
Retouradres: Postbus 8   3300 AA DORDRECHT

Aan
mevrouw C.N. Simon-van Waardhuizen
van fractie Beter Voor Dordt

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 11 oktober 2022
Ons kenmerk 2022-0164412
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake misbruik opvang Oekraïense vluchtelingen

Geachte mevrouw Simon,

Bij brief van 10 mei 2022, bij ons ingekomen op 11 mei 2022, heeft u op grond
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie Beter Voor Dordt vragen gesteld inzake misbruik opvang Oekraïense 
vluchtelingen. Helaas is beantwoording van uw vragen niet tijdig opgepakt.
Wij bieden u daarvoor onze excuses aan.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Bent u ervan op de hoogte dat malafide uitzenders Oekraïners naar 
Nederland halen en voor wat betreft de huisvesting van hun werknemers
gebruik maken van de door de gemeente (uiteindelijk door de staat) 
gefinancierde huisvesting?

Antwoord Wij zijn ermee bekend dat malafide uitzenders ook onder de Oekraïense 
vluchtelingen werknemers zoeken. Dat doen ze niet met het oogmerk 
om ze vervolgens in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners te plaatsen, 
maar met het oogmerk goedkope arbeid te verkrijgen (vaak bij mensen 
die de regels in Nederland niet kennen).

Vraag 2. Bent u het met ons eens dat misbruik (of beter gezegd: "oneigenlijk 
gebruik") van de opvang en uitbuiting van de vluchtelingen onwenselijk 
is?
a. Zo nee, waarom niet?

Antwoord Ieder oneigenlijk gebruik is ongewenst.

Vraag 3. Heeft u afspraken gemaakt over het verrekenen van verblijfskosten met 
uitzenders indien zij Oekraïners uit de opvang uitzenden naar bedrijven?
a. Zo ja, welke afspraken en met wie?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord Nee, wij volgen de wettelijke regelingen die landelijk zijn vastgesteld.
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Vraag 4. Indien sprake is van misbruik van de door de gemeente (en de staat) 
gefinancierde opvang door malafide uitzenders, welke stappen gaat u 
dan (naar wie) nemen?

Antwoord We hebben op diverse momenten geconstateerd dat er mensen werden 
opgehaald in busjes vermoedelijk om illegaal elders te werk gesteld te 
worden. Wij hebben om deze ongewenste praktijken te beëindigen 
diverse stappen gezet.
a. De locatiemanagers handelen direct en schakelen de politie in op het 

moment dat verdachte busjes worden gesignaleerd. Er is een periode
geweest dat dit vaak nodig was, op dit moment merken we weinig 
meer van activiteiten van malafide uitzenders.

b. De locatiemanagers hebben ervoor gezorgd dat er folders voor de 
bewoners beschikbaar kwamen (in het Oekraïens) met uitleg over het
Nederlandse (arbeids)systeem en hebben de bewoners 
gewaarschuwd voor de risico's van malafide praktijken. Ook hebben 
de locatiemanagers in individuele gevallen bij vermoedens van 
illegale arbeid rechtstreeks bewoners benaderd en gewezen op de 
risico's die aan illegale arbeid kleven. Gebleken is dat veel bewoners 
helemaal niet op de hoogte waren van het feit dat ze te maken 
hadden met malafide uitzenders en de risico's die ze daarmee liepen.

c. We hebben actief ingezet op het toe geleiden van mensen naar 
reguliere arbeid. Dat hebben we gedaan door Kick Start in te zetten. 
Er zijn (en worden nog steeds) spreekuren gehouden op CrownPoint 
waar bewoners terecht kunnen om te kijken hoe ze naar werk 
bemiddeld kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Daarnaast is op 
diverse momenten een banenmarkt gehouden waar verschillende 
(bonafide) bedrijven zich konden presenteren en bewoners konden 
onderzoeken of er voor hun passend werk was.

d. Tenslotte worden vanuit Kickstart signalen over arbeidsuitbuiting 
doorgegeven aan haar partner FNV, die in direct contact staat met de
Arbeidsinspectie. FNV heeft inmiddels een tweetal 
informatiebijeenkomsten op Crownpoint georganiseerd, waar 
vluchtelingen met vragen over werkomstandigheden terecht konden. 
Deze signalen komen bij Kickstart vanuit de vluchtelingen, die zij 
spreken op de drie inloopochtenden op het Werkplein Drechtsteden 
én vanuit de diverse organisaties, die met deze mensen werken, 
zoals Vluchtelingenwerk.

Hoewel het vraagstuk van malafide uitzenders nog steeds bestaat, ook bij 
Oekraïense vluchtelingen, hebben wij het beeld dat dit op dit moment echt marginaal
is. Veel Oekraïense vluchtelingen werken bij bonafide werkgevers. Ter illustratie: van 
de 198 bewoners op de boot, werken er 155 bij werkgevers in Dordrecht.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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