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Minder excessen, meer legalisatie rond
aanvragen voor huisvesting arbeidsmigranten



'Trots? Ja, dat is Toon Mans (Burgemeester van 
Castricum en voorzitter van de stuurgroep 
Kompas Noord-Kennemerland) zeker. ‘We zijn er 
gezamenlijk in geslaagd om een betrouwbaar 
beeld te geven van de woon- en werksituatie van 
arbeidsmigranten. Ook hebben we maatregelen 
kunnen nemen. En we hebben beter zicht op 
mensenhandel.' 

Dat laatste is overigens een verschijnsel dat de 
medewerkers van Kompas Noord-Kennemerland 
maar heel sporadisch tegenkwamen. Net als 
arbeidsuitbuiting, constateert Mans. 'Gelukkig zijn 
vrijwel alle arbeidsmigranten in onze regio fatsoen-
lijk gehuisvest. Daar gaat het om.’  Vanuit project 
Kompas Noord-Kennemerland is daar de afgelopen 
21 maanden hard aan gewerkt. Met resultaat. Het 
leidde tot méér van het goede (meer inzicht in hun 
aantal, locatie en omstandigheden waarin arbeids-
migranten zijn gehuisvest, meer aanvragen voor 

legalisatie van huisvestingsvomen en meer registra-
tie in de Basisregistratie Personen (BRP) en minder 
van het slechte (minder excessen, mensenhandel en 
uitbuiting). 

PERMANENTE BEHOEFTE AAN TIJDELIJKE HUISVESTING
Het stemt Mans tot tevredenheid. ‘ Maar we zijn er nog 
niet. We ronden af, maar het werk gaat door. De 
huisvesting van arbeidsmigranten vraagt om een 
structurele oplossing. Er is een permanente behoefte 
aan tijdelijke huisvesting. We zien het met vluchtelingen 
en ook met arbeidsmigranten. Daar moeten we ons 
voor in blijven zetten.‘ Hij gelooft in �exibele huis-
vestingsvormen, waar buitenlandse werknemers en 
anderen enkele jaren in terecht kunnen. Dat blijft 
een maatschappelijke opgave voor gemeenten, 
corporaties en andere huisvesters. Iets om gezamen-
lijk de schouders onder te zetten, meent Mans.

Lees verder >>

‘WE RONDEN AF, MAAR HET
  WERK GAAT DOOR’

Minder excessen, meer legalisatie, maar mans blijft
bescheiden over succes van Kompas Noord-Kennemerland:

<< Terug

MEERWAARDE
Dat geldt ook voor controles naar huisvesting van 
arbeidsmigranten. Hoewel Kompas Noord-
Kennemerland per 14 januari 2016 (laatste vergader-
ing van de Stuurgroep) is afgerond, krijgen de 
controles, als het aan Mans ligt, een vervolg. 
Weliswaar niet in projectvorm, maar in bestaande 
regelingen. Bijvoorbeeld door handhavers van 
diverse gemeenten enkele keren per jaar samen op 
pad te laten gaan. Ze kunnen dan mooi hun kennis 
met elkaar delen. Iets wat vaker terugkomt in het 
betoog van Mans. Hij hecht daar veel waarde aan. 
Volgens hem is het ook de kracht en meerwaarde 
van Kompas. ‘Dat we vanuit verschillende disciplines 
naar hetzelfde vraagstuk hebben gekeken. De politie 
kijkt er anders naar dan een gemeente, maar 
gezamenlijk vul je elkaar aan en versterk je elkaar. 
’Wat dat betreft waren er volgens Mans ook belem-
meringen. ‘Ten behoeve van een goede selectie van 
te controleren woonadressen wilden we bestanden 
aan elkaar koppelen. Maar daar stak het Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - uit 
oogpunt van privacy - een stokje voor. Jammer, want 
daardoor hadden we een onvoldoende beeld.’ 

ACHTER DE BROEK AAN GEZETEN
Maar goed, het is in zijn ogen zo'n beetje het enige 
minpunt. Tevreden constateert hij dat veel zaken 
rond arbeidsmigranten goed zijn geregeld. Ook 
vanuit werkgevers en huisvesters. ’Natuurlijk is een 
aantal ook achter de broek aan gezeten. Dat is een 
taak van de overheid. Maar partijen hebben de 
handschoen opgepakt.' Ook op andere terreinen ziet 
Mans vooruitgang. Zo is het rustiger geworden rond 
arbeidsmigranten. Er is minder overlast en meer 
maatschappelijk draagvlak. Gelukkig maar, deze 
acceptatie. ’ Want’, stelt Mans, ’arbeidsmigranten zijn 
hard nodig voor onze economie. Dat betekent ook 
dat ze recht hebben op fatsoenlijke huisvesting.
En dat is ook in Noord-Kennemerland het geval.' 
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Onder meer tientallen controles naar huisvesting 
van arbeidsmigranten in Noord-Kennemerland 
hadden duidelijk e�ect: Minder overtredingen 
rond hun huisvesting, minder buitenlandse 
werknemers per woning, meer aanvragen voor 
legalisatie van verblijfslocaties en hogere 
registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). 
Los daarvan heeft de Belastingdienst een organi-
satie in onderzoek, waaruit mogelijk forse 
aanslagen voortvloeien. De oogst van Kompas 
Noord-Kennemerland, een project naar huis-
vesting van arbeidsmigranten, dat 14 januari dit 
jaar afrondde, mag er zijn, weet ook Toon Mans 
(Burgemeester van Castricum en voorzitter van 
de Stuurgroep Kompas Noord-Kennemerland). 
‘We ronden af, maar zijn er nog niet. Er is een 
permanente behoefte aan tijdelijke huisvesting. 
We zien het met vluchtelingen en ook met 

arbeidsmigranten. Daar moeten we ons voor in 
blijven zetten.‘

December vorig jaar kwam een einde aan tien 
maanden controles. De interventieteams van Kompas 
Noord-Kennemerland bezochten in totaal 52 adressen 
en tro�en 243 arbeidsmigranten aan. 186 daarvan 
zijn geïnterviewd. De aangetro�en arbeidsmigranten 
zijn verdeeld over elf nationaliteiten, waarvan zo’n 
tachtig procent Pools. In totaal zijn 28 buitenlandse 
werknemers geregistreerd in de BRP. 

RECHT OP FATSOENLIJKE HUISVESTING
Vier gemeenten binnen Noord-Kennemerland 
(Alkmaar, Bergen, Castricum en Langedijk) sloten 
april 2014 aan bij Kompas, een project rond huisvest-
ing van arbeidsmigranten. Dat draaide van 2009 tot 
en met 2013 in West-Friesland...   Lees verder >>

MINDER EXCESSEN, MEER
LEGALISATIE ROND AANVRAGEN
VOOR HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

Resultaten Kompas Noord-Kennemerland:

bank (SVB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverze-
keringen (UWV). Het RCF Kenniscentrum Hand-
having ondersteunde het project. 

Centraal bij Kompas stond huisvesting van 
arbeidsmigranten die past binnen wet- en regel-
geving. Burgemeester Toon Mans van Castricum en 
voorzitter Stuurgroep Kompas Noord-Kennemerland 
daarover: árbeidsmigranten hebben recht op 
fatsoenlijke huisvesting.́

<< Terug

en van 2013 tot 2015 ook in de Noordkop. Met dan 
vrijwel wekelijks controles naar juiste huisvesting van 
EU-arbeidsmigranten. Nederland telt zo´n driehon-
derdduizend arbeids-migranten uit Midden- en 
Oost-Europa. Zo´n vijftienhonderd daarvan vinden 
emplooi in Noord-Kennemerland. Deze zijn deels 
actief in bouwnijverheid, land- en tuinbouw, indus-
trie, dienstverlening en distributiecentra. Deel-
nemende gemeenten werkten samen met politie, 
Inspectie SZW, Belastingdienst, Sociale Verzekerings-
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In Noord-Kennemerland zijn relatief weinig arbeidsmigranten actief. Daarom richtte Kompas zich hier, in 
tegenstelling tot eerdere Kompassen in West-Friesland en Noordkop, vooral op controles naar de woon-
situatie van arbeidsmigranten. Er was geen speci�eke aandacht voor realisatie van huisvestingsvormen. 



Gemeente Plaats Aantal Aangetro�en
  adressen personen

Alkmaar Alkmaar 30 98

 Stompetoren 6 38

 Koedijk 2 44

Totaal Alkmaar  38 180

Bergen Egmond aan Zee 3 26

 Egmond Binnen 2 0

Totaal Bergen  5 26

Totaal Castricum Limmen 2 13

Langedijk Oudkarspel 5 14

 Noord-Scharwoude 2 10

Totaal Langedijk  7 24

Totaal  52 243

AANTAL GECONTROLEERDE ADRESSEN TYPE HUISVESTING ETNICITEIT 

Aard locatie Aantal

Eengezinswoningen / appartementen 32

Pensions / hotels 3

Verblij�ocaties op recreatieparken / campings/caravans 7

Woonunits bij agrarische bedrijven 0

Permanente voorzieningen bij agrarische bedrijven 5

Bijgebouwen / schuren 2

Bedrijvenlocatie 3

Totaal 52

Nationaliteit Aantal

Bondsrepubliek Duitsland 2

Bulgarije 5

Griekenland 1

Hongarije 6

Letland 2

Nederland 2

Polen 184

Portugal 3

Romenië 36

Slowakije 1

Tsjechië 1

Totaal 243

KOMPAS NOORD-KENNEMERLAND IN CIJFERS

De Belastingdienst heeft inmiddels veel expertise vergaard rond 
huisvesting van arbeidsmigranten. Dat begon in 2009 al bij 
Kompas West-Friesland en kreeg in 2013 en 2014 een vervolg bij 
respectievelijk Kompas Noordkop en Kompas Noord-Kennemerland. 
Tijdens de controles van het interventieteam was de Belasting-
dienst steeds ‘op afstand’ beschikbaar. Er werden standaard 
vertaalde folders uitgedeeld met onder meer uitleg over motorrij-
tuigenbelasting. De gegevens vanuit controles werden ingevoerd 
in een systeem en vergeleken met andere gegevensbestanden van 
Kompaspartners. Daarin kon worden gecheckt of betrokken 
arbeidsmigranten zich aan de regels hielden. Binnen de Belasting-
dienst is John Hommes manager Externe Samenwerking. 

‘Beter samen op pad dan alleen. Samenwerken 
loont.’ John Hommes is er stellig over. ’Dit is nu mijn 
derde Kompas en ik constateer dat iedere keer weer.‘ 

Dat lonen kan letterlijk worden genomen. De Belasting-
dienst heeft namelijk een organisatie in onderzoek, 
waaruit mogelijk forse aanslagen voortvloeien. 
De Belastingdienst buigt zich ook nog over mogelijk 
onjuiste loonhe�ng bij enkele werkgevers. 

DE BELASTINGDIENST
IS VAN ‘SAMEN’



Noordkop
(2013)

Noord-
Kennemerland

(2014)

West-Friesland
(2009)

Huisvesting arbeidsmigranten staat al jaren 
hoog op de agenda in Noord-Holland Noord. 
Dit is ook letterlijk op de kaart van Noord-
Holland Noord terug te zien.

Na een start in West-Friesland (2009) haakte Noord-
kop snel aan (2013). Daarna was het de beurt aan 
Noord-Kennemerland. Dat betekent dat inmiddels 
in tientallen Noord-Hollandse gemeenten werk is 
gemaakt van huisvesting voor arbeidsmigranten.
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