
  
Hebt u als arbeidsmigrant dezelfde 
arbeidsrechten als Nederlandse 
werknemers?
Als u geen verblijfsvergunning heeft, 
mag u niet werken. Maar als u werkt, 
heeft u dezelfde rechten als Nederlandse 
werknemers of arbeidsmigranten met  
een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld  
het recht op:

!   minimumloon;
!   vakantiegeld;
!   vakantiedagen;
!   verlof;
!   een werkweek van maximaal 45 uur;
!   de mogelijkheid om een arts te 

bezoeken als u ziek bent.

 
Ik moet altijd minstens het 
Nederlands minimumloon 
verdienen (circa € 9 per uur1) 

KENT U UW RECHTEN  
ALS ARBEIDSMIGRANT  
IN NEDERLAND? !

 
Wat zijn de gevolgen als u  
zonder geldige papieren werkt  
in Nederland?
U loopt het risico om betrapt en uitgezet te 
worden. Uw werkgever riskeert een boete 
van circa € 8.000 voor het in dienst hebben 
van een persoon die niet de juiste papieren 
heeft.2 

  
Ik heb geen contract, kan ik dan  
wel voor mijn rechten opkomen?
Ja, dat kan, maar alleen met bewijs. 
Verzamel al het mogelijke bewijs dat u  
op een bepaalde plek gewerkt hebt.  
Foto’s, namen, correspondentie (WhatsApp, 
sms, e-mail), bewijs op papier. Houd de 
gewerkte dagen en uren bij, bewaar 
werkinstructies en noteer hoeveel u  
betaald heeft gekregen.



 
In Nederland heeft u ook recht op  
een advocaat, maar u moet een 
bijdrage betalen die afhankelijk  
is van uw inkomen.

 
Ik ben het slachtoffer van uitbuiting  
of een ander misdrijf, kan ik naar de 
politie gaan?
Ja, u hebt het recht om aangifte van een misdrijf 
te doen zonder gevangen genomen te worden, 
ook als u ongedocumenteerd bent. Wij raden u 
aan om iemand mee te nemen. FairWork kan u 
hierbij helpen.

 
Mijn werkgever maakt misbruik van mijn 
situatie als werknemer zonder papieren. 
Hij betaalt mij niet en hij bedreigt me. 
Moet ik dit accepteren?
Nee, uitbuiting is in Nederland verboden. Als uw 
werkgever misbruik maakt van uw kwetsbare 
situatie als werknemer zonder papieren, 
neem dan contact op met FairWork voor meer 
informatie over uw rechten. 

Meer informatie als uw 
arbeidsrechten niet 
gerespecteerd worden:

 
FairWork is een onafhankelijk 
non-gouvernementele orga-
nisatie (ngo) die mannen en 
vrouwen ondersteunt die in 
Nederland worden uitgebuit 
door hun werkgever.  
Alle informatie die u met ons 
deelt wordt vertrouwelijk  
behandeld. De steun die  
FairWork biedt is gratis.

 

U kunt FairWork (vaak in uw 
moedertaal) bereiken op 
telefoonnummer:
+31 20 760 08 09.

 

Het is ook mogelijk om  
een e-mail te sturen naar 
info@fairwork.nu  

Bezoek onze website:  
www.fairwork.nu 

1  mei 2016, raadpleeg voor meer informatie:  
https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/
vraag-en-antwoord/minimumloon-per-uur 

2 Mei 2016


