
 
 

 

Van: E-mailer 
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 09:38 
Onderwerp: Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 

 

Goedemorgen, 
 
Op de vraag of arbeidsmigranten zijn opgenomen in de BRP wordt doorgaans gereageerd 
met verwijzing naar formele regelgeving. Die formaliteit is voor uw arbeidsmigranten als 
inwoners van aanzienlijk belang, probleem is dat zij dit niet weten. 
 
Uiteraard bent u op de hoogte van het feit dat de Nederlandse centrale overheid per jaar 
ongeveer een half miljard int aan premies socialezekerheidswetgeving.  
Dat arbeidsmigranten op basis van hun arbeidsovereenkomst en verblijfsrecht (art 45 VWU) 
aanspraak mogen maken op sociale faciliteiten en voorzieningen.  
 
Gemeenten weten uiteraard ook dat de werkgevers in geval van einde 
arbeidsovereenkomst, onvrijwillige werkeloosheid, haar werknemers per direct het verblijf 
ontzeggen, in de meeste gevallen in het weekend, waardoor hen dat recht op verblijf, om als 
werkzoekende te mogen verblijven, aldus wordt ontzegd, want geen adres. U weet dat dit 
handelen van deze werkgevers die medewerkers hebben gehuisvest in uw gemeente 
rechtstreeks ingaat tegen EU-wetgeving. 
 
Werkgevers zijn daarvan uiteraard ook op de hoogte, evenals de organisaties in uw 
gemeente die arbeidsmigranten voorzien van hun tijdelijke huisvesting. 
Al dan niet bewust onthoudt de gemeente bij aankomst deze tijdelijke bewoners de correcte 
informatie over haar rechten, op welk moment relevant, met welke documenten, welke 
procedure, regels, voorwaarden, duur van de aanvraag et cetera. 
 
Al dan niet bewust van hun verantwoordelijkheid spreken gemeenten deze verhuurders, 
werkgevers niet aan op hun verantwoordelijkheid, wat dat betreft is er nauwelijks tot geen 
plan, actief beleid, communicatie, overeenstemming, afspraken, overleg.  
 
Aldus is er sprake van een schrijnende constructie waar de centrale overheid gelden int, de 
werkgevers zonder enige informatie bij ontslag per direct het verblijfsrecht opzegt en de 
gemeente haar tijdelijke inwoners niet voorziet van de relevante informatie. Het raakt aan 
moderne slavernij. 
 
U kunt mij wel netjes verwijzen naar de BRP, maar wat is nu uw reden om deze tijdelijke 
bewoners niet bij aankomst te voorzien van relevante informaties. 
Deze materie behoort tot mijn expertise met als doel bieden van oplossing waarmee men 
voldoet aan de EU-wetgeving.  
Daarvan een juridische analyse opgesteld en voorgelegd aan advocaat. 
 



Oplossing is informatiebrochure in 4 talen voor arbeidsmigranten die de gemeente als 
verantwoordelijke lokale overheid via de huisvestingsorganisaties aanbiedt aan deze 
tijdelijke inwoners, en wel direct bij aankomst.  
 
Tevens een concept beleidsnota waarmee de gemeente zorgt voor noodzakelijk contact met 
huisvestingsorganisaties, werkgevers om hen te wijzen op de voorwaarden waaraan men 
dient te voldoen indien met huisvesting biedt aan arbeidsmigranten. 
Want zoals overal heb je als bewoners je te houden aan regels. 
 
Als bijlage het juridisch advies, plus samenvatting van advocaat mr. Brechtje Vossenberg.  
Inleiding van informatiebrochure en beleidsconcept van Aankomst tot Thuiskomst.  
 
Mocht u brochure + beleidsnota wensen te ontvangen (PDF) om te voldoen aan de EU-
wetgeving dan aanvraag bij info@mrgert.nl; u ontvangt rekening van € 3.750,00, ex BTW.  
U ontvangt binnen 15 werkdagen PDF van brochure en beleidsconcept van Aankomst tot 
Thuiskomst. 
 
Het feit dat de overheid het voornemen heeft om aanpassingen te doen in de wetgeving BRP 
ontslaat haar niet van het respecteren van de EU-wetgeving; EU-wetten gaan boven 
Nederlandse wetgeving. Het biedt de gemeente geen excuus om niets te doen en daarmee 
arbeidsmigranten haar rechten te ontzeggen. 
 
Mocht u besluiten in het geheel niet te reageren dan is de mogelijke conclusie dat de 
gemeente zich medeschuldig maakt aan wat je zou kunnen betitelen als 
geïnstitutionaliseerde moderne slavernij.  
 
 
Voor verdere informatie, zie bijlagen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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