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Zaltbommel,
Vanaf 20 juni 2019 hebben we een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit
beleid heeft gevolgen voor iedereen die nu arbeidsmigranten huisvest en voor degenen die het plan
heeft om arbeidsmigranten te gaan huisvesten. Volgens onze informatie biedt u verblijf aan
arbeidsmigranten. Alle verblijfsbieders moeten hun vergunningen op orde hebben en een
nachtregister bijhouden. In deze brief en bijgaande folder leest u wat u moet doen.

Vergunningen en nachtregister op orde
Een verblijfsbieder moet het volgende op orde hebben:
 U moet toestemming hebben om op een locatie arbeidsmigranten te huisvesten. Dit
was al verplicht en wellicht heeft u al toestemming. Bijvoorbeeld omdat u beschikt over
een omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten;
 U heeft een exploitatievergunning. Dit is een nieuw instrument en verplicht als u verblijf
biedt aan arbeidsmigranten
 U houdt een digitaal nachtregister bij. Dit is nieuw en geldt voor alle verblijfsbieders
U leest de informatie in de folder en het beleid ook op www.zaltbommel.nl/arbeidsmigranten. In het
beleid staat in welke situaties en onder welke voorwaarden wij meewerken aan de huisvesting van
arbeidsmigranten.

Informatiemarkt
We kunnen het ons voorstellen dat deze brief vragen bij u oproept. Daarom organiseren wij op 9
oktober een informatiemarkt. De markt is van 19.30 uur tot 21.30 uur in zalencentrum ’t Gement in
Aalst. Tijdens deze markt kunt u vragen stellen over de benodigde vergunningen voor
verblijfsbieders. U kunt hier ook uitleg en een demonstratie krijgen van het nachtregister. Verder
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geven wij uitleg over het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. Aanmelden is niet nodig: u
kunt gewoon binnen lopen.

Toezicht en handhaving
Wij voeren controles uit op het nachtregister. Het aanvragen van de vergunningen kost tijd, zorgt u
dat u de aanvragen op tijd indient en het nachtregister op orde heeft?

Niet voor u?
Mocht huisvesting van arbeidsmigranten niet voor u van toepassing zijn, dan geldt deze brief niet
voor u en mag u deze als niet verzonden beschouwen. Wij waarderen het als u het ons laat weten
als deze brief niet voor u van toepassing is. Dat kan met een e-mail naar info@zaltbommel.nl.

Tot slot
Wij hopen dat het voor u duidelijk is wat u moet doen en hopen u te ontmoeten op de
informatiemarkt. Heeft u na het lezen van deze brief en het bekijken van de folder en de website
nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0418 of mail naar
info@zaltbommel.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van Zaltbommel,

B. (Bart) Verhagen
Afdelingshoofd Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling a.i.
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