
Q&A HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN 
 
 
Q: Wat is een arbeidsmigrant eigenlijk?  
A: Een arbeidsmigrant is een (EU)burger die zich om economische redenen tijdelijk in Maasdriel vestigt 
om te werken. Iedereen die in de Europese Unie woont, is vrij om in alle landen van de EU te wonen, 
te werken of te verblijven en mag zelf kiezen waar hij dat doet. Het belangrijkste motief voor 
arbeidsmigranten om naar Nederland te komen is werk. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Q: Waarom zijn er arbeidsmigranten? Nederlanders kunnen toch ook dat werk doen? 
A: Arbeidsmigranten zijn van groot economisch belang met name voor agrariërs en (delen van) het 
bedrijfsleven. De aanwezigheid van arbeidsmigranten in de gemeente Maasdriel is blijvend. 
Nederlandse werkgevers hebben deze arbeidsmigranten nodig voor werkzaamheden waarvoor 
Nederlandse capaciteit ontbreekt. 
_________________________________________________________________________________
_ 
Q: Als er meer dan 4 arbeidsmigranten in een woning (in een woonwijk) verblijven, wat gaan 
jullie dan doen?  
A: Op basis van vrij veldtoezicht, een melding of een verzoek wordt een controle ingepland. Als blijkt 
dat er meer dan 4 arbeidsmigranten verblijven dan wordt de eigenaar van het pand aangeschreven.  
Hierin wordt aangegeven dat de eigenaar van de woning moet voldoen aan het door de gemeente 
Maasdriel opgestelde beleid, anders wordt er een last onder dwangsom opgelegd. Voldoet de eigenaar 
hier niet aan, dan wordt er daadwerkelijk een last opgelegd.  
 

 
Q: Als er al 5 woningen (in een woonwijk) in een straat zijn met arbeidsmigranten en 4 liggen er 
naast elkaar? Wat dan? 
A: Dit wordt per geval in de praktijk beoordeeld aan de hand van alle specifieke informatie en 
omstandigheden. Het beleid is daarbij het uitgangspunt. 
 

 
Q: Hoe wordt de 5% van de woningen in een woonstraat bepaald? En hoe wordt dit bijgehouden?  
A: In het beleid is opgenomen dat met ‘straat’ letterlijk wordt bedoeld de straat met dezelfde straatnaam 
met minimaal 20 woningen.  Is het aantal woningen in een straat minder dan 20? Dan wordt niet aan 
deze voorwaarde voldaan en is het gebruiken van een woning voor de huisvesting van arbeidsmigranten 
niet mogelijk. Dit wordt bijgehouden aan de hand van de verleende vergunningen. 
 
Zoals gebruikelijk bij vergunningsaanvragen worden aanvragen behandeld op volgorde van 
binnenkomst.   

 


