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Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (THA) heeft met instemming kennis 
genomen van het rapport “Geen Tweederangsburgers” van de commissie Roemer, 
met daarin aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te 
gaan. 
 
Veel goede werkgevers 
Roemer stelt in zijn rapport dat er een grote groep werkgevers is, die goed omgaat 
met arbeidsmigranten. Deze werkgevers bieden eerlijk en veilig werk, zorgen voor 
goede huisvesting en helpen hun arbeidsmigranten met het vinden van de weg in 
Nederland.  
Taskforcevoorzitter Dennis van der Voort hierover: “Het is goed dat Roemer 
benoemd dat er veel goed gaat. Belangrijk ook dat hij aanbevelingen doet om 
ondernemers keihard aan te pakken, als die het niet goed doen en er zelfs malafide 
praktijken erop na houden. Daar staat de Taskforce volledig achter!”. 
 
Regie van het rijk bij realisatie huisvesting 
Geheel in lijn met de Positionpaper -die de Taskforce in juni 2020 heeft 
gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021- stelt de 
commissie Roemer dat het Rijk de regie moet nemen bij het realiseren van 
huisvesting voor arbeidsmigranten. Alleen zo kunnen rijk, provincies en gemeenten 
op één lijn worden gebracht en kan een taakstellende opgave worden gerealiseerd. 
Daarbij wordt huisvesting voor arbeidsmigranten een vast onderdeel van de 
landelijke woningbouwopgave. 
 
Landelijk keurmerk en uniform inschrijven 
De Taskforce pleit al langer voor één landelijk keurmerk voor de kwaliteit van 
huisvesting. Daarbij is de SNF-norm het absolute minimum. Roemer pleit voor 
aanscherping van deze norm tot 1 persoon per slaapkamer en minimaal 15 vierkante 
meter leefoppervlakte per persoon. Een prima streven, dat haalbaar is als er 
substantieel veel meer huisvesting voor arbeidsmigranten wordt gebouwd. 
 
De commissie Roemer vindt het noodzakelijk om arbeidsmigranten in te schrijven in 
de Basis Registratie Personen (BRP), vanaf het moment dat zij aan het werk gaan. 
Dit draagt bij aan inzicht in de aantallen, zorgt ervoor dat arbeidsmigranten volledige 
rechten als werknemer krijgen en biedt financiële ondersteuning voor gemeenten.  
Diverse gemeenten werken al op deze manier, die de Taskforce in heel Holland 
Rijnland heeft voorgesteld. 
 
Doorpakken 
De aanleiding om de commissie Roemer in te stellen was geen goede. Er waren en 
zijn nog steeds misstanden. Ook de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (THA) 
maakt zich zorgen over die misstanden. Gelukkig onderschrijft Roemer dat het op 
veel plekken goed gaat. Ook dat herkent de THA. Van der Voort: “Om de ervaring en 
succesverhalen te delen en om voldoende en nette huisvesting te realiseren is THA 



ook opgericht. Het rijk, de provincies en gemeenten zijn nu aan zet om samen met 
bonafide marktpartijen door te pakken. Alleen zo kunnen we laten zien dat het beter 
kan!” 
 
 
Noot voor redactie, niet voor publicatie: meer info via taskforce@silverfern.nl of 
telefonisch bij Dennis van der Voort, (0652) 351 880. 


