Huisvesting arbeidsmigranten in Bernheze
De gemeente Bernheze hecht veel waarde aan een goede huisvesting van arbeidsmigranten. In
het beleid huisvesting arbeidsmigranten is vastgesteld hoe deze mensen binnen de gemeente
gehuisvest kunnen worden.





Beleid internationale werknemers op Overheid.nl
SNF normen op normeringflexwonen.nl
Vergunning aanvragen op Omgevingsloket.nl
Brochure Nieuw in Nederland

Advies
Wij denken als gemeente graag mee over verschillende zaken. Als het echter gaat over de
huisvesting van arbeidsmigranten is het niet onze rol om u te adviseren. Wij raden u aan om
zelf een adviseur in te schakelen. Die kan met u de regels doornemen en zal u begeleiden in
het indienen van een juiste aanvraag.
Toestemming
Volgens de verschillende bestemmingsplannen van de gemeente Bernheze mogen arbeidsmigranten niet overal gehuisvest worden. Een woning is namelijk bedoeld voor de huisvesting van
één persoon en diens huishouden. Als u zonder toestemming arbeidsmigranten huisvest is er
sprake van “strijdig gebruik”. In bepaalde gevallen kan door een vergunning afgeweken worden
van het bestemmingsplan. Of u in uw woning arbeidsmigranten kunt huisvesten en of u daarvoor een vergunning nodig heeft, verschilt per geval.
Handhaving
We besteden veel tijd aan toezicht en handhaving op goede huisvesting van arbeidsmigranten.
Toezichthouders van de gemeente controleren regelmatig verschillende adressen waar huisvesting plaatsvindt, ook als deze niet gemeld zijn. Als een overtreding geconstateerd wordt
loopt u de kans dat u de huisvesting binnen afzienbare tijd moet beëindigen. Als u hier geen
gehoor aan geeft kan de gemeente Bernheze dwangsommen gaan innen. Een dwangsom is
een soort van geldboete om u te bewegen de huisvesting ongedaan te maken.
BRP
Een persoon moet zich (persoonlijk) op grond van de wet Basisregistratie Personen (BRP) inschrijven in de gemeente waar betrokkene zijn woonverblijf heeft. De eisen voor inschrijving
zijn: rechtmatig verblijf, beschikken over een woonadres in de gemeente, tenminste twee derde
van de tijd gedurende een half jaar in Nederland verblijven en in het bezit zijn van een identiteitsdocument. Is een persoon al ingeschreven in de BRP en verhuist betrokkene van het ene
naar het andere adres in Nederland dan moet hij een adreswijziging doorgeven in zijn woongemeente.

