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Bijlage 1 bij brief Arbeidsmigranten in vitale sectoren en COVID-19 
 

1. Specifieke problematiek in sectoren en regio’s 

2. Urgente actie ter bescherming van werknemers, volksgezondheid en vitale processen  

 

1.    Specifieke problematiek in sectoren en regio’s 

Er zijn enkele categorieën (wonen, werken, woon/werkverkeer, toegang tot gezondheidszorg en 

grensoverschrijdende mobiliteit) die urgente actie, naleving en handhaving vergen om te komen tot 

veilige werk, woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten.  

 

Werkplek: 

De voornaamste meldingen, die ontvangen worden, betreffen de volgende kwesties: 

 Werken met meer dan 100 personen, dicht op elkaar zonder de mogelijkheid om de nodige afstand 

te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval in distributiecentra waar mensen door elkaar lopen, maar 

ook aan lopende banden waar mensen dicht bij elkaar staan, tot 10 cm afstand van elkaar af.  

 Indien er instructies worden gegeven, wordt daarover wel gecommuniceerd, maar vaak is er feitelijk 

geen mogelijkheid om daaraan gehoor te geven, wegens de drukte op het werk en normen die 

gehaald moeten worden. Er is te weinig gelegenheid voor hygiënische voorzorgsmaatregelen en een 

gebrek aan desinfecteren van productiemiddelen. Dat is het geval op veel werklocaties in de voedsel- 

en distributieketen.  

 In alle sectoren en regio’s ervaren werknemers druk om door te werken ook bij gezondheidsklachten. 

Dit, omdat daarop wordt aangedrongen door werkgevers, of uit eigen beweging, omdat verlies van 

inkomsten en daarmee ook verlies van onderdak gevreesd wordt. Dit brengt gezondheidsrisico’s met 

zich mee voor mensen zelf en hun omgeving.  

 Mensen in de voedingsindustrie melden daarbij dat zij bij verkoudheid doorwerken en niet alleen 

werken met te weinig of geen voorzorgsmaatregelen om zichzelf en hun omgeving, maar ook niet om 

de voeding die zij verwerken te beschermen.    

 

Huisvesting:  

 Arbeidsmigranten wonen met te veel mensen in een huisje en delen slaapkamers waarbij 

besmettingsrisico’s volop aanwezig zijn. De normen, die nu gelden voor het aantal bewoners en het 

mogen delen van een slaapkamer, zijn in de huidige crisistijd onvoldoende  

 De bewoners van een huis worden als een huishouden gezien, maar de samenstelling in zo’n 

‘huishouden’ wisselt steeds, omdat er mensen bijkomen of weggaan. Er worden op vakantieparken 

nog steeds grote groepen mensen bijgeplaatst uit andere regio’s en toegevoegd aan bestaande 

bewonersgroepen zonder enige voorzorgsmaatregelen.  

Instructies, die voor ‘huishoudens’ gelden om bij verkoudheidsverschijnselen of verhoging thuis te 

blijven, zijn door de afwijkende samenstelling in de bewoning niet direct toepasbaar. 

 Voor mensen die ziekteverschijnselen hebben of ziek zijn, zijn er vaak geen uitwijkmogelijk-heden. Bij 

ontslag verliezen mensen vaak hun huisvesting. Indien er wel uitwijkmogelijkheden zijn, maar geen 

werk, is het onduidelijk wie de (extra) kosten betaalt. 

 

Transport; woon-werkverkeer:  

 Voor het vervoer naar werk en woonlocatie worden standaard busjes gebruikt waar 9 tot 12 

personen inpassen. De samenstelling van die busjes wisselt dagelijks en wordt door verschillende 

regio’s heen gebruikt.  
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 Er worden geen of te weinig voorzorgsmaatregelen genomen om afstand te kunnen bewaren, de 

passagierssamenstelling hetzelfde te houden en de busjes te ontsmetten. Ook over deze 

problematiek is in verschillende nieuwsberichten al onder de aandacht gebracht.1  

Bij handhaving van RIVM-richtlijnen kan het niet zo zijn dat de arbeidsmigranten zelf worden beboet, 

in plaats van de partijen die verantwoordelijk zijn voor het vervoer.2 

 Sinds de nieuwe RIVM-richtlijnen zijn afgekondigd, worden op meerdere werkplekken werknemers 

voor binnenkomst getemperatuurd. Degenen die verhoging hebben, moeten buiten wachten tot de 

shift voorbij is en stappen vervolgens in de bus met andere passagiers.  

 

Toegang tot zorg, geen beschikking over zorgverzekeringspas: 

 Een groot aanvullend probleem is dat arbeidsmigranten veelal geen eigen beschikking hebben over 

hun zorgverzekeringspas en polisnummer. Hoewel daarvoor wel premie wordt afgedragen, krijgen zij 

deze niet en zonder beheersing van de Nederlandse taal is het lastig dan wel niet mogelijk om daar 

beschikking over te krijgen.   

 Arbeidsmigranten die wél beschikking hebben over hun zorgpas, lopen tegen andere problemen aan. 

Praktijken nemen (ook buiten crisistijd) zelden passanten aan. Hierdoor hebben arbeidsmigranten 

geen toegang tot zorgvoorzieningen.  

 

Regionale problematiek: 

Veel arbeidsmigranten werken in regio’s waar voedselverwerking en distributiecentra volop aanwezig 

zijn. Een grote zorg is dat er geen of onvoldoende maatregelen genomen worden om een veilige werk- en 

woonomgeving te creëren, terwijl de besmettingsrisico’s groot zijn. Hierin hebben primair werkgevers 

een taak. Wij krijgen op dit moment duidelijke signalen dat de genoemde problematiek met betrekking 

tot arbeidsmigranten geen prioriteit heeft van het Veiligheidsberaad. Belangrijk om te weten is wat de 

mogelijkheden zijn op het gebied van gemeentelijke handhaving, regionale inspectie SZW en GGD’s. De 

verantwoordelijkheden zijn hierin nu onduidelijk.   

 

2.   Urgente actie op ter bescherming van werknemers, volksgezondheid en vitale processen  

Op grond van bovenstaande is het hoogstnoodzakelijk dat er, 

 Een specifiek, kenbaar en vooral ook handhaafbaar plan van aanpak komt voor arbeidsmigranten 

vanuit uitzendbureaus, inleners en huisvesters. Ook werknemers hebben een eigen 

verantwoordelijkheid, maar het moet wel mogelijk zijn om daar invulling aan te geven. Dus 

bijvoorbeeld genoeg tijd om de handen te wassen en machines schoon te houden, ook als het druk is. 

En ook bij geringe klachten zonder druk thuis te kunnen blijven.  

 Duidelijke communicatie over aanspraken van arbeidsmigranten op de noodmaatregelen, zowel voor 

werkenden onder het vrij verkeer van werknemers, als werkenden onder het vrij verkeer van 

diensten. De Europese Commissie heeft een communicatie gepubliceerd over het vrij verkeer van 

werkenden tijdens de COVID-19 crisis. 3 In deze richtsnoer stelt de commissie gezondheidschecks aan 

de nationale grenzen voor, maar het Nederlandse beleid hierover is niet bekend. De vraag is wat 

Nederland doet om risico’s die gepaard gaan met grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te 

beperken. Momenteel is het beleid in bijvoorbeeld Roemenië en Polen dat mensen twee weken in 

                                                        
1 https://www.ad.nl/westland/controleren-migrantenvervoer-geen-prioriteit-politie-vanwege-voedselvoorziening~a2997932/  

https://www.ad.nl/westland/busjes-nog-steeds-volgestouwd-met-arbeidsmigranten-dat-kan-echt-niet~a77b61f3/ 

https://www.ed.nl/eindhoven/volle-vliegtuigen-op-asperge-airport-eindhoven-luchthaven-worstelt-met-die-1-5-meter~a5c32513/  

2 Zie bijvoorbeeld: https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/bus-vol-met-arbeiders-alle-inzittenden-bekeurd 

3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1585588703076&uri=CELEX:52020XC0330(03) 

https://www.ad.nl/westland/controleren-migrantenvervoer-geen-prioriteit-politie-vanwege-voedselvoorziening~a2997932/
https://www.ad.nl/westland/busjes-nog-steeds-volgestouwd-met-arbeidsmigranten-dat-kan-echt-niet~a77b61f3/
https://www.ed.nl/eindhoven/volle-vliegtuigen-op-asperge-airport-eindhoven-luchthaven-worstelt-met-die-1-5-meter~a5c32513/
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/bus-vol-met-arbeiders-alle-inzittenden-bekeurd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1585588703076&uri=CELEX:52020XC0330(03)
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quarantaine moeten. In Nederland is geen beleid voor arbeidsmigranten die uit andere EU-landen 

komen werken.4  

 Er dient door de rijksoverheid en lokale overheden effectief te worden samengewerkt om te 

voorkomen dat mensen in risicovolle woonlocaties verblijven, of op straat komen te staan bij ontslag, 

of bijvoorbeeld door parksluitingen.  

 Verder dienen Inspectie SZW, GGD en politie te handhaven op gezonde omstandigheden op de 

werkplek, tijdens vervoer en op woonlocaties. Daartoe dienen deze handhavende instanties gebruik 

te maken van de huidige ruimte om te handhaven op het gebied van Arbo en gezond- en veilig 

werken normen, en dient waar nodig aanvullend mandaat en beschermingsmiddelen verleend te 

worden om te kunnen optreden.  

 Naast de uitvoering van nationale maatregelen, en centrale coördinatie hiervan, is regionale 

coördinatie nodig van gemeente en provinciale besturen in samenspraak met ISZW en GGD. 

 Woon- en werkverkeer van arbeidsmigranten dient plaats te vinden met een beperkt aantal en in 

vaste groepen, waarbij de nodige hygiëne- en beschermingsmaatregelen genomen worden in de bus. 

De aangewezen instantie dient hierop te handhaven, de te beboeten partij is daarbij niet de 

passagier, maar degene die het transport verzorgt. En er dient te worden voorzien in apart vervoer 

voor mensen die vanwege temperatuursverhoging niet kunnen werken en terug moeten naar de 

woonlocatie.  

 Voor huisvesting moet de regel zijn dat er vaste bewoning plaatsvindt in één woning, zonder 

tussentijdse wisselingen gedurende de tijd dat de maatregelen van overheidswege van kracht zijn, 

mensen een eigen slaapkamer hebben, dat er opvang is bij ziekte, dat er niet te veel mensen in één 

woning zitten, dat er geen uitzetting is bij ontslag. Voor de extra woonruimte kunnen 

uitwijkmogelijkheden gevonden worden op parken die voor toeristen gesloten zijn of hotels die 

leegstaan. Definitie huishouden is niet toepasbaar vanwege het verloop van mensen in één 

huisvesting, daar is specifieke regelgeving op nodig.  

 Duidelijkheid over betaling (extra) kosten van alternatieve (ruimere) huisvesting of huisvesting bij 

ontslag. Doorbetaling kosten zonder inkomen leidt tot onwenselijke schuldopbouw.  

 Gemeentelijke bestuurders hebben op basis van maatregel 6 (afkondiging 23/3) deze bevoegdheid 

gekregen: “Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden 

gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende 

hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.” 

Er moeten maatregelen genomen worden om mensen op een andere locatie te huisvesten met 

duidelijke afspraken over de (extra) te maken kosten, zodat deze niet op de werknemers verhaald 

worden, en er dienen voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen te worden bij de mobiliteit die dit 

met zich meebrengt?5 Hiervoor is (regionaal) aansturing nodig, zodat hierop zicht is over 

gemeentegrenzen heen en om dak- of thuisloosheid bij arbeidsmigranten te voorkomen.    

 Toegang tot zorg; er dient een verplichting te komen om zorgpasjes en polisnummers te verstrekken. 

Verder moet er een oplossing komen voor de slechte toegang tot zorgverleners voor 

arbeidsmigranten. Een mogelijke oplossingsrichting is regionale zorg, op basis van registratie 

huisvestingslocaties, omdat de bewoners van de huisvestingslocaties wel wisselen, maar de locaties 

niet.     

 

                                                        
4  https://www.ad.nl/westland/roemeense-arbeidsmigranten-komen-vanuit-italie-massaal-naar-nederland~a3c31757/ 

5 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264383/campingeigenaren-noordkop-willen-officiele-sluiting en  

https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/hollands-kroon-neemt-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264486/veiligheidsregio-noord-holland-noord-neemt-maatregelen-campings-blijven-voorlopig-dicht 

https://www.ad.nl/westland/roemeense-arbeidsmigranten-komen-vanuit-italie-massaal-naar-nederland~a3c31757/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264383/campingeigenaren-noordkop-willen-officiele-sluiting
https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/hollands-kroon-neemt-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264486/veiligheidsregio-noord-holland-noord-neemt-maatregelen-campings-blijven-voorlopig-dicht

