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Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

Datum: 14 mei 2020 

Onderwerp: notaoverleg Arbeidsmigranten. 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Binnenkort behandelt U -in een notaoverleg op 25 mei as- het actieplan arbeidsmigratie 

(CU/SP) en tevens een aantal brieven van het kabinet over de integrale aanpak misstanden 

arbeidsmigranten. Recent is aan de agenda toegevoegd de brief van het Kabinet over het 

instellen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. 

 

De Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) is blij met de hernieuwde aandacht en 

recente initiatieven van het Kabinet. De VHA zet zich in voor meer en betere huisvesting van 

arbeidsmigranten en wil een betrouwbare en stimulerende partner zijn voor overheden, 

bewoners en burgers. De VHA leden zijn professionele en onafhankelijke huisvesters (geen 

uitzenders), die voor eigen rekening en risico huisvesting ontwikkelen, exploiteren en 

beheren. De leden van de VHA worden dagelijks geconfronteerd met bestuurlijke blokkades, 

maatschappelijke onrust en vooroordelen over arbeidsmigranten waardoor hun inzet voor 

meer en betere huisvesting vaak ernstig wordt bemoeilijkt. 

 

De VHA hoopt dat het aanjaagteam de samenwerking tussen overheden en huisvesters zal 

versterken en kan bijdragen aan verbreding van het maatschappelijk draagvlak. Het is onze 

ervaring dat het niet zozeer onvolledige wet- en regelgeving is die misstanden, uitbuiting en 

malafide praktijken in standhoudt maar vooral het ontbreken van goede en verantwoorde 

huisvesting voor het tijdelijk verblijf van arbeidsmigranten. Regelmatig locale overlast is een 

signaal dat de huisvesting tekort schiet. 

 

De VHA hoopt dat haar bijgevoegde aanbevelingen verwerkt zullen worden in de integrale 

aanpak die het kabinet voor staat en zullen bijdragen aan een succesvolle inzet van het 

aanjaagteam. 

Wij zijn graag beschikbaar om onze ervaringen en adviezen aan U toe te lichten. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 
 
Drs J.J.P.M. Thönissen                                                                                                               
Voorzitter VHA  
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