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1. De Toeslagenaffaire heeft veel losgemaakt in de bestuursrechtspraak. De voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak, Bart Jan van Ettekoven, organiseerde een reflectieprogramma, en in haar 
uitspraak van de grote kamer van 2 februari 2022 (JV 2022/50, nt W.K. Hutten, ECLI:NL:RVS:2022:285) 
formuleerde de Afdeling een nieuw toetsingskader voor toetsing van besluiten aan het 
evenredigheidsbeginsel. Ook de Wet arbeid vreemdelingen ontkomt niet aan de nieuwe opvattingen 
van de Afdeling. Vijftien jaar na haar goedkeuring van het boetenormbedrag 
(ECLI:NL:RVS:2007:BA9310), gaat de Afdeling ‘om’, en oordeelt dat de Beleidsregel boeteoplegging 
Wet arbeid vreemdelingen niet langer redelijk is. 

 
2. Sinds de invoering van de bestuurlijke boete in de Wet arbeid vreemdelingen, in 2005, bedroeg het 
‘boetenormbedrag’ (de standaard boete voor een overtreding, per vreemdeling en per werkgever) 
€8.000. Aan dit bedrag lag zeker geen zorgvuldige overweging ten grondslag. De regering stelde een 
bedrag van € 3.500 voor. Bij de stemming kwam, na enig ‘overtoepen’ van Kamerleden, de boete 
uiteindelijk op € 8.000 uit, zonder enige reflectie op de gevolgen van de (cumulatieve) boetebedragen 
voor sommige overtreders (zie paragraaf 3.3.2.1. van mijn proefschrift ‘De handhaving van het verbod 
op illegale tewerkstelling’, Bju, 2014). Mede vanwege de cumulatie van het boetebedrag bij meerdere 
vreemdelingen liepen de opgelegde boetes snel fors op. Heel veel van deze boetes werden dan ook tot 
aan de Afdeling aangevochten (een snelle zoekslag levert 830 uitspraken in hoger beroep op, over Wav 
boetes. In vrijwel elke zaak is de evenredigheid een van de belangrijkste onderwerpen). 
 
3. Nadat de Minister in 2013 het boetenormbedrag vervolgens van € 8.000 naar € 12.000 verhoogde, 
volgde een terechtwijzing van de Raad van State (JV 2015/323, ECLI:NL:RVS:2015:3138, ve15001681) 
en werd het boetenormbedrag weer teruggebracht naar € 8.000. Bij de daarop volgende herziening van 
de beleidsregels werd iets meer differentiatie aangebracht (boete verhogende omstandigheden 
enerzijds en een waarschuwingsbevoegdheid anderzijds). Een echte evenredigheidstoets bij de 
Minister van SZW, waar ik toe opriep in mijn artikel A&MR 2016, nr. 4, ve16000859, bleef eigenlijk nog 
steeds uit, maar de Afdeling begon wel steeds vaker de opgelegde boetes te corrigeren. 
 
4. Nu pakt de Afdeling dan eindelijk echt het boetenormbedrag zelf aan, en dan met name het 
onderscheid in soorten overtreding. Als rechtshulpverlener was het altijd moeilijk uit te leggen dat een 
incidentele, abusievelijke overtreding voor de duur van een dag of twee met hetzelfde bedrag beboet 
werd als het - uit winstbejag - willens en wetens overtreden van de Wav voor langere tijd. ‘Anders dan 
voorheen’ is de Afdeling nu van mening dat “de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 
ten onrechte geen onderscheid maakt tussen opzet, grove schuld en normale verwijtbaarheid bij het 
vaststellen van het toepasselijke boetenormbedrag. De Afdeling is van oordeel dat de mate waarin de 
overtreding aan de overtreder kan worden verweten wezenlijk anders is in gevallen waarin sprake is 
van opzet, grove schuld, normale verwijtbaarheid of verminderde verwijtbaarheid en dat dit vertaald 
moet worden naar een differentiatie van de boetehoogte” (r.o. 3.2). 
 
5. Naast de altijd al bestaande categorie ‘niet verwijtbaar’ (waarbij geen boete opgelegd kan worden), 
moet de overtreding nu dus worden ingeschaald in één van vier verschillende categorieën voor 
verwijtbaarheid. De Afdeling sluit hierbij aan bij de al langer bestaande rechtspraak van de CRvB, 
bijvoorbeeld in uitspraak ECLI:NL:CRVB:2020:2871 van 2 december 2020. Gelet op artikel 8:72a van 
de Awb dient de rechter die een bestuurlijke boete vernietigt zelf in de zaak te voorzien. De Afdeling 
kon de zaak dus niet terugsturen voor een nieuwe beoordeling, en past daarom de uitgangspunten toe 
zoals die zijn neergelegd in artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten en artikel 7.1, vierde 
lid, van het Besluit inburgering 2021, aangezien deze beleidsregels wel onderscheid maken naar opzet, 
grove schuld en normale verwijtbaarheid. De categorieën zijn dus als volgt: 

 
6. Normale verwijtbaarheid. In beginsel wordt uitgegaan van normale verwijtbaarheid (r.o. 7.2). Dat 
betekent dat de bewijslast voor mindere verwijtbaarheid bij de werkgever ligt, en voor grote 
verwijtbaarheid bij de Minister. De Afdeling gaat bij deze categorie uit van 50% van het 
boetenormbedrag. Dat is dus een aanzienlijke daling, aangezien voorheen deze overtreders met 100% 
van het boetenormbedrag beboet zouden worden. 

 
7. Grove schuld. Indien er sprake is van grove schuld gaat het boetenormbedrag naar 75%. Dit is een 
verzwarende omstandigheid, en de bewijslast ligt daarom bij de Minister (zie 
ECLI:NL:CRVB:2015:1801, r.o. 5.18). Grove schuld is aan de orde wanneer de mate van 
verwijtbaarheid hoger ligt dan de normale verwijtbaarheid, maar er geen sprake is van opzet. 
Bijvoorbeeld in het geval van een ernstige, aan opzet grenzende, mate van verwijtbaarheid. Hierbij gaat 
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het dan om ernstige nalatigheid, ernstige onzorgvuldigheid of ernstige onachtzaamheid met als gevolg 
dat de Wav niet of niet behoorlijk is nageleefd. Van grove schuld kan ook sprake zijn wanneer er 
omstandigheden zijn die elk op zich normale verwijtbaarheid opleveren, maar in onderlinge samenhang 
bezien wel leiden tot grove schuld (r.o. 7.2). ‘Gewone’ onzorgvuldigheid is niet voldoende voor grove 
schuld (ECLI:NL:CRVB:2016:1429, r.o. 4.6), en het op de hoogte zijn van het niet nageleefde voorschrift 
is daarvoor ook niet voldoende (ECLI:NL:CRVB:2017:2064, r.o. 4.8). 

 
8. Opzet. Bij een opzettelijke overtreding kan de Minister 100% van het boetenormbedrag hanteren. 
Wederom ligt de bewijslast daarvoor bij de Minister zelf. Het gaat er bij opzet om dat het voorschrift 
bewust is overtreden. Dat vereist bekendheid met het voorschrift, maar ook bewijs van de intentie van 
de overtreding. Dat is niet eenvoudig, en dit zal het belang van de verklaring van de overtreder nog veel 
zwaarder maken dan dit nu al is (en dus extra nadruk op de taak voor de rechtshulpverlener om dat 
goed met de cliënt te bespreken). 

 
9. Verminderde verwijtbaarheid. Bij deze categorie ligt, zoals gezegd, de bewijslast bij de overtreder, 
omdat de Minister mag uitgaan van normale verwijtbaarheid. Onder verminderde verwijtbaarheid wordt 
verstaan situaties waarin het de werkgever niet volledig valt aan te rekenen dat hij de Wav heeft 
overtreden. De matigingsgronden zoals neergelegd in het ‘Overzicht specifieke matigingsgronden 
bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen’ die als bijlage II bij de Beleidsregel 2020 is gevoegd, 
kunnen mede een leidraad vormen voor het antwoord op de vraag of sprake is van verminderde 
verwijtbaarheid. 

 
10. Het Ministerie van SZW heeft mij laten weten druk doende te zijn met een nieuwe Beleidsregel 
boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen, waarin deze uitspraak zal worden gecodificeerd. In de 
tussentijd zal vrijwel elk bezwaar, beroep of hoger beroep tegen een Wav boete die is opgelegd op basis 
van de oude regels (dus vóór of vlak na 13 juli 2022) gegrond zijn. Immers, om het volledige boetebedrag 
in die beslissingen in primo of op bezwaar te handhaven dient de Minister opzet aan te tonen. Omdat 
bij het opstellen van de boeterapporten geen rekening is gehouden met de noodzaak dit aan te kunnen 
tonen, zullen de boeterapporten slechts heel sporadisch voldoende aanknopingspunten bevatten voor 
een opzettelijke overtreding. Al die zaken gaan dus gegrond. 
 
Mr. dr. P.J. Krop, advocaat bij Kroes Advocaten 


