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Kenmerk: RvA 147-12 

 
Onderwerp: ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van nieuwe regels inzake de 

handhaving van de arbeidswetgeving (Landsverordening bestuurlijke handhaving 
arbeidswetgeving) 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening houdende vaststelling van nieuwe regels inzake de handhaving van de 
arbeidswetgeving (Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving), moge de Raad 
Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1  Het onderhavige ontwerp is op 17 oktober 2012 ter advisering aan de Raad voorgelegd 
met het verzoek om het met voorrang te behandelen en om binnen twee weken advies uit te 
brengen. Hoewel deze termijnstelling niet nader wordt gemotiveerd, neemt de Raad aan dat deze 
samenhangt met de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2013 van een drietal ontwerp-
landsverordeningen die verschillende terreinen van het arbeidsrecht betreffen waarvan thans 
twee ontwerpen aangeboden zijn aan de Staten.1 De Raad wijst er op dat de herziening van het 
arbeidsrecht hier te lande een omvangrijke en complexe operatie is die deugdelijke wetgeving 
vereist. Het onderhavige ontwerp is het zeer belangrijke sluitstuk van voornoemde operatie, 
waarin de bestuurlijke handhaving van de arbeidswetgeving wordt geregeld. De inhoud, 
complexiteit en het toepassingsbereik van het ontwerp brengen de Raad tot het oordeel dat de 
verzochte adviestermijn van twee weken ontbloot is van iedere realiteitszin. Naar ’s Raads 
mening had het ontwerp gelijktijdig met de overige ontwerpen die in het kader van de herziening 
van het arbeidsrecht waren opgesteld ter advisering moeten worden aangeboden. Bijkomend 
voordeel van een dergelijke handelwijze van de regering zou een integrale advisering van de 
betreffende ontwerpen door de Raad zijn geweest. Het is de Raad onbekend waarom deze 
handelwijze niet is gevolgd en het ontwerp eerst op 17 oktober 2012 ter advisering is voorgelegd. 

Vertraging in het wetgevingsproces in de fase vóór de advisering door de Raad kan bovendien 
geen rechtvaardiging zijn voor termijnstelling aan de Raad. Op grond van het voorstaande heeft 
de Raad niet aan de verzochte adviestermijn van twee weken kunnen voldoen. 
 
1.2 Voor de goede orde merkt de Raad op dat een aantal landsverordeningen waarop het 
ontwerp betrekking heeft nog niet door de Staten zijn goedgekeurd.2 De Raad heeft voor zijn 

                                                 
1 Het betreft de ontwerp-landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten ( op 5 oktober 2012 aangeboden 
aan de Staten) en de ontwerp-Arbeidsverordening 2013 (op 12 oktober 2012 aangeboden aan de Staten) en een 
ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen. 
2 Zie noot 1. 
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advisering terzake gebruik gemaakt van de ontwerptekst van deze landsverordeningen zoals deze 
aan de Staten zijn aangeboden. 
 
1.3 Het ontwerp beoogt - in het kader van de algehele herziening van de Arubaanse 
arbeidswetgeving - te voorzien in een geheel nieuw stelsel van bestuurlijke handhaving hiervan. 
Gezien het uitgebreide toepassingsbereik van het ontwerp herkent de Raad hierin de wens om 
uniformering van het bestuurlijk toezichts- en handhavingsregime hier te lande te bewerk-
stelligen. De Raad onderschrijft dit streven met name vanwege het feit dat thans de toezichts- en 
handhavingswetgeving is versnipperd doordat regeling ervan heeft plaatsgevonden in verschil-
lende bijzondere landsverordeningen. Een uitzondering hierop is de regeling van de 
toezichtswetgeving, die thans is neergelegd in het Landsbesluit algemene bepalingen 
toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70).  
Het bovenstaande heeft ondermeer tot gevolg dat algemene bepalingen inzake toezicht en 
handhaving telkenmale in de bijzondere landsverordeningen dienen te worden opgenomen en 
brengt het risico met zich mee dat (oudere) toezichts- en handhavingswetgeving onvoldoende 
wordt geactualiseerd. Voorts legt deze wetgevingsstructuur een onnodige last op de 
wetgevingscapaciteit. De Raad acht het derhalve zeer gewenst dat de vigerende regelgeving 
inzake toezicht en handhaving wordt geharmoniseerd en beveelt aan een daartoe strekkende 
landsverordening te doen opstellen. Het onderhavige ontwerp zou hiertoe als een opmaat 
kunnen dienen voor wat betreft de handhavingswetgeving, terwijl het Landsbesluit algemene 
bepalingen toezichtuitoefening aangepast dient te worden om de status van landsverordening te 
verkrijgen. De Raad heeft het ontwerp mede in dit licht bezien en maakt ondermeer 
opmerkingen over het toepassingsbereik van het ontwerp, de indeling, de voorgestelde 
bestuurlijke sancties, de rechtsbescherming en maakt tenslotte een vergelijking met de 
Nederlandse Algemene wet bestuursrecht. 
 
1.4 Zoals hiervoor gesteld heeft het ontwerp een uitgebreid toepassingsbereik. Het ontwerp 
beoogt immers het toezicht en de handhaving te regelen van zeven landsverordeningen die 
betrekking hebben op het verrichten van arbeid. De Raad stelt echter vast dat het ontwerp niet 
van toepassing is op de voorschriften die zijn opgenomen in de Veiligheidsverordening (AB 
1990 no. GT 31). Dit bevreemdt vanwege het feit dat juist bij of krachtens die landsverordening 
regels zijn gesteld met betrekking tot de arbeidsomstandigheden die zich naar ’s Raads mening 
lenen voor bestuurlijke handhaving. De Raad adviseert dan ook om de werkingssfeer van het 
ontwerp zodanig uit te breiden dat ook de Veiligheidsverordening daaronder ressorteert. 
Een bijkomend voordeel van deze uitbreiding is gelegen in het feit dat aan de betreffende 
ambtenaren integraal de bevoegdheid tot toezicht en handhaving op het gehele terrein van de 
arbeidswetgeving kan worden toegekend. Dit kan een positief effect sorteren op de efficiëntie en 
de kosten van het toezicht en de handhaving. De Raad is zich er in dit licht van bewust dat 
(om)scholing van de reeds benoemde toezicht- en handhavingsambtenaren noodzakelijk zal zijn 
en adviseert hierin te investeren.   
 
1.5 De indeling van het ontwerp bevreemdt vanwege het feit dat voorgesteld artikel 10 - dat 
het bestuurlijk toezicht betreft - is opgenomen ná de regeling van de bestuurlijke sancties. In het 
algemeen zal in het handhavingsproces echter het bestuurlijk toezicht plaatsvinden voordat tot 
bestuurlijke handhaving wordt besloten. Opneming van het bestuurlijk toezicht voor de regeling 
van de bestuurlijke sancties ligt derhalve in de rede. 
Voorts worden in voorgesteld artikel 2 zowel de bestuurlijke last onder dwangsom als de 
bestuurlijke boete geregeld. Deze koppeling acht de Raad ongewenst, vanwege het feit dat er 
sprake is van bestuurlijke sancties met een volstrekt verschillend rechtskarakter. Zo is de last 
onder dwangsom te kwalificeren als een herstelsanctie, die gericht is op het ongedaan maken van 
de overtreding en is de bestuurlijke boete te kwalificeren als een punitieve sanctie, die gericht is op 
leedtoevoeging aan de overtreder waarbij de toepassing daarvan onderhevig is aan andere 
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waarborgen dan die welke gelden voor herstelsancties. De Raad adviseert derhalve de last onder 
dwangsom en de bestuurlijke boete afzonderlijk in het ontwerp te regelen. 
 
1.6 Het ontwerp voorziet in de introductie van vier bestuurlijke sancties te weten: de last 
onder dwangsom, de bestuurlijke boete, de stillegging van het werk (een soort bestuursdwang ter 
handhaving van de artikelen 8, 19 en 20 van de Arbeidsverordening 2013) en het ter openbare 
kennis brengen van de oplegging van een bestuurlijke sanctie. De Raad constateert dat de keuze 
voor de betreffende bestuurlijke sancties in relatie tot de te handhaven voorschriften niet wordt 
toegelicht.  
De Raad acht het voorts van groot belang, mede met het oog op de uitvoeringspraktijk en ter 
waarborging van de naleving van de betreffende voorschriften, dat een juiste maatvoering wordt 
bereikt waarbij de zwaarte van de bestuurlijke sanctie in een evenredige verhouding staat tot de 
ernst van het overtreden voorschrift. In dit kader merkt de Raad op dat de te handhaven 
voorschriften kunnen worden verdeeld in voorschriften die betrekking hebben op:  
 arbeidsomstandigheden,  
 financiële verplichtingen van de werkgever jegens de werknemer,  
 niet-financiële verplichtingen van de werkgever jegens de werknemer, en  
 verplichtingen van de werkgever jegens de overheid.  

Voor elke categorie zou naar ’s Raads oordeel dienen te worden aangegeven welke bestuurlijke 
sanctie mogelijk en passend is ter realisering van de naleving van het betreffende voorschrift. 
Ten overvloede zij opgemerkt dat een dergelijke exercitie in ieder geval moet worden uitgevoerd 
in verband met de opstelling van het in voorgesteld artikel 2, vijfde lid, genoemde landbesluit, 
houdende algemene maatregelen. De Raad acht het noodzakelijk dat de memorie van toelichting 
met een beschouwing terzake wordt uitgebreid.. 
 
1.7 Zoals eerder gesteld voorziet het ontwerp in de stillegging van het werk als bestuurlijke 
sanctie voor een beperkt aantal voorschriften van de Arbeidsverordening 2013. Terecht stelt de 
toelichting dat deze sanctie een zwaar ingrijpende is, die op een proportionele wijze dient te 
worden toegepast.3 De Raad stelt vast dat in voorgesteld artikel 9 niet de mogelijkheid voor de 
overtreder is opgenomen tot het herstellen van de overtreding. De overtreder zal bij een 
overtreding derhalve direct geconfronteerd worden met de stillegging van zijn onderneming, 
hetgeen zeer zware eisen zal stellen aan de evenredigheid tussen de op te leggen sanctie en de 
schending van de norm. De Raad vraagt zich in dit kader af waarom niet is geopteerd voor de 
introductie van een last onder  bestuursdwang in het ontwerp. De toepassing van deze 
bestuurlijke herstelsanctie geeft de overtreder de mogelijkheid zijn verzuim binnen een door de 
Minister te bepalen termijn te herstellen. Hierdoor kan terzake de handhaving maatwerk worden 
gerealiseerd en zal wellicht eenvoudiger aan het evenredigheidsvereiste kunnen worden voldaan. 
Daarnevens zullen toekomstige wijzigingen van voorschriften in de arbeidswetgeving die zich 
lenen voor handhaving door middel van een last onder bestuursdwang van rechtswege onder 
werking van het ontwerp vallen waardoor het ontwerp meer toekomstbestendig wordt. 
Overigens zij opgemerkt dat indien het advies van de Raad zoals opgenomen in onderdeel 1.4 
van dit advies zou worden gevolgd, de introductie van een last onder bestuursdwang zal 
bijdragen aan een passende handhaving van de betreffende voorschriften. De Raad adviseert 
derhalve om in het ontwerp een regeling van een algemene last onder bestuursdwang op te 
nemen. 
 
1.8 De Raad acht de beschrijving van de rechtsbescherming tegen handhavingsbesluiten 
zoals opgenomen in paragraaf 5 van de memorie van toelichting4 ontoereikend. Het al eerder 
geconstateerde brede toepassingsbereik van het ontwerp rechtvaardigt naar het oordeel van de 
Raad een meer diepgaande beschouwing omtrent de mogelijkheden tot het instellen van bezwaar 

                                                 
3 MvT, p. 9. 
4 MvT, p. 4. 
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en beroep, de gevolgen daarvan voor de verschuldigdheid en inning van een dwangsom of 
boete, het verzoeken van een voorlopige voorziening en de toetsing door de bestuursrechter. 
Meer in het bijzonder wijst de Raad op de problematiek met betrekking tot de 
rechtsbescherming terzake een beschikking tot het ter openbare kennis brengen van een 
opgelegde last onder dwangsom of een bestuurlijk boete zoals voorgesteld in artikel 6 van het 
ontwerp. Het betreffende artikel bepaalt niet op welk tijdstip een beschikking tot het ter 
openbare kennis brengen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete kan worden 
opgelegd of uitgevoerd. Deze omstandigheid kan tot gevolg hebben dat ‘name and shame’ 
plaatsvindt op het moment dat verschuldigdheid van een dwangsom of een bestuurlijk boete nog 
niet onherroepelijk vaststaat. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien tegen de last onder 
dwangsom of een bestuurlijke boete door de overtreder bezwaar is ingesteld. Ingevolge artikel 9, 
vierde lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45) (LAR) heeft 
de instelling van bezwaar immers geen schorsende werking. Voor de goede orde zij opgemerkt 
dat ook het bezwaar ingesteld tegen een openbaarmakingsbeschikking geen schorsende werking 
heeft. Vorenstaande situatie bergt derhalve het gevaar in zich dat op een onomkeerbare wijze 
‘name and shame’ wordt toegepast.5 De Raad acht in een dergelijk geval, gezien de kleinschaligheid 
van de Arubaanse samenleving, de kans niet denkbeeldig dat er grote reputatieschade voor de 
‘overtreder’ zal ontstaan waarvoor de overheid aansprakelijk zal kunnen zijn. Teneinde dit 
probleem op te lossen zou in het ontwerp kunnen worden voorzien in opneming van 
schorsende werking voor bezwaarschriften die zijn ingediend tegen een beschikking tot het ter 
openbare kennis brengen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.6 De Minister 
zou voorts de uitkomst van een verzoek om een voorlopige voorziening7 inzake de 
openbaarmakingsbeschikking of de sanctiebeschikking kunnen afwachten waarna een beslissing 
kan worden genomen met betrekking tot de effectuering van de openbaarmakingsbeschikking. 
In een dergelijke procedure ligt het initiatief bij de vermeende overtreder. De bestuursrechter zal 
in het geval de voorlopige voorziening zich richt tegen het sanctiebesluit een voorlopig oordeel 
moeten vormen over de rechtmatigheid daarvan. Ook op dit onderdeel acht de Raad een 
uitgebreide beschouwing in de memorie van toelichting op zijn plaats. 
 
1.9 Zoals reeds gesteld in 1.3 is de toezichts- en handhavingswetgeving versnipperd doordat 
regeling ervan heeft plaatsgevonden in verschillende bijzondere landsverordeningen. Er bestaat 
in Aruba geen algemene regeling waarin bepalingen aangaande bestuurlijk toezicht en 
handhaving zijn opgenomen. In Nederland is dit wel geschied met de totstandkoming van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb bevat voor een belangrijk deel codificatie van 
jurisprudentie en in Aruba gelden de bepalingen van de Awb veelal als regels van ongeschreven 
recht.  
 
In het licht van het gestelde in 1.3 en het grote toepassingsbereik van het ontwerp acht de Raad 
het wenselijk voor wat betreft de last onder dwangsom te voorzien in regeling van: 
 de vermelding dat er sprake is van een beschikking; 
 de verplichting tot inachtneming van een eventuele rechtvaardigingsgrond; 
 een cumulatieverbod met andere eventuele herstelsancties; 
 de vermelding van de feitelijke overtreding in de last; 
 de omschrijving van de te nemen herstelmaatregelen; 
 het stellen van een begunstigingstermijn; 
 de bekendmaking van de last aan de overtreder; 
 de vaststelling van de dwangsom op een bedrag ineens, per overtreding of per tijdseenheid; 
 de vermelding van het maximumbedrag van de dwangsom; 

                                                 
5 Zie over deze problematiek ABRvS 10 november 2010, LJN BO3468. 
6 Artikel 9, vierde lid van de LAR biedt hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid. 
7 Artikel 54 van de LAR. 
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 de evenredigheid van de te treffen maatregelen in relatie tot de begunstigingstermijn en de 
hoogte van de dwangsom. 

 
De invordering van de dwangsom is daarentegen wel geregeld in het ontwerp. 
 
Ten aanzien van de bestuurlijke boete adviseert de Raad in het ontwerp te regelen: 
 de vermelding dat er sprake is van een beschikking; 
 de verplichting tot inachtneming van een eventuele rechtvaardigingsgrond; 
 de vereiste van verwijtbaarheid van de overtreder;  
 de vermelding in de boetebeschikking van de feitelijke overtreding, de overtreden 
voorschriften, de aanduiding waar de overtreding is geconstateerd en het tijdstip; 

 de bekendmaking aan de overtreder en hoorplicht;  
 de evenredigheid van de te treffen maatregelen in relatie tot de begunstigingstermijn en de 
hoogte van de boete. 

 
Het zwijgrecht en cautie ten aanzien van de overtreder, alsmede de vermelding van het 
maximumbedrag van de boete en zijn invordering zijn daarentegen wel geregeld in het ontwerp.  
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 Ten aanzien van voorgesteld artikel 2, zij verwezen naar onderdeel 1.5 van dit advies. De 
Raad merkt op dat in voorgesteld artikel 2, eerste en tweede lid, een bevoegdheidstoedeling aan 
de Minister en aan een door deze aan te wijzen ambtenaar is opgenomen. Voor de goede orde zij 
opgemerkt dat een dergelijke bevoegdheidstoedeling in het gehele ontwerp wordt gehanteerd. 
Hetgeen derhalve in dit onderdeel van het advies wordt opgemerkt heeft tevens gelding voor de 
artikelen 3, 6, 7, 8 en 9 van het ontwerp.  
De voorgestelde bevoegdheidstoedeling zou onduidelijkheid kunnen laten ontstaan omtrent de 
aard van de aan de ambtenaar toegedeelde bevoegdheid. De vraag rijst of mandaat of delegatie 
van de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom  of een bestuurlijke boete is 
beoogd. De Raad gaat er voorshands van uit dat is beoogd om de betreffende bevoegdheden 
namens de Minister te laten uitoefenen.8 Deze mandaatconstructie behoeft geen aparte wettelijke 
grondslagen en kan door middel van een interne mandaatregeling geschieden. De Raad adviseert 
derhalve de zinsnede ‘of een door deze aan te wijzen ambtenaar’ te laten vervallen in de hiervoor 
genoemde artikelen. 
Voorts constateert de Raad ten aanzien van voorgesteld artikel 2, eerste en tweede lid, dat bij de 
oplegging van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete niet beoogd wordt een 
cumulatie van deze twee sancties per afzonderlijk feit mogelijk te maken. In de toelichting wordt 
deze constatering bevestigd door vermelding dat een dwangsom of boete steeds voor een 
afzonderlijk feit kan worden opgelegd.9 De Raad vraagt zich hierbij af waarom van deze 
cumulatie is afgezien. In de Awb bestaat er immers geen verbod hierop en in de praktijk kan 
deze cumulatie zeer effectief zijn. Met een last onder dwangsom wordt namelijk beoogd de 
overtreding te herstellen terwijl de bestuurlijke boete als oogmerk heeft de leed toe te brengen. 
Een combinatie van deze sancties zou er toe kunnen leiden dat een overtreding hersteld wordt, 
de overtreder gestraft wordt alsmede dat de kans op herhaling in de toekomst verminderd wordt, 
dit als gevolg van de generale preventie bij de oplegging van een bestuurlijke boete. 
De Raad wijst er op dat het in voorgesteld artikel 2, vijfde lid, genoemde landsbesluit, h.a.m., 
nog niet is tot stand gekomen en vraagt zich af of dit voor de beoogde inwerkingtredingsdatum 
zal geschieden. Indien dit niet mogelijk mocht blijken dan adviseert de Raad terzake beleidsregels 
op te stellen teneinde willekeur bij de toepassing van de in artikel 2, eerste en tweede lid, 
genoemde bevoegdheden te voorkomen. 

                                                 
8 Zie ook MvT, p. 2. 
9 MvT, p. 5.  
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2.2  Naar aanleiding van de voorgestelde artikelen 4 en 8 waarin de verschuldigdheid en de 
inning van bestuurlijke boetes worden geregeld vraagt de Raad zich af in hoeverre is voorzien in 
een prompte teruggave van het dwangsom- of boetebedrag indien bijvoorbeeld door vernietiging 
van de last of de boetebeschikking de rechtsgrond aan de dwangsom of boete is komen te 
ontvallen. De memorie van toelichting geeft aan dat de Ontvanger der belastingen met de inning 
van bestuurlijke boetes en dwangsommen zal worden belast maar dat daarover nog de nodige 
afspraken dienen te worden gemaakt.10 Deze instantie zal derhalve ook verantwoordelijk dienen 
te zijn voor voornoemde teruggave.  
Onduidelijk is of en in hoeverre de Ontvanger der belastingen voldoende is toegerust voor 
inning en eventueel teruggave van verbeurde dwangsommen en boetes. Indien thans nog niet is 
voorzien in de nodige afspraken met de Ontvanger dan zal dit naar ’s Raads mening een negatief 
effect hebben op de effectiviteit van de voorgestelde bestuurlijke handhaving. Met het oog 
hierop beveelt de Raad aan om aan het bezwaar tegen een bestuurlijke boete (tijdelijk) 
schorsende werking toe te kennen totdat een deugdelijke inning en teruggave van de betreffende 
bedragen zal zijn gerealiseerd. In dit kader wijst de Raad op de strafrechtelijke handhaving door 
middel van boetes alwaar de boete eerst dient te worden betaald nadat deze in rechte 
onherroepelijk vaststaat. 
Met betrekking tot deze problematiek acht de Raad het voorts wenselijk dat in de toelichting 
wordt aangegeven in hoeverre er bij de Ontvanger reeds ervaring met de inning van bestuurlijke 
dwangsommen en boetes aanwezig is. 
 
2.3  Met betrekking tot voorgesteld artikel 5 adviseert de Raad ter waarborging van het ne-bis-
in-idem-beginsel en de stroomlijning van de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving om een 
bepaling op te nemen waarin de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving op elkaar worden 
afgestemd. Dit zou kunnen geschieden door een wederzijdse informatieplicht tussen de 
bestuurlijke handhavers en de officier van Justitie terzake het voornemen tot respectievelijk 
bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. 
 
2.4 De Raad acht de toelichting op voorgesteld artikel 6 volstrekt ontoereikend. Zo is 
onduidelijk wat het rechtskarakter is van de sanctie inhoudende het ter openbare kennis brengen 
van het overtreden voorschrift ( waarvoor een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete is 
opgelegd), de naam, adres en woonplaats van de overtreder. Indien sprake is van een punitieve 
sanctie dan zijn de strafrechtelijke waarborgen die voorvloeien uit Artikel 6 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 
van toepassing. Heeft de sanctie een ander rechtskarakter dan zijn wellicht andere voorwaarden 
voor oplegging van toepassing. 
Tevens ontbreekt een beschouwing inzake de belangenafweging die het bestuurorgaan dient uit 
te voeren terzake de oplegging van de sanctie. Hierbij dient het algemeen belang dat met 
onverkorte openbaarmaking wordt gediend, te worden afgewogen tegen het belang van de 
overtreder (veelal een onderneming) om geen onevenredig nadeel te lijden. De Raad is van 
mening dat bij deze belangenafweging tevens de kleinschaligheid van de Arubaanse samenleving 
dient te worden betrokken waardoor er wellicht eerder sprake is van een onevenredig gevolg van 
de opgelegde openbaarmakingsbeschikking voor de overtreder. 
Voorts vraagt de Raad zich af waarom de behoefte bestaat om overtredingen waarvoor een last 
onder dwangsom is opgelegd onder werking van voorgesteld artikel 6 te brengen. Dit klemt 
temeer vanwege het feit dat niet is voorzien in het tijdstip van openbaarmaking van de 
overtreding waardoor de mogelijkheid bestaat dat gedurende de begunstigingstermijn 
waarbinnen de overtreder herstel van de overtreding kan bewerkstelligen tot openbaarmaking 
kan worden overgegaan. Deze omstandigheid acht de Raad ongewenst. De Raad acht het in dit 

                                                 
10

 MvT, p. 6. 
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licht noodzakelijk dat in de toelichting wordt aangegeven in hoeverre het wenselijk is dat 
verbeurde dwangsommen ter openbare kennis worden gebracht. 
Gezien het voorgaande dient de toelichting te worden aangepast. 
 
2.5 Ten aanzien van voorgesteld artikel 9 merkt de Raad op dat onduidelijk is of het bevel 
tot stillegging van het werk een beschikking is in de zin van artikel 2 van de LAR. De Raad 
adviseert te bepalen dat het bevel schriftelijk dient te worden gegeven. 
 
2.6 De Raad acht de in voorgesteld artikel 10, tweede lid, onderdeel d, geregelde 
bevoegdheid in een onevenredige verhouding staan tot de aard van de bevoegdheden waarop het 
toezicht betrekking heeft. Zoals eerder gesteld betreffen deze bevoegdheden: 
arbeidsomstandigheden, financiële verplichtingen van de werkgever jegens de werknemer, niet-
financiële verplichtingen van de werkgever jegens de werknemer en verplichtingen van de 
werkgever jegens de overheid. Naar ’s Raads oordeel valt bezwaarlijk in te zien dat de 
bevoegdheid tot binnentreden van een woning noodzakelijk is in het kader van toezicht op de 
overtreding van de voorschriften zoals opgenomen in de betreffende arbeidswetgeving. In dit 
kader is het tevens onduidelijk welke toetsingscriteria de rechter-commissaris dient te hanteren 
bij de verlening tot een machtiging tot binnentreden zoals voorgeschreven in artikel 10, vierde 
lid, van het ontwerp. Vanwege het feit dat het binnentreden van een woning betrekking heeft op 
de uitoefening van toezichtsbevoegdheden zal de rechter-commissaris niet toetsen aan het 
strafrechtelijk genormeerde redelijk vermoeden van schuld. De Raad adviseert derhalve 
voorgesteld artikel 10, eerste lid, onderdeel d en het vierde lid te laten vervallen. 
 
2.7 De Raad neemt aan dat voorgesteld artikel 10, vijfde lid, beoogt het Landsbesluit 
algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) van toepassing te verklaren op de 
uitoefening van de toezichtsbevoegdheden zoals opgenomen in het ontwerp. De Raad wijst er 
op dat deze delegatie bepaling geen effect zal sorteren als niet tevens in het Landsbesluit 
algemene bepalingen toezichtuitoefening wordt geregeld dat dit landsbesluit, h.a.m., ter 
uitvoering geldt van artikel 10, vijfde lid van het ontwerp. Tevens zou geopteerd kunnen worden 
om het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening direct van toepassing te verklaren 
in het ontwerp. 
 
Naar aanleiding van deze delegatiebepaling constateert de Raad een discrepantie terzake het 
niveau waarop nadere regels kunnen worden gesteld tussen de toezichtsbepaling en de 
sanctiebepalingen. In voorgesteld artikel 2, vierde lid en 6, tweede lid, wordt immers bepaald dat 
de Minister nadere regels kan stellen ten aanzien van de toepassing van de sanctiebepalingen. De 
Raad ziet voor dit onderscheid geen reden en beveelt aan, met name vanwege de in onderdeel 
1.8 en 2.4 van dit advies beschreven problematiek, om in voorgesteld artikel 2, vierde lid en 6, 
tweede lid te delegeren naar het nivean van een landsbesluit, h.a.m. 
 
3. Memorie van toelichting 
 
In de memorie van toelichting wordt gesteld dat de in voorgesteld artikel 1 genoemde 
landsverordeningen thans niet bestuurlijk kunnen worden gehandhaafd en dat derhalve de 
introductie van bestuurlijke handhaving geheel nieuw is op dat gebied. Voorts wordt gesteld dat 
de directeur van de directie belast met arbeidszaken zal worden gemandateerd tot de uitoefening 
van de toezichts- en handhavingsbevoegdheden.11 De Raad acht het met het oog op een 
efficiënte en juridisch juiste toepassing van de betreffende bevoegdheden gewenst dat in de 
memorie van toelichting wordt aangegeven in hoeverre de Directie Arbeid hiertoe is toegerust. 
 
 

                                                 
11 MvT, p. 1 en 2. 
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4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 
  

Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van het ontwerp en de 
toelichting aangegeven.   
 
5. Conclusie en eindadvies 
 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het 
onderhavige ontwerp en geeft u mitsdien in overweging dit aan de Staten ter goedkeuring aan te 
bieden, niet dan nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
____________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 


