
 
 
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
Brabantlaan 1 
5216 TV ‘s-Hertogenbosch 
 
Betreft: Schriftelijke vragen : Conclusies Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten 
 
12 juni 2020, ‘s Hertogenbosch 
 
Geacht college, 
 
Er werken in onze provincie naar schatting meer dan 100.000 arbeidsmigranten die een 
belangrijke rol hebben in onze economie. Zij vervullen veel arbeidsplaatsen in verschillende 
sectoren zoals de voedselvoorziening, de bouw en de logistiek. Het Aanjaagteam Bescherming 
Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer heeft recent enkele onrustbarende 
conclusies gepresenteerd. Zo is het voor arbeidsmigranten onmogelijk om afstand te houden 
in hun krappe woningen, tijdens het vervoer in een busje naar de werkplaats en tijdens het 
werk. De kans op besmetting met corona is ‘levensgroot’. De arbeidsmigranten zijn kwetsbaar 
en afhankelijk van hun werkgever. De ChristenUnie-SGP Statenfractie vindt het schrijnend dat 
arbeidsmigranten blootgesteld worden aan dergelijke omstandigheden. Temeer omdat hen 
geen andere keus wordt gelaten. 
 
Daarom willen wij het college de volgende vragen stellen: 
 
1. Bent u het met ons eens dat arbeidsmigranten eenzelfde behandeling verdienen als de rest 
van de Brabanders?  
 
2. Bent u bereid om deze mensen op zeer korte termijn te helpen voor hun eigen welzijn en 
om nieuwe coronahaarden in Brabant te voorkomen?  
 
 3. Ziet u mogelijkheden om vanuit de provincie actief een rol te nemen door bedrijven te 
faciliteren met andere mogelijkheden om hun werknemers van en naar de arbeidsplaats te 
vervoeren volgens de richtlijnen van het RIVM? Denk hierbij aan bussen uit het openbaar 
vervoer of van touringcarbedrijven die door de coronacrisis stilstaan waarin wel voldoende 
afstand gecreëerd kan worden. 
 
4. Bent u bereid om een actieve rol te nemen in het faciliteren van huisvesting die voldoet aan 
de normen van het RIVM, en dit op korte termijn?  
 
5. Bent u bereid om u in te spannen om te komen tot een netwerk van (fysieke) meldpunten 
waar mensen in hun eigen taal terecht kunnen voor advies en juridische bijstand zoals de 
commissie adviseert?  
 
Wij zien de beantwoording van deze vragen tegemoet.  
 
Namens de Fractie ChristenUnie-SGP 
Hermen Vreugdenhil 


