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1. Verslag Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 13 en 

14 oktober 2022 te Praag 

 

De Informele Raad WSBVC in Praag stond in het teken van twee centrale thema’s. Op donderdag 

13 oktober werd gesproken over de oorlog in Oekraïne en de impact op de arbeidsmarkt en 

sociale zekerheid. Dit beleidsdebat werd tevens bijgewoond door de Oekraïense minister van 

Sociaal Beleid Oksana Zholnovych (digitaal) en door Speciaal Adviseur van de Europese Commissie 

Lodewijk Asscher. Op vrijdag 14 oktober werd gesproken over energiearmoede. Tijdens de 

gehele Informele Raad waren, naast EU-lidstaten en de Europese Commissie, ook de EFTA-

lidstaten Noorwegen, Zwitserland en IJsland, de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken 

(EMPL) van het Europees Parlement, Europese sociale partners, Eurofound en het Sociaal Platform 

vertegenwoordigd.  

Het beleidsdebat over de oorlog in Oekraïne en de impact op de arbeidsmarkt en sociale zekerheid 

werd ingeleid door verklaringen van de Oekraïense minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Oksana Zholnovych. Mw. Zholnovych stelde de solidariteit en hulp aan Oekraïne 

vanuit de EU-lidstaten zeer op prijs, maar vroeg ook aandacht voor grote uitdagingen. De 

Oekraïense minister vroeg speciale aandacht voor de uitdagingen die vrouwen raken, hun kansen 

om aan het werk te geraken en het tegengaan van geweld, uitbuiting en mensensmokkel. Gelet op 

het aanhoudende karakter van de oorlog in Oekraïne en de aankomende wintermaanden, riep 

Speciaal Adviseur aan de Europese Commissie Lodewijk Asscher, lidstaten op om 

langetermijnstrategieën te ontwikkelen voor de integratie van Oekraïners in de samenleving.  

Vervolgens deelden lidstaten successen en uitdagingen rond de integratie van Oekraïners op de 

arbeidsmarkt en het bieden van sociale zekerheid. Veel lidstaten haalden aan dat sprake is van 

een relatief hoge graad van werkende Oekraïense ontheemden in lidstaten, mede dankzij 

activering en verlenging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Een aantal lidstaten wees op het 

belang van informatievoorziening, waarbij enkele lidstaten het goede voorbeeld deelden van een 

one-stop shop om ontheemden alle nodige informatie aan te kunnen bieden. In dit opzicht 

noemden deze lidstaten ook dat het betrekken van maatschappelijk middenveld en 

medeoverheden een succesfactor kan zijn. De meeste lidstaten wezen op het belang van toegang 

tot essentiële diensten zoals zorg en kinderopvang om ontheemden de kans te bieden aan het 

werk te gaan. Lidstaten noemden met name de taalbarrière als grote uitdaging voor de integratie 

van ontheemden in de samenleving. Ook de uitdagingen rond de erkenning van 

beroepskwalificaties en het matchen van vaardigheden en talent aan geschikte vacatures werd 

meermaals aangehaald. Ook bleek in sommige lidstaten de huisvesting van ontheemden een 

uitdaging. Ten slotte vroegen sommige lidstaten, evenals dhr. Asscher, aandacht voor de komende 

wintermaanden en een mogelijke toename van de instroom van Oekraïense ontheemden.  

Namens Nederland bracht ik in dat de eerste prioriteit van Nederland ligt bij het zorgen voor een 

veilige omgeving en opvang voor ontheemden. De ontheemden die willen werken kunnen de keuze 

maken om in Nederland te gaan werken. Daarbij hoort dat werkgevers ook passende en veilige 

banen moeten aanbieden. Ook riep ik op tot aandacht voor de risico’s op misbruik en de noodzaak 

hier tegenop te treden, hetgeen onderschreven werd door Eurocommissaris Schmit. Tevens bracht 

ik in dat voldoende aandacht gegeven dient te worden aan sociale cohesie, zowel in de vorm van 

solidariteit richting ontheemden als tussen diverse groepen in de samenleving die te maken 

hebben met de impact van de oorlog in de Oekraïne. 

  



 

 

Op de tweede dag van de Informele Raad bespraken deelnemers de ontwikkelingen rond 

energiearmoede. Tijdens het beleidsdebat deelden veel lidstaten informatie over de nationale 

steunmaatregelen in reactie op de gestegen energieprijzen. Veel lidstaten hebben mitigerende 

maatregelen getroffen in de vorm van financiële steun of prijsplafonds voor elektriciteits - en/of 

gasprijzen. Lidstaten noemden specifieke groepen of sectoren die zij beoogden te bereiken met de 

maatregelen, zoals lage- en middeninkomens, kwetsbare families, de zorgsector, de 

kinderopvangsector, en energie-intensieve industrieën. De meeste lidstaten wezen, naast de 

financiële steun, ook op het belang van verduurzamings- en besparingsmaatregelen. Ook wezen 

lidstaten op het belang dat mensen hun baan behouden en zo een inkomen (blijven) genereren. 

Enkele lidstaten hebben het minimumloon reeds verhoogd. Sommige lidstaten hebben ook 

plafonds ingesteld voor transport, of voedselprijzen. Sommige sprekers wezen op het belang van 

het voorkomen van een loon-prijsspiraal. Enkele sprekers riepen op tot solidariteit middels 

additionele EU-financieringsinstrumenten. Ten slotte werd gewezen op het belang van het 

verzamelen van data over de genomen maatregelen om kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van 

beleid te kunnen verhogen.  

Namens Nederland bracht ik in dat aandacht gegeven dient te worden aan het bieden van 

perspectief aan lage- en middeninkomens en sociale cohesie. Ik heb tevens een toelichting geven 

op het omvangrijke steunpakket en het prijsplafond dat op Prinsjesdag is gepresenteerd om het 

koopkrachtverlies te dempen en om energiearmoede tegen te gaan, alsmede op de 

verduurzamings- en besparingsmaatregelen die het kabinet via verschillende instrumenten 

stimuleert.1 

 

2. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties aangaande legale migratie en 

migratiepartnerschappen ten behoeve van het Schriftelijk Overleg over de Informele 

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 en 14 oktober te Praag  

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie 

Arbeidsmigratie 

De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het fiche over het 

aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU. Deze leden onderschrijven het door de 

Europese Commissie geschetste beeld van een Unie die vanwege vergrijzing steeds meer tegen de 

grenzen aan zal lopen van welke ambities en transities haalbaar zijn met het beschikbare 

arbeidsaanbod. In de geschetste route zien de leden van de D66-fractie een brain gain voor beide 

partijen, de EU profiteert van het expertise van derdelanders hier, en derde landen profiteren van 

de mogelijkheid voor vakmensen om ervaring op te doen in de Europese Unie. 

De leden van de D66-fractie begrijpen en onderschrijven de aandacht van de minister voor de 

inzet van onbenut arbeidspotentieel. Daarin twijfelen deze leden echter of het met die aanpak 

alleen haalbaar is om de 467.000 onvervulde vacatures te vervullen. Deze leden zien 

arbeidsmigratie niet als sluitstuk, maar als onderdeel van de bele idsmix. Natuurlijk is aandacht 

voor goede omstandigheden voor de werknemers, de omgeving en de brede welvaart daarbij 

essentieel. 

  

 
1 Kamerbrief koopkracht, d.d. 20 september 2022, Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening, d.d. 
20 september 2022. 



 

 

De leden van de D66-fractie lezen dat het UWV per individuele aanvraag voor een 

tewerkstellingsvergunning toetst of er aanbod is in de EER en Zwitserland. In hoeveel 

gevallen is het afgelopen decennium per jaar een tewerkstellingsvergunning verstrekt?  

In onderstaande tabel is opgenomen hoeveel tewerkstellingsvergunningen2 per jaar zijn verleend 

door UWV. Daarnaast is opgenomen hoeveel positieve adviezen door UWV zijn afgegeven bij 

aanvragen om een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.  

Jaartal Verleende 
tewerkstellingsvergunningen 

Positieve adviezen 
gecombineerde 

vergunning verblijf en 

arbeid 

2012 12.300 n.v.t. 

2013 10.900 n.v.t. 

2014 6.600 2.500 

2015 4.500 2.400 

2016 5.200 2.500 

2017 5.700 3.200 

2018 7.000 3.000 

2019 8.700 4.500 

2020 6.000 3.200 

2021 7.800  3.900 

Tot en met augustus 2022 7.600 2.700 
NB cijfers zijn afgerond op honderdtallen 

NB gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid is per 1 april 2014 ingevoerd 

Heeft de minister de beleidsvrijheid binnen Europese regels om vacatures niet per 

individuele vacature, maar per functiegroep te beoordelen? Wat zijn de overwegingen 

van de minister om al dan niet gebruik te maken van deze beleidsvrijheid? Sectoren, 

zoals de bouwnijverheid, lopen nu vast door grote hoeveelheden onvervulbare 

vacatures. De leden van de D66-fractie vinden het niet meer dan logisch om 

tewerkstellingsvergunningen op functiegroep te beoordelen. 

De toegang tot de arbeidsmarkt van derdelanders betreft een gedeelde bevoegdheid: voor zover 

de EU geen richtlijnen heeft vastgesteld, zijn de lidstaten bevoegd. Met uitzondering van een 

aantal sectorspecifieke richtlijnen op het terrein van bijvoorbeeld onderzoekers is de toelating tot 

de Nederlandse arbeidsmarkt een nationale bevoegdheid.3 In Nederland is de regelgeving omtrent 

de toegang tot de arbeidsmarkt vastgelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Op grond van 

de Wav is het een werkgever in beginsel verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten 

verrichten zonder in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (twv) of zonder dat een 

vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (gvva) voor 

werkzaamheden bij die werkgever.  

In de huidige regelgeving geldt dat bij het indienen van een aanvraag door een werkgever het 

UWV per aanvraag en per arbeidsplaats – en derhalve niet per functiegroep – beoordeelt of aan de 

voorwaarden wordt voldaan. Hierbij wordt onder andere de arbeidsmarkttoets verricht waar wordt 

gekeken of er aanbod in Nederland en de EER aanwezig is om het werk te verrichten. Op het 

moment dat het aanbod niet aanwezig is, is het derhalve mogelijk om een twv of gvva te 

verkrijgen. Voor internationaal talent dat een bijdrage levert aan de Nederlandse kenniseconomie, 

de concurrentiekracht en het innovatief vermogen, heeft Nederland een uitnodigend beleid en 

gelden uitzonderingen op de verplichting om een twv of gvva te hebben. Het kabinet ziet 

arbeidsmigratie van buiten de EU, met uitzondering van kennismigratie, als sluitstuk voor de 

aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt.  

  

 
2 Bij de cijfers zijn zowel de verleende tewerkstellingsvergunning en positieve adviezen met een volledige toets 
(waaronder de arbeidsmarkttoets) opgenomen als de verleende tewerkstellingsvergunningen en positieve 
adviezen waarbij een lichtere toets geldt en een vrijstelling geldt voor de arbeidsmarkttoets.  
3 En op grond van artikel 79, vijfde lid, VWEU, zijn de lidstaten bevoegd zelf  te bepalen hoeveel onderdanen 
van derde landen, afkomstig uit derdelanden, tot hun grondgebied worden toegelaten om daar al dan niet in 
loondienst arbeid te verrichten. 



 

 

De leden van de D66-fractie kijken uit naar het inhoudelijke oordeel van het kabinet 

over hoe deze Commissievoorstellen binnen de kabinetsambities op het gebied van 

migratie en arbeidsmarkt aansluiten. Wat de leden van de D66-fractie betreft sluit het 

Commissievoorstel uitstekend aan bij de afspraak in het coalitieakkoord om in het EU-

migratiebeleid in te zetten op migratiepartnerschappen met derde landen. Deze leden 

vragen de minister hierop te reageren. 

Het opzetten van Talentpartnerschappen met prioritaire migratielanden zoals voorgesteld door de 

Commissie ziet het kabinet niet als oplossing voor tekorten op de arbeidsmarkt. Het kabinet 

onderschrijft wel de insteek dat partnerschappen met prioritaire migratielanden, mits goed 

vormgegeven, kunnen bijdragen aan een integrale benadering op migratiesamenwerking met 

derde landen, waaronder het tegengaan van irreguliere migratie en het verbeteren van effectieve 

terugkeersamenwerking voor uitgeprocedeerde asielzoekers.4 

Het kabinet heeft, zoals aangegeven in het BNC-fiche5, tegelijkertijd een aantal zwaarwegende 

zorgen over en vragen bij het aangaan van Talentpartnerschappen zoals voorgesteld door de 

Commissie. Alvorens het kabinet een besluit neemt over vrijwillige deelname van Nederland aan 

de Talentpartnerschappen zoals voorgesteld door de Commissie, zal het kabinet de Commissie 

vragen om de in het BNC-fiche genoemde vraagstukken (zie ook het antwoord op de vraag van de 

ChristenUnie over randvoorwaarden) uit te werken en toe te lichten, aandacht vragen voor de 

schaduwkanten van arbeidsmigratie (misstanden) en het absorptievermogen van lidstaten (druk 

op voorzieningen zoals huisvesting, zorg, onderwijs, openbare orde en veiligheid, opvang 

asielzoekers en migranten, terugkeer en overname afgewezen asielzoekers en migranten), en ook 

de impact op het draagvlak voor arbeidsmigratie en sociale cohesie.  

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie 

Fiche: Mededeling - aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU 

De leden van de CDA-fractie lezen dat de Europese Commissie in EU-verband voornemens is in te 

zetten op Talentpartnerschappen met Egypte, Marokko en Tunesië, waarbij eind 2022 zal worden 

gestart met de implementatie. De Commissie zal parallel hieraan ook de haalbaarheid onderzoeken 

van Talentpartnerschappen met Senegal, Nigeria, Bangladesh en Pakistan.  Kunnen beide 

talentpartnerschappen worden toegelicht? Wat betekent dit voor Nederland? Waarom 

heeft de Europese commissie gekozen voor deze drie landen in eerste instantie en op 

langere termijn een haalbaarheidsonderzoek voor de andere vier landen? 

De Commissie heeft ervoor gekozen om Egypte, Marokko en Tunesië te selecteren, omdat zij 

migratiesamenwerking met deze landen wil versterken, om irreguliere migratie tegen te gaan en 

terugkeer bij onrechtmatig verblijf te bevorderen. Het is volgens de Commissie de bedoeling om 

vanaf het najaar van 2022 te beginnen met het beoordelen van de haalbaarheid van 

talentpartnerschappen met Pakistan, Bangladesh, Senegal en Nigeria, als één van de 

hoofdcomponenten van een versterkte samenwerking met deze landen op het gebied van 

migratiebeheer. 

Met de vrijwillige Talentpartnerschappen beoogt de Europese Commissie ondersteuning te bieden 

aan EU-lidstaten voor het opzetten van migratieafspraken met prioritaire migratielanden. Het staat 

lidstaten daarmee vrij om te bepalen of zij willen deelnemen aan een Talentpartnerschap. 

Lidstaten blijven zelf verantwoordelijk voor de keuze welke arbeidsmigranten uit derde landen 

worden toegelaten op hun arbeidsmarkt en onder welke voorwaarden. 

  

 
4 Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, coalitieakkoord 2021-2025, p. 26 
5 Kamerstukken II 2021-22, 22112, nr. 3442. 



 

 

Het CDA is blij met de positie van het kabinet over dat de schaduwkant van 

arbeidsmigratie onderbelicht blijft in de mededeling van de Commissie. Dit geldt ook 

voor korte- en lange termijneffecten van (meer) arbeidsmigratie op tal van 

beleidsterreinen, zoals de effecten op huisvesting, zorg, onderwijs, openbare orde en 

veiligheid, maar ook op sociale cohesie in wijken en buurten. Goed dat het kabinet 

voornemens is dit punt actief in te brengen in zijn contacten met de Commissie. 

Daarnaast lezen de leden van de CDA-fractie op pagina tien van het fiche dat het kabinet 

een aantal zwaarwegende zorgen ten aanzien van het voorstel heeft. De 

eerdergenoemde leden delen deze zorgen. Hoe staan andere landen tegenover dit 

voorstel en de positie van Nederland? 

Over het algemeen is vanuit de lidstaten gematigd positief gereageerd op de Mededeling van de 

Europese Commissie omtrent het aantrekken van vaardigheden en talent naar Europa, inclusief 

het voorstel om talentpartnerschappen aan te gaan met in eerste instantie Marokko, Tunesië en 

Egypte. Lidstaten erkennen dat legale migratie in beginsel een positieve rol kan spelen bij het 

versterken van de migratiesamenwerking tussen de EU en landen van herkomst en transit. Over 

de rol van arbeidsmigratie bij het tegengaan van vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt wordt 

echter verschillend gedacht. Onder lidstaten leven nog veel vragen met betrekking tot 

operationalisering van de talentpartnerschappen en (praktische) randvoorwaarden.  

Ziet het kabinet ook kansen om binnen Europa en het vrij verkeer nader afspraken te 

maken over talentpartnerschappen binnen de EU om daarmee meer grip en gerichte(re) 

arbeidsmigratie op tekortsectoren en voorwaarden aan arbeidsmigratie binnen de EU te 

bewerkstelligen? 

Tussen de EU/EER-landen en Zwitserland geldt het vrije verkeer van personen en diensten, die 

gezamenlijk zorgen voor het vrije verkeer van vestiging en werknemers. Deze fundamentele 

vrijheden vormen – naast het vrije verkeer van goederen en kapitaal – de kernelementen van de 

interne markt en zijn het fundament onder de Europese samenwerking. De Afdeling advisering van 

de Raad van State6 concludeert in lijn met het Hof van Justitie EU dat het Unierecht geen 

maatregelen toestaat die de aantallen arbeidsmigranten afkomstig uit andere lidstaten en de duur 

van deze arbeid beperken, omdat deze in strijd zijn met het verbod op discriminatie naa r 

nationaliteit. Dergelijke maatregelen zouden het vrij verkeer van werknemers en diensten 

aanzienlijk aantasten. De mogelijkheden om op nationaal niveau regels te stellen over 

arbeidsmigratie, door het inperken van het vrij verkeer van personen en werknemers, zijn in de 

woorden van de Raad van State “per definitie, of zo men wil: bewust, beperkt.” Het kabinet 

onderschrijft de zienswijze van de Raad van State.  

Wel werkt het kabinet samen met andere EU-lidstaten, zoals toegelicht in de brief aan de Tweede 

Kamer van 22 november 20217, onder andere aan de aanpak van misstanden, aan het krijgen van 

inzicht in de criteria voor toegang tot arbeid en aan het verbeteren van grensoverschrijdende 

handhaving, onder meer door bilaterale en multilaterale afspraken over  grensoverschrijdende 

handhaving. Met betrekking tot arbeidsmobiliteit bestaat de European Employment Services 

(EURES) dat in Nederland wordt uitgevoerd door het UWV. EURES Nederland heeft binnen Europa 

een goed inzicht in de tekorten op de arbeidsmarkt in de verschillende lidstaten en matcht 

werkgevers uit Nederland met personeel uit de EU. EURES is actief in de 30 landen van de EER en 

Zwitserland.  

Grip op arbeidsmigratie ziet ook op het creëren van een gelijk speelveld en het verminderen 

concurrentie op arbeidsvoorwaarden, regie nemen op het creëren van voorzieningen en 

leefbaarheid in de dorpen en wijken te vergroten. We voeren de aanbevelingen van Roemer uit 

zoals bijvoorbeeld certificering van uitzendbureaus en via de Wet Goed Verhuurderschap. Ook het 

uitwerken van het advies Roemer omtrent een bedrijfseffectrapportage kan grip geven aan lokale 

overheden door inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van nieuwe economische activiteiten in 

hun gemeente op zaken als huisvesting, zorg, etc.  

  

 
6 Voorlichting van de Raad van State van 18 november 2020, Kamerstukken II 2020/21, 35359, nr. 23.  
7 Kamerstukken II 2020/21, 29 861, nr. 75. 



 

 

Op de langere termijn geldt dat we moeten kijken naar bijvoorbeeld een beleidsmatig richtgetal 

voor migratie in den brede. In dat kader komt binnenkort een advies van de ACVZ. In de 

adviesvraag aan de ACVZ is, naast de behoefte op de arbeidsmarkt, ook nadrukkelijk ge vraagd om 

het incorporatievermogen van de Nederlandse samenleving mee te nemen.  

Daarnaast is de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 ingesteld. Migratie, als 

belangrijke factor in de ontwikkeling van de bevolkingsontwikkeling, wordt hierbij nadrukkelijk 

betrokken. In het kader daarvan wordt gekeken of de commissie de uitwerking van de motie van 

Weyenberg en Maatoug kan meenemen in haar opdracht. De motie verzoekt de regering te 

verkennen welke rol een brede adviescommissie kan vervullen in het vaststellen van sectoren en 

beroepen waar tekorten zich voordoen en arbeidsmigranten nodig zijn. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie 

Fiche: Mededeling - aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU 

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de fiche over 

de mededeling van de Commissie over het aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU. Zij 

delen nadrukkelijk de zorgen en bezwaren van het kabinet rond de voorstellen van de Commissie  

en zien dan ook uit naar de bijdrage van het kabinet aan het gesprek. Hierover hebben zij nog 

enkele vragen. 

In het fiche wordt gesproken over het opzetten van Talentpartnerschappen met 

prioritaire migratielanden. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn benieuwd over 

welke landen het hier concreet gaat. Horen hier ook landen bij waaruit nu veel 

irreguliere migratie naar Europa plaatsvindt, zoals Syrië en Afghanistan?  

De Commissie heeft ervoor gekozen om Egypte, Marokko en Tunesië te selecteren, omdat zij 

migratiesamenwerking met deze landen wil versterken. Het gaat hierbij ook om het tegengaan van 

irreguliere migratie en terugkeer bij onrechtmatig verblijf te bevorderen. Dit is bij landen als 

Afghanistan en Syrië, waar het voornamelijk vluchtelingen betreft, niet aan de orde. Het is volgens 

de Commissie de bedoeling om vanaf het najaar van 2022 te beginnen met het beoordelen van de 

haalbaarheid van talentpartnerschappen met Pakistan, Bangladesh, Senegal en Nigeria, als één 

van de hoofdcomponenten van een versterkte samenwerking met deze landen op het gebied van 

migratiebeheer. Het verkennen van de mogelijkheden voor en haalbaarheid van 

talentpartnerschappen met andere landen is momenteel niet aan de orde. 

De leden van de ChristenUnie-fractie delen de negatieve grondhouding van het kabinet 

ten opzichte van de noodzakelijkheid van arbeidsmigratie als oplossing voor de krapte 

op de Europese arbeidsmarkt. Zij bemerken een discrepantie tussen de voorliggende 

acties van de Commissie en de hoge aantallen al aanwezige migranten in Europa, die 

soms onder erbarmelijke omstandigheden leven. Deelt het kabinet deze discrepantie? 

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich daarnaast af of het kabinet in het licht 

van deze discrepantie het met hen eens is dat het wenselijk is om de prioriteit eerst te 

leggen bij het benutten van het arbeidspotentieel van statushouders en vluchtelingen.  

Zoals aangegeven in het BNC-fiche mededeling - aantrekken van vaardigheden en talent naar de 

EU8 erkent het kabinet evenals de Commissie dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Het 

kabinet is echter, net als de ChristenUnie, van mening dat bij het oplossen van de 

arbeidsmarktkrapte eerst mensen aan een baan moeten worden geholpen die nu nog aan de kant 

staan, waaronder statushouders9. Tevens zet het kabinet erop in dat mensen die reeds aan het 

werk zijn, meer uren gaan werken. Het kabinet ziet arbeidsmigratie van buiten de EU als sluitstuk 

van de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt.  

 
8 Kamerstukken II 2021-22, 22112, nr. 3442. 
9 Anders dan statushouders die na het verkrijgen van een asielvergunning vrije toegang hebben tot de 

arbeidsmarkt geldt voor asielzoekers die nog in procedure zijn dat zij toegang hebben tot de arbeidsmarkt 
nadat zij zes maanden in procedure zijn. Vanaf dat moment hebben zij de mogelijkheid om 24 weken per 52 
weken arbeid te verrichten. Om meer inzicht te krijgen in de eventuele belemmeringen die de asielzoekers in 
procedure ervaren om toe te treden tot de arbeidsmarkt, laat ik hier op dit moment onderzoek naar verrichten.  

De inzichten uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt bij de vraag of en hoe een beleidswijziging aan de orde 
is. 



 

 

Daarnaast blijft zoals aangegeven in het BNC-fiche10 de schaduwkant van arbeidsmigratie volgens 

het kabinet onderbelicht in de mededeling van de Commissie. Dit geldt ook voor korte - en lange 

termijneffecten van (meer) arbeidsmigratie op tal van beleidsterreinen, zoals de effecten op 

huisvesting, zorg, onderwijs, openbare orde en veiligheid, maar ook op sociale cohesie in wijken 

en buurten. Het kabinet zal dit punt actief inbrengen in zijn contacten met de Commissie.  

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen het kabinet toe te lichten of en onder welke 

randvoorwaarden zij het aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU 

noodzakelijk acht. De leden van de ChristenUnie-fractie wensen daarbij naar voren te 

brengen dat er in Nederland reeds veel onbenut arbeidspotentieel aanwezig is, 

waaronder statushouders en asielmigranten en daarnaast binnen de grenzen van de 

Europese Unie veel migranten, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, in afwachting 

zijn van hun asielprocedure. De leden van de ChristenUnie-fractie vinden het bijzonder 

bevreemdend dat de Commissie pleit voor meer arbeidsmigratie van buiten de Europese 

Unie terwijl de reguliere migratie naar de Europese Unie en binnen de Europese Unie al 

veel arbeidspotentieel oplevert en de randvoorwaarden onvoldoende geborgd zijn.  

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn met het kabinet kritisch op de nog niet 

uitgewerkte voornemens om braindrain tegen te gaan en kansen om dit om te zetten in 

braingain. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen het kabinet om bij de commissie 

opheldering te vragen over deze plannen en dit randvoorwaardelijk te maken voor 

eventuele verdere ontwikkeling van de talentpartnerschappen.  

Zoals aangegeven in bovenstaande antwoord is het kabinet van mening dat bij het oplossen van 

de arbeidsmarktkrapte eerst mensen aan een baan moeten worden geholpen die nu nog aan de 

kant staan, en dat mensen die reeds aan het werk zijn gestimuleerd kunnen worden meer uren te 

werken. Het kabinet ziet arbeidsmigratie van buiten de EU, met uitzondering van kennismigratie, 

als sluitstuk van de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt.  

Werkgevers in Nederland kunnen arbeidsmigranten van buiten de EU werven, wanneer zij voldoen 

aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen en kunnen aantonen eerst te hebben 

gezocht naar personeel binnen Nederland en de EER. Voor internationaal talent dat een bijdrage 

levert aan de Nederlandse kenniseconomie, de concurrentiekracht en het innovatief vermogen, 

heeft Nederland een uitnodigend beleid en gelden uitzonderingen. Het kabinet steunt daarom de 

ambitie van de Commissie om talent van buiten de EU dat een bijdrage kan leveren aan de 

kenniseconomie, aan te trekken.  

Naast bovenstaande overwegingen heeft het kabinet een aantal zwaarwegende zorgen over , en 

vragen bij, de voorstellen van de Commissie. Zo heeft de Commissie volgens het kabinet nog 

onvoldoende belicht wat mogelijke gevolgen kunnen zijn voor de landen van herkomst. De 

Commissie stelt dat er aandacht dient te zijn voor het risico van brain drain en de kans van brain 

gain, maar hoe dit vorm krijgt blijft onhelder en moet nog uitgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor 

de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en terugkeer bij circulaire en tijdelijke 

arbeidsmigratie, alsook voor derdelanders die legaal de EU zijn ingereisd en in een andere lidstaat 

asiel aan kunnen vragen. Het is verder niet duidelijk op welke wijze voorkomen kan worden dat 

derdelanders (naderhand) in andere lidstaten die niet deelnemen aan de Talentpartnerschappen 

gaan werken. Deze intra-EU mobiliteit dient volgens het kabinet terdege geadresseerd te  worden, 

alvorens het kabinet een positie kan aannemen ten aanzien van dit onderdeel van de mededeling. 

Het kabinet acht dat onvoldoende aandacht is gegeven aan de juridische uitwerking van 

Talentpartnerschappen. Eveneens zal het kabinet de Commissie vragen om bovenstaande 

vraagstukken uit te werken en toe te lichten, aandacht vragen voor de schaduwkanten van 

arbeidsmigratie (misstanden) en het absorptievermogen van lidstaten (druk op voorzieningen 

zoals huisvesting, zorg, onderwijs, openbare orde en veiligheid, opvang asielzoekers en migranten, 

terugkeer en overname afgewezen asielzoekers en migranten), en ook de impact op het draagvlak 

voor arbeidsmigratie en sociale cohesie. Want de baten van arbeidsmigratie komen nu veelal bij 

werkgevers terecht, terwijl de samenleving de lasten draagt. 
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Het kabinet geeft in het fiche aan dat er in Nederland schaduwkanten van 

arbeidsmigratie zijn, zoals uitbuiting en slechte huisvesting. De leden van de 

ChristenUnie-fractie vragen in hoeverre deze schaduwzijden ook in andere Europese 

landen voorkomen. Hoe wordt geborgd dat werknemers in de gehele Europese Unie 

beschermd worden tegen uitbuiting?  

Schaduwzijden van arbeidsmigratie komen helaas ook in andere EU-lidstaten voor. Het kabinet 

hecht aan het verbeteren van de voorwaarden waaronder arbeidsmigratie plaatsvindt: gelijk loon 

voor gelijk werk op de gelijke plaats en het tegengaan van arbeidsuitbuiting en slechte 

arbeidsomstandigheden. Hiertoe zijn, mede dankzij de inzet van Nederland, goede stappen gezet 

met onder meer de aanpassing van de Europese regels rond grensoverschrijdende arbeid, zoals de 

handhavingsrichtlijn, de herziene detacheringsrichtlijn, de oprichting van het Platform Zwartwerk 

en de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Ook zet het kabinet erop in de 

bestaande handhavingspraktijk te versterken en in internationaal verband samen te werken, o.a. 

via bilaterale samenwerkingsverbanden zoals met Noordrijn-Westfalen, en multilaterale 

samenwerkingsverbanden zoals de Benelux. Dit om uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden 

van werknemers tegen te gaan, slechte huisvesting aan te pakken en oneerlijke concurrentie en 

verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen. Daarnaast is, zoals toegelicht in de hoofdlijnenbrief 

arbeidsmarkt11, de arbeidsmarkt toe aan fundamenteel onderhoud om deze toekomstbestendig te 

maken. In voornoemde brief zijn dan ook de hoofdlijnen voor deze hervorming uiteengezet. Inzet 

daarbij is onder meer om duurzame arbeidsrelaties met voldoende zekerheden voor werkenden, 

binnen wendbare ondernemingen. Hierbij vormen het rapport van de Commissie Regulering van 

Werk en het SER-MLT 2021-2025 de leidraad.  

3. Voortgangsrapportage t.a.v. het EU-voorstel Verbetering van Arbeidsvoorwaarden bij 

Platformwerk (COM, 2021, 762) 

In aansluiting op de Geannoteerde Agenda van de Informele Raad WSB van 13-14 oktober jl. en 

mijn schrijven van 17 oktober jl., waarin ik u informeerde over de brief aan het Tsjechische 

voorzitterschap waarin ik samen met een aantal Europese collega’s aandring op effectieve 

Europese regels gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid bij platformwerk, informeer ik 

u over de stand van zaken rond de behandeling van het Richtlijnvoorstel verbetering 

arbeidsvoorwaarden bij platformwerk (hierna ‘het richtlijnvoorstel’).  

Stand van zaken 

Het Tsjechische voorzitterschap heeft in de Raadswerkgroep van 17 oktober jl. een aangepaste 

versie van het eerdere compromisvoorstel gepresenteerd.12 Nederland heeft, net als andere 

lidstaten, ook bij deze tekst een studievoorbehoud geplaatst en zal deze de komende tijd verder 

bestuderen. 

 

In lijn met de Europese brief heeft Nederland in de Raadswerkgroep nogmaals benadrukt dat 

Nederland een sterk en effectief weerlegbaar rechtsvermoeden in het r ichtlijnvoorstel en een (ook 

voor publiekrechtelijke instanties) zo effectief mogelijke uitwerking wenst. 

 

De vormgeving en de criteria voor het weerlegbaar rechtsvermoeden vormen het belangrijkste 

discussiepunt in de onderhandelingen. Daarbij hebben de lidstaten die de Europese brief hebben 

ondertekend in algemene zin aangedrongen op terugkeer naar het oorspronkelijke richtlijnvoorstel 

van de Europese Commissie. Deze lidstaten vormen samen geen gekwalificeerde meerderheid. De 

lidstaten die meer flexibiliteit wensen ten aanzien van het rechtsvermoeden, bijvoorbeeld door 

meer criteria te formuleren of de drempel voor het activeren van het rechtsvermoeden te 

verhogen, vormen samen ook geen gekwalificeerde meerderheid. Het compromisvoorstel van het 

voorzitterschap heeft op dit punt ook nog niet voldoende steun. 

 

 
11 Kamerstukken II 2021-2022, 29 544, nr. 1112. 
 
12 Dit document met kenmerk st.13303en22 heeft de rubricering ’Limité’. Dat betekent dat door vroegtijdige 
openbaarmaking van het document het onderhandelingsproces nadelig zou kunnen worden beïnvloed. De leden 
van de Eerste en de Tweede Kamer hebben toegang tot Limité-documenten via het ‘Delegates Portal’ wanneer 
de documenten het niveau van Coreper hebben bereikt.  



 

 

Andere discussiepunten betreffen de nieuw toegevoegde bepalingen over de rol van intermediairs 

en hun verantwoordelijkheid in relatie tot die van de arbeidsplatforms, de niet-opschortende 

werking van het rechtsvermoeden; de toekenning van rechten inzake automatische monitoring en 

besluitvorming aan zelfstandigen en de relatie tussen deze richtlijn en de algemene verordening 

inzake de bescherming van gegevens. Op deze punten lijken de standpunten van de lidstaten 

minder ver uiteen te liggen.  

 

Vervolg 

De komende periode zullen in de Raadswerkgroep de besprekingen over het compromisvoorstel 

worden voortgezet. Ik zal uw Kamer nader berichten over de voortgang van de behandeling van 

het Richtlijnvoorstel conform de gemaakte informatieafspraken. Ik blijf mij in Europees verband 

inzetten voor een weerlegbaar rechtsvermoeden in het richtlijnvoorstel en een (ook voo r 

publiekrechtelijke instanties) zo effectief mogelijke uitwerking ervan, zoals recent ook aangegeven 

in de brief over het arbeidsmarktbeleid.13  
 

4. Kabinetsappreciatie voorstel voor Besluit Jaar van de Vaardigheden 2023  

De Europese Commissie stelt voor om 2023 uit te roepen tot het Europees Jaar van de 

Vaardigheden. De Commissie heeft hiertoe op 12 oktober jl. een voorstel voor een besluit aan de 

Raad en het Europees Parlement gestuurd.14 Voortbouwend op de Europese Vaardighedenagenda15 

en EU 2030 doelen16 beoogt het voorstel om de leercultuur verder te stimuleren. Het voorstel heeft 

tot doel om iedereen voor te bereiden en mee te laten komen in de digitale en groene transitie, 

met specifieke aandacht voor het adresseren van arbeidsmarktkrapte.  

Gelet op de snelheid van de Brusselse besluitvormingsprocessen in de Raadswerkgroepen 

komende weken over het Commissievoorstel en het belang dat het kabinet hecht aan een tijdige 

informatievoorziening aan uw Kamer, is ervoor gekozen u in dit Raadsverslag een appreciatie te 

doen toekomen van het voorstel in plaats van een BNC-fiche.  

Het voorstel omvat vier actielijnen: 1) het promoten van meer investeringen in om- en bijscholing 

om het potentieel van de huidige en toekomstige Europese beroepsbevolking te verzilveren, 2) het 

vergroten van de relevantie van vaardigheden door intensievere samenwerking tussen sociale 

partners, publiek en private diensten voor arbeidsvoorziening en onderwijs - en training 

aanbieders, 3) het benadrukken van het belang van een goede match tussen vaardighedensets en 

mogelijkheden op de arbeidsmarkt; en 4) het aantrekken van mensen uit derde landen met de 

vaardigheden waar behoefte aan is binnen de Unie, onder meer door de leermogelijkheden en 

mobiliteit te versterken en de erkenning van kwalificaties te vergemakkelijken.  

De Commissie doet verschillende voorstellen om invulling te geven aan de vier actielijnen tijdens 

het Europese Jaar van de Vaardigheden. Dit betreft de organisatie van initiatieven en 

evenementen gericht op het aanjagen van de dialoog over het belang van een sterkere leercultuur 

en de ontwikkeling van informatie- en communicatiecampagnes over Europese initiatieven voor 

om- en bijscholing. De Commissie roept lidstaten daarnaast op om zogenaamde skills intelligence 

tools verder te ontwikkelen en instrumenten te blijven promoten die kwalificaties beter in kaart 

brengen.  

De Commissie stelt voor dat iedere lidstaat een nationaal coördinator aanwijst die zorg draagt v oor 

coördinatie van relevante activiteiten op nationaal en regionaal niveau gedurende het Europees 

Jaar van de Vaardigheden. De Commissie geeft aan zelf bijeenkomsten te organiseren voor de 

verschillende coördinatoren t.b.v. kennisuitwisseling. De aankondiging past volgens de Commissie 

binnen het huidig Meerjarig Financieel Kader. De Commissie is voornemens om op 31 december 

2024 een rapport te presenteren aan o.a. het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering  

en resultaten van het besluit.  
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14 Besluit van het Europees Parlement en de Raad op een Europees Jaar van de Vaardigheden 2023, 
COM(2022) 526.  
15 Kamerstukken II 2019/2020, 22 112, nr. 2906. 
16 Zoals geformuleerd binnen het Actieplan gericht op de Europese Pijler voor Sociale Rechten. Kamerstukken 
II 2020/21, 22112, nr. 2355.  



 

 

 

Appreciatie 

Het kabinet hecht veel waarde aan een leven lang ontwikkelen (LLO) om de beroepsbevolking 

duurzaam inzetbaar te houden op een dynamische arbeidsmarkt en haar voor te bereiden op de 

transities (van bijvoorbeeld energie, klimaat en digitalisering) die nieuwe eisen stellen aan kennis 

en vaardigheden. Dat doet het kabinet door de leercultuur te bevorderen.17 Het is hierin belangrijk 

dat mensen keuzes maken waar ze zelf achter staan. Tegelijkertijd stimuleert het kabinet met 

beleid ook om- en bijscholing richting digitale en groene banen.18 Het kabinet verwelkomt daarom 

de focus van de Commissie op zowel de korte als de lange termijn. Het vergroten van het 

arbeidsaanbod met de juiste vaardigheden die nodig zijn voor de groene en digitale transities leidt 

tot meer innovatie en verbetert het concurrentievermogen van bedrijven. Dit is van groot belang 

voor een sterke en weerbare EU. Daarnaast is het kabinet net al de Commissie van mening dat het 

Europese jaar van de Vaardigheden kan bijdragen aan het vergroten van de bewustwording 

rondom het belang van deelname aan om- en bijscholing.  

Met uitzondering van actielijn vier zijn de actielijnen in lijn met het beleid dat het kabinet voert om 

samen met gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen te zorgen voor passend onderwijs - en 

opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen, het verbeteren van basisvaardigheden, een 

brede leercultuur te bevorderen en het individu te stimuleren en te faciliteren in het nemen van 

eigen regie. Het kabinet verwelkomt derhalve deze onderdelen van het voorstel van de Commissie 

voor het Europees Jaar van de Vaardigheden. Momenteel werkt het kabinet aan een brede 

Werkagenda Digitalisering met daarin specifieke aandacht voor de verbetering van digitale 

vaardigheden. Eventueel additioneel beleid dient volgens de reguliere begrotingssystematiek 

gewogen te worden en van dekking te worden voorzien binnen de begroting van het 

beleidsverantwoordelijke departement. 

De vierde voorgestelde actielijn ziet op het aantrekken van mensen uit derde landen met de 

vaardigheden waar behoefte aan is binnen de Unie, onder meer door de leermogelijkheden en 

mobiliteit te versterken en de erkenning van kwalificaties te vergemakkelijken. Er is goed opgeleid 

en genoeg personeel nodig om te werken aan noodzakelijke transities en de prioriteiten die het 

kabinet heeft gesteld. Het kabinet is van mening dat het aan de lidstaten is of er (sector)specifiek 

beleid gevoerd wordt betreffende arbeidsmigratie. Het kabinet heeft ook zorgen over het effect op 

intra-EU arbeidsmobiliteit en de bredere maatschappelijke impact van de voorgestelde acties. 

Daarnaast is van belang dat eerst andere opties worden verkend om tekorten in deze sector op te 

lossen, zoals inzet op een hogere arbeidsparticipatie en procesinnovatie .  

Zoals al aangegeven in het BNC-fiche naar aanleiding van de Commissie-mededeling ‘aantrekken 

van vaardigheden en talent naar de EU’19 ziet het kabinet evenals de Commissie dat een 

verscheidenheid aan sectoren momenteel te maken heeft met toenemende krapte op de 

arbeidsmarkt. Het kabinet ziet een duidelijke rol voor de overheid om krapte aan te pakken, naast 

de essentiële rol van werkgevers. Daarom onderzoekt het kabinet op dit moment de verschillende 

mogelijkheden om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken via drie pijlers: het verminderen 

van de vraag naar arbeid, het vergroten van het arbeidsaanbod en het verbeteren van de match 

tussen vraag en aanbod.20   

Wat betreft reguliere arbeidsmigratie uit derde landen biedt de Wet arbeid vreemdelingen nu al 

ruimte om, als er geen aanbod is, een tewerkstellingsvergunning te verlenen voor personeel van 

buiten de EU. Het inzetten van buitenlands personeel kan organisaties in bepaalde situaties 

derhalve al ontlasten, als wordt voldaan aan de voorwaarden van de relevante wet- en 

regelgeving21. Het kabinet ziet arbeidsmigratie van buiten de EU, met uitzondering van 

kennismigratie, als sluitstuk voor de aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt. 

  

 
17 Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (referentienummer: 022-0000194169. 
18 Brief Arbeidsmarktbeleid (Kamerstukken 29 544 Nr. 1120). 
19 Kamerstukken II 2021/22, 22 112, nr. 3442. 
20 Aanpak arbeidsmarktkrapte, p. 7 (Kamerstuk 29 544, nr. 1115). 
21 Zoals de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.  



 

 

Het kabinet zal met een positieve blik kijken naar de inzet van de genoemde instrumenten om de 

actielijnen een, twee en drie verder te brengen in Nederland. Leven lang ontwikkelen is in 

Nederland een gedeelde verantwoordelijkheid van onder meer overheid, werkgevers, 

onderwijsinstellingen en individuen. Het kabinet heeft, gelet op deze gedeelde 

verantwoordelijkheid, daarom vragen bij het voorstel van de Commissie om één nationale 

coördinator aan te wijzen. Het kabinet moedigt het daarnaast aan dat op Europees niveau zo veel 

mogelijk aansluiting wordt gezocht met bestaand beleid en bestaande EU-programma’s voor LLO, 

breder onderwijsbeleid en beroepsonderwijs. 

 

 


