niet beperkt lijkt tot een enkel incident. het beoogde economi

sche gewin met de daaraan gekoppelde concurrentievervalsing en de

benadeling van de fiscale autoriteiten en de uitvoerders van bet sotiale

zekerheidsstelsel, onvoldoende in de eis van de officier van justitie tot

uitdrukking komt. Met bet opleggen van een hogere geldboete als door

de officier van justitie gekist wordt near bet oordeel van de politic

rechter beter recht gedaan aan de ernst van bet bewezen verklaarde en

dc verwijtbaarheid van de verdachte.

30 Rb. Assen 1 april 2003. UN AF6619: Rb s-Gravenhage 23 november

2006. UN AZ4579. Dc rerhtbank achtte van belang dat verdachtes opzet

niet gericht was op een conrurrentieverealsende positie binnen de

vleesverwerkende markt, flu de verdachte haar (illegale) sverknemers

marktconforme lonen heeft beraald.

31 Rb. Almelo 10 april 2009, UN Bl0944 en Rb. Assen 1 april 2003, UN

AF661 9.

32 Rb. Assen 1 april 2003. LjNAF66I9.
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mededader heeft gespeeld33 en of de verdachte al eerder
een strafbaar felt had begaan.34 Als geen sprake is van het
doorkruisen van de doelstellingen van de WAy, de werkge
ver geen financieel of ander voordeel heeft behaald, bet een
beperkt aantal vreemdelingen betreft die illegaal tewerk
zijn gesteld, en de rol van de werkgever bij de illegale te
werkstelling beperkt is, laat de jurisprudentie zien dat de
strafrechter veelal een lagere straf oplegt dan het OM heeft
geëist en dat terwiji het bij de formulering van de strafeis
— zo de Ricbtlijn zou zijn toegepast — al rekening gehouden
heeft met een groot aantal omstandigheden. Dat betekent
dat de strafrechter naar verwachting een zwaardere straf
oplegt aan de tuinder in voorbeeld I dan aan bet Internet
bedrijf in voorbeeld 2, aangezien het internetbedrijf niet of
nauwelijks een rol Ican hebben gehad in de tewerkstelling
van de vreemdeling, daar geen financieel voordeel van
heeft behaald noch anderszins de doelstellingen van de
WAV Ican hebben doorkruist.

Hieruit Ican worden afgeleid dat de strafrecbter, die oven
gens bij de beoordeling van de straf geen relcening behoeft
te houden met het beleid van bet OM, ook andere dan in de
Richtlijn genoemde omstandigheden betrekt bij de opleg
ging van die straf. Bovendien kunnen aan die omstandighe
den door de strafrechter een ander gewicht worden toege
kend. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de jurispru
dentie enkel ziet op uitspraken van rechtbanken en dat bet
nog wel de vraag is of een hogere rechtenlijke instantie tot
eenzelfde beoordeling van de strafmaat zou zijn gekomen.
De hierna te bespreken junisprudentie van de Afdeling laat
zien dat alle argumenten die bij de rechtbanken (sector
strafrecht) tot matiging van de geeiste straf leidden, tot
dusverre voor haar nauwelijks aanleiding vormen em be
stuurlijke boetes te matigen dan wel om door de recbtban
ken toegepaste matiging in stand te laten. De vraag is of dit
wordt veroorzaalct door de toetsing van de bestuursrechter
of (mede) door de wetgever, die zich op bet standpunt
stelde dat werkgevers hard moesten worden bestraft wan
neer zij zich schuldig maken aan illegale tewerlcstelling.

4. Bestuurlijke handhaving: illegaie
tewerkstelling

Sinds I januari 2005 is de Minister van SZW primair be
voegd om de WAV via bet bestuursrecht te handhaven.35
Met de invoering van de bestuurlijke boete in de WAV be
oogde de wetgever werkgevers die vreemdelingen illegaal
tewerkstellen sneller en efficienter te bestraffen. Hardere
aanpalc was wenselijk vanwege I. de omstandigbeid dat het
legale arbeidsaanbod in ens land door illegale tewerkstel
ling Zen worden verdrongen; 2. illegale tewerkstelling
veelal gepaard gaat met overtreding van normen op bet ge
bled van arbeidsvoorwaarden en —omstandigheden, die Ican
leiden tot nitbuiting van de illegaal tewerkgestelde vreem

deling, 3. illegale tewerkstelling leidt tot concurrentiever
valsing binnen een sector waardoor de bedrijfsvoering van
bonafide wenlcgevers wordt geschaad en 4. ten slotte zijn
bet veelal illegaal verblijvende vreemdelingen die op die
wijze bun verblijf in Nederland kunnen voortzetten.36
Sindsdien heeft de minister de bevoegdheid om een be
stunnlijke boete op te leggen aan elke werlcgever die vreem
delingen illegaal tewerk stelt. Het gaat om een ruim werk
geversbegrip, hetgeen er kort gezegd op neerkomt dat een
ieder die invloed heeft op werkzaambeden die door een
vreemdeling worden nitgevoerd als werkgever in de Zin

van de WAV wordt bescbouwd.37 De wetgever beoogde
daarmee tegen te gaan dat via allerbande constructies
(doordat vreemdelingen als zelfstandigen gingen werken)
bet werkgeversbegrip werd ontdoken. Het mime werkge
versbegrip leidt zoals in voorbeeld 2 is beschreven tot een
situatie waarin meerdere werkgevers voor een en dezelfde
vreerndeling worden beboet. In dit artikel ga ik niet nader
in op de reikwijdte van bet werlcgeversbegrip, maar uitslui
tend op de vraag of de situatie waarbij de bedrijven in voor
beeld 1 en 2 even zwaar worden beboet evenredig is.
De boete die een bestnursorgaan maximaal kan opleggen, is
in de wet bepaald.38 Voor de WAV geldt dat per overtreding
(per vreemdeling) aan een natnnrlijke persoon een maxi
male boete van € 11.250 Ican worden opgelegd en aan een
rechtspersoon een boete van € 45.000 per beboetbaar felt.3°

5. Boeteb&eidsregels minister

Net zoals het OM destijds de Richtlijn bad vastgesteld ten
beboeve van de bepaling van zijn strafeis, zo heeft de minis
ter vanaf 2005 van zijn bevoegdheid gebruikgemaakt om
boetebeleidsregels vast te stellen. Die bevoegdbeid vloeit
voor nit art. 19d lid 3 WAy. Op grond van die bepalingheeft
de minister de bevoegdbeid gelcregen om de boetebedragen
voor de beboetbare feiten in beleidsregels vast te stellen.4°
In de bijlage bij de Boetebeleidsregels staat dat natnurlijlce
personen een maximale boete opgelegd knijgen van € 4000
en rechtspersonen een boete van € 8000 wanneer één
werlcgever één vreemdeling zonder tewerlcstellingsvergun
ning arbeid laat vennicbten.
Over de inhoud van dergelijlce beleidsregels is in de memo
ne van toelichting bij bet voorstel Wet bestuunlijlce boete
arbeid vreemdelingen onder meer gezegd:

I

a

I

33 Rb. Utrecht 19 rnaart 2002, UN AE0308 en UN AE0317.

34 Rb. Almelo 10 april 2009, UN B10944, Rb. ‘s-Gravenhage 23 november

2006, LJNAZ4579.

35 Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen, Stb. 2004, 705.

36 Karnersrukken 112003/04. 29523, nr. 3, p.1.
37 O.a. ABRv5 17 maart 2010, nr. 200903419/1/V6.

38 Sinds de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Awb is in art.
5:46 Awb bepaald dat de maximale boete die een bestuursorgaan ban
opleggen, is vastgelegd in een wettelijk voorschrift.

39 Art. 19d lid 1 WAy.

40 Art. 19d lid 3 WAy. Dit artikellid is in de WAy gekornen ten gevolge van
de wet ‘Technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wet
geving op het terl’ein van de arbeidsrnarkt en de bijstand en enige an
dere terreinen’ Stb. 2005. 434. Dc wetgever beoogde daarmee harmoni
satie Se realiseren in verband met de Wet bestuurlijl<e boete Arbeids
tijdenwet. In art. 10:7 was geregeld dat de minister beleidsregels vast
stelt over de hoogte van de boetebedragen.
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“via beleidsregels zal de precieze hoogte van de bestuur

lijke boete in concrete situaties worden vastgesteld”.41

Wat de wetgever precies onder concrete situaties’ verstaat,

maakt hij niet duiclelijk. In de nota naar aanleiding van het

verslag wordt naar aanleiding van vragen over de hoogte

van de bestuurlijlce boete nog opgemerkt:

“In overleg met het OM zal ik de precieze boetebedragen

vaststellen en vervolgens neerleggen in beleidsregels.

Daarbij wordt meegewogen hoe de boete op het niet na

leven van de WAV zich verhoudt tot de sanctie op andere

overtredingen en welke boetebedragen de strafrechter

(en straks de bestuursrechter) als passende sanctie ac

cepteert. In deze beleidsregels zal ook rekening worden

gehouden met het evenredigheidsbeginsel.”42

Opvallend is dat ondanks deze verwijzingen in de pane

( mentaire geschiedenis in de Beleidsregels noch in de toe

Iichting wordt gerefereerd aan de Richtlijn en de jurispru

dentie van de strafrechter. In de eerste boetebeleicisregels

die in 2005 zijn vastgesteld, noemt de minister geen ‘con

crete situaties’ waarmee hij bij de vaststelling van de

hoogte van boetes relcening houdt. Ook blijkt daar niet nit

of die concrete situaties wel zijn beoordeeld maar geen aan

leiding hebben gegeven om die in de beleidsregels te veran

keren.43 Pas in 2007 werd in de toenmalige beleidsregels in

algemene zin een omstandigheid genoemd die tot boete

matiging aanleiding geeft:

“Indien de werkgever kan aantonen dat hij zich redelij

kerwijze in voldoende mate heeft ingespannen om een

overtreding van artilcel 2, eerste lid, van de Wet arbeid

vreemdelingen te voorkomen [toevoeging: illegale te

werkstelling], kan de bestuurlijke boete worden gema

tigd tot € 4000,— voor een rechtspersoon en tot € 2000,—

voor een natuurlijke persoon per overtreding. Indien

sprake is van een incidentele onzorgvuldigheid van ad

ministratieve aard bij de aanvraag van een tewerkstel

lingsvergunning kan de bestuurlijke boete voor zowel

een rechtspersoon als een natuurlijke persoon worden

gematigd tot € 1500,— per overtreding.”

De boetebeleidsregels zijn, zoals hiervoor is opgemerkt, re

cent gewijzigd.44 In de Beleidsregels wordt over matiging in

art. 9 opgemerkt:

“in andere gevallen waar sprake is van een overtreding

van artikel 2 van de Way, Ican de bestuurlijke boete per

overtreding met 25%, 50% of 75% worden gematigd af

hankelijk van de aard en ernst van de overtreding, de

mate van verwijtbaarheid en de evenredigheid (lid 1).

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

Kamerstukken 112003/04. 29 523, nr. 6, p. 7.

Stcrt. 2005, nr. 232, p. 19.

vgl. Regeling van de Minister van SZW van 27 oktober 2011. nr. Al/

AMF-MO/2011/16886, tot vaststelling van de Beleiclsregels boeteopleg

ging WAV van 4 november 2011, Stcrt. 2011, nr. 19841.

Indien de werkgever heeft aangetoond dat hem geen en
kel verwijt gemaakt kan worden voor de geconstateerde

overtreding wordt geen boete opgelegd (lid 2).”

In de toelichting op de Beleidsregels wordt een aantal spe

cifieke omstandigheden genoemd op grond waarvan de mi

nister de boetes zal matigen.45 Het gaat om de situatie
waarin een werlcgever van een gecertificeerd uitzendbureau

gebruik maakt, sprake is van arbeid van geringe omvang en
duur, die eenmalig heeft plaatsgehad, werkzaarnheden in
de privésfeer en een werkgever die de identiteit van vreem

delingen aan de hand van het stappenplan heeft gecontro
leerd. Verder is in de toelichting de jurisprudentie van de
Afdeling verankerd die inhoudt dat werlcgevers een ‘WAy-

proof’ contract moeten hebben en dat er met enige regel

maat controle op de naleving van de WAV moet plaatsvin

den om aanspraak te kunnen maken op boetematiging. Ge

constateerd kan worden dat de minister met de Boetebe
leidsregels vijfjaar later alsnog in zekere zin zijn toezegging
in de brief aan de Tweede Kamer van 15 september 2006 is
nagekomen.46 In die brief constateert hij dat de beleidsre
gels tot dan toe nog geen maatwerk leveren en dat op basis
van de ervaningen die tot dan toe waren opgedaan met boe

toplegging matigingsgronden zouden worden geformu

leerd.
Wanneer de Beleidsregels worden vergelelcen met de hier

voor besproken Richtlijn, is duidelijk dat een met de Richt

Iijn vergelijlcbaar systeem waarbij onderscheid wordt ge
maakt tussen lichte en zware vergrijpen met de daarbij be
horende maximale boetebedragen niet is overgenornen. Of
dat een bewuste Iceuze is geweest van de minister, blijkt
niet nit de (toelichting bij de) Boetebeleidsregels noch zijn

voorgangers.

Ofschoon de Boetebeleidsregels inmiddels meer uitwerking

geven aan ‘concrete situaties’, blijkt daaruit mijns inziens

nog onvoldoende hoe de minister in een concreet geval in
vulling geeft aan het evenredigheidsbeginsel. In elIc geval
leiden de Beleidsregels ertoe dat een werkgever die geen of
nauwelijlcs invloed heeft gehad op de illegale tewerkstelling
(het internetbednijf in voorbeeld 2) of die marktconforme
lonen aan illegale werknemers heeft betaald, die de WAV

voor het eerst heeft overtreden en die netjes premies enzo

voort heeft afgedragen, een even hoge boete knijgt opgelegd
als een werkgever (de tuinder in voorbeeld 1) die wel in

vloed heeft op de tewerkstelling, of een werlcgever die geen

premies enzovoort heeft betaald en bij herhaling illegale
werknemers te werlc heeft gesteld en uitgebuit. Op grond
van de Richtlijn zou het OM met die omstandigheden wel
relcening houden bij het formuleren van de strafeis, hetgeen
leidt tot meer differentiatie in individuele gevallen.

Hoewel de wetgever het werkgeversbegnip heeft willen
verruimen, moet betwijfeld worden of het de bedoeling
was om alle werlcgevers gelijk te behandelen voor wat be-

41

42

43

44

45 vgl. Regaling van de Minister van SZW van 27 oktober 2011, nr. AI/

AMF-MO/2011/16886. tnt vaststelling van de Beleidsregels boeteopleg

ging WAV van 4 november 2011, Stcrt. 2011, nr. 19841, p.7.

46 Kamerstukken 112005/06,29523, nr. 332, p. 16.
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treft de hoogte van de boete. De hiervoor genoemde om
standigheden — mate van invioed, het behalen van financi
eel voordeel, recidive enzovoort — worden volgens de Boe
tebeleidsregels niet betrokken bij de beoordeiing van de
hoogte van de op te leggen boete(s), hetgeen gelet op de
parlementaire geschiedenis temeer klemt. Art. 4:84 Awb
biedt slechts de mogelijkheid orn in bijzondere gevallen af
te wijken terwijl de genoernde (rnatiging)factoren geen bij

zondere gevallen zijn en dus opgenomen zouden moeten

worden in de Boetebeieidsregels. Dit leidt ertoe dat de mi
nister nog steeds onvoldoende maatwerk levert.

6. Jurisprudentie Afdeling

Ook de bestuursrechter beoordeelt de boetehoogte, ervan

uitgaande dat de beboete werlcgever daarover klaagt en aan
de beoordeling van die vraag wordt toegekomen.47 Als de
hoogte van een bestuurlijke boete niet evenredig is in het

licht van de feiten en ornstandigheden van het geval dan zal
die sanctie gelet op het evenredigheidsbeginsel op nihil
moeten worden gesteld of (aanzienlijk) moeten worden ge
matigd. Tot nihilstelling of boeternatiging kan de bestuurs
rechter op de voet van art. 8:72 lid 4 Awb beslissen door
zeif in de zaak te voorzien. Ten gevolge van de inwerking
treding van de vierde tranche van de Awb — welke van toe-
passing is op overtredingen begaan na 1 juli 2009 — is voor
de bestuurlijke boete in art. 8:72a Awb bepaald dat wan
neer de rechtbank het beroep gegrond verklaart haar uit
spraak in de plaats treedt van de vernietigde beschikking.48
De recbter zal dus zelfde hoogre van de boete moeten vast
stellen. Voornoemd artikel levert een aantal interessante
vragen op. Zo vragen Brdring en Naves zich af in hoeverre
de recbter bij gebruikrnaking van dit artikel rekening moet
houden met beleidsregels en of de bestuursrecbter zich te
genover deze regels net zo vrij mag opstellen als de rechter
in het strafrecbt?4°11< volsta in dit artikel met de opmerking
dat art. 8:72a Awb naar mijn idee het bijzondere karakter
van de bestuurlijke boete illustreert, die zich daarmee ook
onderscheidt van een reguliere bescbikking. Dit heeft dan
ook gevolgen voor de wijze waarop het evenredigheidsbe
ginsel wordt getoetst.
De bestuursrechter dient de boetehoogte zoals biervoor is
opgen3erkt ‘vol (‘full jurisdiction’) te toetsen.5°Dat wil zeg—
gen dat de recbter ten voile beoordeelt of, alle feiten en orn
standigheden in aanrnerking nemende, onevenredigheid
bestaat tussen de overtreding en de opgelegde boete. Deze

Kamerstukken 112003/04,29702, nr. 3, p. 142,

Deze bepaling geldt oak in hoger beroep: art. 46 lid 1 Wet RvS.

De verplichting om bnetes vast te stellen levert yen aantal interessante

vragen op. Volstaan wordt met verwijzing naar let artikel van BrOring

8i Naves, ‘Waarborgen bij bestraffende bestuurlijke sancties: onvnl

tooid bestuursrecht’. in: Bestuvrsrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, p.
465.

50 HvJ EG 21 juni 1979, UN BE4703.

51 Aangezien een bestuurlijke boete een ‘criminal charge’ is, is bet EVRM

daarop ook van toepassing.

52 T. Barkhuysen & 1kW. Boo, De betekenis van het Handvest van de
Grondrechten van de Europese unie,JBplus 2011, p.3 cv. Bij mijn we-

ten is bij de Afdeling in boetezaken flog niet eerder een beroep gedaan

op bet Handvest.

evenredigheidstoets ligt in elk geval besloten in art. 6 lid 1
EVRM51, art. 49 lid 3 Handvest van de grondrechten van de
Europese linie,52art. 5:46 lid 2 en 3, Awb53 en art. 3:4 lid 2
Awb.54

Welke omstandigheden in het kader van de evenredig
heidstoets in de Awb een rol zouden moeten spelen en hoe
indringend de toets van het evenredigheidsbeginsel is, is in
de memorie van toelichting bij de vierde tranche Awb niet
of nauwelijks toegelicht. In elk geval zijn ‘leeftijd’ en ‘draag
kracht’ genoemd als factoren die een rol kunnen spelen bij
boeteoplegging.55Verder werd in antwoord op vragen van
de VNG ten aanzien van art. 5:46 lid 3 Awb opgemerkt dat
bijzondere omstandigheden op voorhand moeilijk zijn te
geven en dat het in ieder geval moet gaan om uitzonderlijke
situaties, waarrnee de wetgever bij bet vaststellen van de
boeteregeling geen rekening heeft gehouden. Zo lcan er vol
gens de regering sprake zijn van een wanverhouding tussen
enerzijds de opgelegde boete en anderzijds de ernst van bet
feit en de ornstandigheden die hebben geleid tot het be
boetbare feit, maar buiten de directe invloedssfeer van de
belanghebbende liggen.56 In het kader van bet evenredig
beidsbeginsel stelt de regering verder nog dat ‘de bouding
van de bestuursrecbter kritischer wordt naarmate de opge
legde sanctie zwaarder is’.57 Verder gaat zij er ook van uit
dat er in het Icader van art. 3:4 lid 2 Awb afstemming
plaatsvindt met bet strafrecbtelijke beleid in bet geval be
boetbare feiten zowel via bet straf- als bet bestuursrecbt
kunnen worden gebandbaafd:

“Zowel bij bet opstellen als bij bet toepassen van dit ‘ver
volgingsbeleid’ is bet bestuursorgaan uiteraard wel ge
bonden aan de algemene beginselen van beboorlijk be
stuur, waarbij in dit verband in bet bijzonder valt te den-
ken aan bet gelijkheidsbeginsel en aan bet in artikel 3:4,
tweede lid, Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel.
Voorts moet dit beleid zijn afgesternd met bet strafrecb
telijk beleid in de gevallen waarin een bijzondere wet
voor bepaalde gedragingen voorziet in zowel de moge
lijkheid van opiegging van een bestuuriijke boete als de
mogelijkbeid em strafrecbtelijk op te treden. (...) Voor
de boogre van de boete geldt iets soortgelijks.”58

Ofscboon de WAV een strikte scheiding tussen bestraffing
via bet bestuurs— en bet strafrecbt maakt — zoals hiervoor is
opgemerkt is de strafrechter immers bevoegd om straffen
voor illegale tewerksteiling op te leggen alleen bij recidive —

lijkt mij dat in deze oprnerking van de regering toch ook
een aanknopingspunt kan worden gevonden voor enige af
stemming tussen bet bestuurs- en strafrechtelijke beleid in
gevallen waarin de strafrechter bevoegd blijft om veer de
zelfde overtreding straffen op te leggen.

53 Sinds I juli 2009, ten gevolge van de inwerkingtreding van de vierde
tranche van de Awb.

54 Voor overtredingen begaan vddr 1 juli 2009.

55 Kamerstukken 112003/04,29702, nr. 3. p.125 en 141.
56 Kamerstukken 112003/04,29702, or. 7, p.53.
57 Karnersrskken 1 2007/08, 29 702. ni. c, p. 35.
58 Kamerstukken 1 2007/08, 29 702, nr. c. p. 28.

(

(
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48
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In elIc geval blijkt nit de Boetebeleidsregels dat geen van de

factoren — o.a. Ieeftijd, draagkracht en mate van betroklcen

heid — bij de vaststelling van de boetehoogte worden be

troklcen noch waarom dergelijlce factoren niet zijn opgeno
men, hetgeen juist voor de hand had gelegen. Interessant is
daarom om te kijken hoe de Afdeling in het kader van de

evenredigheidstoets de boetebeleidsregels beoordeelt.
Vooraisnog heeft de Afdeling bij herhaling geoordeeld dat

de boetebeleidsregels ‘niet onredelijk’ zijn.5° Zij hanteert de

volgende vaste overweging:

“Het gaat bij het opleggen van een boete wegens over

treding van artilcel 2, eerste lid, van de Way om de aan
wending van een bevoegdheid van de minister. De nii

nister moet bij de aanwending van deze bevoegdheid de

hoogte van de boete afstemmen op de ernst van de over

treding en de mate waarin deze aan de overtreder kan

worden verweten. Daarbij moet rekening worden ge

houden met de omstandigheden waaronder de overtre

ding is gepleegd. Ingevolge de verplichting hem opge

legd in artikel 19d, derde lid, van de Way heeft de minis

ter beleidsregels vastgesteld waarin de boetebedragen

voor de overtredingen zijn vastgesteld. Deze beleidsre

gels zijn door de Afdeling als zodanig niet onredelijk be
vonden (zie onder meer de uitspraak van 23 juni 2010 in
zaalc nr. 200908558/1/V6). Oolc bij de toepassing van

deze beleidsregels en de daarin vastgestelde boetebedra

gen dient de minister in elk voorkomend geval te beoor

delen of die toepassing strookt met de hiervoor bedoelde

eisen die aan de aanwending van de bevoegdheid tot het

opleggen van een boete moeten worden gesteld. Indien

dat niet het geval is, dient de boete, in aanvulling op of

in afwijking van het beleid, zodanig te worden vastge

steld dat het bedrag daarvan passend en geboden is. De
rechter toetst zonder terughoudendheid of het besluit

van het bestuur met betreklcing tot de boete voldoet aan
deze eisen en dus leidt tot een evenredige sanctie.”6°

Uitgangspunt is dus dat per concreet geval vol getoetst

wordt en dat waar nodig, afgeweken moet worden van de

boetebeleidsregels. Opvallend is alleen dat er in de pralctijk

nauwelijks wordt afgeweken. Dit valt mijns inziens te ver

klaren doordat de Afdeling stelt dat de boetebeleidsregels

‘niet onredelijk’ zijn. In het licht wat hiervoor over de boe

tebeleidsregels is gezegd, is die conclusie niet zonder meer

te begrijpen. Ook niet wanneer de Boetebeleidsregels wor

den vergeleken met andere beleidsregels. 1k noem twee

voorbeelden. De boetebeleidsregels van de OPTA geven aan

dat in elke individuele situatie rekening wordt gehouden

met de specifieke relevante omstandigheden van het geval,

59 Bij mijn weten heeft de Afdeling slechts twee keer geoorcleeld dat de

Boetebeleidsregels 2007 buiten toepassing moeten worden gelaten

(vgl. AB 2009/350 en AB 2009/362, beide rn.nt. O.J.D.M.L. Jansen).

60 Ca. ABRv5 20 juli 2011, nr. 201103050/l/v6, en bijv. de uitspraak van

de ABRvS van 28 april 2010 (AB 2011/34) waarin zij verwijst naar onder

toner de uitspraken vanli juli 2007 in nr. 200607461. 12 maart 2008,

nr. 200704906, 3 juni 2009. nr. 200803230 en 17 juni 2009, or.

200806748.

zoals recidive, de ernst van het feit, het berolckende nadeel
of het behaalde voordeel.61 Bovendien maken deze beleids
regels onderscheid in drie categorieën; zeer zware, zware
en minder zware overtredingen, waarop de hoogte van boe
tes is afgestemd. Eenzelfde systeem kent de Beleidsregels
CBP Handhaving protocolplicht Wet politiegegevens die on
derscheid maken tussen zware en minder zware overtre
dingen.62 De hoogte van de boete wordt afgestemd op de
ernst en duur van de overtreding. Daarom roep ik de wet
gever, de minister en de bestuursrechter op om in de toe
lcomst hogere eisen te stellen aan boetebeleidsregels.
Omdat de Afdeling de boetebeleidsregels niet onredelijk
acht, Iijkt er vanzelfsprekend weinig ruimte over te blijven
voor maatwerk bij de beoordeling van individuele boetes.
De hierna te besprelcen jurisprudentie laat dat ook zien. Uit

gangspunt is in elIc geval dat de werlcgever die een beroep
doet op het evenredigheidsbeginsel concreet moet onder
bouwen om weilce omstandigheden het gaat die een mati
ging rechtvaardigen.63 De jurisprudentie van de Afdeling
laat tot op heden zien dat een identielce boete van € 8000
die de minister aan de tuinder (voorbeeld 1) en het inter
netbedrijf (voorbeeld 2) oplegt vanwege de illegale tewerlc
stelling van één vreemdeling de evenredigheidstoets door
staat.64 Dat de tuinder directe invloed heeft op de illegale
tewerlcstelling en het internetbedrijf niet of nauwelijlcs, is

derhalve niet van belang. Dc strafrechter verdisconteerde
die omstandigheid juist wel bij de strafoplegging. Anders
dan de strafrechter, ziet de Afdeling geen aanleiding om
boetes te matigen in het geval een werkgever geen (financi
eel) voordeel heeft behaald met het tewerkstellen van
vreemdelingen.6aOf sprake is van het (bewust) handelen in
strijd met de doelstellingen van de WAV — het tegengaan
van concurrentievervalsing, overtreding van de normen op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandig
heden en de voortzetting van illegaal verblijf — is volgens
de Afdeling niet van invloed op de hoogte van de conform
de boetebeleidsregels vastgestelde boete.66 Dat betekent
dat een werkgever die de illegale vreemdeling ‘netjes be
handelt’ (o.a. door hem marlcconform te belonen) even
zwaar wordt gestraft als een werlcgever die de vreemdelln

61 www.opta.nI onder ‘publicaties’.

152 www.cbp.nl.

63 Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (onder meer de uitspraak

van 29 oktober 2008 in zaak nr. 200802872) bestaat geen reden tot

matiging van de opgelegde boete indien de beboete werkgever niet

aannemelijlr heeft gemaakt dat zij door de opgelegde boete onevenre

dig wordt getroffen )vgl. ABRv5 6 oktober 2010, nr. 201000610).

64 Zie voor met dit voorbeeld vergelijkbare situaties na. ABRv5 6 april

2011. nr. 12012406v2, 23 juni 2010, nr. 20090854558 en ABRv5 17

maart 2010, nr. 200903419, AB 2010/182, m.nt. 0.j.D.M.L. Jansen. Zie

over de reikwijdte van het werkgeversbegrip: A. Kiap & T. de Lange.

‘Marktordening via het werkgeversbegrip van de Wet arbeid vreemde

lingen’, SMA 2008, p. 390.

65 Ca. ABRvS 16 juni 2010, or. 200910036, ABRvS 6 oktober 2010, nr.

201002926, ABRv5 23 juni 2010, nr. 200908558/1 /V6.

66 ABRvS 30 juni 2010, nr. 200906145 en or. 200906144, ABRvS 11 augus

tus 2010, nr. 200909988, ABRv5 6 oktolier 2010, nr. 201002926.
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gen uitbuit en geen prernies en belastingen afdraagt. Ook

het aantal illegaal tewerkgestelde vreemdelingen67en of a!

dan niet sprake is van recidive is voor de Afdeling geen aan

leiding om boetes te matigen. Ten aanzien van de draag

kracht van de werkgever is ook een verschil in opvatting

tussen de strafrechter en de bestuursrechter te constateren.

Daar waar de slechte financiële situatie door de strafrecbter

leidt tot strafvermindering, laat de WAV-jurisprudentie zien

dat dat argument tot op heden nog niet tot boetematiging

aanleiding heeft gegeven. We! lijict bestuursrechter dit ar

gument wel veel indringender te toetsen dan de strafrech

ter.68

Kortom: ofscboon de Boetebeleidsrege!s meer inzicht geven

in concrete situaties die tot boeternatiging aanleiding ge

yen, lijkt de minister de opvatting te blijven buldigen dat

bet belang om illegale tewerkstelling tegen te gaan in de

meeste gevallen prevaleert boven alle andere (individuele)

belangen en omstandigbeden en vindt de Afdeling die op

vatting niet onredelijk. De Afdeling stelt steevast dat de ar

gumenten die bij de strafrechter we! tot boetematiging lei

den ‘de overtredingen niet minder enistig mciken’.69 Daarmee

lijict de Afdeling invulling te geven aan de wil van de wetge

ver orn illegale tewerkstelling — ongeacht de situatie — bard

te bestraffen. Het gevoig daarvan is we! dat de straf- en de

bestuursrecbter een andere toepassing geven aan art. 6

EVRM bij bet beoorde!en van dezelfde sancties. Dat lijkt mu

voor de rechtseenbeid en de recbtsgelijkbeid geen goede

zaak, zeker niet omdat de strafrecbter nog steeds in beeld

komt wanneer een werkgever zicb herhaa!delijlc schuldig

maalct aan illega!e tewerkstel!ing. Het gevoig van de boete

beleidsregels (die de Afde!ing rede!ijk acht) is immers dat

alle werkgevers — de tuinder in voorbeeld 1 en bet internet

bedrijf in voorbeeld 2 — over één icam worden gescboren.

Verwordt de evenredigheidstoets daarmee niet tot een lege

huls? Wat boudt de beoorde!ing van de ernst van de over

treding’ en ‘omstandigbeden waaronder de overtreding is

gepleegd’ nog in als vele werkgevers als ge!ijken worden

bebandeld? Zelfs wanneer boetes aan financieel belang toe

nemen, laat de jurisprudentie van de Afdeling niet zien dat

kritisch(er) naar de boetehoogte gekeken wordt.7°

7. Conclusie

In dit artike! is sanctionering van illegale tewerkstelling in

de WAV door de straf- en de bestuursrecbter met e!kaar

vergeleken. Daar waar de strafrecbter indringend toetst en

in de op te leggen straf een groot aantal ornstandigheden

(invloed, rol, behaalde (financiee!) voordeel van de werkge

ver enzovoort) verdisconteert, leiden diezelfde omstandig

heden bij de Afde!ing tot dusverre nauwelijics tot boetema

67 O.a. ABRvS 23 juni 2010, nr. 200908558. De ABRvS verwijst naar art.

19a, lid 2, van de WAy. waarin een cumuiatiebepaling is neergelegd.

volgens die bepaling wordt vermeden dat een werkgever die één werk

nemer in dienst heeft een even hoge boete krijgt als een werkgever die

10 werknemers in dienst heeft.

68 O.a. ABRvS 17 november 2010, nr. 201003030.

69 O.a. ABRv5 van 23 juni 2010. nr. 200908558.
70 O.a. ABRvS 29 februari 2012, nr. 200905594, 25 januari 2012, nr.

200804043 en 23 juni 2010, nr. 200908558.

tiging. Dat betekent dat de straf- en de bestuursrecbter

ieder bun eigen invulling geven aan de evenredigheidstoets
van geldboetes welke volgt nit onder meer art. 6 EVRM. Dat
is op zicbzelf opmerlcelijlc, omdat beide rechters sancties
wegens illegale tewerkstelling kunnen opleggen die als ‘cri
minal cbarge’ kwalificeren. Anders dan de strafrechter acht
de Afde!ing bet bijvoorbeeld evenredig dat de minister
werkgevers die op grote afstand van de illegale tewerkste!
ling staan en daarop niet of nauwelijks inv!oed hebben een
even hoge boete opge!egd !crijgen als wer!cgevers die we!
een directe re!atie met vreemdelingen bebben en die daar
moge!ij!c (financiee!) voordee! nit beha!en enzovoort. Daar

mee !ij!<t de evenredigheidstoets van de minister en de be

stuursrecbter een !ege bu!s te worden. A!s !canttekening !<an

worden vermeld dat de Afde!ing uitvoering geeft aan de

wens van de wetgever die inboudt dat alle werkgevers die

zich schu!dig malcen aan illegale tewerkste!!ing, hard moe-

ten worden gestraft. Dat neemt mijns inziens niet weg dat

in de wetsgeschiedenis van de WAV en de vierde tranche

van de Awb vo!doende aan!cnopingspunten !cunnen worden

gevonden voor een werkwijze van de minister en de be

stuursrecbter die meer is geInspireerd door die van bet OM

en de strafrecbter. Maar er is hoop. In reactie op bet onder

zoe!< van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de Minister

van Veiligheid en Justitie de Tweede IKamer bericht dat voor

de zomer van 2012 een beleidsreactie op dit rapport za!

worden toegestuurd waarin concreet op de aanbeve!ingen

wordt ingegaan.71 Die reactie za! er hope!ij!c toe gaan !eiden

dat in de (nabije) toe!comst de huidige verschil!en in straf

maat voor zover moge!ijk worden weggenomen, hetgeen de

kwa!iteit en de overtuigingskracbt van de wetshandbaving

ten goede za! !comen.

71 Brief van de Minister van venJ van 23 januari 2012 met kenmerk

5722769/12/6.
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