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‘Huisvestingsnorm
arbeidsmigranten
moet in cao’
Werkgevers enwerknemers vre-
zendat dekomst vannogmeer
buitenlandsewerknemersdenu
al grotehuisvestingsproblemen
verder zullen verergeren.Daar-
omwillen ze in cao’s afspreken
omzich tehoudenaanminimale
kwaliteitsnormen, zoals dienual
bestaan voordeuitzendbranche
endeagrarische sector. Als andere
werkgevers ook zelf huisvesting
gaan regelen voorhunarbeids-
migranten zoudat anders tot nog
meeruitwassenkunnen leiden.
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A R B E I D S M A R K T

‘Regelminimalekwaliteitsnormvoor
huisvestingarbeidsmigranten in cao’

RikWinkel
Amsterdam

Werkgevers en werknemers vrezen dat
de komst van nogmeer buitenlandse
werknemers de nu reeds omvangrijke
huisvestingsproblemenverderzal verer-
geren.Daaromwillenze incao’safspre-
kenzichtehoudenaanminimalekwali-
teitsnormen, zoals die nu al bestaan
voor de uitzendbranche en de agrari-
sche sector.
De kans is namelijk levensgroot dat

werkgevers in andere sectorenmet veel
arbeidsmigranten,zoalsdelogistiek,op
afzienbaretermijnookbuitendeuitzen-
ders omwerknemers naar Nederland
gaan halen en ook zelf hun huisvesting
gaan regelen. Dat zou tot nogmeer uit-
wassenmetbeddenverhuurofeenwild-
groeiaansectoralekeurmerkenkunnen
leiden, vrezen vooral de vakbonden.

‘Wewilleneigenlijknaareengewoon
huurrecht zoals dat ook geldt voor stu-
dentenkamers, maar op deze manier
zettenwe het in elk geval aan de onder-
kant dicht’, reageert FNV-bestuurder
ErikPentenga.

Denieuweafsprakenzijnopcentraal
niveau gemaakt tussen werkgeversor-
ganisatiesVNO-NCW,MKB-Nederland,
LTO-NederlandenvakbondenFNV,CNV
enVCP.Zezijn vastgelegd ineenaanbe-
veling die eind vorig jaar is verzonden
naar alle partijen in het land die over
cao’s onderhandelen. Als cao-partners
aandeministervanSocialeZakenvragen
eencaoalgemeenverbindendteverkla-
ren—waardoor die voor alle bedrijven
in een sector geldt—moeten ze ook de
huisvestingmeenemen.
Tegelijkertijd hebben ze ministers

Stientje van Veldhoven (Milieu enWo-
nen) enWouter Koolmees (Sociale Za-
ken) gevraagd om spoedoverlegmet de
ondertekenaars van de Nationale Ver-
klaring (Tijdelijke) Huisvesting (EU-)
Arbeidsmigrantenuit 2012.Daar zitten
behalvederijksoverheid,werkgeversen
vakbondenookdegemeenten,commer-
ciëleverhuurdersenwoningcorporaties

Het SNF-keurmerk eist per werknemer 10m2 leefruimte, met douche, toilet en kookgelegenheid onder één dak. HH

$ Sociale partners vrezen
groei huisvestingsprobleem

$ Afspraken als in agrarische
en uitzendsector

$Ministers lijken bereid aan
normenmee tewerken

Arbeidsinspectie
vermoedt misbruik
van huisvesting,
overtreding is lastig
te achterhalen

bij. ‘Hernieuwdesamenwerkingmoeter-
toe leidendatdemisstandenmetspoed
worden teruggedrongen.’
Deministers gaan daar graag op in,

al zijn cao’s een zaak voor sociale part-
ners.Maarer isnoggeendatum,zeieen
woordvoerder van Koolmees gisteren.
Vlak voor kerst lieten vijf betrokken be-
windsliedenalwetendatzede ‘goedein-
tenties die uit de Nationale Verklaring
spraken,willendoorontwikkelen.’

Erwerkeneenkleine500.000mensen
uit andereEU-landen inNederland.Po-
lenvormenveruitdegrootstegroep.Vier
op de vijf Oost-Europeanen zitten op of
net boven hetminimumloon. Volgens
dearbeidsinspectiemisbruikenwerkge-
vershuisvesting :werknemerszijnsoms

gelegenheidonderééndak.Uitzendbu-
reausmogenookalleenhuur inhouden
ophet loonalszeovereenSNF-certificaat
beschikken.Medio2019warener14.559
SNF-locaties,met 92.150bewoners.

Deoproepisgerichtopallecao-partij-
enbehalvedeagrarischesector.Volgens
Pentenga was dat de prijs omLTO-Ne-
derland mee te krijgen. Die wil graag
vasthouden aan zijn eigen AKF-norm,
dietotPentenga’sverdriet ‘kamperenbij
de boer’mogelijkmaakt. Hij vindt wel
dathetAKFdemaximumhuurbeterbe-
grenst, namelijk tot 20% van hetmini-
mumloon, ietsminder dan€80per bed
per week. Hij kent uitzendbureaus die
meerdan€120 inhouden.

OokwerkgeversorganisatieVNOheeft
zorgen over het gebrek aan huisvesting
‘en sommigemisstanden bijmalafide
organisaties’, zegt een woordvoerder.
‘Ondernemers willen graag meeden-
ken enhelpen,maar ermoet echtmeer
gebouwdworden en daar ismeer hulp
voornodig vanuit hetRijk.’

meeraanhuurkwijtdande25%vanhet
minimumloon die de werkgevermaxi-
maalmag inhouden,maar overtredin-
gen zijn lastig te achterhalen.
Met de aanbeveling via de Stichting

van de Arbeid—het formele overlegor-
gaan van werkgeversclubs en vakbon-
den—krijgtdekwestienieuweurgentie.
Doordekoppelingmetcao’skomenook
anderewerkgeversdanuitzendbureaus
enland-entuinbouwers inhetvizier.Tot
hun ergernis krijgen die telkens de vol-
le laagalser schrijnendemisstanden in
depubliciteitkomen, terwijlklantendie
drukzettenopsteeds lagere loonkosten
buiten schot blijven.
Werkgevers zouden zich volgens de

aanbeveling via cao’smoeten verplich-
tenomalleennoggebruiktemakenvan
een uitzendbureau datminimaal is ge-
certificeerddoordeStichtingNormering
Flexwonen(SNF).Ookalszezelfhuisves-
ting aanbieden, zouden ze zich aan die
kwaliteitsnormenmoetenhouden.Het
SNF-keurmerk eist ondermeer dat een
huurder moet beschikken over 10 m2
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