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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z19485
Vragen van de leden Tielen en Smals (beiden VVD) aan de Minister en
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Nieuwsuurreportage over arbeidsmigranten (ingezonden 11 oktober 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met de reportage van Nieuwsuur over arbeidsmigranten van
7 oktober 2019?1
Vraag 2
Kunt u de Kamer een overzicht sturen van het aantal meldingen en bewezen
overtredingen op de Wet arbeid vreemdelingen over de afgelopen tien jaren?
Kunt u daarbij ook de aantallen sancties op die overtredingen vermelden?
Vraag 3
Hoe zijn deze meldingen en overtredingen verdeeld over de verschillende
sectoren? In hoeverre is er een relatie tussen de sectoren en de hoeveelheid
vacatures in die sectoren?
Vraag 4
In hoeverre stelt de in het regeerakkoord vrijgemaakte extra 50 miljoen euro
voor de inspectie SZW haar in staat om de Wet arbeid vreemdelingen
adequaat te handhaven? Wat is de stand van zaken van de werving, selectie
en training van extra inspecteurs en daarmee van de versterking van het
toezicht?
Vraag 5
In hoeverre vindt u dat de huidige Europese regelgeving met betrekking tot
arbeidsmigranten voldoende handvatten biedt aan mkb-bedrijven om werkers
vanuit de Europese Unie te matchen met openstaande vacatures? In hoeverre
vindt u dat deze regelgeving uitbuiting van arbeidsmigranten helpt voorkomen?
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https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2305154-meer-meldingen-rond-arbeidsmigrantencowboybedrijven-omzeilen-de-wet.html
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Vraag 6
Hoe kan het dat een aantal landen in het oosten van de EU, zoals Polen,
werkvergunningen verleent aan zogenoemde «derdelanders» en die
«derdelanders» vervolgens binnen EU-regelgeving wél in Nederland aan het
werk gaan? Wat vindt u daarvan?
Vraag 7
Op welke wijze bent u van plan om deze problematiek aan te kaarten bij uw
collega-ministers in de EU? Op welke termijn verwacht u oplossingen die
ongeoorloofde arbeidsmigratie tegengaan en uitbuiting van werkers uit zowel
de EU als daarbuiten voorkomen?
Vraag 8
Wat kan, wil en gaat u doen om de mkb-bedrijven met tekorten te helpen met
het vervullen van vacatures vanuit het zogenoemde «onbenut arbeidspotentieel» van een miljoen mensen in Nederland? En hoe geeft u daarin plek voor
de motie-Tielen/Palland (Kamerstuk 29 544, nr. 941)?
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