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Geachte dames en heren, 

 
Met grote zorg brengen FNV en CNV, mede namens NGO’s CoMensha en Fairwork het volgende 

onder de aandacht.  

 

Veel arbeidsmigranten in Nederland werken in de cruciaal benoemde beroepen in vitale 

processen. Sinds de eerste RIVM-richtlijnen van kracht zijn ter bescherming van burgers en de 

volksgezondheid zijn er veel zorgwekkende schendingen van de naleving geconstateerd op 

werkplekken en woonlocaties met veel arbeidsmigranten. Deze urgente problematiek heeft 

grote impact op het welzijn van de arbeidsmigranten en hun collega’s, en in potentie ook op de 

volksgezondheid en de continuïteit in de vitale processen. We zijn met werkgevers en met 

overheden in gesprek over een gerichte en effectieve aanpak. We achten het daarnaast van 

groot belang om ook de Kamer hierover te informeren, omdat een effectieve aanpak een stevig 

draagvlak behoeft. 

 

Arbeidsmigranten zijn vaak voor werk, transport, huisvesting én zorgverzekering afhankelijk van 

werkgevers en/of uitzendbureaus en dat brengt afhankelijkheidsrisico’s met zich mee, die al 

eerder onder uw aandacht zijn gebracht. We constateren dat die in het licht van de huidige 

coronacrisis extra precair worden. Door de afhankelijkheid van inkomen, huisvesting en 

zorgverzekering van één partij, is de druk om door te werken groot en de mogelijkheid om 

bezwaar te maken tegen onveilige werksituaties beperkt. Hiervoor is aandacht geweest in 

media1 en zijn er Kamervragen2 gesteld en sociale partners spannen zich in om tot afspraken 

over een gezonde werk- en woonomgeving te komen voor arbeidsmigranten, maar het vergt ook 

een brede inspanning van uw Kamer.      

                                                           

1 eenvandaag.avrotros.nl/item/arbeidsmigranten-worden-niet-beschermd-tegen-het-coronavirus-deze-groep-heeft-niet-de-

prioriteit/ 

https://nos.nl/artikel/2327863-arbeidsmigranten-vrezen-ontslag-besmetting-en-reisbeperkingen-door-corona.html 
2 https://www.tweedekamer.nl/node/64/meer  
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z05390&did=2020D11171 
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Toelichting urgentie kwetsbaarheid arbeidsmigranten in vitale beroepen 

In de bijlage treft u een overzicht aan waarin in detail wordt ingegaan op de urgentie van de 

problematiek en de acties die hierop noodzakelijk geacht worden. Samenvattend komt het erop 

neer dat in de van overheidswege benoemde vitale beroepsgroepen in de voedings- en 

distributieketen vaak dicht op elkaar wordt gewerkt, met onvoldoende inachtneming van RIVM-

richtlijnen. Daarbij komt dat wegens de drukte in deze sectoren mensen die ziek zijn druk voelen 

om door te werken of uit eigen beweging doorwerken om inkomsten en onderkomen te 

behouden. Op woonlocaties voor arbeidsmigranten wonen veel mensen bijeen en worden grote 

groepen mensen overgeplaatst van de ene naar de andere regio wegens de verschuivingen in 

werkaanbod en geplaatst bij bestaande bewoningsgroepen. Verder is het woon-werkverkeer 

vaak problematisch. Arbeidsmigranten zijn voor transport afhankelijk van busjes waar de afstand 

van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. Problematisch is ook de slechte toegang tot 

gezondheidszorg. De problemen concentreren zich rondom werk, transport, huisvesting en 

gezondheidszorg. 

 

Het uitblijven, dan wel niet naleven van effectieve maatregelen en handhaving op de werkvloer, 

op de woonlocaties en in het woon-werkverkeer is zorgelijk. In eerste instantie vanwege de 

gezondheid en het welzijn van de arbeidsmigranten, maar ook omdat het uitblijven van een 

effectieve aanpak om RIVM-richtlijnen te handhaven op werk- en woonlocaties potentiële 

risico’s met zich meebrengt voor de continuïteit in vitale werkprocessen én mogelijke 

brandhaarden kunnen ontstaan die risicovol zijn voor de publieke gezondheid. Door de 

voorlopige blijvende druk op de voedings- en distributiesector en het aankomende hoogseizoen 

voor de agrarische sector wordt deze problematiek steeds urgenter. Daarom zijn er nu 

maatregelen, en handhaving daarvan, nodig, 

1. ter bescherming van arbeidsmigranten in werk- en woonsituaties en in het transport;  

2. ter voorkoming van onnodige besmettingsrisico’s op werkplekken en huisvestingslocaties; 

3. ter ondersteuning van een verantwoorde continuïteit in vitale voedsel- en distributieketen, 

op dit moment en ook in het aankomende hoogseizoen voor de agrarische sector.  

 

De huidige, maar ook de voorziene situatie in de komende maanden en het vele werk dat 
normaliter door arbeidsmigranten wordt ingevuld, vraagt om directe actie. De Europese 
Commissie3 heeft opgeroepen de grenzen open te houden voor mensen in vitale beroepen en 
seizoenarbeiders. Dat kan echter enkel indien de risico’s voor de gezondheid die daaraan kleven 
voldoende onderkend worden. In het belang van de individuele arbeidsmigrant, de publieke 
volksgezondheid en continuïteit van de voedselvoorziening, dient het werk in vitale sectoren in 
de voedings- en distributieketen plaats te vinden met in achtneming van de RIVM-richtlijnen die 
ook gelden voor de publieke ruimte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9630  
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De ondertekenaars, alsmede CoMensha en Fairwork willen zich hiervoor sterk maken en roepen 
de Tweede Kamer op zich in te spannen en hieraan bij te dragen.  
 

Met vriendelijke groet,  

  

Tuur Elzinga Jan-Pieter Daems   

Vicevoorzitter FNV Bestuurslid CNV Vakcentrale  


