
Hillegom

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Van:  (naam raads l id ) R.I. Semrek (D66)

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Misstanden onder arbeidsmigranten

Ingediend  d.d. : 4 november 2020

Verzoekt  mondel inge/  

schr i ftel i jke  beantwoording: Schriftelijk

Datum doorgezonden  aan 

col lege/over ige  raads leden  

door  gr iffie:



4 november 2020

Inhoud  schr i ftel 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
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 col lege:

Herhaal de vragen en geef daaronder het antwoord van het college:

Vraag 1:

Antwoord 1:

Datum afhandel ing  

raadsvergader ing:  

Bi j lagen :


