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Dit is de geschreven, langere, versie van een lezing die ik uitspraak in Veghel, 
op uitnodiging van de Provincie Brabant, op een netwerk bijeenkomst over 

de Brabantse aanpak van Arbeidsmigratie.
Ik begin met een vraag aan het publiek van ambtenaren, ondernemers, en 

belangenorganisaties, dat redelijk op 1,5 meter afstand (de coronapandemie is nog niet 
voorbij) in de zaal zit. 

Wie had er vers fruit bij het ontbijt? Er gaan wat handen omhoog. 
Wie kijkt er bij het boodschappen doen bij de supermarkt naar het land van herkomst van 

fruit en groente? Ook weer wat handen. 
Wie is van plan naar een winkel te fietsen om pakjes voor sinterklaasavond te kopen? Maar 

twee handen, en als ik vraag, 
Wie besteld ze online?, dan zijn dat er meer. 

Mijn publiek weet waarom ik dat vraag. 

Arbeidsmigranten, ook wel internationale werknemers genoemd, 
zijn essentieel voor ons vers stukje fruit, de tijdige bezorging van onze pakketjes, 

misschien een kippetje bij het avondeten.

En wie van u gaat er buiten het werk weleens voetballen met uw Poolse collega’s? 
Niemand, maar de kinderen, blijkt later, die hebben wel kinderen 

van Poolse komaf in het voetbal team.

Arbeidsmigratie 
in het brede welvaartsperspectief

Tesseltje de Lange
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Inleiding

Dit zijn maar een paar aandachtspunten die allemaal te maken hebben onze brede welvaart, 
of te wel: welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, 
veiligheid en milieu.

De vraag waar ik vandaag bij wil stil staan is: Wat is de mogelijke bijdrage van de brede 
welvaartsbenadering voor het arbeidsmigratievraagstuk?

De coronacrisis heeft voor een breed publiek aan het licht gebracht dat arbeidsmigranten 
essentiële werkzaamheden vervullen, maar tegelijkertijd kwetsbaar zijn voor ongezonde 
en oneerlijke werk- en woonomstandigheden. Die kwetsbaarheid heeft te maken met het 
(laaggeschoolde) werk dat ze doen, de (flexibele) arbeidscontracten op basis waarvan ze 
werkzaam zijn, en hun afhankelijkheid van werkgevers voor onder meer huisvesting en 
ziektekostenverzekering. Aan aandacht voor het verhoogde besmettingsrisico dat ze daardoor 
lopen, heeft het tijdens de coronacrisis niet ontbroken.1 Het kabinet stelde nog tijdens de eerste 
coronagolf het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten in, dat al na enkele weken met 
eerste richtinggevende adviezen kwam.2 Denk aan het simpele advies om arbeidsmigranten 
een fiets te geven in plaats van ze samen in een busje te proppen waar 1,5 meter afstand 
houden niet te doen is. Wie heeft er fietsen aangeschaft? (Er gaat één arm omhoog.) Goed 
voor de gezondheid, voor de vrije tijd, voor veiligheid en milieu. Moeten de arbeidsmigranten 
natuurlijk wel op fietsafstand van het werk wonen…

Minstens zo belangrijk was echter dat het voor de meeste werkgevers een kwestie van 
welbegrepen eigenbelang was om corona-uitbraken onder werknemers te voorkomen.3

1 In een Kamerbrief van 5 januari 2021 gaf het kabinet een overzicht van maatregelen om de covid-19-lockdown-
maatregelen voor arbeidsmigranten te handhaven, TK 25295, 911. 
2  Eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer, 11 juni 
2020, Kamerstukken II 2019/20, 29861, nr. 51; Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, ‘Geen tweederangsburgers. 
Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan’, 30 oktober 2020, Kamerstukken II 2020/21, 
29861, nr. 53. 
3  A. Böcker & T. de Lange, ‘Arbeidsmigranten (on)beschermd door de COVID-19-crisismaatregelen’, AA 2021, afl. 7/8, p. 
733.



4

Aan de Radboud Universiteit doen we met een multidisciplinair team onderzoek 
naar de impact van de coronacrisis op de inzet van arbeidsmigranten in zogenaamde 
essentiële sectoren. Ik geef leiding aan dat onderzoek. We werken samen met 
overheden, werkgevers en werknemersorganisaties, én migranten, bij het zoeken 
van oplossingen voor de voor insiders al jaren bekende knelpunten. Brabant loopt 
in veel opzichten voorop met een goede aanpak, maar is het altijd een brede 
welvaartsbenadering? 

We bestuderen de gelaagde wet- en regelgeving – een gelaagdheid die bijvoorbeeld 
ook naar voren komt in de recente Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten. 
Daarvoor hebben we gesproken met allerlei mensen uit het veld. We bestuderen de 
relevantie van wat onze buurlanden doen, met een focus op de Duitse grensstreek. 
Daarvoor werken we samen met Duitse collega’s.

We bestuderen de ervaringen van arbeidsmigranten, zowel unieburgers uit Polen 
en Roemenië, en ook derdelanders zonder verblijfsvergunning. 

We bestuderen de ervaringen van werkgevers, inleners, uitleners. Ik wil meteen 
van de gelegenheid gebruik maken de werkgevers hier in de zaal uit te nodigen om 
straks onze vragenlijst in te vullen. Stuur de link gerust door naar (concu)collega’s. 
Hoe meer reacties hoe beter.

We zijn met ons projectteam op zoek naar innovaties in de benadering van het 
vraagstuk van ‘arbeidsmigratie’. Ik ben hier om wat te vertellen, maar ook om van 
u te leren.

Klik hier om naar de project pagina te gaan. 

Scan de QR-code om de enquête te openen.

https://www.ru.nl/runomi/research/migrant-workers-frontline/
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Aanleiding

De vraag naar de brede welvaartsbenadering voor “het arbeidsmigratievraagstuk” komt van 
de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, waar ik tot december 2020 met veel plezier 
acht jaar lid van was. Zij concluderen in hun eerder dit jaar verschenen verkenning dat alleen 
kijken naar de behoeften van werkgevers aan arbeidskrachten niet toekomstbestendig is.4

Arbeidsmigratie moet beschouwd worden als ten dienste staand aan de welvaart in brede zin 
van de Europese samenleving, toekomstgericht en duurzaam. 

Het voorliggende vraagstuk gaat verder dan de vragen waar het advies van het Aanjaagteam 
van Emile Roemer antwoord op gaf. Roemer kwam met prima oplossingen – die voor een deel 
al in zachte varianten worden doorgevoerd, maar bij gebrek aan een nieuw kabinet nog niet 
tot wetgeving leidden.5 Roemer stelde niet de voorvraag, namelijk in wat voor land willen wij 
wonen? Die vraag gaat ook verder dan de vraag die de Commissie Borstlap stelde, namelijk ‘In 
wat voor land willen wij werken?’6

4 Naar een brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid. Modellen voor advisering over arbeidsmigratie 
(ACVZ-advies van juni 2021), Den Haag: ACVZ 2021.
5 Kabinetsreactie tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 14 december 2020, p. 11-12.
6 Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap), In wat voor land willen wij werken? Naar 
een nieuw ontwerp voor de regulering van werk, Den Haag, 23 januari 2020.



Wij hebben sectoren die alleen draaiende kunnen blijven met hulp van arbeidsmigranten 
Eurocommissaris Ylva Johansson zei het zelfs zo: 
 
 “Als alle migranten morgen zouden stoppen met werken, zouden onze    
 economieën onmiddellijk stilvallen. Dat toont aan dat migranten niet ‘zij’ zijn.  Ze   
 maken deel uit van ‘ons’”.7

En de Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus zei onlangs in de Tweede Kamer:

 “Demografisch onderzoek laat zien dat Nederland vergrijst. Arbeidsmigratie is   
 een deeloplossing om in te spelen op tekorten die kunnen ontstaan op onze    
 arbeidsmarkt.”8

Het ging in dit laatste geval vooral over kennismigranten. Maar de behoefte aan praktisch 
geschoolde werknemers is net zo nijpend in de energietransitie. De energietransitie komt niet 
van de grond zonder mensen die het dak op gaan om zonnepanelen te plaatsen.9 

Voor ik verder ga, sommigen van u spreken liever over ‘internationale werknemers’ in plaats 
van ‘arbeidsmigranten’. Het gerommel met aanduiding van arbeidsmigranten doet me denken 
aan ‘gastarbeiders’ uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, dat begrip mocht ook niet meer. 
Dat werden ‘buitenlandse werknemers’ en toen ‘arbeidsmigranten’ en nu ‘internationale 
werknemers’. Ik zie nog een parallel. Gastarbeiders beklaagden zich dat Nederlanders alleen 
oog hadden voor hun handen, en niet voor hun gezicht. Dat gebeurt nu weer. Men noemt 
arbeidsmigranten denigrerend ‘handjes’. Het zijn mensen. Wie alleen ‘handjes’ nodig heeft, kan 
misschien beter robots nemen.

  “De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en   
 beschermd.”

Dat staat in artikel 1 van het EU-Grondrechten Handvest. In artikel 2 van het EU-Verdrag staat: 

 “De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, 
 vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten,  

7 T. de Lange, Welcoming Talent. European Migration Law has a part to play (oratie Nijmegen), Nijmegen 2021.
8 Kamerstukken II 2020/21, 359325-VI, nr. 2, p. 22 (MvT).
9 Zie daarover ook de VPRO Tegenlicht uitzending ‘De nieuwe elite’ van 24 oktober 2021: https://www.vpro.nl/pro-
grammas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2021-2022/de-nieuwe-elite.html.
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Begrippenkader 

Normatief kader

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2021-2022/de-nieuwe-elite.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2021-2022/de-nieuwe-elite.html


 waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden 
 hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt [zou moeten  
 worden] door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, 
 solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.”

Maar het is ook zo dat de EU een interne markt tot stand brengt. Zij zet zich in voor de 
duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van een evenwichtige economische groei, een 
sociale markteconomie, volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog 
niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. 

Evenwichtige economische groei kan ook minder of géén groei betekenen.10 Maar daarvan lijkt 
de ‘markt’ zich nog niet erg bewust.

De hier geschetste waarden brengen me bij de Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties. 

Deze omvatten onder andere de opdracht tot veilige migratie, decent work, klimaatbescherming, 
toegang tot onderwijs etc. In 2030 moeten die doelen bereikt zijn, we hebben dus nog acht jaar. 
Dat vraagt om actie, actie, actie…. 

10 T. de Lange ‘A new narrative for European migration policy: Sustainability and the Blue Card recast’, 
European Law Journal 2021, afl. 26, p. 278; zie ook de daar besproken briefing van het Europees Milieu 
Agentschap ‘Growth without Economic Growth’, 11 januari 2021.

7



8

De Sustainable Development Goals zijn door het CBS vertaald naar de brede welvaartsdefinitie: 

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten 
koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. 

Ik ga nu iets uitgebreider in op deze drie dimensies:

 1) Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de materiële welvaart en welzijn van mensen in
  het algemeen, en hun beleving daarvan. Er worden door het CBS acht thema’s 
 onderscheiden: welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, 
 samenleving, veiligheid en milieu.

Over onze materiële welvaart ‘hier en nu’ schreef het Europees Milieuagentschap dat het 
‘samenspel van menselijke behoeften, gewenste activiteiten en technologieën bijdragen tot 
de grote versnelling van de menselijke consumptie en de aantasting van het milieu. Dit is een 
totaal onhoudbare beschaving’.11 Een deel van die ‘onhoudbare situatie’ wordt gefaciliteerd door 
het werk dat we arbeidsmigranten vragen te doen: slachten, oogsten, verpakken, selecteren, 
vervoeren, schoonmaken. Het zijn soms dirty jobs, meestal flexibele jobs. We gaan er allemaal 
vanuit dat dit werk gedaan moet worden ten behoeve van onze materiële welvaart. De brede 
welvaartsbenadering zet daar vraagtekens bij. Is die groei en de daarmee gepaard gaande 
behoefte aan meer arbeid goed voor onze brede welvaart? Goed voor de werkenden en hun 
gezondheid? Voor ons wonen en samenleven?

Deel van die beschaving is ook dat arbeidsmigranten niet uitgebuit worden. Dat tomaatje 
smaakt toch minder lekker als je bedenkt dat degene die het voor je plukte zich onveilig
Voelt op werk en in huis, gebrekkige toegang heeft tot zorg en in algehele onzekerheid leeft 
over de toekomst. 

Roemer stelde certificeringen voor om misbruik te voorkomen en handhaving te vergroten.12  
Ik vraag me af of met private regulering de slechte uitzenders en slechte huisvesters van de 
markt te weren zijn. Een vergunningplicht dan? Liever wel, het werpt een drempel op, maar ook 
dan kunnen handhavers maar zoveel keer per dag controleren, en meer geld naar de Inspectie 
SZW is volgens de Algemene Rekenkamer geen oplossing, in ieder geval niet in de strijd tegen 
arbeidsuitbuiting.13 

11 Briefing van het Europees Milieu Agentschap ‘Growth without Economic Growth’, 11 januari 2021.
12 Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, ‘Geen tweederangsburgers. Aanbevelingen om 
misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan’, 30 oktober 2020, Kamerstukken II 2020/21, 29861, 
nr. 53, p. 62.
13 Algemene rekenkamer, Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen, Den Haag, september 2021.

Brede Welvaartsbenadering
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Wat wel?
De oplossingen die bedacht worden om het werk veiliger te maken, goede huisvesting voor 
arbeidsmigranten neer te zetten, hen niet te afhankelijk te laten zijn van werkgever voor 
huisvesting en ziektekostenverzekering, zijn allemaal goede oplossingen. Maar ze blijven 
binnen de bestaande kaders van het hier en nu. 

In zijn voorwoord in de bundel Thrive van Kees Klomp en Shinta Oosterwaal waarschuwt Jeremy 
Lint ervoor dat de oplossingen misschien niet binnen het raamwerk van het huidige systeem 
liggen, maar dat we het systeem zelf tegen het licht moeten houden. Doen we dat niet dan 
verwatert de kwaliteit van leven, de menselijke waardigheid van menselijke activiteiten, nog 
meer. We hebben, zo betoogt hij en ik ben dat wel met hem eens, voor het hier en nu een nieuw 
paradigma nodig waarin moreel handelen centraal staat, en niet, kort samengevat, het ikke, 
ikke, ikke. Niet rijk worden over de rug van arbeidsmigranten, prima om een goede boterham 
te verdienen samen met arbeidsmigranten. U doet dat misschien al, maar we weten ook dat 
niet elke ondernemer dat publieke belang van moreel handelen weet te omarmen.

Nou besef ik ook dat het best lastig is om als individuele ondernemer of wethouder uit een 
bestaand stramien te stappen. Toch. Als je voor een bouwvergunning standaard langs de 
rechter moet, dan doen we met z’n allen iets fout vóór de aanvraag. De Handreiking huisvesting 
van arbeidsmigranten helpt gemeenten te inventariseren welke huisvestingsvraagstukken 
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ze hebben.14 Prima. Maar al vóór de vestiging van nieuwe ondernemingen of uitbreiding van 
bestaande ondernemingen, moet de huisvesting van hun werknemers eigenlijk rond zijn. 
Roemer stelt voor om naast een milieueffectrapportage ook een sociaal effect rapportage te 
verlangen van bedrijven. Daar heb ik nog geen praktijk voorbeelden van gezien, maar ik hoor 
het graag als dat anders is. Zo’n sociaaleffectrapportage kan een brede welvaartsbenadering 
goed faciliteren. Maar is het een nieuw systeem? 

 2) Brede welvaart ‘later’ betreft de hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben 
 om een zelfde niveau van welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie.

Arbeidsmigratie kan ertoe bijdragen dat bepaalde sectoren die van groot belang zijn voor de 
Nederlandse economie kunnen blijven floreren en dat vitale sectoren kunnen blijven draaien. 
 
Arbeidsmigratie kan er ook aan bijdragen dat sectoren blijven bestaan die weinig bijdragen 
en bijvoorbeeld voor veel milieuvervuiling zorgen, hulpbronnen onnodig snel uitputten. 
Een brede welvaartsbenadering kan helpen de prioriteit te leggen bij arbeidsmigratie in 
maatschappelijk waardevolle sectoren en aan arbeidsmigratie die bijdraagt aan het oplossen 
van maatschappelijke uitdagingen. 

Veel van het werk dat door ‘gastarbeiders’ werd gedaan is er niet meer, denk aan de kolenmijnen, 
de textielindustrie. Er werd destijds gedacht dat zij tijdelijk naar Nederland kwamen, en velen 
gingen ook terug. Maar ongeveer de helft bleef, en wat de consequenties daarvan zouden 
zijn voor toekomstige generaties werd veronachtzaamd, de roep om werknemers vanuit het 
bedrijfsleven was te sterk.15 

Een brede welvaartbenadering verlangt van ons dat wij nu zorgvuldig nadenken over de gevolgen 
van de beslissingen die wij vandaag nemen voor het welzijn van toekomstige generaties. 
Voorop gesteld zij dat we EU-arbeidsmigranten die komen werken niet kunnen tegenhouden, 
hun recht op vrij verkeer als werknemers laat dat niet toe. Dat moeten we ook niet willen, het 
vrije verkeer biedt Nederlanders en het Nederlandse bedrijfsleven veel goeds. 

 - Arbeidsmigranten, EU-burgers of niet-EU-burgers, moeten we wel de tijd geven om 
   Nederlands te leren. Niet verplicht, maar wel aanbieden. Dat is één zo’n actiepunt dat 
   nuttig is voor nu én voor de toekomst. Werkgevers zouden hen die tijd moeten gunnen; 
   uit ABU, NBBU onderzoek onder hun leden blijkt dat dat ook al wel gebeurt.16

14 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rho Adviseurs, Handreiking huisvesting van 
arbeidsmigranten. Een hulpmiddel op het terrein van ruimtelijke ordening, Den Haag, augustus 2021.
15 T. de Lange, Staat, markt en migrant: de regulering van arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006 (diss. 
Nijmegen) 2007, p. 68-70.
16 ‘Arbeidsmigranten in Nederland: de cijfers’, www.abu.nl.

https://www.abu.nl/
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  - Ook moeten we niet te bang zijn bedrijfstakken die niet duurzaam zijn af te schalen.  
  Het argument dat niet te doen omdat daarmee banen verloren gaan snijdt niet   
  altijd hout. Gezien de demografische ontwikkelingen en de tekorten, zijn er genoeg 
  alternatieven, individuele mismatches daargelaten, dit is juist het moment om keuzes te 
  maken. 

In deze geschreven versie van de lezing sta ik iets uitgebreider stil bij twee sectoren die centraal 
staan in ons onderzoek: de distributiesector en de vleesverwerkende industrie. 

Brabant heeft al heel veel distributiecentra. Uit het jaarverslag over distributievastgoed in 
Nederland blijkt dat dat in Noord-Brabant verdubbeld is in 10 jaar tijd.17 Terwijl uit demografische 
studies blijkt dat de bevolking krimpt. Simpel sommetje is dat je mensen te kort komt om in 
die distributiehalen te werken. Er gaan al stemmen op dat er geen distributiedozen meer bij 
kunnen.18 Hoewel zo’n distributiecentrum een gemeente financieel wat oplevert, moet vanuit 
het brede welvaartsperspectief misschien toch worden bedankt voor de eer. Dat betekent dat 
niet alleen de economische belangen, maar ook het belang van het milieu en samenleving mee 
moet wegen. 
Gek genoeg werd in 2018 al opgemerkt dat de kosten van ongeschoolde arbeid in de distributie 
hoger lager dan de kosten van robotiseren. Er zouden 15.000 banen in de distributie verdwijnen. 
Is dat proces gaande? Of komen er nog steeds distributiecentra bij, zodat we de verschuiving 
niet merken? Ik ben benieuwd of u als werkgever tijdens corona de transitie naar robotisering 
of afschaling heeft gemaakt, of van uitbreiding af ziet. Of dat een gemeente besloten heeft een 
nieuw bedrijventerrein niet te laten doorgaan. Niet omdat u niet kunt bouwen, maar omdat 
het niet bijdraagt aan de brede welvaart van uw gemeente, nu of in de toekomst. Praktijk 
leert dat het eerder angst is waarom bouwen voor arbeidsmigranten niet door gaat, dan een 
weloverwogen brede welvaartsbenadering.

Het provincie bestuur zegt het zo in een Addendum bij het Bestuursakkoord:

  “Nederland en Brabant [staan] de komende jaren voor grote opgaven; bijvoorbeeld op  
 het gebied van wonen, energietransitie, economie, landbouw, mobiliteit, gezondheid en 
 brede welvaart. De druk op de ruimte in Brabant is groot en vraagt om duidelijke keuzes 
 voor de lange termijn.” 

17 NVM Business, Logistiek vastgoed in cijfers 2021. Statistiek van de Nederlandse markt voor distributiecentra 
en opslagruimten, 2021, p. 14.
18 Zie hierover de podcastaflevering ‘De onstuitbare opmars van de blokkendoos. Kunnen er nog dis-
tributiecentra bij?’ van NRC onder de streep van 9 november 2021, https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/09/
de-onstuitbare-opmars-van-de-blokkendoos-kunnen-er-nog-distributiecentra-bij-a4064745.

Distributiesector

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/09/de-onstuitbare-opmars-van-de-blokkendoos-kunnen-er-nog-distributiecentra-bij-a4064745
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/09/de-onstuitbare-opmars-van-de-blokkendoos-kunnen-er-nog-distributiecentra-bij-a4064745
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De lange termijn is in de politiek alleen een vaak lastig perspectief, met raadsverkiezingen voor 
de deur. 

Nog een opmerking over een andere sector die centraal staat in ons onderzoek: de vleessector. 
Nederland is de grootste exporteur van rund- en kalfsvlees en de tweede exporteur van 
pluimveevlees in Europa. De belangrijkste bestemmingen zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk 
en China, waar voornamelijk varkensvlees heengaat. Kunnen ze in China niet hun eigen varkens 
houden en slachten? 

Het CBS zegt over deze industrie: “In 2019 verdiende de Nederlandse economie 8,7 miljard 
euro aan de totale afzet van vlees, waarvan 5,2 miljard euro aan export en 3,5 miljard euro aan 
binnenlandse afzet. De totale Nederlandse vleesketen is met 8,7 miljard euro goed voor 1,1 
procent van het Nederlandse bbp en 1,3 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland 
(omgerekend 98 duizend voltijdbanen).”19 

Zonde om te halveren, zou je dan misschien denken, hoewel D66 dat wel voorstelt. Maar hoe 
bevredigend zijn al die banen, voor een groot deel ingevuld door, in eerste instantie, tijdelijke 
arbeidsmigranten? Hoe goed is dit alles voor het milieu, nu en op de lange termijn? Als al 
die mensen die daar werken hier niet kunnen wonen vanwege de CO2 uitstoot veroorzaakt 
door de keten waarin zij werken, dan is die bijdrage aan het bbp (bruto binnenlands product) 
opeens maar heel relatief. 

Arbeidsmigranten hielpen bij vorige transities. Zij waren nodig bij de transitie van landbouw naar 
industrieel, de transitie van massaproductie naar digitaal, en nu bij de transitie naar duurzaam. 
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur vond het in 2019 al “Om de verschillende 
publieke waarden die gedurende een transitie met elkaar concurreren goed te kunnen 
prioriteren, moeten ze worden getoetst aan het belang dat ze hebben voor de brede welvaart.”20 
Dat gebeurt nog niet genoeg als het om de inzet en bescherming van arbeidsmigranten gaat. 

 3) Als derde hebben we de brede welvaart ‘elders’. Dit betreft de effecten van de keuzes 
 binnen een regio op banen, inkomens, (niet-hernieuwbare) hulpbronnen en het milieu  
 in andere regio’s en andere landen.

Onlangs is in het handboek Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving een paragraaf 
toegevoegd over ‘Grenseffecten’.21 

19 ‘Nederland grootste vleesexporteur van de EU’, www.cbs.nl.
20 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, Naar een duurzame economie. Overheidssturing op transities, 
Den Haag: Rli 2019, p. 5. 
21 Ministerie van Justitie en Veiligheid, Het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK), Den Haag, 

Vleessector

https://www.cbs.nl/
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“Beleid en regelgeving kunnen andere gevolgen hebben in de regio’s grenzend aan Duitsland 
en/of België dan in de rest van Nederland. Bijvoorbeeld omdat beleid of regels in de buurlanden 
verschillen, of de mogelijkheden voor vrij verkeer over de grens van personen, goederen en 
diensten worden beïnvloed. We noemen deze gevolgen grenseffecten.”

Dat zou je kunnen zien als een begin van een bijdrage aan de brede welvaart elders.

Die grenseffecten hebben we tijdens de coronapandemie ook gezien. Eerder dit jaar schreef 
ik daarover samen met mijn collega Anita Böcker. In een van de veiligheidsregio’s met grotere 
uitbraken bij vleesverwerkende bedrijven werd mede onder druk vanuit Duitsland besloten 
tot wekelijks steekproefsgewijs testen bij grote slachterijen waar veel arbeidsmigranten 
werkten die door hun uitzendwerkgevers over de grens waren gehuisvest.22 De Duitse 
grensregio’s waren bezorgd dat deze arbeidsmigranten, die in Duitsland nergens geregistreerd 
waren,23 het virus in hun Duitse woonplaatsen zouden kunnen verspreiden. De Duitse regio’s 
verdachten de betrokken Nederlandse uitzendbureaus ervan bewust gebruik te maken van 
het toezichtsvacuüm dat bij deze grensoverschrijdende constructies bestond. 
Om kennis en informatie te kunnen delen en bij gebleken besmettingsclusters snel te kunnen 
schakelen, werd een grensoverschrijdende Taskforce opgericht.24 Een belangrijke succesfactor 
van de Taskforce was volgens de mensen die wij hierover spraken, dat bestuurders en 
ambtenaren aan beide kanten van de grens elkaar al persoonlijk kenden van onder meer 
de samenwerking met de brandweer. Deze samenwerking over de grens is een brede 
welvaartsbenadering, rekening houdend met de gevolgen van je beleid en de gevolgen van je 
aanpak voor de buren. 

 “De brede welvaartsbenadering betekent, dat gekeken wordt welke kansen    
 arbeidsmigratie [van buiten de EU] biedt voor de huidige en toekomstige samenleving.  
 Een afweging dient te worden gemaakt van alle belangen die in het geding zijn:   
 belangen van werkgevers, werknemers, migranten én de ontvangende samenleving.”  
 Aldus de ACVZ.25  

En de buren, en het land van herkomst, zou ik daar aan toevoegen. Want wij moeten de zorg 
aan arbeidsmigranten verbeteren, maar als dat betekent dat Poolse zorgwerkers hierheen 
komen, wat doet dat dan met de zorg dáár? Ook daarmee moet in het kader van de brede 

juni 2020, https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-
regelgeving/7-wat-zijn-de-gevolgen/76-grenseffecten.
22 A. Böcker & T. de Lange, ‘Arbeidsmigranten (on)beschermd door de COVID-19-crisismaatregelen’, AA 
2021, afl. 7/8, p. 732.
23 EU-burgers hoeven zich in Duitsland de eerste drie maanden niet aan te melden bij het 
Einwohnermeldeamt in hun woonplaats.
24 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Nauwe grensoverschrijdende samenwerking, 2 juli 2020. 
www.vnog.nl.
25 Naar een brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid. Modellen voor advisering over 
arbeidsmigratie (ACVZ-advies van juni 2021), Den Haag: ACVZ 2021.

https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/7-wat-zijn-de-gevolgen/76-grenseffecten
https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/7-wat-zijn-de-gevolgen/76-grenseffecten
https://www.vnog.nl/
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welvaartsbenadering rekening worden gehouden.

Tot slot een opmerking over de ontvangende samenleving. Niet iedereen in Nederland 
beseft dat zij hun welzijn en materiële welvaart te danken hebben aan het harde werk door 
arbeidsmigranten, die hun tomaatjes plukken, pakjes selecteren, vleeswaren inpakken. Sterker 
nog, men wil wél de goedkope Roemeense schilder, maar géén Roemeense buren… 

Dus wonen en werken we vaak gescheiden. Dat maakt menswaardig samenleven niet eenvoudig. 
Dat maakt een prima aanpak van arbeidsmigratie nog geen brede welvaartsbenadering van 
het arbeidsmigratievraagstuk. 

Ik sluit af met een wens, een uitnodiging en een vraag. 

Ik wens u een vruchtbare dag en dat u en uw familie, buren, en collega’s mogen genieten van 
welzijn en een menswaardig bestaan; 

Ik nodig u uit om de brede welvaart te omarmen omdat het in beginsel helpt om nu, in de 
toekomst en elders op de wereld samen te werken aan de transitie waar de wereld voor staat; 
Concreet nodig ik u uit vandaag een afspraak te maken met iemand hier om een 
duurzaamheidsplan waar u al op broedde te gaan uitvoeren; 

En mijn slotvraag aan u: welk cijfer geeft u met de kennis van nu, aan de brede 
welvaartsbandering van “het arbeidsmigrantenvraagstuk” in Brabant? 

Het publiek moet gaan staan bij een voldoende. Eigenlijk gaat niemand staan, 
maar blijft iedereen gehurkt, wat een magere voldoende betekent. 

Er is dus nog werk aan de winkel! 
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