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Sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, maken zich in toenemende 
mate grote zorgen over zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de huisvesting die be
schikbaar is voor arbeidsmigranten. 
Om hierin verandering ten goede te brengen, dringt de Stichting van de Arbeid er bij u 
op aan om op korte te1mijn de ondertekenaars van de Nationale Verklaring (Tijdelijke) 
Huisvesting (EU-)Arbeidsmigranten uit 2012 bijeen te roepen. Deze verklaring is inder
tijd ondertekend door gemeenten, werkgeversorganisaties, vakbonden, huisvesters 
zowel private/commerciële huisvestingspartijen als woningcorporaties -, vertegenwoor
digers van arbeidsmigranten en de Rijksoverheid. 
Volgens de Stichting moet een hernieuwde samenwerking ertoe leiden dat de tekorten 
aan huisvesting en de misstanden met spoed teruggedrongen worden waardoor kwali
teit, kwantiteit en betaalbaarheid van de huisvesting voor arbeidsmigranten beter wor
den gewaarborgd. 

Het Expe1iisecentrum Flexwonen en de Stichting N01mering Flexwonen becijferden in 
februari 2019 het tek01i aan huisvesting op 120.000 tot 150.000 bedden. Gevolg hiervan 
is onder andere dat een deel van de arbeidsmigranten nu gehuisvest wordt in panden 
waarbij sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan of andere regelgeving met 
betrekking tot overbewoning en de daarmee samenhangende overlast als gevolg. Deze 
problematiek speelt zowel in de grote steden als in de plattelandsgemeenten. 
Om deze problematiek aan te pakken, zijn zowel samenwerking als acties van individu
ele partijen nodig. Zo heeft de Stichting van de Arbeid zelf zeer recent decentrale cao
paitijen verzocht om de kwaliteit van de aangeboden huisvesting aan arbeidsmigranten 
te borgen op minimaal het niveau van het keurmerk van de Stichting Normering Flex
wonen (SNF) en voor de agrarische sector op minimaal het niveau volgens het Agra

risch Keurmerk Flexwonen (AKF). 

De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers: 

Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP 
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De Stichting van de Arbeid gaat ervan uit dat u het gezamenlijke belang van het terug

dringen van de tekmten aan huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten en de noodzaak 

om de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren, onderschrijft en hoopt spoedig van u 

een positieve reactie op haar verzoek te mogen ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 
STICHTING VAN DE ARBEID 

Bijlage: brief aan decentrale cao-paitijen over huisvesting arbeidsmigranten. 


