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Besluit van 23 april 2012 tot vaststelling van 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
23 maart 2012 tot wijziging van de Wet arbeid 
vreemdelingen in verband met de implementatie 
van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot 
vaststelling van minimumnormen inzake 
sancties en maatregelen tegen werkgevers van 
illegaal verblijvende onderdanen van derde 
landen (PbEU 2009 L 168) (Stb. 143) 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van 19 april 2012, nr. AV/SDA/2012/6232; 

Gelet op artikel II van de Wet van 23 maart 2012 tot wijziging van de Wet 
arbeid in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling 
van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers 
van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168) 
(Stb. 143); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 23 maart 2012 tot wijziging van de Wet arbeid in verband 
met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimum-
normen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168) (Stb. 143) 
treedt in werking met ingang van 1 mei 2012. 
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Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 23 april 2012 
Beatrix 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
H. G. J. Kamp 

Uitgegeven de zesentwintigste april 2012 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
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