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Oost-Europese arbeidsmigranten

Geachte heer Rutte,

De Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal heeft in haar vergadering van 4 juni 2020 met grote
bezorgdheid kennisgenomen van de situatie van de Oost-Europese uitzendkrachten, die als
grensganger onder andere in de vleesindustrie werkzaam zijn.

De corona-uitbraak legt de onderliggende problemen van deze groep werknemers nog eens extra
duidelijk bloot. Het bedrijfsleven heeff deze arbeidskrachten ontzettend hard nodig. De inhuur verloopt
in de regel via uitzendbureaus. Mede doordat de uitzendkrachten veelal aan de andere kant van de
grens, vaak onder schrijnende omstandigheden, worden gehuisvest, blijkt het in de praktijk nagenoeg
onmogelijk om over actuele en correcte huisvestings- en contactgegevens te beschikken. Dit maakt
het voor met name de verantwoordelijke lagere overheden, steden en gemeenten, onmogelijk, om
deze groep mensen op een adequate manier te begeleiden en toezicht te houden op een
verantwoorde en gezonde huisvestingssituatie.

Als Euregio Rijn-Waal onderschrijven wij het vrije verkeer van wonen en werken binnen de Europese
Unie, maar het kan en mag niet zo zijn, dat deze Oost-Europese uitzendkrachten, die vaak over
onvoldoende kennis van de taal, cultuur en wet- en regelgeving van de werk- en woonlocatie
beschikken, aan het toezicht van de verantwoordelijke overheden onttrokken worden. Een situatie
waar de uitzendbureaus en werkgevers van profiteren ten koste van de werknemers, die wel hard
nodig zijn om de betreffende sectoren draaiende te houden.

De Euregioraad keurt deze handelswijze ten zeerste af. Deze praktijken zijn in tegenspraak met de
basiswaarden van Europese samenwerking en misbruiken het vrije verkeer van wonen en werken,
almede onze open grenzen.

Daarom richten wij een dringend appel aan de verantwoordelijke Ministeries aan beide zijden van de
grens, om maatregelen te nemen ter bescherming van deze groep werknemers en tevens zorg te
dragen voor een goede koppeling van de informatiesystemen, zodat woon- en werkgegevens up to
date beschikbaar zijn voor de verantwoordelijke gemeentelijke overheden in het Nederlands-Duitse
grensgebied.

Een gelijkluidend schrijven is verstuurd aan Minister-President Armin Laschet van Nordrhein-
Westfalen.

Met vriendelijke groet,

/?=! '2
ulrich Francken, voorzitter s, -s-ecretaris

Publiekrechtelijk Duits-Nederlands
samenwerkingsverband
Niederländisch-Deutscher
öffentlich-rechtlicher Zweckverband

Sparkasse Rhein-Maas (D)
Konto5C)16654-BL!32450000
IBAN: DEO3 3245 0000 0005 0166 54
BIC: WELADEDI KLE

Rabobank Groesbeek (NL)
Rek. Nr. 32.66.22.101
IBAN: NL13 RABO 0326 6221 C)l
BIC: RABONL2U


