Van: MrGert
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 11:33
Onderwerp: TER ATTENTIE VAN HET COLLEGE EN DE GEMEENTERAAD
Geacht college en raad,
Met referte naar de mail naar u verzonden per datum 23 augustus jl. met betrekking tot de status en
rechten van arbeidsmigranten als EU-werkers in Nederland laat ik u hierbij weten dat per 07 oktober
bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens melding wordt gemaakt van de schending van
mensenrechten van de in Nederland verblijvende arbeidsmigranten, met als referentienummer
46011/21. BIJLAGE.
Gericht tegen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor de
Basis Registratie Personen en de correcte uitvoering en opvolging van de wetgeving van de Europese
Unie inzake de voorwaarden voor registratie, inclusief de vooraanstaande rol van individuele
gemeenten waar het gaat om de noodzaak tot registratie B.R.P. i.v.m. aanspraken die
arbeidsmigranten kunnen maken als EU-werkers op de Nederlandse sociale wetgeving en faciliteiten.
Onder verwijzing naar de relevante EU-wetsartikelen heb ik het Europese Hof van de Rechten van de
Mens een compleet dossier verzonden als ondersteuning van de melding van de schending.
Inclusief het verzoek mij als organisatie in staat te stellen om via gerechtelijke procedures de status
van arbeidsmigranten als EU-burgers in Nederland af te dwingen en te garanderen volgens EUwetgeving.
Gehele dossier zoals verzonden naar Europese Hof voor Rechten van de Mens met de onderdelen
vermeld in bijgaand overzicht (scan_2021005) kunt u verkrijgen voor bedrag van € 395,00, ex BTW.
Dit inclusief verklaringen en statements gericht aan het Hof.
U bestelt dossier via info@mrgert.nl. ovv DossierEU
U ontvangt proforma rekening voor bedrag van € 395,00 + € 82,95 = € 477,95.
Na ontvangst op Rabo rekening NL66RABO 0372 8710 38 ontvangt u binnen 7 werkdagen het
complete dossier met inbegrip van factuur.
Vermeldt bij betaling: Dossier EU + verzendadres.
De omzet wordt onder andere gebruikt voor gang naar de voorzieningenrechter om in
overeenstemming met Europese regelgeving bij de werkgevers, de uitzendorganisaties af te dwingen
dat zij haar EU-werkers, arbeidsmigranten bij de arbeidsovereenkomst direct informeert over haar
rechten en plichten.
Met name over procedure en positie in geval van onvrijwillige werkeloosheid bij einde contract of
ontslag. Recht om als werkzoekende te verblijven, de te volgen procedure, opties die er zijn m.b.t.
repatriëring of voortzetting van verblijf in Nederland, in plaats van deze werknemers bij einde
arbeidsovereenkomst het verblijf per direct te ontzeggen waardoor zij ten laste komen van de
maatschappij als dak- en thuislozen met alle problemen van dien of geheel anoniem onder de radar
verdwijnen.
Investeren in voorlichting, beleid over arbeidsmigranten. Hoe met hen om te gaan als de tijdelijke
bewoners in plaats van te reageren op overlast en opleggen voorschriften, sancties.

Met vriendelijke groet
MrGert

Van: MrGert
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 09:22
Onderwerp: DE ARBEIDSMIGRANTEN
L.S.,
Zouden Nederlandse jong volwassenen gaan werken in het buitenland, en zo worden behandeld dan
halen ouders hen onmiddellijk op, en staan de kranten vol.
Wij halen terecht mensen uit Afghanistan, maar staan tegelijkertijd met de rug naar een groep van
ruim 175.000 jonge mensen van binnen de EU die hier wonen en werken. Dat geeft niet alleen een
morele verplichting, daar zijn wetten mee gemoeid.
Die wetten lapt men aan de laars. Begin er eerst eens mee om te handelen volgens de wet.
Week geleden deze mail verzonden naar Tempo-Team, Randstad; vooraanstaande beursgenoteerde
organisatie. Geen enkele reactie.
Zij sturen gewoon wel weer, ook dit weekend, werknemers de straat op als ze einde contract zijn, of
voortijdig worden opgezegd. Zonder deze EU-werkers te informeren over hun rechten:
De EU-verordeningen betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid nr. 883/2004 en nr.
987/2009 gaan uit van het fysieke begrip "werk", d.w.z. dat de lidstaat waar het werk fysiek wordt
verricht, verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid van de werknemers.

Hoewel deze EU-werknemers via heffingen op loonbetaling afdragen voor die sociale
zekerheid/wetgeving kan men daar geen gebruik van maken.
Eerst omdat Randstad c.s. haar werknemers niet informeert, vervolgens omdat de Nederlandse
gemeenten hen niet opneemt in de BRP, hoewel zij daartoe verplicht is.

Zie bijlagen:
Totaal honderden namen van arbeidsmigranten die vertrekken en niet voorkomen in BRP en van wie
de sociale zekerheden bij voorbaat zijn ontnomen.
In Nederland ongeveer 150.000 arbeidsmigranten die afdragen en buiten de BRP worden gehouden;
ergo buiten de mogelijkheid op aanspraak inzake sociale zekerheden zoals de EU-verordening
voorschrijft.
Dit is bewust beleid, en dat al vele jaren. Wel moeten betalen en vervolgens niks kunnen halen. Lijkt
op diefstal, als dat het al niet is.

@LEDEN TWEEDEKAMERCOMMISSIE SZW + MINISTERIE SZW: VERZOEK OM COMPENSATIEREGELING
ARBEIDSMIGRANTEN DIE ONVRIJWILLIG WERKELOOS ZONDER ERKENNING VAN RECHTEN OP STRAAT
ZIJN GEZET, DOOR RESTITUTIE VAN DE AFGEDRAGEN BEDRAGEN VOOR DE SOCIALE WETGEVING.

DE VRAAG LUIDT: WAAROM MINISTERIES BZK EN SZW GEMEENTEN NIET INSTRUEERT OMTRENT
VERPLICHTE REGISTRATIE BRP, ZIE BRIEF BZK OP DE WEBSITE.
WAAROM INSTRUEERT MINISTERIE SZW DE UITZENDORGANISATIES NIET OVER HAAR PLICHTEN DE
EU-WERKERS TE INFORMEREN OVER RECHTEN, PLICHTEN NU DUIDELIJK IS DAT ZIJ ZELF DAARTOE
NIET GENEGEN ZIJN.
@GEMEENTEN: LINK DOORSTUREN NAAR RAADSLEDEN - COLLEGE
ZIE DE WEBSITE

www.mrgert.nl
Rechten & Plichten van EU-Werkers in Nederland | Mr Gert
Mr Gert informeert arbeidsmigranten in de eigen taal over haar rechten in Nederland als
werknemers van uitzendorganisaties en als de tijdelijke bewoners van gemeenten.
www.mrgert.nl
WEBSITE MRGERT INFORMATIE NAAR GEMEENTEN OVER VOORWAARDEN VOOR VERPLICHTE
INSCHRIJVING
WEBSITE MRGERT INFORMATIE NAAR ARBEIDSMIGRANTEN OVER HAAR RECHTEN, HOE DIE TE
KRIJGEN
WEBSITE MRGERT INFORMATIE VOOR UITZENDERS/WERKGEVERS OVER WELKE INFORMATIE
VERPLICHT IS MET VERWIJZING NAAR EU-WETGEVING
INTENTIE MRGERT ALS ADVIESORGANISATIE ONDER TE BRENGEN BIJ ORGAAN, DEPARTEMENT,
WERKGEVERSORGANISATIE TEN BEHOEVE VAN DE BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN, PLUS
VOORLICHTING VOOR DE ARBEIDSMIGRANTEN/EU-WERKERS, VOORLICHTING EN ADVISERING
(LOKALE) OVERHEDEN, VOORLICHTING UITZENDORGANISATIES/WERKGEVERS.
MAIL + BIJLAGEN VERTAALD NAAR RESPECTIEVELIJKE AMBASSADES + SCHRIJVENDE PERS IN POLEN +
ROEMENIE.

Met vriendelijke groet,
MrGert

