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Excellentie, 
 
Bij brief van 29 september 2003 (kenmerk 524555/803) vroeg u de Raad om advies over wijziging van 
de Wet arbeid vreemdelingen met invoering van bestuursrechterlijke handhaving (Wet bestuurlijke 
boete arbeid vreemdelingen). Gehoord de gerechten adviseert de Raad als volgt. 
Het wetsvoorstel heeft allereerst tot gevolg dat er een verschuiving van zaken zal plaatsvinden van de 
strafrechter naar de bestuursrechter. Ten tweede wordt in de toelichting op het voorstel aangegeven dat 
het de start vormt van een intensivering van de handhaving op het terrein van illegale tewerkstelling. 
Het kabinet geeft aan het bestijden van arbeid door vreemdelingen een hoge prioriteit. Deze 
intensivering zal leiden tot een toename van de werklast voor de rechtspraak. 
Op bladzijde 16 van de memorie van toelichting wordt inzichtelijk gemaakt wat de verschuiving in 
werkbelasting, als gevolg van de invoering van de bestuurlijke boete en de intensivering van de 
handhaving, zal zijn in de periode 2004-2006 uitgedrukt in zaken. Op basis van dit overzicht komt de 
Raad tot onderstaande doorrekening1 van de gevolgen van de wetswijziging. 
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Bestuursrechter - 201.007 - 502.518 - 603.021
Strafrechter 248.823 36.592 614.739 95.138 731.833 120.752
Totale kosten 248.823 237.599 614.739 597.656 731.833 723.774

                                                        
1 Voor de berekening van de kosten is uitgegaan van de middensom 2004 (€99.170 voor RM en €43.159 voor OD) hier is 
vervolgens de overhead en de opslag voor de landelijke diensten aan toegevoegd. Voor de zaken bij de strafrechter is 
uitgegaan van het afdoeningsprofiel van een enkelvoudige strafzaak, dit levert een kostprijs per strafzaak op van €732. 
Voor de zaken bij de bestuursrechter is uitgegaan van een bestuurszaak volgens lamiciezaakscategorie appellabele 
einduitspraak bodemzaak varia/ex-arob EK, dit levert een kostprijs per bestuurszaak op van €2513. 
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Bij in werking treding van de wetswijziging per 1 januari 2005 zal de combinatie van de verschuiving 
van zaken en de intensivering van de handhaving zorgen voor een toename van de kosten in 2005 van 
€348.833 en een structurele toename in 2006 en verder van €474.951. 
 
De Raad voor de rechtspraak zal deze bedragen opnemen in het geculmineerde overzicht van de te 
verwachten kostenontwikkeling t.g.v. de invoering van nieuwe wetgeving, zoals dat in de begroting 
2005/2009 zal worden gepresenteerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
A.H. van Delden 
 


