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BEKNOPTE MOTIVERING

Seizoenarbeid is, gezien de huidige en te verwachten toekomstige demografische uitdagingen 
en veroudering van de bevolking in de EU, maar ook vanwege de belangrijke tekorten op het 
niveau van de beroepsbevolking, structureel niet meer uit de Europese Unie weg te denken. 

Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op 
seizoenarbeid bevat een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf in de EU, en 
geeft aan welke de rechten zijn van seizoenarbeiders uit derde landen. 

De rapporteur benadert de richtlijn vanuit de optiek van integratie van de genderdimensie en 
is in dit verband enerzijds verheugd over de stimulansen die geboden worden voor cyclische 
migratie en anderzijds ongerust over de precaire situatie waarin seizoenarbeiders, en met 
name vrouwen, zich vaak bevinden.

Hoewel het moeilijk is de hand te leggen op nauwkeurige statistische gegevens, staat vast dat 
veel migranten vrouwen zijn, en moeten we onderkennen dat dit een verschijnsel is waar 
serieus rekening mee moet worden gehouden willen we tot een doeltreffende beheersing van 
de migratiestromen komen, waaronder die gericht op seizoenarbeid. 

In veel landen zijn met name vrouwen kwetsbaar vanwege armoede, onvoldoende 
verzekeringsdekking en sociale bijstand, onvoldoende opleiding, onvoldoende financiële 
middelen en onvoldoende informatie over hun rechten. Daarnaast krijgen vrouwen te maken 
met vooroordelen en stereotypen vanwege geslacht, ras, huidskleur en/of godsdienst, en met 
andere vormen van discriminatie. Al deze verschijnselen en de daarvan afgeleide problemen 
bemoeilijken hun het leven vooral wanneer ze als seizoenarbeiders werken, in het bijzonder 
wanneer ze ook voor de opvoeding van hun minderjarige kinderen moeten zorgen.

De sectoren waarin vrouwen vaak als seizoenarbeider werkzaam zijn, zijn de landbouw 
(tijdens de zaai- en oogstperioden) en het toerisme (tijdens de vakantieperiode). Vaak wordt 
echter van ze verwacht dat ze daarnaast, zonder dat dit in de overeenkomst voor seizoenarbeid 
staat vermeld, als hulp in de huishouding of verleners van zorg aan ouderen, gehandicapten of 
kinderen aan de slag gaan.  De wisselende behoeften, stimulansen, uitdagingen en rechten van 
de migrerende beroepsbevolking, in het bijzonder seizoenarbeiders, moeten niet leiden tot 
instandhouding van de bestaande verschillen in beloning en voorwaarden.
In dit advies wordt met name gewezen op het belang van bescherming van kinderen die in 
tehuizen zijn ondergebracht, alsook op het belang van eerbiediging en bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van zwangere vrouwen, vrouwen die pas zijn bevallen en 
vrouwen die borstvoeding geven.

Vrouwelijke seizoenarbeiders moeten op de hoogte zijn van hun rechten en van de 
voorwaarden in hun arbeidsovereenkomsten, en van de aard van het werk dat ze moeten 
verrichten, om te voorkomen dat ze tegen hun wil extra uren moeten werken als hulp in de 
huishouding of als zorgverleners, of worden verhandeld of in de porno-industrie 
terechtkomen. Vrouwelijke seizoenarbeiders zijn vaak extra kwetsbaar omdat ze niet op de 
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hoogte zijn van de klachtenmechanismen of aarzelen deze te gebruiken uit angst voor 
repercussies in eventuele toekomstige arbeidsbetrekkingen. 

Wat derhalve nodig is, is een duidelijke definiëring van en voorlichting met betrekking tot de 
rechten en plichten van seizoenarbeiders in die sectoren van de economie die aan de criteria 
voor seizoenarbeid voldoen, teneinde arbitraire of tot uitbuiting en/of misbruik leidende 
arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Daarnaast wordt aangedrongen op een goed juridisch 
kader voor bescherming van seizoenarbeiders, gecoördineerde maatregelen en stelselmatige 
controles door de bevoegde autoriteiten, gericht op de vaststelling van bindende 
minimumnormen voor billijke beloningsniveaus, goede huisvesting en gezonde 
levensomstandigheden. 

De informatie betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf, de gedetailleerde 
omschrijving van de rechten van seizoenarbeiders en alle vereiste bewijsstukken moeten 
beschikbaar zijn in de moedertaal van de seizoenarbeiders, en indien er extra toelichting nodig 
is, dient hiervoor een tolk ter beschikking te zijn, zodat analfabetisme, in het bijzonder onder 
vrouwen, er niet toe leidt dat zaken niet goed worden begrepen. Indien seizoenarbeiders 
volledig van hun rechten op de hoogte zijn, wordt het gebruik van rechtsmiddelen, indien hun 
rechten niet worden gerespecteerd of ze seksueel of anderszins worden misbruikt, 
gemakkelijker.

Dit advies steunt ook de pogingen gericht op empowerment van vrouwelijke seizoenarbeiders 
via speciaal op hen gerichte (bij)scholings- en ondersteuningsprogramma's. Middels passende 
instrumenten, de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten en gecoördineerde 
acties van vakbonden en andere organisaties en derde landen kunnen kennis en vaardigheden 
stelselmatig op een hoger plan worden gebracht, en kan tot een betere 'doorstroming' en een 
cyclische migratie worden gekomen, hetgeen in het belang is van zowel de EU, als de derde 
landen en de seizoenarbeiders. Hierbij gaat het enerzijds om verhoging van de productiviteit, 
versterking van het concurrentievermogen en méér economische groei in de lidstaten, wat 
aansluit bij de doelstellingen van de strategie EU-2020 voor een socialer Europa, en 
anderzijds om bescherming van de burgers van derde landen die als seizoenarbeider aan de 
slag willen.   

Tot slot vestigt het advies ook de aandacht op de noodzaak van introductie van 
'genderbudgettering' in en bij de uitvoering van de nationale begrotingen, waarmee enerzijds 
voor voldoende middelen wordt gezorgd en anderzijds wordt gewaarborgd dat programma's 
en stimulansen stelselmatig worden gemonitord en afgerekend op resultaten, ter bescherming 
van de rechten van permanente en seizoenarbeiders, en ter vergroting van de sociale cohesie. 

Het stelsmatig verzamelen van statistische gegevens over seizoengebonden migratie van 
vrouwen is de beste basis voor het ontwikkelen en implementeren van passend beleid voor het 
aangaan en oplossen van de uitdagingen en problemen rondom dit verschijnsel.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
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in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De richtlijn beoogt een bijdrage te 
leveren aan de bestrijding van illegale 
migratie, zwart werk en de parallelle 
economie, d.w.z. door maffianetwerken en 
netwerken van georganiseerde misdaad 
ontwikkelde en in stand gehouden 
verschijnselen waar vooral kwetsbare 
vrouwen en kinderen het slachtoffer van 
worden. 

Or. el

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De richtlijn dient rekening te 
houden met het feit dat een groot deel van 
de seizoenmigranten die elk jaar naar de 
EU komen vrouwen zijn uit derde landen, 
waar volgens rapporten van de VN, de 
OESO, het Internationaal Arbeidsbureau 
en andere organisaties sprake is van 
armoede, analfabetisme en een lage 
levensstandaard.

Or. el
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) De richtlijn dient ook oog te 
hebben voor de moeilijkheden waar 
vrouwelijke seizoenarbeiders, en met 
name vrouwen met kleine kinderen, mee 
te maken krijgen naast de problemen op 
het vlak van de aanpassing aan een nieuw 
land en een nieuwe arbeidsomgeving, 
zoals vooroordelen, stereotypen op basis 
van geslacht, ras, huidskleur en 
godsdienst, en andere vormen van 
discriminatie. 

Or. el

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Seizoenarbeiders, en vooral 
vrouwen, die naast hun vantevoren 
overeengekomen seizoenarbeid vaak 
gedwongen worden extra werk te 
verrichten als hulp in de huishouding of 
als verleners van zorg aan ouderen, kleine 
kinderen en/of gehandicapten, of zelfs 
verplicht worden andere diensten, zoals in 
de porno-industrie, te verrichten, dienen 
op de hoogte te zijn van hun rechten en 
ook van het feit dat hun werk uitsluitend 
een seizoengebonden karakter heeft.

Or. el
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De bevoegde autoriteiten dienen 
regelmatig controles te houden en de 
geschiktheid te beoordelen van de 
huisvestings-, levens- en sanitaire 
omstandigheden van seizoenarbeiders, in 
het bijzonder van onderkomens waar ook 
kinderen wonen. De bevoegde 
inspectiediensten dienen het recht te 
hebben aanbevelingen te doen aan de 
werkgevers indien onregelmatigheden 
worden vastgesteld en de overtreders 
sancties op te leggen.

Or. el

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis)Vrouwelijke seizoenarbeiders 
worden vaak het slachtoffer van allerlei 
vormen van uitbuiting door hun 
werkgevers (seksuele uitbuiting, het 
gedwongen moeten verrichten van extra 
werk, overschrijding van het 
overeengekomen aantal uren, slechte 
arbeidsomstandigheden of ongelijk loon 
voor gelijk werk). Er dient derhalve 
gezorgd te worden voor nauw contact 
tussen de landelijke autoriteiten, de 
plaatselijke autoriteiten en vakbonds-
en/of andere organisaties met het oog op 
samenwerking voor het ontwikkelen van 
passende empowerment-, na- en 
bijscholings-, en 
ondersteuningsprogramma's voor zowel 
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manelijke, als vrouwelijke 
seizoenarbeiders, en het vaststellen van 
mechanismen om deze problemen aan te 
pakken.

Or. el

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5, lid 1, letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het bewijs dat zij een medisch 
onderzoek hebben ondergaan, en niet aan 
overdraagbare ziekten lijden en gezond 
zijn;

Or. el

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen een aanvraag 
afwijzen indien de werkgever reeds bestraft 
is op grond van de nationale wettelijke 
bepalingen inzake zwartwerk en/of illegale 
arbeid. 

3. De lidstaten kunnen een aanvraag 
afwijzen indien de werkgever reeds bestraft 
is op grond van de nationale wettelijke 
bepalingen inzake zwartwerk en/of illegale 
arbeid en/of intimidatie, mishandeling of 
uitbuiting van de 
werkneemster/werknemer.

Or. el
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te zorgen dat informatie 
verkrijgbaar is over de voorwaarden voor 
toegang en verblijf, onder meer ook over 
de rechten en over alle bewijsstukken die 
moeten worden gevoegd bij een aanvraag 
om op het grondgebied van een lidstaat als 
seizoenarbeider te werken en te verblijven.

8. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te zorgen dat informatie 
verkrijgbaar is over de voorwaarden voor 
toegang en verblijf, onder meer ook over 
de rechten en over alle bewijsstukken die 
moeten worden gevoegd bij een aanvraag 
om op het grondgebied van een lidstaat als 
seizoenarbeider te werken en te verblijven.
Deze informatie moet aangeboden worden 
in een vorm die voor personen met elk 
opleidingsniveau helder en begrijpelijk is.

Or. el

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De lidstaten verplichten de werkgevers 
van seizoenarbeiders ertoe het bewijs te 
leveren dat de seizoenarbeiders op 
passende wijze worden gehuisvest. Indien 
de seizoenarbeiders huur moeten betalen 
voor hun huisvesting, mag de huurprijs niet 
buitensporig zijn in verhouding tot hun 
bezoldiging.

14. De lidstaten verplichten de werkgevers 
van seizoenarbeiders ertoe het bewijs te 
leveren dat de seizoenarbeiders op 
passende wijze worden gehuisvest en 
wijzen een bevoegde persoon of dienst aan 
die:

(i) stelselmatige controles doorvoert en de 
geschiktheid van de huisvesting 
beoordeelt, 
(ii) aanbevelingen doet aan de werkgever, 
en
(iii) sancties oplegt aan werkgevers die 
zich niet aan de aanwijzingen houden.
 Indien de seizoenarbeiders huur moeten 
betalen voor hun huisvesting, mag de 
huurprijs niet buitensporig zijn in 
verhouding tot hun bezoldiging.
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Or. el

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het recht om, zonder gevolgen, 
extra werk, bovenop hetgeen in de 
overeenkomst voor seizoenarbeid is 
overeengekomen, te weigeren (bijv., in het 
geval van vrouwelijke seizoenarbeiders, 
huishoudelijk werk of verlening van zorg 
aan ouderen, kleine kinderen en/of 
mensen met een handicap, gedwongen 
werk in de porno-industrie). 

Or. el

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16, punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

welomschreven arbeidsvoorwaarden, onder 
meer betreffende loon, ontslag en regels 
inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk, zoals die voor seizoenarbeid zijn 
neergelegd in wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen geldende cao's in de lidstaat die 
hen op grond van deze richtlijn heeft 
toegelaten.

welomschreven arbeidsvoorwaarden, onder 
meer betreffende loon, ontslag en regels 
inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk, zoals die voor seizoenarbeid zijn 
neergelegd in wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen geldende cao's in de lidstaat die 
hen op grond van deze richtlijn heeft 
toegelaten, zonder discriminatie op grond 
van geslacht, en met volledige 
inachtneming van de regels inzake 
bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van vrouwelijke 
seizoenarbeiders die zwanger zijn, net zijn 
bevallen of borstvoeding geven..
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Or. el

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat derden die 
er overeenkomstig de door het nationale 
recht vastgelegde criteria een rechtmatig 
belang bij hebben toe te zien op de 
naleving van deze richtlijn, namens of 
samen met een seizoenarbeider, met diens 
instemming, elke mogelijke civiele of 
administratieve procedure kunnen 
aanspannen om de naleving van deze 
richtlijn af te dwingen.

De lidstaten zorgen ervoor dat derden die 
er overeenkomstig de door het nationale 
recht vastgelegde criteria een rechtmatig 
belang bij hebben toe te zien op de 
naleving van deze richtlijn, namens of 
samen met een seizoenarbeider, met diens 
instemming, elke mogelijke civiele of 
administratieve procedure kunnen 
aanspannen om de naleving van deze 
richtlijn af te dwingen. De lidstaten 
informeren de seizoenarbeiders over het 
bestaan van klachtenregelingen via 
dewelke zij zich indien hun rechten 
worden geschonden of indien zij worden 
mishandeld of geïntimideerd tot het 
gerecht kunnen wenden.

Or. el

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis 

Programma's voor sociale integratie in de 
landen van ontvangst

De lidstaten zorgen voor speciale, 
versnelde programma's en maatregelen 
voor doeltreffende voorlichting aan zowel 
mannelijke, als vrouwelijke 
seizoenarbeiders, en voor het aanleren 
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van basiskennis van de taal van het land 
van ontvangst. De seizoenarbeiders 
moeten over elementaire kennis van de 
arbeidsvoorwaardenwetgeving, de 
cultuur, en de zeden en gewoonten 
beschikken van de Europese samenleving 
waar zij gaan wonen en werken, teneinde 
te komen tot wederzijds respect en begrip 
voor de onderlinge verschillen, en, in het 
verlengde daarvan, tot een groter 
aanpassingsvermogen en een betere 
integratie, hetgeen in het belang is van 
zowel de seizoenarbeiders, als de landen 
van ontvangst, en bijdraagt aan 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de strategie EU-2020.

Or. el


