
Werknemers zonder wettig verblijf

De ervaring van OR.C.A.



Organisatie voor Clandestiene 
Arbeidsmigranten

• Sinds 2005

• Missie = arbeidsrechten van werknemers zonder 
wettig verblijf in de praktijk brengen

• Activiteiten:

– Informatie en vorming

– Persoonlijk advies en begeleiding

– Beleidswerk

– Huishoudpersoneel (empowermentsproject)



Goede Praktijken

• Zelf klacht indienen
– Inspectiediensten 

– Rechtbank 

Zonder risico maar geen bescherming 

• Afspraak OR.C.A. – TSW – DVZ 
- Betrapt op de werkvloer op vraag van werknemer

• Afspraak Myria/Pag-Asa/OR.C.A. met Kabinet Justitie en 
Kabinet Werk
- Geen administratieve boete voor werknemer

- Zelf klacht indienen/ (potentieel) slachtoffers mensenhandel/ 
slachtoffer economische uitbuiting

• Brochure voor kandidaat asielzoekers 
- Contactgegevens van Myria en OR.C.A.



Maar… 
• Bij een klacht

– Werkgever niet verplicht achterstallig loon te betalen 

– Opbrengst uitbuiting > boetes

– Werkgever wordt vervolgd alleen bij tewerkstelling + 3 
werknemers

– Dossier voor de rechtbank door werknemer: kosten advocaat, 
bewijslast, risico betaling kosten gerechtelijke procedure

• Afspraak met TSW – DVZ 
- Bevel grondgebied te verlaten 30 dagen/ geen reisverbod
- Bijna niemand wil dit doen

• Afspraak met Kabinet Justitie en Kabinet Werk
- Nog geen statistieken 

• Brochure voor kandidaat asielzoekers 
- Nog geen klant bij OR.C.A.



Knelpunten

• Pro-Deo moelijker geworden 

• Wet implementatie Europese sanctierichtlijn 

- (3 maand loon ) - via rechtbank

- Faciliteren klachten: organisaties erkennen via KB 

• Actieplan SIOD/SIRS focus op gedetacheerden 

• Economische uitbuiting ≠ Mensenhandel

• Bankrekening onmogelijk voor mensen zonder wettig 

verblijf 



• Commissie voor Goede Diensten

– Bemiddeling vooral schriftelijk 

• Diplomatiek huishoudpersoneel: 

– Wettig verblijf niet aangegeven bij de SZ

– Sociale dumping 

– Gedateerde contracten: lagere lonen

• Fake “au pairs”

– EU burgers 

– Geen wettig verblijf

– Dienstboden in het zwart

Knelpunten



• Informatie niet helemaal toegankelijk voor 

mensen zonder wettig verblijf
- Websites in NL en FR

- Gedateerde brochures

- Publicaties en omzendbrieven moeilijk te vinden

• Huishoudpersoneel
- Controles op de werkplaats zeer moeilijk

Knelpunten


