
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 EU-
wetgeving.  
 
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 
 
G.J.H. Meijboom 
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