
1

Opkomen voor werknemers 
zonder wettig verblijf

De ervaringen van OR.C.A.

Binnenkort FAIRWORK Belgium

OR.C.A. = Organisatie voor 
Clandestiene Arbeidsmigranten

• Operatief sinds 2005

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

• Activiteiten:

– Informatie en vorming

– Persoonlijk advies en begeleiding

– Beleidswerk

• Netwerking: OR.C.A.’s activerende rol

Stelling I

Mensen zonder papieren hebben 
meer arbeidsrechten dan illegalen of 

geweigerde asielzoekers?

Woordkeuze doet ertoe

‘Illegalen’ of ‘illegale’ migranten 

mensen zonder papieren

• De-humaniseert

• Werkt criminaliserend

• Belet gelijkwaardig debat

Begrijpen doelgroep

• Verhouding land van herkomst 
(Financiële investering, morele investering, alternatief, voor wie 
staan ze in)

• Verhouding tot België
(Alternatieven in België, gevolgen van opkomen voor je rechten)

• Angst 
(autoriteiten, zélf strafbaar, eigen omgeving, schaamte)

Stelling II

Wanneer iemand uit een derde land komt 
en hij kent een werkgever die een 
voltijdse arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur wil aanvragen, mag hij 
dan komen werken in België?
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Arbeidskaarten

• Arbeidskaart A
Na 4 jaar werken met een arbeidskaart B

• Arbeidskaart B
Enkel na aanvraag uit land van herkomst of tijdens legaal verblijf langer 

dan 3 maanden

• Arbeidskaart C
Als je al verblijf hebt in België

• Beroepskaart 
Zelfstandigen

• Europese Blauwe Kaart

Zwartwerk en clandestien werk
• Zwartwerk = geen belastingen noch 
sociale zekerheidsbijdragen

• Clandestien (‘illegaal’) werk = als 
buitenlander zonder de juiste toelating 
werken:

•Geen arbeidskaart / arbeidsvergunning 
(werkgever)

• Geen beroepskaart (zelfstandige)

•Sluikwerk

•Werken zoals zelfstandige maar zonder 
het statuut

Principe

Arbeidsrechten (ter bescherming van 
werknemers) moeten altijd gerespecteerd 
worden, ongeacht de geldigheid van het 
contract. 

• Ook bij zwartwerk

• Ook bij clandestien werk

• Enkel voor werknemers

Stelling III

Als iemand in het zwart of 
clandestien werkt, is hij 
strafbaar en kan hij een 

geldboete krijgen

Principe

• De werkgever is strafbaar voor 
tewerkstelling zonder papieren

• De werknemer loopt het risico een 
boete van €80 tot €800 te krijgen

=>uitzonderingen

• De werknemer kan het land uitgewezen 
worden omwille van onwettig verblijf.

Stelling IV

Werknemers zonder wettig verblijf 
hebben recht op het minimumloon in 

België
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Welke rechten?

• Minimumloon en loonbescherming 
(€1562,59/maand of €9,49/u)

• Geen willekeurig ontslag

• Vergoeding bij arbeidsongevallen

• Respect voor werktijden

• Betaalde feestdagen, vakantie

• …

Meest voorkomende misbruik

• Geen minimumloon

• Onregelmatig, onvolledig of helemaal niet betalen

• Ontslag zonder geldende regels te respecteren

• Geen respect voor wettelijke werktijden

• Geen verzekering voor arbeidsongevallen

• Schijnzelfstandigheid

• Werknemers verplichten om valse papieren te 
gebruiken

• Bedreigingen (politie bellen, fysiek, belediging, …)

• …

Stelling V

Gezien het om een werksituatie gaat 
is het enkel de vakbond die kan 

optreden bij problemen met mensen 
zonder wettig verblijf

Welke rol voor jou?

• Werk van mensen zonder wettig verblijf 
= taboe

• Mensen raken niet tot bij 
gespecialiseerde diensten

• Nood aan meer expertise in 1ste lijn

Stelling VI

De arbeidsongevallenverzekering van 
de werkgever zal een arbeidsongeval 
van een clandestiene werknemer niet 

erkennen

Arbeidsongeval

• Wat is een arbeidsongeval

• Rol van de werkgever

• Aangifte van het arbeidsongeval

• Stuiten van verjaring na drie jaar

• Vergoedingen



4

Stelling VII

Werknemers zonder wettig verblijf 
hebben niks te verliezen als ze klacht 

indienen tegen hun werkgever

Stelling VIII

De hulpverlener kan wel naar het 
verhaal luisteren maar veel kan hij/zij 

zelf niet doen.

Spreken

• Je eigen positie 
(band met de overheid, discretie, materiële hulp)

– Je positie duidelijk maken!

• Het thema aanbrengen 
(algemene vragen, alsof het over iemand anders gaat) 

• Groepsgesprek

Waarom over rechten spreken?

• Aangeworven omdát ze hun rechten 
niet kennen

• Bij problemen weten ze dat ze ergens 
terecht kunnen

• Als er problemen zijn is het meestal te 
laat om nog iets te doen

• Geen actieve politiek voor hun 
arbeidsrechten

Indicatoren voor problemen

• Controle door de werkgever

• Zware werksituatie

• Medische problemen

• Materiële noden

• Terugkeer 

Handelen

• Informatie over rechten

• Preventie: tips om misbruik te 
voorkomen, bewijzen te verzamelen, 
wat te doen bij controles

• Informele bemiddeling: kleine 
resultaten = grote impact

• Juridische stappen
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Handelen in de praktijk

• Maak een analyse van de situatie
(werksituatie, verblijfssituatie, situatie van de werkgever,  werkomstandigheden, …)

• Verzamel bewijzen 
(Geschreven bewijzen (arbeidscontract, loonfiche , bestelbonnen, …),  getuigen, 
vaststelling door deurwaarder, video of geluidsopnames, foto’s, …)

• Wat is de beste procedure en wat wil de 
werknemer

Hoe rechten afdwingen?

• Bemiddeling

• Via inspectie:
– Klacht (kan zelfs anoniem)

– Via controle op de werkvloer 
(meldingsplicht voor wie geen 
verblijfsvergunning heeft)

• Via de rechtbank

• Procedure mensenhandel

Bemiddeling

• Wanneer is bemiddeling een optie

• Wie kan tussen komen?

• Hoe tussen komen?

• Voordelen van bemiddeling

• Derde partijen die de druk kunnen 
opvoeren

Klacht bij inspectie

• Toezicht op de sociale wetten
(focus: arbeidsomstandigheden, arbeidsrechten werknemers)

• Regionale inspectie
(focus: arbeidskaarten, au pair)

• RSZ inspectie
(focus: sociale zekerheidsbijdragen, vaststellen arbeidsrelatie, …)

• Procedure 

Voor de rechtbank

• Pro deo advocaat, Rechtsbijstand

• Strafrechtelijke procedure

• Burgerlijke procedure
(Sneller maar je moet zelf alle bewijzen aanbrengen)

Schijnzelfstandigen

• Wat is een schijnzelfstandige?

• Wat zijn de gevolgen?

• Erg moeilijk om het statuut te 
veranderen

(De wil van de partijen, zelf bepalen van de arbeidstijd, zelf het werk organiseren, 
hiërarchische controle.)

• Hoe het statuut stop zetten?
(Aangetekend schrijven, uit het bedrijf stappen)

• Schulden t.o.v. RSVZ
(via Sociaal zekerheidsfonds: Vrijstelling van de sociale bijdragen

gevraagd door een zelfstandige)
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OR.C.A.

Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten

Gaucheretstraat 164

1030 Brussel

T: 02/274 14 31

F: 02/274 14 48

info@orcasite.be

www.orcasite.be

www.werknemerszonderpapieren.be


