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recht overal in de EU aan de slag te gaan. 
En voor in de EU gevestigde dienstverle-
ners werd het gemakkelijker personeel 
grensoverschrijdend in te zetten via het 
vrij verkeer van diensten. 
Met de toetreding tot de EU van landen in 
Centraal- en Oost-Europa kwam een 
enorm arbeidspotentieel beschikbaar op 
de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoewel het 
op macroschaal om bescheiden aantallen 
gaat, zijn meerdere bedrijfstakken afhan-
kelijk geworden van deze vorm van ar-
beidsvoorziening, vanwege de schaarste 
op de Nederlandse markt van beschikbare 
werknemers die bereid zijn tegen de ge-
boden arbeidsvoorwaarden het onaan-
trekkelijke, tijdelijke en routinematige 
werk te verrichten. Door de grote loonver-
schillen bleken en blijken arbeidsmigran-
ten bereid huis en haard (tijdelijk) te ver-
laten. 

Aandacht voor misbruik
Bij deze grensoverschrijdende arbeid ma-
ken bemiddelaars en werkgevers regelma-
tig gebruik van mazen in de wetgeving, 
die op gespannen voet staan met het 
principe van gelijk loon, voor gelijk werk. 
Het toezicht op de rechtmatigheid van de 
arbeidsrelatie, op het respect voor de wet- 

ESSAY | door Jan Cremers, Universiteit van Tilburg

V
anuit Tilburg Law School zijn in 
het laatste decennium de gevol-
gen voor de Nederlandse ar-
beidsmarkt van de inzet van 

grote aantallen arbeidsmigranten geana-
lyseerd. De effecten van grensoverschrij-
dende arbeid zijn bestudeerd via lokale 
enquêtes onder werkgevers en analyses 
van juridische en sociaal-economische 
studies. Daarbij is onder meer gekeken 
naar het ‘werkgeversgedrag’ bij grensover-
schrijdende arbeidsrelaties, naar knelpun-
ten en perspectieven op de arbeidsmarkt 
en de afwezigheid van hr in dit geheel. 
Sinds het uitbreken van de coronapande-
mie zijn onze bevindingen in verscherpte 
mate bevestigd. In dit essay bespreek ik in 

‘Teler zomaar uit de 
gratie bij arbeidsmigrant’
De tuinbouw komt er niet meer mee weg arbeidsmigranten 
in te huren alsof het inwisselbare anonieme handjes zijn. 
Dat betoogt Jan Cremers van de Universiteit van Tilburg. De 
toenemende concurrentie tussen sectoren, maar ook de manier 
waarop landen in de oostelijke helft van de EU trekken aan hun 
eigen jonge arbeidspotentieel, maakt een actiever en positiever 
hr-beleid noodzakelijk. De tuinbouw zou zomaar eens snel uit 
de gratie kunnen raken.
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kort bestek de houdbaarheid van de hui-
dige praktijk van inlenen van arbeidsmi-
granten. Tevens pleit ik voor een humaner 
personeelsbeleid, ook voor arbeidsmi-
granten. 

De Europese arbeidsmarkt
‘Arbeidsmigranten kiezen voor terugkeer’ 
kopte onlangs het NRC. En Trouw stelde: 
‘Voor arbeidsmigranten is de Nederlandse 
land- en tuinbouw niet zo interessant 
meer’. Is Nederland ineens uit de gratie of 
spelen andere factoren een rol? 
De internationalisering van de arbeids-
markt heeft zich voor een belangrijk deel 
voltrokken als gevolg van de eenmaking 
van de Europese binnenmarkt. Met de 
Verdragen van Maastricht (1992) en van 
Amsterdam (1997) kregen EU-burgers het 

Jan Cremers (1952) schreef dit artikel op 
uitnodiging van de redactie van Groen-
ten & Fruit. 
Cremers is onderzoeker aan de Tilburg 
Law School, onderdeel van de Universi-
teit van Tilburg. 
Ook is hij bestuurslid van de European 
Labour Authority, in 2017 ingesteld 

door de Europese Commissie om bete-
re uitvoering van de arbeidswetten in 
de EU te waarborgen. 
En verder is hij als bestuurder betrok-
ken bij het Kenniscentrum Arbeidsmi-
granten dat vorig najaar werd opge-
richt door overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen.
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en regelgeving aangaande arbeidsvoor-
waarden en sociale zekerheid en op de 
juiste afdracht van belasting en premies, 
blijkt aan serieuze beperkingen onderhe-
vig, met name zodra er een tussenschakel 
geschoven wordt tussen een inlener en 
een werknemer. 
Het wordt dan moeilijker na te gaan waar 
de werkgeversrol thuishoort, en of af-
drachten voor de sociale zekerheid en de 
belasting correct verlopen. Verantwoor-
delijkheden worden overgeheveld en de 
vraag of de arbeidsbemiddeling correct is 
verlopen, is vaak niet – dan na grondig 
onderzoek – te beantwoorden. Onder-
zoek dat weer wordt bemoeilijkt door het 
feit dat de bevoegdheden van nalevings-
organen eindigen bij de nationale gren-
zen. 
Bovendien ontbreken EU-breed geldende 
procedures en effectieve sancties die 
recht doen aan het grensoverschrijdende 
karakter van geconstateerde vormen van 
misbruik. Dit speelt dubieuze marktpartij-
en in de kaart, belet preventief optreden 
en staat het opsporen en bestraffen van 
onrechtmatig handelen in de weg. Het 

vrij verkeer heeft aldus, naast tal van voor-
delen, ook een voedingsbodem gecreëerd 
voor ‘creatieve’ vormen van rekrutering. 
Kijken we naar het beleid inzake de woon- 
en leefsituatie van arbeidsmigranten dan 
is de wet- en regelgeving zo mogelijk een 
nog zwakker wapen in de strijd tegen mis-
bruik. Adviezen van het Aanjaagteam Be-
scherming Arbeidsmigranten spreken 
dienaangaande boekdelen. 

Gevolgen in arbeidsverhoudingen
Veel arbeidsintensieve delen van de ar-
beidsmarkt, waarin op loonkosten wordt 
geconcurreerd, hebben afgelopen decen-
nia een ontwikkeling doorgemaakt van 
grotere uit- en aanbesteding; met als ge-
volg een verkleining van het vaste perso-
neelsbestand. Vast personeel is vervangen 
door een ‘flexibele schil’ van indirecte ar-
beid en ‘nieuwe’ arbeidsrelaties. 
Zo ontstaan steeds vaker werkplekken 
waar vast personeel, oproepkrachten en 
zzp’ers, uitzendkrachten en andere tijdelij-
ke contractanten naast elkaar hetzelfde 
werk verrichten tegen sterk uiteenlopen-
de rechtsposities. De tussenliggende be-

middelaars nemen werk aan en de flex-
kracht heeft geen directe relatie meer met 
de inlenende onderneming. Met een ster-
ke nadruk op kostenbesparing besteden 
de inleners de rekrutering en het hr-werk 
van een groot deel van het personeel uit 
aan bemiddelingsbureaus of het uitzend-
wezen. 
In bijvoorbeeld de glastuinbouw over-
heerst thans dit wervingspatroon. En de 
gevolgen voor de aangeworven arbeids-
migrant worden in tal van studies weerge-
geven: hij of zij blijft vaak jarenlang in 
 tijdelijke, flexibele contractvormen werk-
zaam. Overigens blijkt dat per saldo de ar-
beidsmigratie slechts een (klein) neer-
waarts effect heeft op het gemiddelde 
loonniveau. Dat effect is hoofdzakelijk 
waar te nemen in de laagste loonklasse en 
afwezig in hogere loongroepen. 
Vooral in groeisegmenten kunnen positie-
ve effecten worden opgetekend: daar 
blijkt de inzet van migranten complemen-
tair aan het binnenlandse aanbod. In 
krimpsegmenten kunnen negatieve effec-
ten optreden: arbeidsmigratie blijkt dan 
concurrerend te zijn met het binnenland-

Woningen voor arbeidsmigranten naast de kassen van Hoogweg Paprika in Luttelgeest.
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se aanbod. Sommige studies wijzen op de 
mogelijke effecten op de loonvorming en 
-verdeling, in de vorm van loondruk op 
lage lonen en opwaartse effecten voor de 
hogere lonen. Beide effecten zijn echter in 
omvang gering. 

Werknemers of nummers
Internationaal wijzen meerdere studies 
op het belang van de inzet van arbeidsmi-
granten voor het voortbestaan van ver-
schillende soorten bedrijvigheid en 
 tijdens de huidige pandemie is dit beves-
tigd. Beperkingen op arbeidsmigratie kan 
schade toebrengen aan delen van het be-
drijfsleven, zonder directe verbeteringen 
voor de binnenlands aanwezige ar beids-
populatie. Ook in Nederland zijn er regio’s 
en branches die wel varen bij de inzet van 
grote aantallen Oost-Europese werkne-

mers. Sectoren met veel eenvoudig, on-
aantrekkelijk en repetitief werk dat een 
betrekkelijk korte inwerkperiode kent, 
vaak aan seizoenschommelingen onder-
hevig is (oogsttijd, hoogtijdagen in toeris-
me, horeca of distributie) en/of geken-
merkt wordt door een hoge arbeids-
intensiteit (transport, bouw, voeding, 
land- en tuinbouw). 
In ons lokale onderzoek bleek telkens 
weer dat het gaat om de inzet van ‘hand-
jes’. De grote vlucht van de grensover-
schrijdende rekrutering bepaalt in belang-
rijke mate hoe bedrijven deze ‘handjes’ 
binnenhalen en inzetten. De werkgevers-
verantwoordelijkheid kan zo worden ont-
lopen; werknemers worden ad hoc inge-
zet en arbeid wordt een waar. Werkgevers 
zouden zich de vraag moeten stellen in 
hoeverre hierbij nog sprake is van behoor-

lijk personeelsbeleid. Of gaat het om een 
aangelegenheid van de afdeling inkoop & 
planning, met volledig voorbijgaan aan 
het hr-gedachtegoed?
Onze lokale onderzoeken, waarbij ge-
vraagd is naar de redenen voor werkge-
vers om (veelal via bemiddelaars) arbeids-
migranten te rekruteren, bevestigen dit 
beeld. In gemeentes met grote aantallen 
Oost-Europese inwoners is nagegaan 
waarom werkgevers kiezen voor het inzet-
ten van arbeidsmigranten. 
Arbeidsmigranten worden geprezen om 
hun mentaliteit, betrokkenheid en flexibi-
liteit. Zij zijn bereid lange dagen te maken 
en fysiek zwaar werk te doen op onregel-
matige tijden. Beroepen waarin arbeids-
migranten werkzaam zijn, komen vooral 
voor in seizoenswerk en de opvang van 
pieken, met uitvoerende werkzaamheden 
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De jonge abrieidsmigrant is jonger dan de gemiddelde werknemer in Nederland en nóg jonger dan het gemiddelde in eigen 
land.
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In de asperges zijn veel handjes nodig. Maar een arbeidsmigrant is meer dan twee handjes, aldus jan Cremers.

in de land- en tuinbouw en productie-
werk. Werkgevers realiseren zich meestal 
dat het werk voor Nederlandse werkne-
mers niet aantrekkelijk is. 

Push- en pullfactoren
Voor de arbeidsmigranten geeft vooral 
het perspectief op werk en op een hoger 
loon de doorslag in de beslissing deze 
kant op te trekken. We weten dat slechts 
een minderheid van zo’n 25% voorne-
mens is zich definitief hier te vestigen. 
Voor de overige arbeidsmigranten geldt 
dat, ook in hun ogen, het gaat om een tij-
delijke fase in de eigen levenscyclus. De 
afweging huis en haard te verlaten heeft 
alles te maken met de perspectieven 
thuis. En deze perspectieven zijn (geleide-
lijk) aan het veranderen. 
Allereerst is het goed op te merken dat 
sommige landen in Centraal- en Oost-Eu-
ropa sneller vergrijzen dan, bijvoorbeeld, 
Nederland, ook al zorgen arbeidsmigran-
ten ook hier voor een verjonging van de 
vergrijzende Nederlandse beroepsbevol-
king. Ten tweede zijn de werkloosheidscij-
fers in landen als de Tsjechische Republiek 
(met 2,6%) en Polen (3,2%) van een zeer 

laag niveau, terwijl de arbeidsparticipatie 
niet in negatieve zin afwijkt van de rest 
van de EU. 
Ten derde is de loonontwikkeling de laat-
ste decennia, in grote delen van de econo-
mie van deze landen, sterk stijgende. Po-
len kende in 2019 en 2020 loonstijgingen 
van 7,2 en 5%, terwijl de minimumlonen 
stegen met respectievelijk 22% en 15%. 
Dat minimumloon is weliswaar nog steeds 
relatief laag (rond de € 630), maar de 
maandlonen in de bouw, de industrie en 
de distributie liggen in grote steden en in 
westelijke regio’s inmiddels tussen de 
€ 1.200 en € 1.400. Voor Tsjechië en Slova-
kije geldt hetzelfde, daar worden bijvoor-
beeld in de auto-industrie lonen betaald 
die vergelijkbaar zijn met de mogelijke 
verdienste in Nederland. 
Ten slotte doen de overheden in Centraal- 
en Oost-Europa er veel aan mensen te be-
wegen tot een terugkeer. Meerdere lan-
den om ons heen zijn inmiddels de 
concurrentie aangegaan. Werken in Duits-
land, bijvoorbeeld, met wekelijks pende-
len, kan dan aantrekkelijker zijn dan 
maanden verblijven in een container in 
Nederland. 

Niet bepaald wervend
Gecombineerd met de (lagere) kosten van 
levensonderhoud viel al langer te ver-
wachten dat de beslissing om naar het 
westen te trekken minder gemakkelijk 
valt. Zeker als het verblijf hier gepaard 
gaat met miserabele woon- en leefom-
standigheden. Behandeld worden als een 
nummer werkt niet bepaald bindend of 
wervend. 
Het kwaad bloed dat, wellicht tijdelijk 
aanvaarde, ongelijke behandeling op de 
werkplek veroorzaakt, ondergraaft de in-
zet van arbeidsmigranten, daar waar deze 
hard noodzakelijk is om de bedrijvigheid 
overeind te houden. In feite komt het Ne-
derlandse arbeidsmarktbestel onder druk 
te staan als bedrijven blijvend hun toe-
vlucht nemen tot rekrutering van goedko-
pe arbeid. 
Alles overziend, genoeg redenen voor in-
lenende werkgevers om niet langer af te 
wachten, maar zelf het initiatief te nemen 
voor afspraken die ervoor zorgen dat de 
woon-, werk- en leefsituatie van arbeids-
migranten naar een niveau wordt getild 
dat de waarde van het werk dat zij verrich-
ten rechtvaardigt.
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