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Schaduweffecten van EU-arbeidsmigratie in 
Rotterdam 

Het beeld bestaat dat EU-arbeidsmigranten steeds beter de weg weten te 

vinden in Rotterdam en dat de gemeente een doeltreffend beleid heeft 

ontwikkeld ten aanzien van deze groep. Desondanks is er nog een aantal 

gebieden waar mogelijk niet wenselijke situaties relatief vaker voorkomen. 

Centraal in dit onderzoek staan de schaduwzijden van EU-arbeidsmigratie in 

Rotterdam. Hiermee worden onwenselijke situaties en gebeurtenissen 

bedoeld die specifiek samenhangen met EU-arbeidsmigratie. Met het 

grootste gedeelte van de EU-arbeidsmigranten in Rotterdam gaat het echter 

goed. De focus van dit onderzoek ligt op slechts een klein deel van de EU-

arbeidsmigranten, degene die betrokken zijn bij onwenselijke situaties. De 

gemeente Rotterdam wil graag inzicht krijgen in deze onwenselijke situaties 

om beter te kunnen handhaven en beleid te formuleren dat zoveel mogelijk 

aansluit bij de praktijk. 

Dit onderzoek richt zich op EU-arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en 

Roemenië die woonachtig zijn in Rotterdam. In het kader van het onderzoek 

heeft er bronnenonderzoek plaatsgevonden, zijn 338 enquêtes met EU-

arbeidsmigranten en 17 diepte-interviews met professionals afgenomen. 

De volgende vragen staan centraal in het onderzoek: 

1. Hoe gaat het over het algemeen met de EU-arbeidsmigranten in 

Rotterdam op het gebied van arbeid (werk en arbeidsverleden), wonen, 

onderwijs, financiële situatie en sociaal-culturele integratie?  

2. a) Welke schaduweffecten (problemen en knelpunten) zijn er bekend met 

betrekking tot wonen, arbeid en veiligheid waar EU-arbeidsmigranten in 

Rotterdam bij betrokken zijn?  

 b) Wat is de aard, achtergrond en frequentie van deze situaties? 

3. In hoeverre staan de in Rotterdam aanwezige EU-arbeidsmigranten bij 

de gemeente ingeschreven in de BRP of RNI? 

 

1. Positie van EU-arbeidsmigranten in Rotterdam 

Uit statistieken en de enquête blijkt dat het met een groot deel van de EU-

arbeidsmigranten in Rotterdam relatief goed gaat. Zo zijn de 

uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid onder Poolse, Bulgaarse en 

Roemeense EU-arbeidsmigranten lager dan gemiddeld in Rotterdam en zijn 

veel EU-arbeidsmigranten tevreden met hun arbeids- en woonsituatie. 
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Desondanks bestaat er binnen de groep EU-arbeidsmigranten, een klein 

deel dat kwetsbaar is en een vergroot risico loopt betrokken te raken bij 

schaduweffecten (bv. uitbuiting). In de rest van deze samenvatting ligt de 

focus op schaduweffecten. Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat het met 

een groot deel goed gaat en dat slechts een klein deel van de EU-

arbeidsmigranten te maken heeft met deze schaduweffecten.  

 

2. Soort en frequentie van schaduweffecten omtrent EU-arbeidsmigratie 

a) Frequentie  

Het is niet eenvoudig om een goed beeld te krijgen van de frequentie waarin 

EU-arbeidsmigranten te maken krijgen met schaduweffecten. Een groot deel 

van de schaduweffecten gebeurt buiten zicht van professionals en instanties. 

Op basis van de diepte-interviews is daarom in de enquête gevraagd naar 

randverschijnselen die voorkomen rondom schaduweffecten. Uit de enquête 

blijkt dat EU-arbeidsmigranten bovengemiddeld vaak te maken hebben met 

woon- en arbeidsomstandigheden die in verband worden gebracht met 

schaduweffecten. Zo zien we dat er sprake is van een 

oververtegenwoordiging van EU-arbeidsmigranten in goedkopere sectoren 

van de particuliere woningmarkt, is een deel niet in de BRP geregistreerd en 

geven EU-arbeidsmigranten vaker dan gemiddeld aan last te hebben van 

intimidatie en ongewenste seksuele aandacht op de werkvloer. Met andere 

woorden, de meest kwetsbare groepen onderaan de arbeidsmarkt lopen 

meer risico betrokken te raken bij schaduweffecten. Dit geldt in het bijzonder 

voor EU-arbeidsmigranten die niet geregistreerd staan in de BRP. 

 

b) Schaduweffecten met betrekking tot wonen, arbeid en veiligheid 

De hierna genoemde schaduweffecten zijn gebaseerd op de interviews met 

professionals en de enquête die onder EU-arbeidsmigranten afgenomen is. 

Binnen dit onderzoek is een (beperkt) aantal schaduweffecten 

geïdentificeerd. De belangrijkste hiervan zijn: 1) het niet geregistreerd staan 

in de BRP, 2) een toename van illegale prostitutie in Rotterdam onder met 

name Roemeense vrouwen, 3) onderbetaling/uitbuiting van een klein deel 

van de EU-arbeidsmigranten via schijnconstructies en malafide 

uitzendbureaus en 4) illegale (onder)huur in particuliere huurwoningen. 

Wanneer er vermoedens zijn dat er sprake is van misstanden of 

schaduweffecten, ontbreekt het bij een aantal handhavende instanties aan 

een effectieve aanpak. Hierbij is in veel gevallen sprake van niet-effectieve 
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regelgeving, complexe problematiek of een gebrek aan capaciteit. Wat de 

aanpak verder bemoeilijkt is dat personen die zich bezig houden met 

schaduwpraktijken, vaak goed weten hoe zij in grijs gebied moeten 

opereren.  

 

Woonomstandigheden 

 Niet-geregistreerde personen zijn vaker betrokken bij schaduweffecten.  

 Mogelijke gevolgen schaduweffecten woonomstandigheden: een afname 

van de sociale cohesie in buurten, gevaar voor de veiligheid in verband 

met overbewoning, een toename van (geluids)overlast en overlast door 

onrechtmatig gebruik van de woning voor niet-toegestane doeleinden. 

 Onwenselijke situaties komen met name voor bij woningen van 

particuliere verhuurders. EU-arbeidsmigranten wonen vaker dan 

gemiddeld in woningen behorende tot de particuliere woningmarkt.  

 Sommige EU-arbeidsmigranten staan bewust niet-geregistreerd om 

goedkope woningen te kunnen huren in gebieden waar de 

‘Rotterdamwet’ van kracht is.  

 

Arbeid 

 Een groot deel van de EU-arbeidsmigranten werkt en ontvangt salaris 

volgens de Nederlandse wetgeving. Een klein deel behoort tot de 

risicogroep.  

 Schaduweffecten hangen veelal samen met malafide uitzendbureaus. Zij 

opereren vaak in grijs gebied en creëren ondoorzichtige structuren en 

schijnconstructies. Bovendien zijn zij goed op de hoogte over de 

wetgeving. Hierdoor zijn misstanden moeilijk aan te pakken.  

 Professionals geven aan dat bij een groot deel van de malafide 

uitzendbureaus een groep Turkse Nederlanders betrokken is.  

 Waargenomen toename van concurrentie op de arbeidsmarkt en 

daarmee samenhangend vaker onzekere omstandigheden voor EU-

arbeidsmigranten. Hierdoor ontstaan er meer kansen tot uitbuiting en 

schaduweffecten doordat een deel van de EU-arbeidsmigranten bereid is 

eerder werk te accepteren onder slechte voorwaarden en werkgevers 

meer arbeidspotentieel ter beschikking hebben.  
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Veiligheid en criminaliteit  

 Criminaliteit die specifiek samenhangt met EU-arbeidsmigratie: illegale 

prostitutie, mensenhandel en daarmee samenhangende criminaliteit. 

 Waargenomen toename illegale prostitutie in Rotterdam. Het betreft 

hierbij veelal Roemeense vrouwen en in mindere mate Bulgaarse en 

Hongaarse vrouwen. 

 Faciliteerders van illegale prostitutie zijn vaak personen met een Turkse 

achtergrond, aldus professionals.  

 Ontbreekt aan een effectieve aanpak van illegale prostitutie door het 

gebrek aan capaciteit bij de politie en niet-effectieve regelgeving. 

 

3. Omvang en mate van registratie van EU-arbeidsmigranten 

Op basis van de beschikbare statistieken (CBS, BRP, RNI) wordt geschat 

dat er circa 20.700 personen uit de EU-11 landen in Rotterdam verblijven. 

Van deze personen zijn er ongeveer 13.700 ingeschreven in de BRP. Op 

basis van cijfers van de CBS ‘Migrantenmonitor, 2014-2015’ (2017) kan 

geschat worden dat circa 7.000 personen uit de EU-11 landen in Rotterdam 

niet geregistreerd staan in de BRP. Dit is ongeveer 34 procent.  

Van de 338 deelnemers aan de enquête is ongeveer driekwart in de BRP 

geregistreerd en circa 23 procent niet-geregistreerd of weet niet of hij/zij 

geregistreerd is. Wanneer we kijken naar kenmerken van respondenten die 

niet-geregistreerd zijn, dan zien we een samenhang met de verblijfsduur 

(hoe korter men in Rotterdam woont, hoe minder vaak men geregistreerd is). 

De belangrijkste redenen voor het niet-registreren zijn: onwetendheid, niet 

mogen of niet willen. Professionals zijn veelal van mening dat een groot deel 

van de EU-arbeidsmigranten zich ervan bewust is dat zij zich in de BRP 

dienen in te schrijven en dat slechts een klein deel dit niet weet.  

 


