
Hillegom 

 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

 

  

Van:  R.I. Semrek (fractie D66) 

  

Aan:  Het college van Burgemeester en Wethouders 

  

  

Onderwerp :  Arbeidsmigranten 

  

Inged iend d .d . : 4 november 2020 

  

Verzoekt  mondel inge/  

schr i f te l i jke  beantwoord ing :  

 

Schriftelijk 

  

  

Datum doorgezonden aan 

col lege/over ige  raadsleden 

door  gr i f f ie :  

 

 

4 november 2020 

  

  

Inhoud  schr i f te l i jke  vraag:   

 

Eerder dit jaar hebben wij via de landelijke media kennisgenomen van een krantenartikel dat verslag doet van 
het onderzoek dat onder leiding van voormalig SP-leider Emile Roemer is uitgevoerd. Op verzoek van het kabinet 
heeft het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten zich gericht op misstanden onder arbeidsmigranten in 
Nederland. In Nederland werken meer dan 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie die bijdragen aan de 

Nederlandse economie, vooral in sectoren zoals distributie, land- en tuinbouw, bouw, schoonmaak en 
vleesverwerkende industrie. Veel bedrijven zijn (deels) afhankelijk van arbeidsmigranten. Ook in economisch 
lastige tijden verandert dat niet. De recente uitbraken van het coronavirus, onder meer bij verschillende 
slachterijen, laten opnieuw de kwetsbare positie zien van arbeidsmigranten in Nederland. Zij werken, wonen en 
reizen dicht op elkaar en werken soms op verschillende locaties en zijn daarmee extra kwetsbaar voor 
besmetting met het virus. 
 

Vragen: 

1. Heeft het college kennisgenomen van de eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam? 
2. Onderschrijft het college het belang van een registratiesysteem voor arbeidsmigranten 

in de Basis Registratie Personen (BRP)? 
3. In aanvulling op vraag 2: wordt door het college overwogen inleners en 

uitzendbureaus actief te benaderen om arbeidsmigranten in de BRP te registreren, 
zodat zicht ontstaat op de arbeidsmigrantenpopulatie? 

4. Heeft het college zicht op de beschikbaarheid van en de behoefte aan woningen voor 
arbeidsmigranten? 

 

  

Zaaknummer:   

Datum antwoordbeslu i t  co l lege :   

 



  

  

Antwoord co l lege :  

1. Heeft het college kennisgenomen van de eerste aanbevelingen van het 

Aanjaagteam? 

Het college heeft (met genoegen) kennisgenomen van de eerste en tweede 

aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.  

2. Onderschrijft het college het belang van een registratiesysteem voor 

arbeidsmigranten in de Basis Registratie Personen (BRP)?  

Het college onderschrijft het belang van een sluitend registratiesysteem van 

arbeidsmigranten in zowel het RNI (register niet ingezetenen) als in de 

Basisregistratie personen (BRP). In zowel het eerste als het tweede rapport Roemer 

zijn hiervoor prima aanbevelingen gedaan die op landelijk niveau ingevoerd moeten 

worden. Het is namelijk van cruciaal belang voor ons als gemeente te weten hoeveel 

arbeidsmigranten er verblijven en op welk adres. Het college volgt dan ook 

nauwlettend de ontwikkelingen en wacht op de kabinetsreactie over welke 

aanbevelingen er door het Rijk worden overgenomen.  

3.In aanvulling op vraag 2: wordt door het college overwogen inleners en 

uitzendbureaus actief te benaderen om arbeidsmigranten in de BRP te registreren, 

zodat zicht ontstaat op de arbeidsmigrantenpopulatie? 

Binnen de pilot registratie die Hillegom sinds begin dit jaar uitvoert, worden al actief 

huisvesters en uitzendbureaus benaderd die beschikken over vergunde 

huisvestingslocaties in onze gemeente. In samenwerking met hen is handen en 

voeten gegeven aan het registreren van arbeidsmigranten binnen de bestaande wet- 

en regelgeving. Dit betekent dat arbeidsmigranten die de wettelijke verplichting 

hebben om zich vanaf een verblijf van vier maanden in te schrijven in de BRP dit ook 

zijn gaan doen.  

4.Heeft het college zicht op de beschikbaarheid van en de behoefte aan woningen 

voor arbeidsmigranten? 

Zoals uit recente (provinciale) onderzoeken blijkt, is het registratiesysteem van 

arbeidsmigranten zoals dit nu wettelijk is vormgegeven niet voldoende om zicht te 

krijgen op aantallen arbeidsmigranten. Hiermee is dus ook de behoefte aan woningen 

niet goed in beeld. Middels de pilot registratie en andere stappen die vallen binnen 

fase 1 van het uitvoeringsprogramma Arbeidsmigranten, hoopt het college dit inzicht 

wel te krijgen. De aanbevelingen uit het eerste en tweede rapport Roemer kunnen, 

mits ze worden overgenomen, helpen dit inzicht (sneller) te krijgen.  

 

  

  

  

Datum afhandel ing  

raadsvergader ing :   

 

 

  

  

Bi j lage : Reactie VNG op advies 

Aanjaagteam Bescherming 

Arbeidsmigranten 

 

  

  

 


