
Bijlage 1 – Voortgang uitvoering motie Van Kent c.s. 

De motie-Van Kent c.s. verzoekt het kabinet, zo snel mogelijk over te gaan tot uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam, en daar waar 

nodig aan te geven waar budgettaire vraagstukken liggen en politieke keuzes nodig zijn in de nadere uitwerking, zodat de Kamer zich daarover kan 

uitspreken. Minister Koolmees heeft aangegeven dit verzoek te kunnen steunen, maar tegelijkertijd duidelijk aangegeven dat de Kamer dan ook 

verantwoordelijk is voor het vinden van de middelen om bepaalde aanbevelingen uit te voeren. Zoals in de brief geschetst wachten het kabinet en de 

andere stakeholders niet met de implementatie van de overige aanbevelingen (waarbij geen budgettaire effecten zijn dan wel waar reeds dekking voor 

is) en bekijkt het kabinet bij deze aanbevelingen op welke manier deze kunnen worden geïmplementeerd en wat daarvoor het benodigde tijdpad is.  

Van enkele aanbevelingen heeft het kabinet in het verleden aangegeven dat het dermate politieke en/of budgettaire consequenties zou hebben, dat deze 

uitgewerkt zouden worden voor definitieve besluitvorming door een nieuw kabinet. Naar aanleiding van het aannemen van de motie-Van Kent c.s. geeft 

het kabinet een update van de technische uitwerking van deze maatregelen. Een resultaat daarvan vindt u in deze bijlage. De aanbevelingen die niet in 

deze bijlage zijn opgenomen, zijn reeds uitgewerkt. Deze maatregelen kunnen pas worden uitgevoerd als de benodigde middelen (door uw Kamer) zijn 

vrijgemaakt. Voor mogelijke dekkingsopties kan bijvoorbeeld geput worden uit de ombuigingslijst 2021 van het ministerie van Financiën.1 Ook de 

aanbevelingen die betrekking hebben op huisvesting zijn niet in deze bijlage opgenomen. 

In deze tabel zijn tevens twee trajecten opgenomen die niet direct in het rapport van het Aanjaagteam staan beschreven, maar die op latere momenten 

zijn opgekomen. Dit betreft een mogelijke herziening van het wetsartikel over mensenhandel (artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht), waarmee 

arbeidsuitbuiting beter bestreden kan worden, alsook de kosten die geraamd zijn van een plan van aanpak in relatie tot kwetsbare dak- en thuisloze EU-

burgers. Dat laatste plan wordt in december 2021 aan uw Kamer verzonden en formuleert complementair op de acties van het Aanjaagteam additionele 

acties ten aanzien van deze kwetsbare groep. Voor beide trajecten geldt dat deze zo nauw verweven zijn met de problematiek die wordt aangepakt in 

het kader van het Aanjaagteam, dat hiermee een integraal beeld geschetst kan worden aan uw Kamer. Ook voor deze maatregelen geldt dat er geen 

dekking voor is en daarom nog niet uitgevoerd kunnen worden.  

Bij de aanbevelingen in deze tabel wordt verwezen naar de nummers die zij in het rapport van het Aanjaagteam toebedeeld hebben gekregen ter 

referentie. 

Aanbeveling Hoe kan de uitvoering worden 

geregeld? 

Kosten Tijdpad 

Verplichte certificering uitzendsector 

(aanbevelingen 2.1.A t/m 2.1.F + 2.1.G + 

2.1.H). Hieronder valt ook de verdere 

uitbreiding van de Inspectie SZW  

Het verplichte certificeringsstelsel 

wordt momenteel verder uitgewerkt 

in samenwerking met sociale 

partners. De verwachting is dat 

medio 2022 de uitwerking gereed 

is. 

2022: €3,2 miljoen 

2023: €6,7 miljoen 

Vanaf 2024 structureel 

€12,5 miljoen 

Aanpassingen in de 

uitwerking kunnen ook 

Verwachting is dat de uitwerking medio 

2022 gereed is.  
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aanpassing van deze 

raming tot gevolg hebben. 

Bestuursrechtelijk bestuursverbod 

(aanbeveling 2.1.F) 

Mogelijkheid en wenselijkheid 

wordt verkend door ministerie SZW 

en Inspectie SZW. Er wordt o.a. 

gekeken naar effectiviteit en 

proportionaliteit. 

2022: €0,165 miljoen 

Vanaf 2023 structureel 

€0,33 miljoen 

Afronden van de verkenning is voorzien 

voor voorjaar 2022. 

Grensoverschrijdend werken toezicht 

(aanbeveling 6.1.D) 

De financiële gevolgen zijn 

uitgewerkt, dekking ontbreekt.  

2022: €3,65 miljoen 

2023: €6,9 miljoen 

Vanaf 2024 structureel 

€6,5 miljoen 

Uitwerking is gereed maar kan nog niet 

worden uitgevoerd vanwege ontbreken 

van de benodigde dekking.    

 

Stel integratievoorzieningen open voor 

arbeidsmigranten (aanbeveling 7.1.B) 

Dit voorstel wordt momenteel 

nader verkend, waarbij ook de link 

wordt gelegd met het WRR-rapport 

‘Samenleven in verscheidenheid’. 

Er zijn verschillende mogelijkheden 

hoe deze aanbeveling te realiseren 

is. 

 

2022: €456 miljoen 

2023: €722 miljoen 

Vanaf 2024 structureel 

€266 miljoen 

Hangt af van de nadere verkenning.  

Verbeterde toegang tot het recht: 

arbeidscommissie (aanbeveling 7.2.D) 

Dit voorstel wordt momenteel 

nader uitgewerkt, waarbij ook de 

link wordt gelegd met de 

aanbevelingen van Commissie 

Borstlap. Er zijn verschillende 

mogelijkheden hoe toegang tot het 

recht verbeterd kan worden. 

Inventariserende gespreken vinden 

plaats met belanghebbenden en 

vergelijkbare organisaties. 

Onderzoek naar knelpunten in de 

2023: €8 miljoen 

Vanaf 2024 structureel 

€37 miljoen 

Inventariserende gesprekken met 

belanghebbenden, sociale partners en 

vergelijkbare organisaties zullen begin 

2022 plaatsvinden.  

Gesprekken, uitwerken van de 

mogelijkheden en het onderzoek duren 

tot einde zomer waarna 

oplossingsrichtingen op verwachte 

effectiviteit kunnen worden getoetst. 

In het najaar van 2022 kan een 

uitwerking met verschillende opties aan 

uw Kamer worden aangeboden. 



toegang tot het arbeidsrecht kan 

begin 2022 worden gestart. 

 

Niet in de aanbevelingen, wel directe link met de problematiek rondom EU-arbeidsmigranten: 

Traject Hoe wordt uitvoering geregeld? Kosten Tijdpad 

Herziening art. 273f Sr Er is een verkenning aan uw Kamer 

verzonden. De financiële gevolgen 

zijn nu uitgewerkt, dekking zal 

eerst gevonden moeten worden, 

alvorens dat deze herziening plaats 

kan vinden. Dit is eerder gemeld in 

de voortgangsbrief over het 

programma Samen tegen 

Mensenhandel.2 

€20 miljoen structureel Uitwerking is gereed maar kan nog niet 

worden uitgevoerd vanwege ontbreken 

van de benodigde dekking.   

Plan van aanpak kwetsbare dak- en 

thuisloze burgers 

Het concept Plan van Aanpak is 

gereed en wordt op dit moment 

bestuurlijk afgestemd tussen 

VWS/SZW/J&V en de VNG. Na 

goedkeuring kan het aan uw Kamer 

verzonden worden. 

Kosten voor de uitvoering 

van het Plan van Aanpak is 

structureel €15 miljoen. 

Tijdspad van de uitvoering is afhankelijk 

van termijn goedkeuring Plan van 

Aanpak inclusief benodigd budget. 
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