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Betreft 
 

: definitie van een huishouden voor arbeidsmigranten die  

  gezamenlijk gehuisvest zijn  

 

 

 

 

 

Geachte heer Grapperhaus,  

Geachte heer Koolmees,  

 

De Stichting van de Arbeid hecht eraan dat ook tijdens de coronacrisis arbeidsmigranten 

in Nederland veilig kunnen blijven wonen, werken en reizen. Dat is van belang voor de 

arbeidsmigranten zelf, voor de veiligheid van iedereen en voor het draaiend houden van 

de vitale sectoren. Sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, hebben – in 

goed overleg met de werkgevers in de uitzendsector – verantwoordelijkheid genomen 

voor het opstellen van het Corona-veiligheidsprotocol arbeidsmigranten. Een concept-

versie van dit protocol vindt u bijgevoegd bij deze brief. 

 

Het protocol beoogt werkbare handvatten te bieden aan zowel werkgevers, werknemers 

als andere partijen in de keten zoals inleners, huisvesters en lokale overheden. Daarvoor 

is het voorwaardelijk dat het spoort met de handhaving door de landelijke inspecties en 

de Veiligheidsregio’s.  

 

Een belangrijk vraagstuk daarbij is wat de definitie is van een huishouden in geval van 

arbeidsmigranten die samen gehuisvest zijn. In het protocol is de volgende balans gehan-

teerd: “Wanneer twee tot negen arbeidsmigranten gedurende ten minste veertien dagen 

in een vaste samenstelling in een woonsituatie verblijven, dan is er sprake van een ge-

meenschappelijk huishouden.” Dit betekent enerzijds dat arbeidsmigranten die behoren 

tot een gezamenlijk huishouden samen mogen reizen. Anderzijds zijn de quarantainere-

gels voor huishoudens van toepassing: alle huisgenoten blijven thuis wanneer één bewo-

ner ziek is en zij niet in een cruciaal beroep werkzaam zijn. 
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De Stichting vindt het van groot belang dat zeer spoedig duidelijkheid wordt gegeven 

door de betrokken departementen of het in dit protocol voorgestelde huishoudenbegrip 

een werkbare, veilige en handhaafbare situatie biedt voor het hele land. Dat is essentieel 

om op een werkbare manier het vervoer van arbeidsmigranten te organiseren en duide-

lijkheid te verstrekken over hoe er in de handhaving invulling wordt gegeven aan de 

richtlijnen van het RIVM. Samen met het kabinet dragen sociale partners hiermee bij aan 

een veilige woon- en werkomgeving voor arbeidsmigranten. De Stichting is graag bereid 

dit voorstel zo nodig toe te lichten. 

   

Het kabinet heeft afgelopen week het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten op-

gericht onder leiding van de heer Roemer. Sociale partners denken dat dit team een goe-

de rol kan spelen in het bevorderen van goede randvoorwaarden vooral daar waar coör-

dinatie tussen verschillende overheidsinstanties aan de orde is. De Stichting gaat ervan 

uit dat het snel een goede samenwerking tot stand zal komen tussen het aanjaagteam en 

sociale partners zowel op centraal niveau als in de specifieke sectoren. 

 

De Stichting van de Arbeid hoopt op een spoedig antwoord zodat bijgevoegd protocol 

gepubliceerd kan worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

STICHTING VAN DE ARBEID 

 

 

 

 

drs. J.M.A. Mooren 

secretaris 

  

 

 

 

bijlage: conceptprotocol huisvesting arbeidsmigranten  

 

 

 

 

 

 

 

    

 




