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Toetsingsrichtlijnen huisvesting van arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven 
 
 
Richtlijnen toetsingsniveau Bouwbesluit, Bouwverordening en Gebruikbesluit. 
Onderstaande uitwerking is tot stand gekomen met Brandweercluster Etten-Leur, Rucphen en Zundert 
en medewerkers van de clusters vergunningverlening en handhaving van de gemeente Zundert. Deze 
richtlijnen moeten gezien worden als leidraad met uitgangspunten en definities om het beoordelen van 
huisvesting van arbeidsmigranten eenduidig te maken. 
 
Uitgangspunt: 

- tijdelijk (vijf jaar) zoals bedoeld in het artikel 1.13 van het Bouwbesluit.  
 
Indien een bouwwerk waar tijdelijk huisvesting voor arbeidsmigranten wordt geboden: 
 

1. minder of gelijk aan vijf personen verblijven dan wordt getoetst aan woonfunctie bestaande 
bouw van het Bouwbesluit; 

2. minder of gelijk aan tien personen verblijven dan wordt er getoetst aan woonfunctie bestaande 
bouw van het Bouwbesluit met de volgende aanvullende maatregelen: 

a. verblijfsruimten plus verkeersruimten zijn voorzien van gekoppelde en op het lichtnet 
aangesloten rookmelders, uitgevoerd in overeenkomst de NEN 2555; 

b. op elke bouwlaag is een draagbaar blustoestel aanwezig met een inhoud van 
tenminste zes kg of liter van een geschikte blusstof, bijvoorbeeld sproeischuim; 

c. deuren in vluchtroutes zijn altijd zonder sleutels te openen. Wanneer sloten van 
deuren in de vluchtrichting zijn voorzien van zogenoemde draaiknopcilinders wordt 
geacht dat er een adequate voorziening is getroffen. 

3. meer dan tien personen verblijven dan wordt er getoetst op kamerverhuur of logies functie van 
het Bouwbesluit. 

 
Extra voorwaarden voor het tijdelijk in gebruik nemen van een bedrijfswoning voor huisvesten van 
arbeidsmigranten 
Voor een bedrijfswoning gelden dezelfde voorwaarden zoals bij een bouwwerk voor tijdelijke 
huisvesting van arbeidsmigranten. Er worden de volgende extra voorwaarden aan de woning gesteld: 

a. de loopafstand van de toegang van één niet-gemeenschappelijke verblijfruimte en 
een toegang van een woning is ten hoogste 15 meter; 

b. de totale gebruiksoppervlakte gelijk of kleiner dan 250m2; 
c. minimaal 12 m2 gebruiksoppervlakte per persoon; 
d. het bouwwerk dient de kenmerken van een woning te hebben. 

 
Gebruiksvergunning  
De ondernemer dient een gebruiksvergunning aan te vragen in het kader van het Gebruiksbesluit als 
de inrichting aan de volgende voorwaarden voldoen. 

• De vergunningsplicht geldt wanneer bedrijfsmatig nachtverblijf zal worden verschaft aan meer 
dan tien personen.  

• Het totaal aantal arbeidsmigranten, dat gebruikt maakt van het nachtverblijf of nachtverblijven 
binnen de richting, dient meer dan tien personen te bedragen. 

 
De aanvraag dient getoetst te worden op de gebruiksfunctie die door de aanvrager op het formulier is 
ingevuld. Echter dient de toetser na te gaan of de aangevraagde gebruikersfunctie overeenkomt met 
de werkelijkheid. 
 
Toezicht en handhaving: 
Jaarlijks wordt minmaal één controle uitgevoerd op basis van de afgegeven gedoogbeschikking. 
Tijdens de controle wordt gecontroleerd of: 
 

• het gebouw voldoet aan de gestelde eisen zoals deze in deze beleidsnota omschreven zijn: 

• de aanwezige arbeidsmigranten aantoonbaar werkzaam zijn op het bedrijf, dit kan door o.a. 
door arbeidscontracten, door overeenkomst bij zzp-ers; 

• de periode van huisvesting overeenkomt met de afgegeven gedoogbeschikking; 

• er arbeidsmigranten van andere werkgevers gevestigd zijn en of dit aantal voldoet aan de 
voorwaarde dat maximaal 25% van de arbeidsmigranten werkzaam is buiten het eigen bedrijf; 
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• de melding cq. vergunning betreffende de Gebruiksbesluit voldoet; 

• het nachtregister adequaat is ingevuld en of afschriften naar afdeling Burgerzaken worden 
gestuurd; 

• het beheer nog steeds in handen is van de opgeven beheerder en hoe het beheer geregeld is 
zodat bij calamiteiten een aanspreekpunt aanwezig is. Tevens wordt gecontroleerd op welke 
wijze de openbare orde (buren) gewaarborgd wordt; 

• de ondernemer de arbeidsmigranten actief voorlicht over de eventuele verplichting dat de 
arbeidsmigranten zich moeten inschrijven als ze voldoen aan de wettelijke eis. Dus als een 
arbeidsmigrant naar verwachting in een periode van zes maanden langer dan vier maanden in 
Nederland verblijft.  

 
Tevens heeft de controle ook een oog- en oorfunctie voor andere overheidsinstellingen zoals de 
Belastingsdienst, Vreemdelingendienst ect. 
 
Indien niet voldaan wordt aan de eisen zoals in deze nota vermeldt staan kan het college handhavend 
optreden waarbij o.a. de gedoogbeschikking ingetrokken kan worden. Dit betekent beëindiging van het 
huisvesten van arbeidsmigranten op deze locatie. Er dient een nieuwe gedoogbeschikking 
aangevraagd te worden. Bij elke handhavingszaak zal afzonderlijk bekeken worden welke 
maatregelen getroffen dienen te worden. Die kunnen variëren van bestuurdwang toepassen en 
dwangsom opleggen tot het intrekken van de gedoogbeschikking. 
 
Spoedeisende bestuursdwang wordt direct na overleg van de portefeuillehouder toegepast in situaties 
die (brand) onveilig zijn of maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn (bv. overbevolking). 
 
Overgangsrecht: 
De reeds afgegeven (gedoog)beschikkingen worden gecontroleerd op basis van de voorwaarden 
genoemd in de geldende gedoogbeschikking en in de B&W nota van 14 maart 2006. Uitgangspunt is 
dat de openbare orde en (brand)veiligheid van de huisvesting prioriteit hebben. Tevens dient aan de 
richtlijnen inzake de registratie in het nachtregister en de inschrijving in het GBA voldaan te worden.  
 
Bijzondere omstandigheden 
Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze toetsingsrichtlijnen. 
 
Inwerkingtreding 
Deze toetsingsrichtlijnen krijgen door vaststelling door het college en bekendmaking de status van 
"beleidsregel" als bedoeld in artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Deze toetsingsrichtlijnen treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 
 
Citeertitel 
Deze regel worden aangehaald als: "Toetsingsrichtlijnen huisvesting van arbeidsmigranten bij 
agrarische bedrijven". 
 
 
Zundert,16 maart 2010 
 
burgemeester en wethouders van Zundert, 

de secretaris de burgemeester, 

 

 

 

Ing. F.J.J. Priem L.C. Poppe-de Looff 
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Toelichting 
 
Aanleiding 
Op 25 augustus 2009 is het beleid "Huisvesting arbeidsmigranten op agrarische bedrijven" in het 
buitengebied vastgesteld.  
 
De doelstelling van het beleid is om tijdelijk, voor maximaal vijf jaar, het huisvesten van 
arbeidsmigranten op de agrarische bedrijven in het buitengebied toe te staan. Hierbij is de koppeling 
tussen werk en wonen op het bedrijf van belang. Met tijdelijkheid wordt in deze beleidsregel bedoeld 
zoals in artikel 1:13 van het Bouwbesluit is verwoord. 
 
Om tijdelijke bewoning mogelijk te maken is een tijdelijke reguliere bouwvergunning voor vijf jaar 
nodig. Tevens is er een gedoogbeschikking nodig. De gedoogbeschikking staat toe dat er tijdelijk 
(voor vijf jaar) in strijd met de voorschriften van het bestemmingplan gehandeld wordt. Regelmatig 
rijzen bij uitvoering van het beleid vragen ten aanzien van de inhoudelijke (technische) toets en 
daarom is deze beleidsnotitie opgesteld. 
 
In de praktijk maakt de ondernemer regelmatig gebruik van tweedehands bouwwerken. De 
tweedehandse bouwwerken zijn vaak woonunits die reeds elders  in gebruik geweest zijn en worden 
verplaatst naar de huidige bestemming. Op deze manier tracht hij de investering rendabel te houden 
voor de periode van vijf jaar. Deze tweedehands tijdelijke woonunits voldoen niet altijd aan de 
nieuwbouweisen van de huidige regelgeving op het moment dat ze op de huidige locatie geplaatst 
worden. Anderzijds dienen natuurlijk de gezondheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd te 
blijven, aangezien dergelijke voorzieningen toch voor een redelijke periode, namelijk tot vijf jaar, 
intensief gebruikt worden.  
 
Tevens verblijven, in het huisvesten van een bedrijfswoning, vaak meer personen als 
arbeidsmigranten dan voor een gezin gebruikelijk is. In onze bestemmingplannen wordt bij de 
bestemming wonen het begrip huishouden gebruikt. Onder dit begrip wordt o.a. een gezinvorm 
verstaan die gezamenlijk een huishouden vormen. Daarnaast worden bedrijfswoningen bedrijfsmatig 
geëxploiteerd om nachtverblijven te bieden. 
 
Doel 
Het doel van dit beleid is te komen tot een werkwijze, waarbij de aanvrager een tijdelijke 
bouwvergunning en gedoogbeschikking krijgt, zonder dat hierbij de gezondheid, veiligheid, ruimtelijke 
kwaliteit en de rechten van derden (bijvoorbeeld de buren) worden aangetast. Tevens worden er 
richtlijnen gegeven voor het toezichthoudend kader en eventuele handhaving van de voorwaarden die 
gelden voor de gedoogbeschikking. 
 
Wettelijke kaders 
De Woningwet (Ww) stelt in artikel 40, lid 1, sub a dat het verboden is te bouwen zonder een door 
burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning. Dit betekent ook dat het te plaatsen 
bouwwerk moet voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit, de Bouwverordening en 
Gebruikbesluit. De toets aan redelijke eisen van welstand is in dit geval niet van toepassing. Verder 
geven artikel 45 lid 1 en 2 Ww aan dat wanneer het een tijdelijke woonunit betreft, de 
instandhoudingtermijn maximaal vijf jaar mag bedragen. Gezien het feit dat het gebruik in strijd is met 
het bestemmingsplan, wordt er tevens met de bouwvergunning een gedoogbeschikking afgegeven. In 
de gedoogbeschikking wordt de strijdigheid van het gebruik van het vigerende bestemmingsplan voor 
vijf jaar toegestaan. De gedoogbeschikking vervalt op het moment dat in het toekomstige 
bestemmingsplan voor deze situatie een onherroepelijke positieve planologische regeling getroffen is.  
 
Er wordt geen gedoogbeschikking afgegeven indien niet wordt voldaan aan de eisen van het 
Bouwbesluit, de Bouwverordening en aan het Gebruikbesluit, zoals gesteld in dit schrijven. 
 
Voorschriften 
Om in aanmerking te komen voor een bouwvergunning en een gedoogbeschikking dient verder nog te 
worden voldaan aan de eisen zoals gesteld in de B&W Nota's van 14 maart 2006 en 25 augustus 
2009 waarbij; 
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• de termijn van huisvesting van arbeidsmigranten, die werkzaam zijn op eigen agrarisch bedrijf, 
kan worden opgerekt naar een huisvestingstermijn voor het gehele kalenderjaar minus zes 
aaneengesloten weken; 

• de huisvesting ten gunste van andere bedrijven is toegestaan als: 
o minimaal 75% van de gevestigde arbeidsmigranten werkzaam is binnen het eigen 

bedrijf of; 
o de inzetbaarheid binnen het eigen bedrijf minimaal 75% van de maximale 

huisvestingstermijn bedraagt; 

• door de ondernemer de registratie van een nachtregister wordt bijgehouden en de mutaties 
van dit register doorgegeven worden aan afdeling Burgerzaken; 

• de ondernemer de arbeidsmigrant informeert en de arbeidsmigrant de gelegenheid biedt om 
zich in het Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) bij de afdeling Burgerzaken in te laten 
schrijven; 

• indien voor maximaal zes maanden per jaar huisvesting geboden wordt, de huisvesting 
toegestaan is in een stacaravan (geen toercaravan), voormalige bedrijfsgebouwen, woonunits 
of agrarische bedrijfswoning; 

• indien voor langer dan zes maanden per jaar huisvesting wordt geboden, huisvesting alleen is 
toegestaan in woonunits, agrarische bedrijfswoningen en voormalige bedrijfswoningen; 

• bij het uitbreiden van een woonvoorziening (bv. door woonunits) een beplantingsplan 
aangeleverd dient te worden om de landschappelijke inpassing te waarborgen; 

• Uitgangspunt bij het beheer is dat de ondernemer er op toe ziet dat de omwonenden geen 
overlast ondervinden van de arbeidsmigranten die op zijn perceel gevestigd zijn. De 
beheerder dient als aanspreekpunt 24 uur per dag beschikbaar te zijn voor de gevestigde 
arbeidsmigranten, gemeenten en voor de hulpdiensten; 

• Indien meer dan 50 arbeidsmigranten op een locatie gevestigd worden, de ondernemer aan 
dient te geven waarom dit aantal arbeidsmigranten van belang zijn voor zijn bedrijfsvoering en 
wat de noodzaak is om deze op één locatie te vestigen.  

 


