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       Motie 684 

 

Motie Arbeidsmarktverdringing 
 
 
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op  6 november 2015, 
 

Constaterende dat:  

 

- in het SEO rapport getiteld: ‘Grensoverschrijdend aanbod van personeel’ naar voren 

komt dat het aantal buitenlandse werknemers dat in Nederland werkt sinds 2001 is 

toegenomen en er verschuivingen op macroniveau zijn ontstaan als gevolg van ongelijke 

concurrentie; 

- in de sectoren landbouw, industrie, bouw, groothandel en transport het aantal 

Nederlandse werknemers is gedaald, terwijl tegelijkertijd het aantal buitenlandse 

werknemers is gestegen; 

- diverse schijnconstructies, zoals oneigenlijke zelfstandigheid, oneigenlijke detachering, 

postbusfirma’s en administratieve verschuivingen rondom termijnen zorgen voor een 

oneerlijk kostenvoordeel bij het inhuren van buitenlandse werknemers; 

- dat ontduiking van regels leidt tot oneerlijke concurrentie en daarmee ook tot verdringing; 

- er uitzendbureaus in Limburg actief zijn gericht op buitenlandse arbeidskrachten en dat 

zij door hun georganiseerde flexibiliteit voordelen hebben ten opzichte van de Limburgse 

werkzoekenden; 

Overwegende dat: 

 

- er binnen de Limburgse arbeidsmarktregio’s de wens bestaat tot het creëren van 

flexibele sectorale arbeidsmarktpools, die per sector kunnen concurreren met 

uitzendbureaus gericht op buitenlandse werknemers. 

- de verschuivingen die op de arbeidsmarkt hebben plaatsgevonden niet per definitie als 

negatieve gevolgen voor de autochtone bevolking kunnen worden bestempeld, maar dat 

alertheid voor verdringing op zijn plaats is; 

- de SER adviseert de huidige regels die gelden ten aanzien van het vrij verkeer van 

werknemers en het vrij verkeer van diensten/detachering op een goede en doortastende 

wijze te handhaven; 

- dat flexibele sectorale arbeidsmarktpools er voor kunnen zorgen dat Limburgse 

werkzoekenden sneller aan het werk komen. 

 
Roepen het college op: 
 

- In gesprek te gaan met de arbeidsmarktregio’s en te komen tot een aanpak van 

arbeidsmarktverdringing per regio binnen de Sociale Agenda, opdat handhaving en 

toezicht worden gestimuleerd. 

- Te faciliteren dat er per arbeidsmarktregio flexibele sectorale arbeidsmarktpools worden 

ingericht.  
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- De maatschappelijke en arbeidspositie van EU-arbeidsmigranten in Limburg te monitoren 

(direct of via andere partijen zoals het Rijk) en deze cijfers aan Provinciale Staten te 

rapporteren. 

- Zich via het Comité van de Regio’s en het Rijk in te spannen voor gerichte herziening 

van de Detacheringsrichtlijn, teneinde het risico van sociale dumping te voorkomen. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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