Verbetering positie arbeidsmigranten
In het najaar van 2020 zijn er door het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer
aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Een deel wordt direct uitgevoerd. Een
ander deel wordt voorbereid. Bijgaand enkele voorbeelden.

Beter zicht op arbeidsmigranten
Sinds het begin van dit jaar worden
de contactgegevens (e-mail, mobiele
telefoonnummers) van arbeidsmigranten geregistreerd. Zo kan de
overheid hen makkelijker bereiken.
Bijvoorbeeld voor oproepen voor
vaccinaties.
Het systeem van de Basisregistratie
Personen (BRP) wordt aangepast.
Vanaf de zomer van 2022 wordt
van arbeidsmigranten het
Nederlandse verblijfsadres
geregistreerd. Zo weten de
gemeenten en toezichthouders waar
de arbeidsmigranten wonen.

Meer huisvesting

Betere informatievoorziening

Het organiseren van goede en veilige
huisvesting voor arbeidsmigranten is
een taak van veel partijen zoals
gemeenten, provincies en
huisvesters. In 2020 trok het kabinet
5o miljoen euro uit voor de
huisvesting van kwetsbare groepen,
waaronder arbeidsmigranten.

Veel arbeidsmigranten weten niet
goed wat hun rechten en plichten zijn
als ze komen wonen en werken in
Nederland.
Daarom is de website
www.workinnl.nl gemaakt.
Op deze site kunnen arbeidsmigranten in hun eigen taal
informatie vinden over het werken en
wonen in Nederland.

In 2o21 komt hier nogmaals 5o
miljoen euro bovenop.
Met de middelen uit 2020 worden
versneld 4.700 huisvestingsplekken
voor arbeidsmigranten gerealiseerd.

Ook biedt de site de mogelijkheid tot
persoonlijk contact voor verdere
vragen.

Ook andere partijen werken mee aan de verbetering van de
positie van arbeidsmigranten.

Werk aan wetgeving
Een aantal aanbevelingen uit het rapport vraagt om nieuwe
wetgeving.

2022
Invoering verhuurdersvergunning. Met de
verhuurdersvergunning kunnen gemeenten regels
stellen aan verhuurders en optreden bij misstanden.

2021-2026
Wetgeving certificering van uitzendbureaus zodat
alleen betrouwbare uitzendbureaus in Nederland aan
de slag kunnen.
Een aantal onderdelen:
• Een waarborgsom.
• Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag.
• Een meldplicht bij ongevallen.

Sociale partners
• Gegarandeerd minimumloon voor de eerste 2 maanden.
• Geen schulden opbouwen, zoals het beginnen met een
schuld van de reis naar Nederland.
• Transparantie over de minimum inhuuruurprijs.

Gemeenten en provincies
• Als nieuwe bedrijven zich in de gemeente willen vestigen
moet ook de huisvesting voor arbeidsmigranten goed
geregeld zijn (effectrapportage).
• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving op
slechte woonsituaties.

Ga voor meer informatie naar www.rijksoverheid.nl

