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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
 
Elke vier jaar maakt de nationale politie in opdracht van het College van procureurs-
generaal een nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit. Het eerste 
verscheen in 2004. Het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 is een analyse van de huidige en 
verwachte toekomstige situatie van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het 
doel van het dreigingsbeeld is een onderbouwing te leveren voor de prioritering in de 
aanpak van de georganiseerde criminaliteit en het signaleren van nieuwe 
ontwikkelingen op dit terrein. Het gaat daarbij niet alleen om de meer traditionele 
vormen van georganiseerde criminaliteit zoals drugshandel, witwassen, mensenhandel 
en -smokkel, maar ook om minder bekende vormen van georganiseerde criminaliteit 
zoals wapenhandel, skimmen, kinderpornografie, vals geld en allerlei vormen van 
cybercrime.  
De Nationale Politie heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht een 
dreigingsbeeld te maken voor het thema Mensenhandel Overige uitbuiting. Onder 
overige uitbuiting wordt in deze rapportage drie categorieën van uitbuiting verstaan, 
te weten arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening. Dit 
rapport vormt de basis voor de paragraaf Arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en 
gedwongen dienstverlening in het rapport Nationaal Dreigingsbeeld 2017 van de 
nationale politie.1  
De onderstaande analyse wordt zoveel mogelijk naar categorie van uitbuiting 
gespecificeerd. Daar waar dit niet mogelijk is of daar waar de analyse betrekking heeft 
op alle drie de categorieën wordt de term “overige uitbuiting” aangehouden. 
 

1.2 Strafrechtelijk kader van overige uitbuiting 
Mensenhandel maakt een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de 
lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers. Het delict heeft bovendien een 
ondermijnend karakter, onder andere door de enorme financiële profijttrekking die 
daarvan het gevolg is. Sinds 1 januari 2005 is mensenhandel buiten de seksindustrie 
strafbaar gesteld. Het strafrechtelijke kader wordt gevormd door artikel 273f van het 
wetboek van strafrecht, met name lid 1 sub 1 , sub 4 en sub 6, en lid 2.  
  

                                              
1 Voor het rapport Nationaal Dreigingsbeeld 2017, zie: www.politie.nl/ndb2017. 
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Artikel 273f wetboek van strafrecht, lid1 sub 1 , sub 4 en sub 6, en lid 2.  
 
1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste zes 

jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:  

Sub 1 degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door 
dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan 
wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door 
misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of 
voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die 
ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van 
uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;  

Sub 4 degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of 
beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn 
organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden 
enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat 
die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of 
zijn organen beschikbaar stelt;  

Sub 6 degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;  

2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere 
vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, 
slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken.  

Bij het strafrechtelijke kader is het non-consent-principe zoals verwoord in het Protocol 
to prevent, suppress and punish trafficking in persons van the United Nations van 
belang. Het non-consent-principe houdt in dat eventuele toestemming van het 
slachtoffer van mensenhandel irrelevant is, wanneer kan worden aangetoond dat er 
voldaan is aan de bestanddelen van mensenhandel.2 

1.2.1 Categorisering van overige uitbuiting 
Onder overige uituiting worden verschillende vormen van uitbuiting verstaan. De 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel maakt een onderscheid tussen drie categorieën 
van uitbuiting buiten de seksindustrie, te weten (1) arbeidsuitbuiting; (2) gedwongen 
dienstverlening; en (3) criminele uitbuiting.3  
 
Arbeidsuitbuiting 
Arbeidsuitbuiting heeft betrekking op de uitbuiting die plaatsvindt in het domein van 
werk en inkomen. Van der Leun en Vervoorn typeren arbeidsuitbuiting als “uitbuiting 
van een ander door gedwongen of verplichte arbeid of diensten waarbij sprake is van 
een sterke inperking van de vrije keuze.”4 Volgens het ministerie van SZW gaat het bij 
arbeidsuitbuiting om een combinatie van ernstige en vaak onmenselijke situaties op de 
werkvloer zoals onderbetaling en fysieke/psychische druk.5 Kenmerkend voor 
arbeidsuitbuiting is een stapeling van factoren zoals onderbetaling, lange werktijden, 
                                              
2 United Nations (2000), Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and 
children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime. 
3 Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (2013). Mensenhandel. Negende rapportage van de 
Nationaal rapporteur. Den Haag. 
4 Van der Leun, J. &  Vervoorn (2004) Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland. Een inventariserende literatuurstudie in het 
kader van de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel. Den Haag. 
5 Ministerie van SZW (2010) Factsheet Arbeidsuitbuiting op Nederlandse werkvloeren. Den Haag. 
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slechte huisvesting, intimidatie en fysieke/psychische druk die leiden tot meervoudige 
afhankelijkheid van het slachtoffer.6 
 
Gedwongen dienstverlening 
Onder gedwongen dienstverlening verstaat de Nationaal Rapporteur alle diensten die 
onder dwang moeten worden verricht. Hierbij kan het gaan om verschillende vormen 
van dienstverlening waar geen arbeidsverhouding aan ten grondslag ligt, zoals het 
onder dwang moeten afsluiten van telefoonabonnementen, het onder dwang moeten 
bedelen of het gedwongen verrichten van allerlei klussen in of rondom het huis.  
 
Criminele uitbuiting 
Bij criminele uitbuiting gaat het om het uitbuiten van individuen door hen strafbare 
feiten te laten plegen, zoals zakkenrollen, winkeldiefstal, drugshandel en soortgelijke 
strafbare feiten waarmee financieel gewin is gemoeid. Daarnaast schaart de Nationaal 
rapporteur ook het gedwongen aanvragen en vervolgens (in grote mate) afstaan van 
uitkeringen en voorzieningen (uitkeringsfraude) onder criminele uitbuiting. 

1.2.2 Ontwikkelingen in de rechtspraak 
In het Wetboek van Strafrecht is ‘uitbuiting’ niet een vastomlijnd begrip. De wet kent 
een niet-limitatieve opsomming van hetgeen ten minste onder ‘uitbuiting’ moet 
worden verstaan. Met deze formulering stelde de wetgever zich ten doel de rechter 
ruimte te laten bij het invullen van het begrip uitbuiting.7 Ook de EU-Richtlijn 
Mensenhandel bevat geen definitie van uitbuiting. Ook hier moet een opsomming van 
vormen van uitbuiting volstaan.  
 
De Hoge Raad heeft op 27 oktober 2009 een arrest gepubliceerd dat gezien kan worden 
als richtinggevend voor de aanpak van arbeidsuitbuiting. De Hoge Raad heeft in het 
Chinese horeca-arrest criteria aangereikt waarmee kan worden beoordeeld of sprake is 
van uitbuiting. De Hoge Raad stelt dat of er al dan niet sprake is van uitbuiting in de zin 
van artikel 273f Sr niet in algemene termen is te beantwoorden, maar sterk is verweven 
met de omstandigheden van het geval. Daarbij dienen elementen als de aard en duur 
van de tewerkstelling, de beperkingen die het voor het slachtoffer meebrengt en het 
economisch voordeel dat door de tewerksteller wordt behaald in ogenschouw te 
worden genomen. De in de Nederlandse maatschappij geldende maatstaven dienen als 
referentiekader te worden gehanteerd en voor de vervulling van de delictsomschrijving 
is het bovendien niet nodig dat het slachtoffer daadwerkelijk wordt uitgebuit. Verder 
is voor de vraag of er sprake is van ‘misbruik van een kwetsbare positie’, de schuldvorm 
voorwaardelijk opzet voldoende.8 9 
 
Het criterium van de Hoge Raad is in de rechtspraak na het arrest van groot belang 
gebleken en heeft bijgedragen aan harmonisatie van rechtspraak op het gebied van 
uitbuiting buiten de seksindustrie. Wel kent het criterium beperkingen. Zo zijn de 
criteria, hoewel nog steeds relevant, minder bruikbaar in de situatie waarin de 

                                              
6 Abraham, van Soomeren, van Dijk en Rijken (2015). Nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting, een veelkoppig monster. 
Onderzoek naar nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting en hoe Europese informatie hierover systematisch kan worden 
uitgewisseld. DSP-groep, Amsterdam. 
7 Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (2013).Mensenhandel. Negende rapportage van de 
Nationaal rapporteur. Den Haag. 
8 Hoge Raad 27 oktober 2009, LJN BI7099; BI7097 
9 Deze overwegingen zijn in recente arresten van de HR herhaald, te weten in:ECLI:NL:HR:2015:3309 
(veronderstelling uitbuiting vereist voor bewijs subonderdeel 4) en ECLI:NL:HR:2016:554 (uitbuiting impliciet 
onderdeel van delictsomschrijving subonderdeel 4). 
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werkzaamheden op zichzelf bezien minder ernstig zijn, maar wel sprake is van 
aanzienlijke dwang.10 
 
In 2013 is een aantal significante wijzigingen doorgevoerd in artikel 273f Sr en het 
strafvorderlijk beleid ten aanzien van mensenhandel. Zo is per 1 april 2013 de maximale 
strafbedreiging voor mensenhandel verhoogd. Mensenhandel gepleegd vanaf die 
datum, en zonder strafverzwarende omstandigheden, kan bestraft worden met een 
maximum gevangenisstraf van twaalf jaar. Tot 1 april 2013 was dit acht jaar. Verder zijn 
-  als gevolg van de implementatie van de Europese richtlijn inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan - per 15 
november 2013 gedwongen bedelarij en uitbuiting van strafbare activiteiten expliciet 
opgenomen in artikel 273f Sr. Voorts hebben in 2013 alle rechtbanken en 
gerechtshoven mensenhandelzaken bij een beperkt aantal gespecialiseerde rechters 
en raadsheren ondergebracht. Dit moet ervoor zorgen dat rechters 
mensenhandelzaken op een meer eenduidige manier afhandelen.11 
 
In de rechtspraak wordt evenwel nog steeds verschillend omgegaan met zaken van 
uitbuiting buiten de seksindustrie. Vooral over de vraag hoe artikel 273f lid 1 onder 4 
Sr moet worden uitgelegd, bestaat geen eenduidigheid. Waar het verlenen van 
diensten in de prostitutie onder dwang altijd uitbuiting betreft, is daarvan bij werk 
en/ofdienstverlening buiten de seksindustrie niet altijd sprake. Esser & Dettmeijer-
Vermeulen12 signaleren ten aanzien van de uitleg van subonderdeel 4 in 
mensenhandelzaken buiten de seksindustrie dat zowel een restrictieve als extensieve 
interpretatie in de rechtspraak naar voren komt. In een artikel maken zij dit inzichtelijk 
aan de hand van twee zaken waarin verdachten terecht staan voor het onder dwang 
laten afsluiten van telefoonabonnementen.13 In het ene geval - arrest van het hof 
Arnhem-Leeuwarden - komt het niet tot een veroordeling voor mensenhandel, in het 
andere geval - het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant - wel (vier jaar 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf). Hieruit blijkt dat rechters een restrictieve of juist 
een brede uitleg van artikel 273f lid 1 sub 4 Sr hanteren.  
 
Per 1 april 2016 is een nieuwe richtlijn voor strafvordering mensenhandel in werking 
getreden. Hierin zijn de twee tot dan toe bestaande richtlijnen mensenhandel (in de zin 
van seksuele uitbuiting en in de zin van dienstbaarheid en arbeidsuitbuiting) 
samengevoegd en geactualiseerd. Zo is de richtlijn uitgebreid met straftabellen voor 
gedwongen bedelarij en uitbuiting van strafbare activiteiten, die per 15 november 2013 
expliciet in artikel 273f zijn opgenomen. Ook wordt in de richtlijn meer aandacht 
besteed aan minderjarige slachtoffers en bijzonder kwetsbare slachtoffers. 
 

1.3 Arbeidsuitbuiting in de praktijk: tussen uitbuiting en slecht werkgeverschap 
Niet elke melding van arbeidsuitbuiting en/of registratie van een mogelijk slachtoffer 
leidt tot een strafrechtelijk onderzoek. Het komt voor dat er te weinig 
                                              
10 Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (2013).Mensenhandel. Negende rapportage van de 
Nationaal rapporteur. Den Haag. 
11 CCV (2013) Infosheet Trends Arbeidsuitbuiting. Ontleend aan http://www.hetccv.nl/dossiers/arbeidsuitbuiting/landelijk---
trends-arbeidsuitbuiting 
12 Esser, L.B. & C.E. Dettmeijer-Vermeulen (2014) ‘Mensenhandel op een tweesprong. De omgang van rechters met de ruim 
geformuleerde mensenhandelgedraging in de delictsomschrijving van artikel 273f lid 1 sub 4 Sr 2.’ DD 2014/48. Den Haag. 
13 Esser, L.B. & C.E. Dettmeijer-Vermeulen (2015), 'Van aardbeien en telefoonabonnementen. Een nieuw 
beoordelingsschema voor het bewijs van uitbuiting buiten de seksindustrie?', Tijdschrift voor de Rechterlijke macht 
2015, p. 262-267. 
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opsporingsindicaties zijn, dat er geen sprake is van meervoudige afhankelijkheid of dat 
gedurende het opsporingsonderzoek besloten wordt af te zien van verdere vervolging. 
Het gaat hierbij om werkenden die niet in strikte zin worden uitgebuit (conform artikel 
273f) of waarvan dit – na overleg met het Openbaar Ministerie – (nog) niet bewijsbaar 
wordt geacht, maar die wel te maken hebben met onderbetaling, lange werkdagen, 
boetes, pesten op het werk en (seksuele) intimidatie, en als zodanig “ernstig worden 
benadeeld”. Werkgevers die arbeidswetten moedwillig overtreden, laten hun belangen 
zwaarder wegen dan die van hun werknemers. Met regelmaat gaan deze 
overschrijdingen gepaard met zorgelijke afhankelijkheidsrelaties, zoals het verplicht 
afnemen van door de werkgever geregelde slechte en te dure huisvesting en 
vrijheidsbeperking. Deze vorm van slecht werkgeverschap voldoet in sommige gevallen 
(net) niet aan de criteria die de wet en de jurisprudentie voorschrijven voor een 
succesvolle strafrechtelijke vervolging ex art. 273f Sr. Het hangt er dan bijvoorbeeld net 
van af hoezeer de vrijheid wordt beperkt of hoe slecht de huisvesting is. Art. 273f Sr 
vergt bovenal steeds weer een casuistische benadering. Dit maakt dat het soms lastig 
is om zicht te krijgen op de precieze scheidslijn tussen uitbuiting en slecht 
werkgeverschap.  
 
Als strafrechtelijke vervolging niet mogelijk is, pakt de Inspectie SZW de overtreding 
van arbeidswetten bestuursrechtelijk aan. Deze aanpak past echter niet altijd bij het 
opzettelijke karakter van de overtreding of bij de maatschappelijke overtuiging dat er 
sprake is van uitbuiting. De Inspectie onderzoekt of zij die vormen op een andere 
manier kan aanpakken of dat de wetgeving moet worden aangepast.14 
 

1.4 Criminele uitbuiting: tussen slachtofferschap en mededaderschap 
Een knelpunt bij criminele uitbuiting is het (h)erkennen van criminele uitbuiting als 
mensenhandel. In lang niet alle gevallen waarin plegers van delicten feitelijk slachtoffer 
zijn van criminele uitbuiting wordt dit herkend en onderkend. Slachtoffers worden in 
dergelijke gevallen gezien en behandeld als daders in plaats van slachtoffers. Dit kan 
zeer ernstige gevolgen voor het slachtoffer hebben.15 De bedoeling vanuit het Europees 
recht is dat wanneer er sprake is van een uitbuitingssituatie er een mogelijkheid moet 
zijn niet over te gaan tot vervolging dan wel berechting. De ratio hierachter is dat het 
slachtoffer in plaats van gestraft, beschermd moet worden aangezien de daad onder 
dwang werd uitgevoerd. Deze slachtoffergeoriënteerde benadering is ook zichtbaar in 
het verdrag van de Raad van Europa (2005) neergelegde non-punishmentbeginsel. Dit 
verdrag regelt dat verdragspartijen moeten voorzien in de mogelijkheid om slachtoffers 
niet te straffen voor hun betrokkenheid bij illegale activiteiten, voor zover zij daartoe 
zijn gedwongen. Deze regeling is met name van belang in gevallen waarin sprake is van 
een vervaging van de grens tussen slachtofferschap en daderschap, of van een 
omkering van slachtoffer naar dader. In artikel 8 van Richtlijn 2011/36/EU is het bereik 
van dit beginsel uitgebreid met de mogelijkheid om niet te vervolgen.16 Op 12 april 2016 
hebben de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa in een gezamenlijke conferentie in Wenen (wederom) benadrukt dat de 
aanhouding en detentie van slachtoffers van mensenhandel met als oogmerk criminele 

                                              
14 Inspectie SZW (2015), Jaarverslag 2014. Den Haag 
15 Zie voor een voorbeeld hiervan: Dettmeijer-Vermeulen, C.E. & L.B. Esser, ‘Het mensenhandelslachtoffer als dader; 
een personele unie met grote gevolgen’, Strafblad 2013, p. 205-214 
16 Cleiren, T., J. van der Leun & M. van Meeteren (2015), ‘Beperkingen aan en dilemma’s van de slachtoffergerichte aanpak 
van mensenhandel; een blik op arbeidsuitbuiting.’ In: PROCES 2015 (94) 2. 
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uitbuiting in strijd is met de verplichting om slachtoffers te beschermen en te helpen.17 
Bovendien ontmoedigt het slachtoffers om mee te werken aan het strafrechtelijk 
onderzoek, wat uiteindelijk kan resulteren in de straffeloosheid van 
mensenhandelaars. Strafbaarstelling en de ervaring van de opsluiting en deportatie kan 
leiden tot secundaire victimisatie van slachtoffers van mensenhandel, verergerd door 
schaamte, machteloosheid en het gevoel van onrechtvaardigheid.18 
In Nederland biedt het non-punishment beginsel mogelijkheden tot het niet vervolgen 
van slachtoffers voor illegale activiteiten die zij onder dwang hebben gepleegd. Het 
non-punishment ziet op de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om te besluiten 
slachtoffers van mensenhandel niet te vervolgen (het opportuniteitsbeginsel), en voor 
de rechter om geen straf op te leggen voor delicten die zijn gepleegd in een 
uitbuitingssituatie (het rechterlijk pardon). Het Openbaar Ministerie kan dus besluiten 
niet te vervolgen, maar er is geen sprake van een verplichting tot seponeren.19 
Daarnaast heeft de rechter een mogelijkheid om niet tot bestraffing over te gaan. Hij 
kan gebruik maken van het rechterlijk pardon van artikel 9a Sr. Dit houdt in dat geen 
vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging volgt, maar dat de rechter gelet op de 
bijzondere omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd geen straf oplegt 
(schuldigverklaring zonder oplegging van straf). De rechter is hier overigens niet toe 
verplicht.20 

1.5 Afbakening van het onderzoek 
Het onderzoeksdomein van het NDB2017 is ‘georganiseerde criminaliteit’. Dit domein 
betreft delicten die (1) tot stand komen in de structurele samenwerking tussen 
personen, (2) worden gepleegd met het oog op het gezamenlijk behalen van financieel 
of materieel gewin, 3) met een maximale strafdreiging van vier jaar of meer. Het 
kenmerk ‘structurele samenwerking tussen personen’ betekent dat er sprake is van (de 
intentie tot) herhaald plegen van een delict of misdrijf, en bovendien van enige 
consistentie in de samenstelling van het samenwerkingsverband. Voor dit deelthema 
betekent het dat hoewel alle afgeronde opsporingsonderzoeken in de periode 2011-
2015 in het onderzoek worden betrokken, bij de analyse van de strafrechtelijke 
onderzoeken de focus ligt op zaken waarbij sprake is van meerdere verdachten. 
 
Het NDB2017 spitst zich toe op beleidsrelevante ontwikkelingen in de georganiseerde 
criminaliteit, die zich hebben voorgedaan sinds het verschijnen van het NDB2012.21 Dit 
betekent dat is afgezien van een complete beschrijving van aard en omvang van 
criminele verschijnselen, voor zover deze beschrijvingen van min of meer vastomlijnde 
algemene aspecten van organisatie en uitvoering van criminele verschijnselen tot 
dubbelingen zouden leiden met beschrijvingen uit het vorige NDB. 
De onderzoeksperiode die wordt gehanteerd voor de beschrijving van de recente 
ontwikkelingen is de periode 2011-2015. Daarnaast worden de verwachtingen over de 
toekomstige ontwikkelingen in de georganiseerde criminaliteit op dit thema voor de 
periode 2017-2021 geschetst.  

                                              
17 Zie ook: OSCE (2013), Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-
punishment provision with regard to victims of trafficking. Vienna: OSCE Office of the Special Representative and 
Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings. 
18 Council of Europe (2016). Ontleend aan http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/-/ending-the-criminalisation-
and-detention-of-victims-of-trafficking 
19 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. (2016 ). Zicht op kwetsbaarheid. Een 
verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel. Den Haag. 
20 Cleiren, T., J. van der Leun & M. van Meeteren (2015), ‘Beperkingen aan en dilemma’s van de slachtoffergerichte aanpak 
van mensenhandel; een blik op arbeidsuitbuiting.’ In: PROCES 2015 (94) 2. 
21 Dijk, F. van, M. Ganzinga, P. Plooij & R. Zoetekouw (2012). Overige uitbuiting 2007-2010. 
Criminaliteitsbeeldanalyse 2012. Driebergen: KLPD, Dienst Nationale Recherche. 
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De hoofdopdracht van het NDB2017 is het verrichten van een analyse van de huidige 
en toekomstige situatie en de belangrijkste kwetsbaarheden voor de Nederlandse 
samenleving in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Voor het bepalen van 
beleidsprioriteiten in Nederland kunnen internationale trends en ontwikkelingen mede 
van belang zijn. Met name bij het formuleren van verwachtingen over criminele 
verschijnselen voor de jaren 2017-2021 worden ontwikkelingen in het buitenland (voor 
zover relevant) meegenomen. Daarnaast worden in de deskresearch ook studies die 
betrekking hebben op de ons omringende landen betrokken. 
 

1.6 Doelstelling en vraagstelling 
Dit onderzoek geeft inzicht in de (toekomstige) ontwikkelingen op het thema overige 
uitbuiting en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Het onderzoek omvat vier 
onderzoeksvragen: 

1. Welke nieuwe ontwikkelingen hebben zich op het thema voorgedaan? (nieuw 
sinds het vorige NDB, en ontwikkelingen in aard en omvang die van belang zijn 
voor de strategische besluitvorming) 

2. Wat zijn de huidige gevolgen van het criminele verschijnsel voor de 
Nederlandse samenleving? 

3. Welke ontwikkelingen op het thema zijn te verwachten in de periode 2017-
2021?  

4. Wat zijn de te verwachten gevolgen van het criminele verschijnsel in de periode 
2017-2021? 

 
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt expliciet aandacht besteed aan  
zogenaamde thema-overstijgende werkzaamheden. Dit zijn enkele belangrijke 
werkwijzen die niet alleen binnen het thema van dit onderzoek een rol spelen, maar 
ook breder op het terrein van de georganiseerde criminaliteit van belang zijn. In de 
rapportage wordt in dit verband beschreven welke ontwikkelingen zich hebben 
voorgedaan en welke verwachtingen er zijn, ten aanzien van het:  
 
 

• gebruik van corruptie; 
• toepassen van digitale technologie voor criminele doeleinden;  
• vóórkomen van criminele uitbesteding;22 
• gebruik van excessief geweld. 
 

Verder wordt bij de behandeling van de ontwikkelingen rond daderschap gelet op de 
‘criminele veelzijdigheid van criminele samenwerkingsverbanden (csv’s)’, om 
zodoende inzichtelijk te maken in hoeverre csv’s op meerdere criminele terreinen 
actief zijn. 
  

                                              
22 Csv’s kunnen voor specifieke taken, voor bepaalde onderdelen van de criminele bedrijvigheid, anderen inhuren die op dit 
punt gespecialiseerd zijn en  zelfstandig opereren. Deze gang van zaken wordt ook wel aangeduid als criminal outsourcing of 
facilitating crime as a service. 
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1.7 Methodologische verantwoording 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is de volgende methode gehanteerd. 
 
Analyse van afgeronde strafrechtelijke onderzoeken en meldingen  
Om zicht te krijgen op de verschillende vormen van overige uitbuiting, de slachtoffers, 
de criminele samenwerkingsverbanden en hun modus operandi is allereerst een 
analyse gemaakt van alle afgeronde strafrechtelijke onderzoeken in de periode 2011-
2015. Deze opsporingsonderzoeken zijn verkregen via de Directie Opsporing van de 
Inspectie SZW (ISIS en Summ-it) en via de systemen (VROS en blue view) van het 
Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. In totaal zijn er 85 afgeronde 
opsporingsonderzoeken geanalyseerd. Ongeveer de helft van de afgeronde 
opsporingsonderzoeken (41 van de 85) heeft betrekking op arbeidsuitbuiting. Circa een 
derde deel van de afgeronde zaken betreft criminele uitbuiting, al dan niet in 
combinatie met arbeidsuitbuiting en en/of uitkerings- en PGB-fraude (32 van de 85). 
De overige zaken hebben betrekking op gedwongen dienstverlening. In deze categorie 
gaat het deels om uitbuiting die plaatsvindt in 1-op-1 afhankelijkheidsrelaties. Gezien 
de korte doorlooptijd van het project was het niet haalbaar om alle 
opsporingsonderzoeken aan een uitgebreide dossieranalyse te onderwerpen. Aan de 
hand van de processen-verbaal van de opsporingsonderzoeken die door Inspectie SZW 
zijn uitgevoerd is een eerste analyse gemaakt van: (1) de aard en omvang van overige 
uitbuiting; (2) aantallen en kenmerken van slachtoffers en verdachten; (3) sectoren 
waarin de uitbuiting plaatsvindt; (4) criminele samenwerkingsverbanden en criminele 
nevenactiviteiten; en (5) de werkwijzen die worden gehanteerd. Deze analyse is gedaan 
aan de hand van een voorgedefinieerd formulier. Daar de focus van het onderzoek ligt 
op het achterhalen van trends en ontwikkelingen die nieuw zijn ten opzichte van het 
vorige NDB, is op basis van deze eerste analyse in kaart gebracht in hoeverre er sprake 
is van opsporingszaken waarin nieuwe trends en ontwikkelingen zijn waar te nemen. 
Een aantal van deze zaken die in dit opzicht als “exemplarisch” zijn te beschouwen, is 
dieper geanalyseerd en een aantal voorbeelden van dit soort zaken is in de rapportage 
opgenomen. 
Verder is het aantal meldingen inzake uitbuiting die bij de Inspectie SZW in de periode 
2011-2015 is binnengekomen in kaart gebracht.   
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Survey en Group decision room 
Om een aanvullend beeld te krijgen van de nieuwe ontwikkelingen in de aard en 
omvang die zich hebben voorgedaan ten opzichte van het vorige NDB en om de 
toekomstverwachtingen in beeld te krijgen is een online survey gehouden onder 
deskundigen en is er een Group decision room (GDR) met deskundigen georganiseerd. 
Deskundigen uit diverse organisaties zijn uitgenodigd om in een 
versnellingskamersessie met elkaar in discussie te gaan over a) de belangrijkste trends 
en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsuitbuiting sinds de vorige NDB; b) de 
huidige maatschappelijke gevolgen; c) de toekomstige trends en ontwikkelingen voor 
de periode 2017-2021; en d) de verwachte gevolgen in het jaar 2021. De gehanteerde 
methode is als volgt: met behulp van Meetingsphere software is een open 
internetconsultatie gehouden waarbij een brede groep van 80 deskundigen een viertal 
onderzoeksvragen is voorgelegd (circa 20 respondenten hebben de vragenlijst 
ingevuld). Met een kleinere groep van 15 deskundigen is vervolgens een uitgebreide 
GDR-sessie gehouden, waarbij is voortgeborduurd op de resultaten uit de online 
survey-ronde. Om een toekomstverkenning te maken van het thema is gebruik 
gemaakt van een open scenariomethode. Hierbij werd aan de deelnemers gevraagd op 
een beargumenteerde wijze te komen tot scenario’s, waarbij de factoren die de 
totstandkoming van het scenario beïnvloeden werden geëxpliciteerd. Na afloop is een 
verslag van de bijeenkomst bij de deelnemers teruggelegd. 
De volgende respondenten hebben de online survey beantwoord: twee medewerkers 
van het Functioneel Parket, een Wetenschappelijk onderzoeker, een medewerker van 
de FNV, een medewerker van Fairwork, vier medewerkers van de Inspectie SZW, een 
medewerker van het Ministerie SZW, een medewerker van de politieacademie, een 
medewerker van de Politie Noord-Holland, een medewerker van de Politie Midden en 
West Brabant, team AVIM, een medewerker van Eurojust, een medewerker van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, een medewerker van het CCV, een medewerker 
van het RIEC Zeeland West-Brabant & Oost-Brabant, een medewerker van de Nationaal 
Rapporteur, een medewerker van AVIM.  
De volgende deelnemers hebben in de GDR-bijeenkomst geparticipeerd:: een officier 
van Justitie van het Functioneel Parket (een andere respondent dan in de online-
survey), een Wetenschappelijk onderzoeker (een andere respondent dan in de online 
survey), een medewerker van de FNV, een medewerker van CoMensHa, een 
medewerker van Fairwork, 5 medewerkers van de Inspectie SZW (deels dezelfde als in 
de online survey), een medewerker van het Ministerie SZW, twee medewerkers van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een medewerker van Eurojust. 
 
Deskresearch 
Om een beeld te krijgen van de omvang (hoofdstuk 2) van overige uitbuiting is een 
literatuurstudie verricht. Daarnaast is een literatuurstudie verricht voor het in kaart 
brengen van de internationale ontwikkelingen (hoofdstuk 5). Voorts is aan de hand van 
deskresearch nagegaan in hoeverre de resultaten uit de geanalyseerde 
opsporingsonderzoeken en de input van de respondenten overeenkomen met 
bevindingen uit andere bronnen, zoals  de literatuur, media en/of relevante 
databestanden. Tot slot is de literatuurstudie gebruikt ter aanvulling van de data in de 
hoofdstukken 3, 4 en 6.  
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Leeswijzer 
Onderliggend rapport is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de 
omvang van uitbuiting in Nederland, waarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in 
afgeronde strafrechtelijke onderzoeken en hun betrokkenen (met name daders en 
slachtoffers). Vervolgens richt hoofdstuk 3 zich op ontwikkelingen in de aard van de 
verschillende types uitbuiting. Hierbij wordt gekeken naar slachtoffers, criminele 
samenwerkingsverbanden, modus operandi en thema-overstijgende werkwijzen. 
Zowel voor omvang als aard ligt de focus op nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van 
het NDB2012. Nieuwe fenomenen worden aan de hand van verschillende casussen 
beschreven.  
 
In hoofdstuk 4 staan de gevolgen van uitbuiting voor de samenleving centraal. Hierbij 
is achtereenvolgens aandacht voor gevolgen voor het individu, het bedrijfsleven, de 
overheid, het systeem en de leefomgeving. Vervolgens richt hoofdstuk 5 zich op 
internationale ontwikkelingen, waarbij allereerst wordt gekeken naar het algemene 
beeld en daarna meer specifiek naar ontwikkelingen in landen om ons heen. In 
hoofdstuk 6 worden toekomstverwachtingen aangaande aard en omvang van 
uitbuiting geschetst voor de periode 2017-2021. Daarnaast is aandacht voor de 
consequenties die deze ontwikkelingen hebben op de aanpak van uitbuiting. Het 
rapport sluit af met een conclusie waarin de belangrijkste bevindingen worden 
herhaald en aan elkaar verbonden. 
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2 Ontwikkelingen in de omvang 

2.1 Ontwikkelingen in het aantal opsporingszaken 
Mensenhandel is een delict waar voor plegers weinig risico’s aan kleven en dat hoge 
opbrengsten genereert. De economische crisis heeft de vraag en aanbod op de illegale 
arbeidsmarkt doen toenemen, waarvan door georganiseerde groepen gebruik wordt 
gemaakt.23 De aanpak van mensenhandel staat hoog op de Europese agenda. De Raad 
van Europa heeft opgeroepen meer aandacht te besteden aan mensenhandel met als 
oogmerk arbeidsuitbuiting.24 Daarnaast is de aanpak van arbeidsuitbuiting een 
belangrijke prioriteit voor Nederland binnen haar voorzitterschap voor de Europese 
Unie in de eerste helft van 2016. In Nederland heeft de Taskforce Mensenhandel 
arbeids- en overige uitbuiting als prioriteit benoemd in haar derde termijn (tot 2017).25 

Bij de Inspectie SZW heeft de aanpak van arbeidsuitbuiting sinds 2012 een hoge 
prioriteit.26 Dit heeft geleid tot een toename van het aantal strafrechtelijke 
onderzoeken overige uitbuiting dat bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Inspectie SZW) in de periode 2011-2015 is afgerond, namelijk 58. Daarnaast zijn er 
medio 2016 nog 13 lopende onderzoeken.  
 
Een zoekslag naar criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening 
(hennepkwekerij/ gedwongen drugstransport / gedwongen diefstal / gedwongen 
afsluiten van telefoonabonnementen) in systemen van het Expertisecentrum 
Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) levert begin 2016 nog eens 27 afgeronde en 
11 lopende onderzoeken op. Omdat de informele afspraak is dat de politie dergelijke 
onderzoeken oppakt, gaat het hierbij om zaken die niet door Inspectie SZW zijn 
uitgevoerd. In het kader van dit Nationaal Dreigingsbeeld zijn zowel de afgeronde 
opsporingsonderzoeken van Inspectie SZW als die van de politie, in de periode 2011-
2015 geanalyseerd.27 
 
Uit bovenstaande blijkt dat, ten opzichte van het vorige NDB, een duidelijke stijging in 
het aantal onderzoeken zichtbaar is. Waar in de periode 2007-2010 nog sprake was van 
13 strafrechtelijke onderzoeken is dat aantal in de periode 2011-2015 opgelopen naar 
85 afgeronde onderzoeken. Dit zijn ruim 6,5 keer zoveel onderzoeken als in de vorige 
onderzoeksperiode.  
 
Naast de stijging in het aantal opsporingszaken valt de verandering in het soort 
onderzoeken op. Ondanks dat in de huidige periode een groot deel van de 
onderzoeken– net als in het vorige NDB – arbeidsuitbuiting betreft (namelijk 41), is in 
de huidige periode een zeer duidelijke stijging in het aantal onderzoeken naar criminele 
uitbuiting en gedwongen dienstverlening zichtbaar. In de vorige onderzoeksperiode is 
één onderzoek naar gedwongen dienstverlening gedaan, waarbij het onder dwang 
afsluiten van telefoonabonnementen centraal stond. In de huidige periode is dit aantal 
opgelopen tot 12 afgeronde onderzoeken naar gedwongen dienstverlening: zeven 
                                              
23 Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (2013).Mensenhandel. Negende rapportage van de 
Nationaal rapporteur. Den Haag. 
24 Council of Europe (2015), 4th General Report on the activities of GRETA. Straatsburg. 
25 Task Force Mensenhandel (2014) Agenda derde termijn (2014-2016). 
26 Inspectie SZW (2015). Ontleend aan http://www.inspectieszw.nl/Images/Wat-doet-de-Inspectie-SZW_tcm335-326452.pdf 
27 Hierbij gaan we op de opsporingsonderzoeken die door de politie zijn uitgevoerd wat minder uitgebreid in dan op de 
onderzoekszaken van Inspectie SZW, omdat we minder informatie hebben over de onderzoeken van de politie. 
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onderzoeken van Inspectie SZW en nog eens vijf politieonderzoeken. In de zeven 
Inspectie SZW-onderzoeken gaat het om zaken waarbij geen sprake is van een klassieke 
werkgever-werknemer relatie. Wat hierbij een nieuw fenomeen is, is dat dit steeds 
vaker buiten de huishoudelijke sfeer plaatsvindt. Voorbeelden zijn casussen waarbij 
uitbuiting plaatsvindt binnen een groep Irish Travellers, de krantenverkoop en het 
gedwongen uitvoeren van verschillende klussen op een camping (door andere 
campingbewoners). Deze zaken, welke onder gedwongen dienstverlening vallen, zullen 
in de volgende paragraaf uitvoerig worden beschreven. De vijf politieonderzoeken 
hebben betrekking op het gedwongen afsluiten van telefoonabonnementen.  
 
Een andere zeer duidelijke ontwikkeling is het aantal onderzoeken naar criminele 
uitbuiting. In de vorige periode kwam dit nog geen enkele keer voor. In het huidige 
tijdsbestek betreft het 22 onderzoeken naar criminele uitbuiting, met name drugs-
gerelateerd, die door de politie zijn afgerond. Daarnaast zijn 10 onderzoeken naar 
criminele uitbuiting (al dan niet in combinatie met arbeidsuitbuiting) uitgevoerd door 
Inspectie SZW. Drie hiervan hebben betrekking op gedwongen hennepteelt en één op 
het onder dwang plegen van diefstallen. Daarnaast zien we onderzoeken naar 
arbeidsuitbuiting in combinatie met fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB), 
subsidies en/ of andersoortige uitkeringen. Dit zijn zes onderzoeken waarbij onder 
andere sprake is van het gedwongen afstaan van PGB-gelden of andere uitkeringen, 
wat ook een vorm is van criminele uitbuiting. In het NDB 2012 kwam dit fenomeen nog 
geen enkele keer voor. 
 
Strafrechtelijke onderzoeken naar categorie uitbuiting 

Type uitbuiting Aantal strafrechtelijke onderzoeken 
Arbeidsuitbuiting 41 Inspectie SZW-onderzoeken 
Gedwongen dienstverlening 12 onderzoeken, waarvan:  

- 7 Inspectie SZW-onderzoeken 
- 5 politieonderzoeken 

Criminele uitbuiting 32 onderzoeken, waarvan : 
- 10 Inspectie SZW-onderzoeken 
- 22 politieonderzoeken 

Totaal 85 onderzoeken 
 
Ook het aantal meldingen bij Inspectie SZW aangaande uitbuiting is in kaart gebracht. 
In de gehele onderzoeksperiode zijn 351 meldingen gedaan. Het is opvallend dat de 
aantallen per jaar sterk fluctueren. Zo zijn er in 2011 (cijfers vanaf april)28 41 meldingen 
gedaan. In 2012 was dit aantal ruim verdubbeld naar 90. In 2013 en 2014 zijn 
respectievelijk 56 en 99 meldingen gedaan. In 2015 werden tot slot 65 meldingen van 
uitbuiting gedaan. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 1.3 leidt niet elke melding van 
arbeidsuitbuiting tot een strafrechtelijk onderzoek. In sommige gevallen zijn er te 
weinig opsporingsindicaties. 

2.2 Schattingen aantal slachtoffers  
In zijn geheel is er geen goed zicht op de omvang van overige uitbuiting. Overige 
uitbuiting speelt zich af in het verborgene, zeker daar waar de slachtoffers illegaal in 
Nederland verblijvende vreemdelingen zijn. Deze slachtoffers zien zich niet (altijd) of in 

                                              
28 Vanwege de bewaartermijnen gesteld door de Wet Politiegegevens zijn er geen meldingen van voor april 2011 
beschikbaar. 
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beperkte mate als slachtoffer.29 Dit komt door onbekendheid met de Nederlandse 
regelgeving, schaamte of angst voor criminele groeperingen. In onderstaande 
paragraaf wordt desondanks een blik op het aantal slachtoffers vanuit verschillende 
perspectieven geworpen: vanuit de officiële cijfers (uit opsporingsonderzoeken en 
registratie van slachtoffers) en vanuit schattingen die door verschillende organisaties 
gemaakt zijn. 

2.2.1 Geregistreerd aantal slachtoffers 
Uit de analyse van de opsporingsonderzoeken blijkt een stijging van het aantal 
slachtoffers ten opzichte van het vorige NDB. In de vorige periode zijn in totaal 91 
slachtoffers geregistreerd. In de huidige periode is dit aantal slachtoffers in de 
onderzoeken van Inspectie SZW verviervoudigd tot 372 geregistreerde slachtoffers.30 
Van de onderzoeken die door de politie zijn uitgevoerd hebben we geen gegevens over 
het aantal slachtoffers. Ieder onderzoek heeft echter minstens één slachtoffer, dus is 
er minimaal sprake van 27 geregistreerde slachtoffers.  
 
Opgemerkt moet worden dat het aantal geregistreerde slachtoffers het daadwerkelijke 
aantal te kort doet. Zo zijn er verschillende onderzoeken waarbij slechts een aantal 
mensen aangifte doet en als slachtoffer wordt geregistreerd, terwijl er veel meer 
mensen voor dezelfde werkgever hebben gewerkt en in dezelfde situatie verkeerden. 
Zo bleek uit het onderzoek naar de Irish Travellers die ervan verdacht werden een 
Roemeen te hebben uitgebuit, dat er meerdere personen (Bulgaarse, Duitse, Litouwse 
en Poolse) werkzaamheden voor deze groep hadden verricht. Deze mogelijke 
slachtoffers zijn echter nooit getraceerd, waardoor er van slechts één slachtoffer een 
aangifte is opgenomen.  
 
Een ander voorbeeld is een zaak waarin onderzoek werd gedaan naar uitbuiting in de 
uitzendbranche. De slachtoffers werden via een uitzendbureau in Slowakije geworven 
en bij verschillende bedrijven in de vleesverwerkende industrie en bij een 
banketbakkerij te werk gesteld. Slechts één vrouw heeft aangifte gedaan, maar er 
hebben meerdere ex-werknemers een getuigenis afgelegd. In het onderzoek wordt 
gesproken over honderden Slowaken en Polen die jaarlijks door het betreffende 
uitzendbureau werden geworven. Dergelijke situaties komen in meerdere 
onderzoeken voor. Vermoedelijk is in werkelijkheid dus sprake van veel meer 
slachtoffers dan dat er zijn geregistreerd. Redenen waarom geen aangifte wordt 
opgenomen zijn uiteenlopend. Sommige slachtoffers werken inmiddels niet meer bij 
het bedrijf of zijn weer terug naar het land van herkomst, anderen durfden niet. Dit 
zorgt er echter wel voor dat het aantal slachtoffers uit de onderzoeken wat we hier 
kunnen noemen het minimale aantal is en het er daadwerkelijk vermoedelijk veel meer 
zijn.  
 
CoMensha registreert het aantal slachtoffers dat bij hen gemeld wordt door 
opsporingsinstanties, zoals de Koninklijke Marechaussee, de politie en de Inspectie 
SZW en overige organisaties, zoals de opvangvoorzieningen. Uit deze registratie blijkt 
dat hoewel de meeste (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel nog steeds in de 
prostitutie vallen, het aantal geregistreerde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel 

                                              
29 Hiah, J. & R. Staring (2013), “‘Maar Hollanders zouden zeggen dat het uitbuiting is ...’.  Chinese restauranthouders en illegale 
Chinezen over werken bij ‘de Chinees’”. Tijdschrift voor Criminologie 2013 (55) 1. 
30 Wanneer de aantallen slachtoffers per categorie worden opgeteld komt er meer dan 372 uit. Dit wordt veroorzaakt door 
het feit dat een aantal slachtoffers in meerdere categorieën voorkomen. 
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buiten de seksindustrie toeneemt.31 Een analyse van de cijfers over geregistreerde 
(vermoedelijke) slachtoffers door het BNRM laat zien dat waar in 2010 in totaal 128 
mogelijke slachtoffers zijn geregistreerd, in 2014 dit aantal is gestegen naar 259. In 
totaal zijn in de periode 2010-2014 1072 (vermoedelijke) slachtoffers geregistreerd.  
 
Figuur 2.4 Uitbuiting buiten de seksindustrie 2010-2014:32 

 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 
2010-
2014 

Overige 
uitbuiting 

128 250 257 178 259 1072 

 
Van de slachtoffers van wie bekend was in welke sector buiten de seksindustrie zij 
waren uitgebuit (ongeveer tweederde van de slachtoffers) ging het met name om 
uitbuiting in horecagelegenheden, de huishouding, vervoer en opslag, landbouw, 
bosbouw en visserij en gedwongen criminaliteit (criminele uitbuiting).  
 
Het TIP rapport 201533 geeft een beeld van het aantal vervolgingen, veroordelingen en 
geregistreerde slachtoffers van uitbuiting wereldwijd. Voor Europa komen zij tot de 
volgende cijfers, daar waar het mensenhandel in het kader van arbeid  betreft. 
 

 
 
Volgens de TIP rapportage is er een daling te zien van het aantal vervolgingen en 
veroordelingen van arbeidsgerelateerde mensenhandel in Europa, maar is er tussen 
2013 en 2014 wel een flinke toename in het aantal geregistreerde slachtoffers. 

2.2.2 Geschat aantal slachtoffers 
De Inspectie SZW ziet zich geconfronteerd met kwesties van arbeidsmarktfraude die 
bestuursrechtelijk worden aangepakt, maar waar ook sprake is van elementen van 

                                              
31 Comensha (2015) Jaaroverzicht. Het beeld van 2014. Amersfoort  
32 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2015). Mensenhandel in en uit beeld. Update 
cijfers mogelijke slachtoffers 2010-2014. Den Haag. 
33 US Department of state (2015). Trafficking in Persons Report, Washington. 
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arbeidsuitbuiting, zoals laaggeschoold werk, lange werkdagen en afhankelijkheid. De 
Inspectie heeft om dit nader in kaart te brengen in 2014 249 dossiers 
arbeidsmarktfraude geanalyseerd op het voorkomen van vermoedens van 
arbeidsuitbuiting. Het betrof een aselecte steekproef uit 8.950 dossiers 
arbeidsmarktfraude in de periode 2012 – eerste kwartaal 2013. In 20 van de 249 
dossiers (8%) zijn (sterke) vermoedens van meervoudige afhankelijkheid in combinatie 
met illegale tewerkstelling en/of onderbetaling aangetroffen. In alle gevallen ging het 
om ongeschoold werk. Dit zijn gevallen die tegen uitbuiting aanschuren en waarbij 
duidelijk meer aan de hand is dan alleen onderbetaling of illegale tewerkstelling.34  

Omdat de Inspectie risicogestuurd werkt, kunnen er geen algemene uitspraken gedaan 
worden over de sectoren waarin de inspecties hebben plaatsgevonden. Het eerder 
genoemde percentage van 8% kan daarom niet worden geëxtrapoleerd naar de totale 
populatie van bedrijven in sectoren waar de inspecties hebben plaatsgevonden.  
 
Ook op basis van schattingen van andere instanties is het moeilijk tot betrouwbare 
cijfers te komen van de omvang van arbeidsuitbuiting in Nederland. De ILO heeft in 
2012 een schatting gemaakt van het aantal slachtoffers arbeidsuitbuiting wereldwijd. 
Het aantal bij politie en justitie geregistreerde slachtoffers is volgens de ILO maar 3,6% 
van het daadwerkelijke aantal slachtoffers. Wereldwijd komt de ILO tot bijna 21 miljoen 
slachtoffers van diverse vormen van uitbuiting, waarvan 68% gaat over 
arbeidsuitbuiting. Daarnaast heeft de ILO geschat dat in de EU 1,5 personen per 1.000 
inwoners slachtoffer zijn van uitbuiting (alle vormen). Dat betekent dat het binnen de 
EU zou gaan om 880.000 slachtoffers, waarvan 70% betrekking heeft op 
arbeidsuitbuiting. Op basis van deze gegevens komt de Stichting Fairwork tot een 
aantal van ruim 21.000 slachtoffers van arbeidsuitbuiting in Nederland.35 Dit getal is 
omstreden. Volgens een aantal instanties ligt de werkelijke omvang vermoedelijk 
hoger, omdat volgens hen geen rekening is gehouden met factoren die het aantal 
slachtoffers in een land beïnvloeden. Het gaat dan vooral om het feit dat Nederland in 
West-Europa, samen met vijf andere landen, op arbeidsmigranten van voornamelijk 
Oost Europese origine de grootste aantrekkingskracht heeft als bestemmingsland. De 
schatting van 21.000 slachtoffers in Nederland zou daarom, volgens de redenering van 
andere instanties, aan de lage kant zijn. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel acht 
deze schatting niet betrouwbaar, omdat internationale schattingen niet zonder meer 
vertaald kunnen worden naar nationale schattingen en het gegeven dat 
uitbuitingsslachtoffers niet evenredig naar inwonertallen verdeeld zijn over landen.36  
 
In de EU, maar vooral in Nederland, heeft het aantal geregistreerde gevallen van 
uitbuiting veel minder betrekking op arbeidsuitbuiting en veel meer op seksuele 
uitbuiting. Eurostat berekende dat 25% van de geregistreerde gevallen uitbuiting in de 
EU betrekking heeft op arbeidsuitbuiting, terwijl de eerder genoemde wereldwijde 
schatting een aandeel van 68% laat zien. Voor Nederland is dat verschil nog groter: van 
de 1.711 geregistreerde mogelijke slachtoffers van uitbuiting hebben volgens het 
Coördinatiecentrum Mensenhandel slechts 256 (15%) betrekking op 
arbeidsuitbuiting.37  

                                              
34 Inspectie SZW (2014). Interne rapportage. Tussen uitbuiting en onderbetaling. Den Haag. 
35 Fairwork (2012). Verborgen slavernij in Nederland. Amsterdam 
36 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2012). Mensenhandel 
in en uit beeld. Cijfermatige rapportage (2007-2011). Den Haag. 
37 Inspectie SZW (2014). Interne rapportage. Tussen uitbuiting en onderbetaling. Den Haag. 
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3 Ontwikkelingen in aard 

3.1 Ontwikkelingen in type uitbuitingszaken   
In navolging van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 
Kinderen delen wij de strafrechtelijke onderzoeken naar overige uitbuiting in drie 
categorieën in. Ten eerste arbeidsuitbuiting, waarbij het gaat om uitbuiting van een 
ander door gedwongen of verplichte arbeid of diensten, waarbij sprake is van een 
arbeidsverhouding en waarbij sprake is van een sterke inperking van de vrije keuze en 
grove overtreding van de arbeidswetten. Ten tweede criminele uitbuiting, waarbij men 
individuen uitbuit door hen strafbare feiten te laten plegen, zoals zakkenrollen, 
winkeldiefstal, drugshandel en soortgelijke strafbare feiten waarmee financieel gewin 
is gemoeid. Ook het gedwongen aanvragen en vervolgens (in grote mate) afstaan van 
uitkeringen en voorzieningen (uitkeringsfraude) valt onder deze noemer. Ten derde 
gedwongen dienstverlening. Hieronder verstaan wij alle diensten die onder dwang 
moeten worden verricht en waar geen arbeidsverhouding aan ten grondslag ligt. 
Voorbeelden zijn het onder dwang moeten afsluiten van telefoonabonnementen, het 
onder dwang moeten bedelen of het gedwongen verrichten van allerlei klussen in of 
rondom het huis. De aard van de geanalyseerde onderzoeken wordt per categorie 
besproken, waarbij vooral aandacht is voor de nieuwe fenomenen en ontwikkelingen.  
 

3.1.1 Arbeidsuitbuiting 
Allereerst zien we onderzoeken naar arbeidsuitbuiting, zoals we die al langere tijd 
kennen. Hierbij kan worden gedacht aan koks in de Chinese horeca en Polen in de land- 
en tuinbouw. In deze onderzoeken is sprake van typen slachtoffers, daders, sectoren 
en modus operandi die al langere tijd voorkomen. Het gaat vaak om zeer schrijnende 
zaken, waarbij de persoonlijke integriteit van het slachtoffer ernstig wordt geschonden. 
De slachtoffers verkeren in een zeer kwetsbare positie, worden misleid, onderbetaald, 
zijn meervoudig afhankelijk en hun positie wordt ernstig misbruikt. In sommige 
gevallen is dit misbruik seksueel van aard. Slachtoffers worden in deze gevallen 
gedwongen tot seksuele handelingen met de uitbuiter. Bovendien is, zoals in het vorige 
hoofdstuk al aan bod kwam, een duidelijke stijging in het aantal zaken van dit type 
uitbuiting en betrokken slachtoffers zichtbaar. In de periode 2011-2015 zijn er namelijk 
41 onderzoeken afgerond, waarbij een vermoeden van arbeidsuitbuiting was (niet 
zijnde in combinatie met de overige typen, die later nog aan bod komen), met minimaal 
325 slachtoffers. Het is in de onderzoeken van Inspectie SZW dan ook nog altijd het 
type uitbuiting dat veruit het meest voorkomend is en de meeste slachtoffers maakt. 
Echter, omdat dit soort onderzoeken uitvoerig aan bod is geweest in het vorige NDB en 
in dit NDB de focus ligt op nieuwe ontwikkelingen, worden in dit NDB alleen die 
ontwikkelingen in de aard van arbeidsuitbuiting beschreven die nieuw zijn ten opzichte 
van het vorige NDB.  
 

3.1.2 Criminele uitbuiting  
Ten tweede zien we onderzoeken waarbij sprake is van criminele uitbuiting, al dan niet 
in combinatie met arbeidsuitbuiting. Met criminele uitbuiting wordt gedwongen 
criminaliteit bedoeld. Dit hoeft niet altijd op zichzelf staand te zijn. Integendeel, in veel 
gevallen komt het voor in combinatie met arbeidsuitbuiting of seksuele uitbuiting. In 
de tien zaken die door Inspectie SZW zijn uitgevoerd, gaat het in één geval om 
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gedwongen hennepteelt, in twee gevallen om arbeidsuitbuiting in combinatie met 
gedwongen hennepteelt en is in een vierde zaak sprake van een slachtoffer van 
uitbuiting in de huishoudelijke sfeer, die daarnaast werd gedwongen om diefstallen te 
plegen. De overige zes zaken hebben betrekking op fraude met PGB’s, subsidies en 
uitkeringen en komen verderop aan bod.  
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Pizza’s, hennep en asbest 
In een onderzoek dat in 2015 is afgerond stond een eigenaar van een pizzeria als 
verdachte centraal. Van één Nederlands slachtoffer is een aangifte opgenomen, van 
een man uit Indonesië zijn enkele verklaringen opgenomen. Er wordt opgemerkt dat er 
mogelijk sprake is van meerdere slachtoffers, maar dat zij uit angst voor represailles 
geen aangifte hebben gedaan. De Nederlandse man werkte al een aantal jaren in een 
pizzeria. Door verdachte was hem een flinke schuld aangerekend, die hij af moest 
lossen door dag en nacht te werken. Doordat de schuld steeds hoger werd gemaakt, 
was de schuld eigenlijk onmogelijk af te lossen. Hij werd in zijn vrijheid beperkt en 
regelmatig mishandeld.  De mishandelingen waren verschillende keren zo ernstig dat 
hij zich onder doktersbehandeling moest stellen en hij is tweemaal in het ziekenhuis 
opgenomen. Het slachtoffer was erg schichtig en angstig  geworden en vreesde voor 
zijn leven en dat van zijn familieleden. 
In de loop van de jaren heeft het slachtoffer een aantal hennepkwekerijen op zijn naam 
moeten nemen. Hij moest deze opbouwen, onderhouden en de oogst regelen. 
Bovendien moest hij bij ontdekking en ontmanteling alle verantwoording en de kosten 
op zich nemen. Hierdoor kreeg het slachtoffer, na een rechtelijke uitspraak een 
opgelegde taakstraf. Het financiële verlies dat de verdachten hiermee leden werd door 
hen omgezet in een schuld die het slachtoffer aan hen schuldig zou zijn. Deze door hen 
gecreëerde schuld liep door de jaren op tot meer dan € 100.000,-. Tot slot moest het 
slachtoffer ook een tijdelijke bijstandsuitkering die afdragen aan verdachten.  
  
Daarnaast zijn in 2014 drie onderzoeken uitgevoerd die betrekking hadden op dezelfde 
verdachten en werklocatie. Uit de eerste onderzoeken was gebleken dat verschillende 
Hongaarse slachtoffers onder zeer erbarmelijke omstandigheden in caravans werden 
gehuisvest en onder dwang verschillende klusjes op dezelfde camping moesten 
uitvoeren. Enerzijds moesten zij klusjes doen voor verdachten, zoals houthakken en de 
caravan uitbouwen. Anderzijds deden de slachtoffers verschillende klusjes voor andere 
campingbewoners en de beheerder. Het geld wat hiermee verdiend werd moesten ze 
aan de verdachten afstaan.  
 
Eén van de slachtoffers verzorgde tevens een hennepplantage. Hij moest de hennep 
knippen, weghalen en nieuwe planten aanleggen. Tijdens een politie inval werd een 
slachtoffer in een caravan tussen de hennep aangetroffen. Hier was sprake van een 
gevaarlijke situatie omdat  er losse elektradraden lagen op een doorweekte vloer. Uit 
onderzoek bleek dat verdachte onder andere tegen het slachtoffer had gezegd dat als 
hij één woord aan iemand zou vertellen over de hennepplanten, hij hem dan met een 
mes zijn nek zou doorsteken.  
 
Een derde onderzoek gerelateerd aan de situatie op de betreffende camping werd 
gestart naar aanleiding van een brand, waarbij asbest was vrijgekomen. Het vermoeden 
bestond dat de eigenaar arbeidsmigranten huisvestte onder erbarmelijke 
omstandigheden. Verschillende malen zijn caravans ontruimd door de gemeente in 
verband met acuut gevaar voor de bewoners. Hierbij moet gedacht worden aan 
gasaansluitingen en/of gasafvoeren die met plakband waren vastgemaakt. Iedere vaste 
reguliere recreant van de camping die vertrekt wordt door de eigenaar vervangen door 
arbeidsmigranten. Naast de vastgestelde uitbuiting op deze camping bleek tot slot dus 
ook dat de eigenaar  voor herhaaldelijk gevaarlijke situaties zorgde en veel overlast 
voor de gemeente veroorzaakte. 
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De meeste opsporingsonderzoeken naar criminele uitbuiting zijn door de politie 
uitgevoerd (22 van de 32 onderzoeken). Bij deze zaken gaat het met name om 
gedwongen hennepteelt en drugstransporten. Daarnaast zijn een aantal gevallen van 
gedwongen winkeldiefstal of woninginbraak bekend. In bijlage 1 staat een overzicht 
van de onderzoeken naar criminele uitbuiting. 
 
Een knelpunt in de aanpak van deze vorm van uitbuiting is dat de uitbuiting in eerste 
instantie niet als zodanig wordt herkend. Wanneer er sprake is van gedwongen diefstal 
of gedwongen hennep knippen, zal de focus van een onderzoek zich vaak eerst richten 
op het delict, namelijk de diefstal of hennepteelt. Wanneer er sprake is van gedwongen 
criminaliteit zal dit in sommige gevallen pas veel later aan het licht komen. Een 
belangrijker probleem zijn echter de gevallen waarbij de uitbuiting helemaal niet wordt 
herkend. Hierbij worden de slachtoffers van uitbuiting slechts als plegers van 
criminaliteit bestempeld. Bijvoorbeeld een winkeldief wordt in zo’n geval voor zijn daad 
bestraft, terwijl er in feite dwang in het spel kan zijn. Ook kinderen zijn soms het 
slachtoffer van criminele uitbuiting. Het inzetten van minderjarigen voor criminele 
doeleinden kan aantrekkelijk zijn, omdat zij moeilijker strafrechtelijk te vervolgen zijn. 
Hiermee vormen minderjarigen dus een goed doelwit voor criminele uitbuiting. 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden van opsporingszaken met minderjarige 
slachtoffers. 
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Een paar voorbeelden van onderzoeken waarbij kinderen worden ingezet voor 
diefstal en inbraak 
 
In 2013 is een 50-jarige man veroordeeld tot  acht maanden gevangenisstraf waarvan 
vier maanden voorwaardelijk voor het uitbuiten van zijn tienjarige kleindochter. Hij liet 
zijn kleindochter de boodschappen in de trolley doen terwijl hij af en aan in haar buurt 
verkeerde en aanwijzingen gaf en zorgde er vervolgens voor dat zij met de gevulde 
trolley langs de kassa mee naar buiten liep, terwijl hij de caissière afleidde. De man 
heeft daarmee misbruik gemaakt van zijn overwicht als opa en van de kwetsbare positie 
van zijn kleindochter. Naast dat de kleindochter over een laag IQ-niveau beschikte en 
ernstige gedragsproblematiek had,  groeide ze op zonder de (directe) aanwezigheid van 
haar ouders en was de zorg over haar aan haar oma toevertrouwd. 
 
In 2014 is een 49-jarige man veroordeeld voor een inbraak in een woning in Wassenaar 
met twee minderjarige neven. De verdachte heeft zijn 12 en 14-jarige neefjes mee naar 
een woning in Wassenaar genomen om samen met hen een woninginbraak te plegen. 
Terwijl verdachte rondjes reed in de buurt, forceerden de jongens een raam aan de 
achterzijde van de woning en klommen naar binnen om vervolgens goederen te stelen. 
De neefjes van verdachte waren afhankelijk van verdachte omdat zij minderjarig waren, 
in het buitenland woonachtig zijn, voor het eerst in Nederland waren, geen Nederlands 
spreken en tijdelijk bij verdachte verbleven. 
 
In 2015 is een 36-jarige Britse vrouw veroordeeld tot een Gevangenisstraf van 12 
maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor diefstallen en mensenhandel. De 
vrouw maakte daarvoor gebruik van kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. In een 
babyspeciaalzaak stal verdachte een buggy door een oude buggy om te ruilen voor een 
nieuwe en het kind van 4 a 5 jaar naar buiten te laten lopen met een nieuwe buggy, 
terwijl de verdachte de caissière afleidt. Verdachte loopt vervolgens achter het kind 
aan om niet meer terug te komen. In andere gevallen verwijderen de kinderen zonder 
te aarzelen alarmlabels en stoppen ze de goederen in hun kleding of rugtas en liepen 
met of zonder buggy de winkel uit. 
 
In 2015 is een 35-jarige vrouw uit Groot-Brittannië veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van 8 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor het medeplegen van diefstal 
en mensenhandel. De vrouw en haar toenmalige echtgenoot hebben hun toentertijd 
9- en 7-jarige kinderen meegenomen naar een supermarkt in Arnhem en hen daar 
ingezet om winkeldiefstallen te plegen.  Verdachte heeft misbruik gemaakt van haar 
natuurlijke overwicht als moeder en de kwetsbaarheid van haar nog zeer jonge 
kinderen. Het meisje verzamelde boodschappen in een winkelkarretje en het jongetje 
pakte een doos met een flatscreen-televisie, waarna ze door het toegangspoortje de 
winkel verlieten. Dit toegangspoortje werd open gedaan door de echtgenoot/vader. 
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Naast de reeds afgeronde onderzoeken lopen momenteel bij de politie ook nog een 
aantal onderzoeken naar criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening. Een 
belangrijk lopend project is 13Oceans, waarbij de hierboven beschreven problematiek 
aan de kaak wordt gesteld.  
 
Project 13Oceans 
Op initiatief van het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie is in april 2015 het 
project 13Oceans van start gegaan. Er is een landelijk onderzoeksteam samengesteld, 
dat door middel van de vorming van een JIT met de landen Bosnië-Herzegovina en 
Oostenrijk primair strafrechtelijk onderzoek doet naar de criminele uitbuiting van 
minderjarigen die worden ingezet voor het plegen van vermogensdelicten zoals 
zakkenrollen en winkeldiefstal. Europol biedt 24/7 operationele ondersteuning. Er 
wordt nauw samengewerkt met de zorg- en hulpverlening als het gaat om de opvang 
en bescherming van de minderjarigen. Secundair is het doel bewustwording te 
bewerkstelligen: een minderjarige die wordt aangehouden voor een vermogensdelict 
is naar alle waarschijnlijkheid geen dader, maar een slachtoffer van criminele uitbuiting 
(mensenhandel). Uit de eerste bevindingen van het onderzoeksteam 13Oceans blijkt 
dat de minderjarigen in verschillende Europese landen (onder verschillende 
namen/aliassen) hebben verbleven/asiel hebben aangevraagd en daar ook mogelijk 
crimineel actief zijn geweest. Het verplaatsen van de minderjarigen is een manier van 
afscherming door de criminele organisaties. Na aandacht van de Nederlandse 
autoriteiten (naar aanleiding van asielaanvragen, aanhoudingen en/of ondertoezicht 
stellingen) is een groot deel van de minderjarigen die slachtoffer van criminele 
uitbuiting lijken te zijn (weer) naar het buitenland verdwenen. 
 
Een andere vorm van criminele uitbuiting bestaat uit gevallen waarbij een verdenking 
is van fraude met PGB’s, subsidies of uitkeringen, al dan niet in combinatie met 
arbeidsuitbuiting. Enerzijds zien we het gedwongen aanvragen en afstaan van PGB’s en 
andere uitkeringen. Anderzijds zijn er gevallen bekend van verdachten die onder het 
mom van “dagbesteding” of Leer-WerkCentrum mensen met een verstandelijke 
beperking tewerkstellen. Bij deze gevallen ontvangen de verdachten niet alleen 
subsidies, maar buiten ook een zeer kwetsbare groep mensen uit. Onderstaande tabel 
biedt een overzicht van deze zaken. Het is van belang hierbij op te merken dat de 
nationaliteit van de slachtoffers enkel betrekking heeft op de slachtoffers die 
gedwongen gelden af moesten staan of waar de werkgevers subsidie voor ontvingen. 
Bij onderzoek Guelph bijvoorbeeld werden  illegaal in Nederland verblijvende, Indiase 
mannen in de land- en tuinbouw uitgebuit, maar daarnaast ontving de werkgever 
subsidies voor Nederlandse mensen met een verstandelijke beperking.  
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Soort fraude Nationaliteit slachtoffers 
Gedwongen om Wajong uitkering en 
studiefinanciering af te staan. Daarnaast 
gedwongen afsluiten van 
telefoonabonnement.  

Nederlandse  

Subsidies voor sociale werkvoorziening Nederlandse 
Bijstandsuitkering Nederlandse 
PGB, Wet Werk en Bijstand Nederlandse 
PGB, Wajong, Wet Sociale 
Werkvoorziening, Wet Werk en Bijstand 

Nederlandse  

Zorgtoeslag Chinese 
 
Opvallend gegeven bij deze onderzoeken is dat het in vijf onderzoeken om Nederlandse 
slachtoffers gaat. Dit terwijl in het totaal onderzoeken in slechts zes gevallen sprake is 
van Nederlandse slachtoffers. Deze Nederlandse slachtoffers hebben, net als de 
buitenlandse, vaak illegaal in Nederland verblijvende slachtoffers, een kwetsbare 
positie waar de daders misbruik van maken. In bovenstaande zaken gaat het namelijk 
veelal om mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen of een 
verslaving(sverleden), die moeilijk aan een baan komen. Via bijvoorbeeld Sociale 
werkvoorziening kunnen deze mensen toch aan werk komen. Hier is vaak een subsidie 
voor de werkgever aan verbonden is. De enige uitzondering is het Chinese slachtoffer 
die onder dwang zorgtoeslag aan moest vragen en dit af moest staan. Dit slachtoffer 
was op een andere manier kwetsbaar, namelijk omdat hij geen beschikking over zijn 
geld had en afhankelijk van zijn werkgever was voor werk en huisvesting.  
 
PGB-fraude 
In 2014 werd onderzoek gedaan naar een aardbeienteler die Portugese 
seizoensarbeiders uitbuitte. Enerzijds was dit een zaak waar de klassieke 
uitbuitingskenmerken naar voren kwamen. Echter, naast de reguliere werkzaamheden 
in het bedrijf, exploiteerde de werkgever ook een Leer-WerkCentrum. Hier werkten 
veelal mensen die een uitkering van de gemeente ontvingen, met name vanuit Wet 
Werk en Bijstand (WWB), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en Wet Werk en 
Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong). De mensen die deze uitkeringen 
ontvangen hebben veelal een kwetsbare positie, waar verdachte misbruik van heeft 
gemaakt. Bovendien werd een aantal van hen door een gemeenteambtenaar verplicht 
om bij de betreffende aardbeienteler te werken. Er was hier dus ook sprake van een 
vorm van corruptie. 
Verder liet verdachte medewerkers een PGB aanvragen, dat hij vervolgens in eigen zak 
stak. De aanvraagformulieren voor deze PGB’s waren in opdracht van verdachte 
ingevuld. Hij maakte periodiek verantwoordingsformulieren op en liet deze door zijn 
medewerkers ondertekenen. Vaak hadden deze medewerkers geen idee wat zij 
tekenden. Verdachte verleende uiteraard geen of slechts gedeeltelijk zorg. Al met al 
heeft verdachte hiermee in totaal €169.663,78 aan onterecht PGB verkregen.  
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Zorgboerderij 
Eveneens in 2014 is onderzoek gedaan naar een verdachte die zowel een zorgboerderij 
als een werkbladenfabriek exploiteerde. Deze werkgever wekte de indruk dat hij de 
veelal verslaafde mannen hulp bood en ze klaar maakte voor re-integratie in de 
maatschappij. Deze verslaafde mannen kregen een WWB-uitkering en/ of PGB. Als 
“dagbesteding” werkten ze in de fabriek van verdachte. Hiervoor kregen ze geen 
salaris, maar €15 per week leefgeld wat afkomstig was uit hun eigen uitkering. De 
uitkering en het PGB werden op afzonderlijke rekeningen gestort, waar de slachtoffers 
zelf geen toegang toe hadden. Ook hier werd misbruik gemaakt van de kwetsbare 
positie van de mannen. Verdachte had in feite controle over het gehele dagelijks leven 
van de slachtoffers. Hij had zeggenschap over de dagelijks verplichte begeleiding, 
huisvesting, voeding en administratieve ondersteuning. Al met al heeft de verdachte 
€1.118.948,64 aan (onterecht) PGB gekregen.  
Ook in 2013 was sprake van een onderzoek waarbij de eigenaar van een land-en 
tuinbouwbedrijf mensen met een verstandelijke beperking in dienst had. Dit personeel 
was afkomstig van organisaties als Stichting Paswerk en het Werkvoorzieningschap. De 
verdachte kreeg subsidies om deze mensen in dienst te nemen. Naast dat hij ze 7 dagen 
per week, 15 a 16 uur per dag liet werken voor een klein bedrag, verdiende hij dus ook 
nog eens geld aan de ontvangen subsidies.  
 

3.1.3 Gedwongen dienstverlening 
Tot slot zijn er de zaken waarbij sprake is van gedwongen dienstverlening. Hierbij wordt 
het slachtoffer onder dwang tot verschillende diensten aangezet, maar ontbreekt een 
daadwerkelijke werkgever – werknemer relatie. In vijf onderzoeken, die door de politie 
zijn gedaan, ging het om gedwongen afsluiten van telefoonabonnementen. De 
slachtoffers waren meiden die in handen waren gevallen van een loverboy en niet 
alleen in de gedwongen prostitutie belanden, maar ook werden gedwongen om 
telefoonabonnementen af te sluiten. Vermoedelijk zijn deze zaken door de politie 
opgepakt vanwege het raakvlak met seksuele uitbuiting. De politie is namelijk 
verantwoordelijk voor de opsporing van seksuele uitbuiting.  
 
Daarnaast zijn er ook nog andere verschijningsvormen van gedwongen dienstverlening. 
Zo heeft Inspectie SZW de volgende onderzoeken van dit type uitgevoerd: 
 

 Werkzaamheden Nationaliteit slachtoffers 
Huishoudelijke taken  en bakkerij Marokkaanse 
Huishoudelijke taken Marokkaanse 
Au pair en werkzaamheden in winkel van 
daders 

Filippijnse 

Schilder- en kluswerkzaamheden bij 
particulieren 

Roemeense 

Krantenverkoop Roemeense 
Huishoudelijke taken, oppassen, 
winkeldiefstal en babbeltrucs 

Slowaakse 

Verschillende klusjes op een camping Hongaarse en Nederlandse 
 
In de vorige onderzoeksperiode zijn reeds drie onderzoeken waarbij slachtoffers in de 
huishoudelijke sfeer werden uitgebuit beschreven. Toen waren de slachtoffers ook van 
Marokkaanse en Filippijnse (en een Surinaamse) afkomst. Die trend heeft zich in de 
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huidige onderzoeksperiode dus voortgezet. Omdat deze onderzoeken vergelijkbaar zijn 
met die van de vorige periode, wordt er niet verder op in gegaan. De overige 
onderzoeken laten namelijk wel een nieuw fenomeen zien. Bij deze onderzoeken 
worden de slachtoffers uitgebuit door iemand die feitelijk niet hun werkgever is, maar 
het speelt zich ook niet in de huishoudelijke sfeer af. Ondanks dat het hier niet om een 
klassieke werkgever-werknemer relatie gaat, kan er wel sprake zijn van netwerken die 
in georganiseerd verband te werk gaan.  
 
Irish Travellers 
 In het vorige Nationaal Dreigingsbeeld werd al geschreven dat in Noorwegen en 
Engeland veroordelingen waren geweest voor Irish Travellers die als klusjesmannen 
rondtrekken en hun personeel hierbij uitbuiten. Het vermoeden dat zij ook in andere 
West-Europese landen, waaronder Nederland actief zijn,  is uitgekomen.  
In 2014 heeft namelijk een onderzoek gelopen naar een groep Irish Travellers . Uit een 
melding van de regiopolitie Utrecht en onderzoek van Inspectie SZW bleek dat deze 
groep van Irish Travellers voornamelijk mensen afkomstig uit Bulgarije, Roemenië, 
Letland, Duitsland en Polen uitbuitten. Zij moesten onder dreiging van en het plegen 
van geweld werkzaamheden voor de Irish Travellers uitvoeren. Het scala van 
werkzaamheden dat door deze ‘slaven’ diende te worden uitgevoerd varieerde van 
huishoudelijke taken op de camping tot het verrichten van (schilder)werkzaamheden 
bij particulieren.  
De slachtoffers werden op een erbarmelijke manier gehuisvest, denk hierbij aan 
meerdere personen die in een caravan zonder gas, water en elektra verblijven. Ook 
kregen ze niet of te weinig uitbetaald. Ze zouden 1 keer per etmaal worden ‘gevoerd’. 
Van één slachtoffer is een aangifte opgenomen, maar zoals uit deze beschrijving al blijkt 
gaat het vermoedelijk om veel meer slachtoffers. In het dossier werd gesproken over 
ongeveer 40 mensen die in wisselende samenstelling bij verdachten verbleven en 
onder schrijnende omstandigheden klusjes voor ze uitvoerden.  
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Krantenverkoop 
In 2014 zijn een man en vrouw veroordeeld tot respectievelijk 30 en 27 maanden 
gevangenisstraf en een vergoeding aan de slachtoffers voor het achterstallige loon en 
immateriële schade. Deze slachtoffers waren vanuit Roemenië naar Nederland 
gekomen om geld te verdienen. De vrouw was als eerste naar Nederland gekomen. In 
plaats van geld te verdienen had ze echter door de voorgeschoten reiskosten een 
schuld opgebouwd bij de verdachten.  
De schulden werden alleen maar groter, doordat ze 20 euro per nacht moesten betalen 
om op de zolder bij verdachten te slapen. Bovendien moesten ze 10 euro per rit betalen 
om naar een plek te worden gebracht waar ze goed kranten konden verkopen. Om deze 
schulden sneller af te kunnen lossen, is ook haar man naar Nederland gehaald. Toen hij 
echter in Nederland was, werd hem ook verteld dat hij een schuld af moest lossen bij 
verdachten. Dit moesten ze doen middels de verkoop van straatkranten. Deze kranten 
werden door verdachten gekocht en de slachtoffers moesten ze van de verdachten 
overkopen. Er werd ze wel beloofd dat ze alle opbrengsten zelf mochten houden. Van 
’s ochtends 08.00 uur ’s tot avonds 18.00 a 19.00 uur verkochten ze kranten. Ze hadden 
geen pauzes, dit was verboden. Achteraf bleek dat ze alle opbrengsten uit de verkoop 
van de kranten moesten afstaan aan de verdachten Volgens de daders verdienden de 
man en zijn vrouw niet genoeg geld met de verkoop van de kranten. Om deze reden 
werden ze geslagen en bedreigd met een mes. Bovendien werd de vrouw tot prostitutie 
gedwongen om zo toch aan het benodigde geld te komen.  

3.2 Ontwikkelingen in aard slachtoffers   
In de periode 2011-2015 is sprake van onderzoeken naar verschillende typen  
uitbuiting. Per type uitbuiting is een aantal kenmerkende patronen op het gebied van 
slachtoffers te onderscheiden.  
 
Bij een analyse van de opsporingzaken die betrekking hebben op arbeidsuitbuiting  valt 
allereerst op dat bepaalde sectoren nauw zijn te relateren aan slachtoffers met een 
specifieke nationaliteit. In sectoren als de land-en tuinbouw, bouw, 
vleesverwerkingindustrie en uitzendbranche is met name sprake van slachtoffers uit 
Midden-en Oost Europese landen, zoals Polen, Roemenie, Hongarije, Oekraïne, 
Bulgarije en Litouwen. In de horeca, detailhandel en binnenvaart bestaat een groot deel 
juist uit niet-Europese slachtoffers. In de (Chinese) horeca zien we met name Chinese 
slachtoffers. De inspecteurs op het gebied van arbeidsmarktfraude zien hierbij echter 
een nieuw fenomeen. In de afgelopen periode treffen zij bij controles regelmatig 
Hongaarse werknemers aan in de Chinese horeca, die te maken hebben met 
onderbetaling, lange werkdagen of op een andere manier worden benadeeld. In 
genoemde gevallen is er onvoldoende indicatie voor een strafrechtelijk onderzoek naar 
arbeidsuitbuiting. De inspecteurs zien het echter wel als een signaal dat er mogelijk een 
verschuiving plaatsvindt in (potentiële) slachtoffers in de Chinese horeca.38 In de 
binnenvaart is een aantal grote onderzoeken uitgevoerd waar Filippijnse slachtoffers 
bij betrokken waren. Tot slot zijn in de detailhandel (massagesalon, wasserette en 
textiel) onderzoeken afgerond met slachtoffers uit Nepal, India en China. Het aantal 
slachtoffers van arbeidsuitbuiting per zaak van dit type varieert van 1 tot 51, met een 
totaal van minimaal 325. Hierbij moet nogmaals opgemerkt worden dat dit enkel het 
aantal bekende slachtoffers is en dat er mogelijk sprake is van veel meer werknemers 

                                              
38 Deze waarneming wordt bevestigd door een analyse van de databestanden van de Inspectie SZW. Hieruit blijkt dat in 2015 
een flinke verhoging in het aantal Hongaarse werknemers in Chinese horecazaken zichtbaar is.   
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die in dezelfde positie hebben gezeten, maar om wat voor reden dan ook geen aangifte 
hebben gedaan.  
 
Door de uitbreiding van de EU schuift de werving van goedkoop personeel steeds 
verder op naar het oosten, omdat de levensstandaard in veel Oost-Europese landen 
lager is dan in de rest van Europa. Steeds vaker vindt uitbuiting van legale werkenden 
op de arbeidsmarkt plaats. Hierbij gaat het o.a. om EU-onderdanen of werknemers met 
een tewerkstellingsvergunning. Uitbuiting van deze groepen wordt minder vaak 
gedetecteerd, omdat bij controles de legale status / papieren van deze slachtoffers 
kloppen. Ook zien slachtoffers uit deze landen zichzelf niet altijd als slachtoffer. In een 
deel van de gevallen gaat het hierbij om werkenden die niet in strikte zin worden 
uitgebuit (conform artikel 273f) maar die wel te maken hebben met onderbetaling, 
lange werkdagen, boetes, pesten op het werk en (seksuele) intimidatie.  
 
Daarnaast is er een groep van werkenden die niet in strikte zin wordt uitgebuit 
(conform artikel 273f Sr), maar waar wel sprake is van ernstige vormen van benadeling 
zoals onderbetaling, lange werkdagen, boetes en/of onheuse bejegening. Hieronder 
volgt een voorbeeld van deze vorm van ernstige benadeling van werknemers. 
 
 
Slecht werkgeverschap 
In 2015 heeft de inspectie SZW een boete van 303.000 euro opgelegd aan een 
hotelketen. De boete werd opgelegd, omdat de hotelketen de door dertig werknemers 
gewerkte uren niet inzichtelijk kon maken, waardoor niet kon worden vastgesteld of zij 
voldoende loon ontvingen. Het onderzoek naar deze schijnconstructie werd naar 
aanleiding van klachten van werknemers over onderbetaling en intimidatie eind 2013 
gestart. 
 
De hotelketens pasten een schijnconstructie toe waarbij werknemers in tegenstelling 
tot hun arbeidsovereenkomst in stukloon werden betaald.  De normtijd voor het 
schoonmaken van een hotelkamer werd bepaald  op 10 minuten voor een kamer waar 
de gast nog een avond verbleef en 15 minuten voor een kamer van een vertrekkende 
gast. Als deze schoonmaker de normtijd overschreed, dan moest hij de kamers 
onbetaald en in eigen tijd afmaken. Daarnaast werden de schoonmakers niet betaald 
tijdens briefings of het vullen van de linnenkar. Werknemers werden zelfs overgehaald 
om een onjuist (lager) aantal uur te boeken. 
 
In 2016 wijdde het televisieprogramma Rambam van de VARA een uitzending aan 
misstanden in de hotelschoonmaak.39 In deze uitzending worden de zelfde 
constateringen gedaan als de inspectie SZW eerder deed en is te zien dat diverse 
hotelketens stukloon betalen. In de reportage is duidelijk zichtbaar dat de 
schoonmaakmedewerkers dagelijks uren onbetaald doorwerken om het werk af te 
krijgen. De normtijd is volgens tests van het televisie programma onrealistisch om de 
verplichte werkzaamheden uit te voeren. De werknemers geven zelf aan dit werk te 
moeten accepteren, omdat zij veelal ongeschoold en afhankelijk van inkomen zijn. De 
werkgevers maken misbruik van de kwetsbare positie van hun 
schoonmaakmedewerkers, welk onder intimidatie en hoge tijdsdruk moeten 
schoonmaken. 
                                              
39 Rambam(VARA) Uitbuiting hotelschoonmaak, Woensdag 27 jan 2016. Zie: 
http://programma.vara.nl/rambam/media/352511 
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In de onderzoeken van Inspectie SZW naar criminele uitbuiting is allereerst sprake van 
een groep Bulgaren die (vermoedelijk) is uitgebuit in de hennepteelt. Hiervan hebben 
er drie aangifte gedaan, maar de groep was in werkelijkheid groter.40 In een tweede 
onderzoek werd een Slowaakse vrouw gedwongen om diefstallen te plegen en in twee 
andere onderzoeken werden een Nederlander en een Hongaar gedwongen om hennep 
te knippen. We hebben minder zicht op de onderzoeken naar criminele uitbuiting die 
door de politie zijn uitgevoerd. In slechts een klein aantal gevallen is de nationaliteit 
van de slachtoffers bij ons bekend. Opvallend is het aantal Vietnamese slachtoffers dat 
is gedwongen om hennep te knippen. Daarnaast is in deze onderzoeken ook een aantal 
Roemenen slachtoffer geworden van gedwongen hennepteelt enerzijds, en 
gedwongen diefstal anderzijds.  
 
In de  criminele uitbuitingszaken waarbij een verdenking is van PGB en/of 
uitkeringsfraude is een nieuw type slachtoffer zichtbaar. In vijf van de zes onderzoeken 
is namelijk een vermoeden van Nederlandse slachtoffers. In totaal gaat het hierbij om 
minimaal41 34 Nederlandse mannen en vrouwen, veelal in een kwetsbare positie 
veroorzaakt door psychische- en verslavingsproblematiek, die zijn uitgebuit. Ook de 
deskundigen onderkennen deze ontwikkeling. Zij geven aan een toename in uitbuiting 
van Nederlandse ingezetenen te zien. Vaak gaat het hierbij om kwetsbare groepen, 
bijvoorbeeld verstandelijk beperkten of mensen met psychische problematiek. Dit blijkt 
ook uit de strafrechtelijke onderzoeken van Inspectie SZW.  
Een andere zorgelijke ontwikkeling is de criminele uitbuiting van kinderen. 
Deskundigen signaleren een toename van gedwongen diefstal. Het gaat hierbij om 
internationale netwerken, waarbij vooral kinderen worden gedwongen te stelen. Dit 
betreft met name om Roma-kinderen.42 Ook de Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
waarschuwt voor dit fenomeen.43 Door de Europese Commissie worden Roma-
kinderen aangeduid als bijzonder kwetsbaar voor mensenhandel. In opdracht van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) doet de Universiteit 
Utrecht onderzoek naar de integrale aanpak van criminele uitbuiting van kinderen. De 
onderzoeksresultaten worden in de tweede helft van 2016 verwacht. 
 
Tot slot de opsporingsonderzoeken met betrekking tot gedwongen dienstverlening. 
Hierbij zijn voor wat betreft de onderzoeken van Inspectie SZW minimaal 11 
slachtoffers geregistreerd. Deze zaken spelen zich enerzijds af in de huishoudelijk sfeer 
waarbij er, net als in de vorige onderzoeksperiode, met name sprake is van 
Marokkaanse en Filippijnse slachtoffers. Een nieuwe ontwikkeling is dat (mogelijke) 
slachtoffers buiten de huishoudelijke sfeer worden uitgebuit door mensen die feitelijk 
niet hun werkgever zijn. Dit fenomeen komt in vier onderzoeken naar voren. 
Slachtoffers zijn veelal afkomstig uit Midden- en Oost Europese landen, namelijk 
Roemenië, Slowakije en Hongarije. Hierbij is met name sprake van Roma zigeuners en 
Irish Travellers. Daarnaast is in dit verband sprake van één Nederlands slachtoffer dat 
werd gedwongen om allerlei klusjes op een camping te doen. Verder zijn er vijf 
politieonderzoeken bekend waarbij Nederlandse meiden slachtoffer zijn geworden van 
een loverboy en door hem werden gedwongen om telefoonabonnementen af te 
sluiten.   

                                              
40 Aantal niet bekend, omdat het onderzoek door de politie is uitgevoerd en we geen beschikking hebben over de cijfers.  
41 Van drie onderzoeken is het aantal slachtoffers niet of slechts deels duidelijk.  
42 Zie in dit verband ook: Witte, de, I. en Pehlivan, M. T. (2015) Vulnerability of Bulgarian and Romanian Children to Trafficking 
in The Netherlands and in Brussels. The Netherlands. 
43 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. (2016 ). Zicht op kwetsbaarheid. Een verkennend 
onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel. Den Haag. 
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Ook bij gedwongen dienstverlening is het uitbuiten van kinderen een zorgelijk 
fenomeen. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel signaleert (vermoedens van) 
uitbuiting van illegaal in Nederland verblijvende kinderen die binnen familieverband 
moeten werken.44 Deze kinderen worden thuisgehouden om huishoudelijke 
werkzaamheden te verrichten. Er is in Nederland weinig onderzoek gedaan naar dit 
fenomeen. Bovendien is het door de verborgen aard van het fenomeen lastig in kaart 
te brengen hoe groot dit probleem is.45 Ook Syrische kindbruiden en gearrangeerde 
huwelijken onder met name Roma zijn een punt van aandacht. De kwetsbaarheid ligt 
in de jonge leeftijd, de afhankelijkheidspositie ten opzichte van de echtgenoot en de 
uithuwelijking door de familie. Het verborgen karakter van het fenomeen maakt dat 
het lastig is om signalen van seksueel geweld en mensenhandel proactief op te vangen. 
Er zijn geen specifieke signalen die op mensenhandel duiden van Syrische kindbruiden 
duiden.46 

3.3 Ontwikkelingen in criminele samenwerkingsverbanden en daders/betrokkenen   
Uit een studie van Europol komt naar voren dat criminele samenwerkingsverbanden 
op het terrein van mensenhandel actief binnen de EU relatief beperkt in omvang zijn. 
Het zijn voornamelijk kleine verbanden bestaande uit 3 tot 15 personen die vaak 
familie- of etnische banden hebben. Deze georganiseerde criminele 
samenwerkingsverbanden werken doorgaans onafhankelijk van andere criminele 
groepen. Een grote meerderheid van de csv’s zijn betrokken bij meerdere activiteiten. 
De meest voorkomende nevenactiviteiten zijn diverse vormen van fraude, zoals BTW-
fraude, uitkeringsfraude en identiteitsfraude. Deze activiteiten kunnen worden 
gebruikt om hun csv-activiteiten te ondersteunen (bijv. door middel van namaak 
verblijfsdocumenten of werkvergunningen), en / of om de winsten te maximaliseren 
(bijvoorbeeld door het plegen van fraude of belastingontduiking). Andere criminele 
activiteiten omvatten drugsproductie en -handel, georganiseerde diefstal, vervalsing, 
illegaal bezit van en handel in wapens en faciliteren van illegale immigratie.47 
Ook in Nederland nemen de deskundigen een diversificatie van criminele activiteiten 
waar. Steeds vaker zien zij een combinatie van diverse vormen van uitbuiting, 
bijvoorbeeld seksueel en arbeid, of of een combinatie van arbeidsuitbuiting en  
uitkeringsfraude. Deze beelden komen overeen met het beeld dat uit de afgeronde 
opsporingsonderzoeken van de Inspectie SZW naar voren komt.  
 
De studie van Europol laat zien dat er een grotere verscheidenheid  is ontstaan in de 
manier waarop slachtoffers van mensenhandel worden uitgebuit. Slachtoffers blijken 
bij deze nevenactiviteiten te worden gebruikt als ‘criminele medewerkers’, 
bijvoorbeeld bij georganiseerde diefstal, inbraken, zakkenrollerij, fraude en productie 
van drugs. Daarnaast is de modus operandi van csv’s verschoven van de directe 
uitbuiting van slachtoffers naar activiteiten zoals identiteitsdiefstal, creditcardfraude 
en sociale zekerheidsfraude. De meest voorkomende modus operandi is de registratie 
van slachtoffers onder verschillende adressen in het land van uitbuiting met het oog  
het sociale zekerheidssysteem te misbruiken. Verder constateert Europol een toename 
van mensenhandel met het oog op gedwongen of schijnhuwelijken. Lidstaten meldden 
dat vrouwen uit Oost-Europese lidstaten ermee instemmen om naar een westers land 
                                              
44 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Zicht op kwetsbaarheid. Een verkennend 
onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel. Den Haag. 
45 Zie: Kaandorp, M. en Blaak, M. (2013) Kinderhandel in Nederland. De aanpak van kinderhandel en de bescherming van 
minderjarige slachtoffers in Nederland. Leiden. 
46 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Zicht op kwetsbaarheid. Een verkennend 
onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel. Den Haag.. 
47 Europol (2015), The THB financial business model. Assessing the Current State of Knowledge. Den Haag. 
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te reizen om daar te trouwen met een niet-EU-burger tegen een kleine vergoeding, 
variërend van 300 euro tot 2 000 EUR en de mogelijkheid om te werken in het land. De 
csv’s zouden circa 10 000 euro ontvangen van ‘de bruidegom’ voor het faciliteren van 
deze diensten.48 
 
Mate van georganiseerdheid 
Deskundigen nemen verschillende trends waar in de mate waarin sprake is van 
georganiseerde criminaliteit in Nederland. Volgens sommigen neemt de mate van 
georganiseerdheid van de uitbuiting toe. Daarbij constateren deze deskundigen dat er 
sprake is van een steeds professionelere aanpak: de csv’s zijn schoolvoorbeelden van 
lerende organisaties die hun methoden steeds aanpassen aan de mazen van de wet en 
gepleegde inzet van opsporing en opvolging.49 
 
Aan de andere kant signaleert een aantal deskundigen dat er bij overige uitbuiting 
tevens een tendens waar te nemen is van uitbuiting waarbij één dader betrokken is en 
waarbij er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Dit speelt met name bij criminele 
uitbuiting. Het gaat om de afhankelijkheidsrelatie van de een tot de ander en de 
uitbuiting die daaruit volgt. Hoewel er in deze gevallen geen sprake is van 
georganiseerde criminaliteit, zijn de effecten (voor het slachtoffer) even ondermijnend. 
In het volgende hoofdstuk worden hier een aantal voorbeelden van beschreven.  
 
Als we een analyse maken van de afgeronde opsporingsonderzoeken blijkt dat er in 5 
van de 58 zaken sprake is van een crimineel samenwerkingsverband. In deze zaken is 
artikel 140 Sr (criminele organisatie) ten laste gelegd. Dit aantal zegt echter weinig over 
het werkelijke aantal criminele samenwerkingsverbanden. Om aangemerkt te worden 
als een crimineel samenwerkingsverband dient aan vier verplichte en twee van de 
aanvullende criteria te worden voldaan: 
 
Vier verplichte criteria:  

• meer dan twee personen; 
• strafbaar feit waarop vier of meer jaar straf is bedreigd; 
• structureel van aard; 
• Wederrechtelijk verkregen voordeel van meer dan €250.000,-  

 
Ten minste twee van de onderstaande aanvullende criteria:  

• specifieke taakverdeling; 
• sanctionering ten behoeve van gehoorzaamheid/loyaliteit; 
• internationaal actief; 
• gebruikmaking van geweld/intimidatie buiten het CSV; 
• banden met rechtspersonen; 
• inkomsten worden witgewassen; 
• gebruikmaking van corrumperende contacten. 

 
Hoewel in de opsporingsonderzoeken die door de Inspectie SZW worden uitgevoerd, 
vaak wordt voldaan aan het merendeel van de criteria, is in de meeste gevallen het 

                                              
48 Ibid. 
49 Abraham, van Soomeren, van Dijk en Rijken (2015). Nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting, een veelkoppig monster. 
Onderzoek naar nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting en hoe Europese informatie hierover systematisch kan worden 
uitgewisseld. DSP-groep, Amsterdam. 
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wederrechtelijk verkregen voordeel -  een van de “verplichte criteria” voor een csv - 
niet vast te stellen. 
 
In het kader van het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 is ‘georganiseerde criminaliteit’ 
echter gedefinieerd als: delicten die (1) tot stand komen in de structurele 
samenwerking tussen personen, (2) worden gepleegd met het oog op het gezamenlijk 
behalen van financieel of materieel gewin, 3) met een maximale strafdreiging van vier 
jaar of meer. Het kenmerk ‘structurele samenwerking tussen personen’ betekent dat 
er sprake is van (de intentie tot) herhaald plegen van een delict of misdrijf, en 
bovendien van enige consistentie in de samenstelling van het samenwerkingsverband.  
Wanneer wij uitgaan van deze definitie van georganiseerde criminaliteit dan zien we 
dat 4050 van de 58 opsporingszaken hieraan voldoen. 
 
Naast het voldoen aan de criteria die aan crimineel samenwerkingsverband, criminele 
organisatie of georganiseerde criminaliteit wordt gesteld, komt het ook bij zaken zoals 
die van één op één uitbuiting voor dat het slachtoffer geronseld is door een 
bemiddelingsbureau. Dit bemiddelingsbureau zorgt vervolgens dat het slachtoffer bij 
een verdachte beland. Echter, omdat de directe verdachte die het slachtoffer feitelijk 
uitbuit “een afnemer” betreft (niet structureel van aard), kan hier de verdachte niet als 
onderdeel van het csv of criminele organisatie gezien worden. Het bemiddelingsbureau 
zou daarentegen mogelijk wel aan de criteria voldoen. Er kan niet uitgesloten worden 
dat achter deze zaken er bepaalde netwerken en facilitators zitten: ook in enkelvoudige 
zaken blijken georganiseerde verbanden te opereren. Al met al is het complex om een 
eenduidige werkwijze van de daders te benoemen aangezien de zaken erg  van elkaar 
verschillen.  
 
Uitzendwerk 
Over minimaal een periode van 2 jaar vond de uitbuiting van Hongaren plaats die aan 
de onderkant van de samenleving stonden en enkel de Hongaarse taal spraken. 
Werving vond op professionele wijze plaats middels website, teletekst en krant. 
Slachtoffers moesten 270,- betalen voor reis en moesten in zich in de schulden steken 
voor kost en inwoning.  
Het loon werd eerst verrekend met schulden. Verdachten bleken een drietal methoden 
te hebben ontwikkeld om deze schulden te verrekenen:  
• Met de werkgever werden afspraken gemaakt om het door de Hongaren verdiende 

loon eerst op een rekening van een van de verdachten te storten; 
• Verdachten zorgden ervoor dat de geworven Hongaar een bankrekening opende. 

De Hongaren moesten dan onder begeleiding van een van de verdachten pinnen, 
waarna een gedeelte van het geldbedrag werd afgepakt/ingenomen; 

• Ook gebeurde het  dat de bankpassen en pincodes direct na afgifte door de bank 
van de Hongaren werden afgepakt. Deze Hongaren hadden dan in het geheel geen 
beschikking meer over hun bankrekening en het geld dat daarop werd gestort. 

• Slachtoffers werden afhankelijk gemaakt door gebruik te maken van voorschotten. 
Slachtoffers gaven aan honger  te hebben en te smeken om beetje loon. Er was 
geen geld om uit situatie te ontsnappen. De huisvesting was erg smerig, slecht en 
er was sprake van intimidatie en geweld door de daders. Het berekende 
wederechtelijk verkregen voordeel kwam uit op 517.600 Euro welke de daders 
probeerde wit te wassen door te investeren in vastgoed in Hongarije. 

                                              
50 Er is uitgegaan van de zaken met twee of meer daders, waarbij de uitbuiting zich langer dan een maand voordeed. 
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De deskundigen constateren dat er veel uitbuiting binnen gesloten etnische groepen 
plaats vindt. Ook in de opsporingsonderzoeken valt op dat er in het overgrote deel van 
de zaken een culturele verwantschap is tussen dader en slachtoffer en dat deze vaak 
van dezelfde etnische afkomst zijn. Het gaat hier met name om daders en slachtoffers 
van de Chinese nationaliteit, maar ook van Marokkaanse en Midden- en Oost-Europese 
afkomst. In een onderzoek van het RIEC Noord-Holland wordt vastgesteld dat er in 
toenemende mate een verdenking is dat Turken Bulgaren uitbuiten. Ook Bulgaren zelf 
zouden vaker dan andere nationaliteiten betrokken zijn bij arbeidsuitbuiting. Cijfers van 
de Inspectie SZW die in 2011 en 2012 respectievelijk 702 en 610 controles uitvoerden 
in de regio Noord-Holland lijken de oververtegenwoordiging van Bulgaren en Turken 
bij arbeidsuitbuiting ook voor deze regio te bevestigen.51 
 
In de arbeidsuitbuitingsonderzoeken met Nederlandse daders, is deze verwantschap 
niet aanwezig. Voorbeelden zijn Nederlandse daders die slachtoffers uit Midden- en 
Oost-Europa uitbuiten met fysiek zwaar werk in bijvoorbeeld de land en tuinbouw en 
de bouw, of de scheepvaart waar gebruik wordt gemaakt van slachtoffers met 
Filippijnse nationaliteit. Bij criminele uitbuiting in de vorm van fraude met PGB’s en 
uitkeringen is er, ook bij de Nederlandse verdachten, juist wel vaak sprake van cultureel 
verwantschap. In vijf (van de zes) onderzoeken worden de Nederlandse slachtoffers 
uitgebuit door Nederlandse verdachten. In het zesde onderzoek wordt een Chinees 
slachtoffer uitgebuit door een verdachte die weliswaar de Nederlandse nationaliteit 
heeft, maar ook in China is geboren.  
 
Daarnaast constateren de deskundigen dat veel uitbuiting plaatsvindt binnen gesloten 
gemeenschappen. Deze gesloten gemeenschappen kunnen zowel fysieke gesloten 
gemeenschappen zijn (de Rotterdamse haven, kleine dorpen), gesloten branches (zoals 
de mosselteelt) of culturen (Roma, Chinezen). Daarbij gaat het in een stijgend aantal 
gevallen om uitbuiting in 1-op-1 afhankelijkheidsrelaties. Dit doet zich voor bij 
huishoudelijk personeel uit derdelanden en aupairs, met name uit Peru, Brazilië, 
Filippijnen en Indonesië. Een andere verschijningsvorm van uitbuiting in 1-op-1 
afhankelijkheidsrelaties is huwelijksdwang bij vrouwen (bijvoorbeeld uit Thailand, 
Brazilië of Marokko). Deze vrouwen zitten in een afhankelijke positie, worden 
geïsoleerd en moeten inkomsten afstaan. Zij verworden tot een soort huisslaven.  

3.4 Ontwikkelingen in werkwijzen   
 
Rekrutering 
Uit een analyse van de opsporingsonderzoeken blijkt dat in de meeste gevallen de 
slachtoffers van arbeidsuitbuiting via een wervings- of bemiddelingsbureau in het land 
van herkomst bij de verdachten zijn terecht gekomen. De rekrutering gebeurt ook nog 
regelmatig via advertenties in de krant. Daarnaast is een stijging zichtbaar in werving 
via internet, waaronder via social media. Tot slot is er een groep die via het eigen 
netwerk bij de werkgever in Nederland terecht is gekomen.   
 
Bemiddelingsbureaus en detacheringsconstructies 
Bij de werving en huisvesting van slachtoffers wordt vaak gebruik gemaakt van  
bemiddelingsbureaus. In gevallen dat het om niet-Nederlandse slachtoffers gaat 
vormen deze bureaus  vaak de schakel tussen het slachtoffer in zijn/ haar thuisland en 

                                              
51 Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Noord-Holland (2014) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse 
(B-CBA) 2013-2014. Noord Holland: RIEC (intern rapport). 
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de uitbuitingssituatie in Nederland. In toenemende mate wordt hierbij gebruik 
gemaakt van buitenlandse intermediairs.  Deze zijn verplicht  zich aan de Nederlandse 
wet- en regelgeving houden. Dit is echter lastig te controleren.52 
 
Problemen met malafide uitzendbureaus worden landelijk gesignaleerd. Daarbij gaat 
het voornamelijk om arbeidsuitbuiting van arbeidsmigranten. Op diverse wijzen plegen 
deze uitzendbureaus fraude. Zo richt men arbeidsbureaus in het buitenland op om 
Nederlandse premies te ontwijken, wordt er een schaduwboekhouding bijgehouden 
(waarbij steeds professioneler loonstrookjes  en dergelijke worden gekopieerd), of is er 
sprake van schijnconstructies.53 Soms maken werkbemiddelingsbureaus misbruik van 
gemeentelijke subsidies. Zo is een geval bekend waarbij een malafide uitzendbureau 
subsidie aanvraagt om uitkeringsgerechtigden weer aan het werk te helpen.54 Het 
betreft een direct voorbeeld van een onbewust faciliterende overheid. Opvallend is dat 
veel partijen profiteren van de werkwijze van deze uitzendbureaus. Ondernemers 
kunnen op goedkope wijze in hun personeelsvraag voorzien. Ook de vastgoedsector 
profiteert van de arbeidsmigranten doordat zij als tussenpersoon optreden bij het 
verhuren van panden (tegen verhoudingsgewijs aanzienlijke bedragen).55 
 
Huisvesting 
In een deel van de gevallen wordt een bemiddelingsbureau ingeschakeld, die zowel 
bemiddelt in werk als in huisvesting. Dit verhoogt het risico op uitbuiting, omdat 
mogelijke slachtoffers op meerdere vlakken afhankelijk zijn van het 
bemiddelingsbureau. Hierbij bestaat ook verwevenheid tussen beide functies. Zo wordt 
door het bemiddelingsbureau een deel van het salaris ingehouden voor de huur van de 
woning. Daarnaast zijn er voorbeelden waarbij makelaars met criminelen samen lijken 
te werken. Zo is in drie onderzoeken in de regio Noord-Holland naar voren gekomen 
dat sprake was van het faciliteren van huisvesting, door makelaarskantoren, 
bemiddelingsbureaus en particuliere verhuurders van woningen.56 Mensenhandelaren 
kunnen hun slachtoffers (niet alleen van arbeidsuitbuiting, maar ook van seksuele 
uitbuiting) ook makkelijk van de ene naar het andere onderkomen verplaatsen. Vaak 
gaat het om ongeschikte of illegale huisvesting.  
 
Identiteitsdocumenten 
In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van een identiteitsbewijs van een ander 
persoon waarmee het (potentiële) slachtoffer (na daar soms zelf eerst de nodige 
moeite voor te hebben gedaan) gelijkenis vertoont. Het gebruik van look-a-like 
documenten is de laatste jaren toegenomen, omdat het door toepassing van 
geavanceerde technieken steeds moeilijker is geworden om originele 
identiteitsdocumenten na te maken. Het komt soms voor dat meerdere mensen zich 
met hetzelfde document identificeren.57  
 

                                              
52 Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Noord-Holland (2014) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA) 
2013-2014. Noord Holland: RIEC (intern rapport).  
53 Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Zeeland-West Brabant (2015) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse 
Zeeland 2015. Zeeland-West Brabant: RIEC (intern rapport). 
54  Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Noord-Holland (2014) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA) 
2013-2014. Noord Holland: RIEC (intern rapport). 
55 Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Zeeland-West Brabant (2015) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse 
Zeeland 2015. Zeeland-West Brabant: RIEC (intern rapport). 
56 Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Noord-Holland (2014) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA) 
2013-2014. Noord Holland: RIEC (intern rapport). 
57 Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Noord-Holland (2014) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA) 
2013-2014. Noord Holland: RIEC (intern rapport).. 
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Financiële binding 
Een werkwijze die in het verleden al zichtbaar was en ook in de geanalyseerde 
afgeronde onderzoeken veelvuldig wordt gebruikt, is het financieel afhankelijk maken 
(en houden) van de slachtoffers. Met name met het oog op de huidige 
vluchtelingenproblematiek is dit een belangrijk gegeven. De twee manieren die de 
deskundigen noemen zijn: 

- Slachtoffers veel geld laten betalen voor de bemiddeling naar werk. De 
beloofde arbeid wordt echter niet waar gemaakt, waardoor het slachtoffer 
geen mogelijkheid heeft zijn of haar schulden af te betalen.  

- Slachtoffers hoge kosten in rekening brengen om naar Europa gesmokkeld te 
worden. Dit geldt zowel voor (arbeids)migranten als voor vluchtelingen. Deze 
slachtoffers komen vaak met een grote schuld Europa binnen en zijn daarmee 
zeer kwetsbaar voor uitbuiting. Is het niet om de smokkelaar te kunnen 
betalen, dan is het wel om direct in het eigen bestaan te kunnen voorzien. 

 
Dergelijke constructies zijn ook zichtbaar in de afgeronde onderzoeken van Inspectie 
SZW. Naast bovengenoemde constructies worden ook andere manieren gebruikt om 
de schulden van de slachtoffers hoog te houden. Niet alleen wordt de beloofde arbeid 
niet waar gemaakt, ook worden hele hoge kosten gerekend voor zaken als huisvesting 
en  vervoer. Daarnaast zijn er voorbeelden bekend waarbij verdachten hoge boetes aan 
de slachtoffers oplegden voor zaken als het niet naleven van (huis)regels.  
 
Intimidatie en isolatie 
Naast deze zogenaamde schuldenbinding komen in de afgeronde 
opsporingsonderzoeken ook andere bindingsmanieren voor. Het doel hiervan is om de 
slachtoffers (meervoudig) afhankelijk of angstig te maken, waardoor hij of zij niet snel 
uit de hachelijke situatie zal stappen. Zo wordt er in veel zaken geweld gebruikt of 
gedreigd met geweld tegen het slachtoffer zelf of zijn/ haar familie. Bij illegaal in 
Nederland verblijvende slachtoffers wordt ook veelvuldig misbruik van hun illegale 
status gemaakt, door ze bang te maken dat ze het land uit zouden worden gezet als ze 
in opstand zouden komen. Tot slot worden de slachtoffers in veel gevallen sociaal 
geïsoleerd. Dit isolement is in bepaalde gevallen een logisch gevolg van het feit dat ze 
veel uren werken en daarnaast slapen op de werkplek. Daarnaast zijn ook gevallen 
bekend van slachtoffers die niet weg mochten en geen bezoek mochten ontvangen. 
 
Overige vormen van binding 
Een nieuwe werkwijze die door deskundigen wordt genoemd is het inzetten van 
verslaafden of het verslaafd maken van slachtoffers om ze beter te kunnen controleren. 
Deze werkwijze komt ook terug in een onderzoek van Inspectie SZW, waarbij verdachte 
vanuit christelijk oogpunt zorg bood aan verslaafden. Naast het feit dat hij de 
verslaafden een PGB aan liet vragen en gedwongen af liet staan, werden ze tewerk 
gesteld in een fabriek waar verdachte ook eigenaar van was. 

3.5 Ontwikkelingen in thema-overstijgende werkwijzen 
 
Toepassing technologie voor criminele doeleinden 
Er is een verandering zichtbaar in het gebruik van technologie met betrekking tot het 
contact tussen dader en slachtoffer. Er vindt vaker werving plaats middels online 
applicaties en er worden sollicitatiegesprekken via Skype gevoerd. In een aantal 
opsporingszaken verklaarden de slachtoffers geworven te zijn via sociale media zoals 
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Facebook, verdere contacten met de verdachten verliepen ook veelal door dit medium. 
Het gebruik van internet biedt voor de opsporing in toenemende mate uitdagingen, 
omdat met de technologische ontwikkelingen de mogelijkheden om anoniem te 
communiceren toenemen. Daarnaast vergemakkelijkt het internet de communicatie en 
samenwerking tussen verschillende, eerder onafhankelijk van elkaar opererende, 
criminele samenwerkingsverbanden. Dit is een wereldwijd gesignaleerde 
ontwikkeling.5859 Een andere vorm van het inzetten van technologie is het gebruik van 
zogenoemd ‘sjoemelsoftware’ bij de afroom van inkomsten.  
 
Corruptie 
In de geanalyseerde onderzoeken is incidenteel sprake van handelingen die neigen naar 
corruptie. Zo is een geval bekend van een medewerker op de Poolse ambassade in Kiev 
die paspoorten regelde. In hetzelfde onderzoek was een Nederlander in dienst bij de 
fiscus, die sofinummers regelde. Daarnaast werd in een onderzoek waarbij mensen met 
een (verstandelijke) beperking met behoud van uitkering bij een leer-en werkcentrum 
te werk werden gesteld en uitgebuit, een medewerker van de gemeente er van 
verdacht dat hij deze mensen verplichtte om bij het bedrijf van verdachte te werken. 
Slachtoffers en getuigen gaven zich aan zich geïntimideerd te voelen door deze 
gemeenteambtenaar.  
 
Criminele uitbesteding 
In een aantal onderzoeken worden bepaalde criminele activiteiten uitbesteed aan 
facilitators die, bewust of onbewust, niet legale zaken regelen voor betreffende 
verdachten. Hierbij kan worden gedacht aan administratiekantoren en 
belastingadviseurs, die er voor zorgen dat de administratie kloppend wordt gemaakt. 
Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij de boekhouder onbewust de criminele 
activiteiten faciliteerde. In een specifiek geval was sprake van een dubbele 
boekhouding, waar de betreffende boekhouder niet van op de hoogte was, maar 
waarbij door zijn toedoen de administratie op papier allemaal wel correct was. Ook is 
in een onderzoek sprake van een criminele organisatie waar “kleerkasten” in dienst 
waren om werknemers te intimideren en in de gaten te houden op de werkvloer. Ten 
aanzien van de huisvesting kwam al naar voren dat er soms (bewust of onbewust) 
sprake lijkt te zijn van het faciliteren van huisvesting, door makelaarskantoren, 
bemiddelingsbureaus en particuliere verhuurders van woningen. Tot slot is er het 
voorbeeld van een arts wiens handtekening werd gebruikt voor valse 
gezondheidsverklaringen een illustratie van uitbesteding van criminele activiteiten aan 
een, in dit geval onbewuste, facilitator.60  
 
Gebruik excessief geweld 
In de afgeronde opsporingsonderzoeken is regelmatig sprake van (zwaar) geweld of 
dreigen met (zwaar) geweld. Verdachten gebruiken dit als een middel om de 
slachtoffers aan zich te binden. Wanneer ze geweld gebruiken of hier mee dreigen, 
richting het slachtoffer zelf of zijn familie, wordt er angst ingeboezemd. Als gevolg 
hiervan zal een slachtoffer niet snel uit de situatie durven te stappen. In een aantal 
gevallen is hierbij sprake van seksueel geweld. Zo is er een geval bekend waarbij een 
Filipijns slachtoffer werd gedwongen seksuele handelingen te verrichten in het bijzijn 
van verdachten.  
                                              
58 Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Noord-Holland (2014) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA) 
2013-2014. Noord Holland: RIEC (intern rapport). 
59 Zie ook: Europol (2014). Intelligence Notification: Trafficking in human beings and the internet. Den Haag: Europol 
60 Zie het in het kader geplaatste voorbeeld in paragraaf 4.4. 
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4 Gevolgen voor de samenleving 

Mensenhandel, of het nu gaat om arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen 
dienstverlening, heeft ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Het heeft niet alleen 
een enorme impact op de betrokken slachtoffers, het leidt ook tot financiële schade, 
overlast, en in sommige gevallen tot milieuschade en gevaarlijke situaties. Bovendien 
heeft het een ondermijnend effect op onze samenleving. Onder ondermijning verstaan 
we hierbij: het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij, 
leidend tot een aantasting van haar fundamenten en/of van de legitimiteit van het 
stelsel dat haar beschermt. In deze definitie komt niet alleen tot uiting dat het gaat om 
aantasting van de fundamenten van de samenleving, maar ook om verzwakking van de 
positie van de organisaties, groepen en instanties die de fundamenten beschermen.61  
 

4.1  Gevolgen voor het individu 
Arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening zijn – zoals alle 
vormen van mensenhandel - ernstige schendingen van de mensenrechten die grote 
schade veroorzaken aan slachtoffers. Fairwork (2012) stelt dat alle vormen van 
uitbuiting gemeen hebben dat er sprake is van geschonden vertrouwen, 
machtsmisbruik, schaamte, angst, stress, en lichamelijke en geestelijke uitputting.  
Zimmerman62 identificeert een aantal gezondheidsrisico’s voor vrouwelijke slachtoffers 
van mensensmokkel en mensenhandel. Deze risico’s spelen (deels) ook bij (mannelijke) 
slachtoffers van overige uitbuiting. De risico’s betreffen: De fysieke gezondheid. Hierbij 
is sprake van geweld tegen het slachtoffer. Daarnaast zijn er slachtoffers die verkracht 
worden. Ook het onthouden van de eerste levensbehoeften, als goede voeding, dragen 
bij aan een verminderde fysieke gezondheid. De mentale gezondheid. Hier wordt onder 
verstaan het afhankelijk maken van het slachtoffer aan de dader(s). Tactieken die 
daders hiervoor gebruiken zijn intimidatie en bedreigingen, leugens en bedrog, 
emotionele manipulatie en niet-veilige onvoorspelbare en oncontroleerbare 
gebeurtenissen. Een voorbeeld van dat laatste is bijvoorbeeld het in onzekerheid 
houden (over toekomst, slaapplek een dergelijke) van de slachtoffers. De sociale 
gezondheid.  De risico’s hierbij zijn beperkte vrijheid in beweging, tijdsbesteding en 
activiteiten. Daarnaast de afwezigheid van een sociaal vangnet (vrienden, familie etc). 
Als laatste taal-, culturele- en sociale barrières. De economische situatie. Hierbij spelen 
schulden een rol. Daarnaast het verdiende, gespaarde en uitgegeven geld. Er zit heel 
vaak een heel groot verschil tussen dat wat verdiend wordt en dat wat de slachtoffers 
uiteindelijk overhouden. Overige omstandigheden. Het gaat hierbij om de 
werkomstandigheden en de leefomstandigheden. De risico’s op werkomstandigheden 
zijn het maken van lange dagen, weinig of geen vrije tijd, onhygiënische 
omstandigheden en onveiligheid op de werkplek. De risico’s aangaande de 
leefomstandigheden zijn een slechte, overvolle en onhygiënische woon- en slaapplek. 
De woonplekken worden door de slachtoffers vaak als onveilig en stressvol ervaren. 
Toegang tot en informatie over zorg. De risico’s hierbij zijn dat de slachtoffers 
überhaupt geen toegang tot zorg hebben. Daarnaast is het gecompliceerd om 
slachtoffers uit een andere cultuur die de taal niet goed beheersen te diagnosticeren. 

                                              
61 Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Oost-Brabant (2015) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse Eindhoven en 
De Kempen 2015. Oost-Brabant: RIEC (intern rapport). 
62 Zimmerman, C. (2008)  The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents. London 
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Doordat het vertrouwen van de slachtoffers in de autoriteiten over het algemeen laag 
is zullen deze slachtoffers niet snel de juiste zorg opzoeken. Om dit vertrouwen te 
winnen is er een meer langdurige relatie tussen zorgverlener en zorgvrager nodig. 

Rijken e.a. (2013)63 constateren dat er belangrijke factoren zijn die het voor slachtoffers 
ingewikkeld maken om zich aan een uitbuitingssituatie te onttrekken of er tegen in het 
verweer te komen. Ten eerste zijn slachtoffers vaak voor huisvesting afhankelijk van de 
werkgever of het uitzendbureau waarvoor zij werken. Bij het verlaten van de 
uitbuitingssituatie verliezen zij ook hun onderdak. Omdat het vaak mensen betreft 
zonder  sociaal vangnet in Nederland, kan dit een belemmering zijn om weg te gaan. 
Een tweede factor is de tussenkomst van een uitzendbureau of een 
‘bemiddelingsbureau’, waardoor het onduidelijk is waar zij terecht kunnen met 
klachten of vragen. Dit wordt versterkt door het opgedrongen isolement dat voorkomt 
dat slachtoffers informatie over hun rechten krijgen.  Ten derde vormt de noodzaak tot 
het verwerven van inkomsten en de angst dat de familie iets aangedaan wordt door de 
smokkelaar of uitbuiter een drempel (Fairwork, 2012). Slachtoffers van 
arbeidsuitbuiting willen – anders dan bij andere vormen van uitbuiting – vaak het werk 
dat zij doen wel verrichten, maar niet op de manier waarop ze op dat moment te werk 
zijn gesteld. Zij overwegen eerder verandering te brengen in hun situatie dan de situatie 
te verlaten.  

 
Beestachtige omstandigheden  
In het zuiden van het land werkte een Poolse man bij een paardenfokkerij. In ruil voor 
€ 50 tot 70 per week, eten en onderdak van de verdachten, zou verdachte de zorg van 
de paarden op zich nemen. In eerste instantie gebeurde dit ook. Op een bepaald 
moment was hij echter niet meer welkom in het huis van de verdachten. Als gevolg 
daarvan was hij genoodzaakt om in de stal, tussen de paarden, te leven. De 
omstandigheden in deze stal waren zeer schrijnend. Zo moest de man zich met een 
emmertje water wassen en zijn behoefte doen in de stal. Ook gaven de verdachten hem 
niet elke dag te eten.  
 
In een ander onderzoek werd een Filippijnse matroos uitgebuit aan boord van een 
binnenvaartschip. Hij werd geïntimideerd, gedwongen om seksuele handelingen te 
verrichten en hondenvoer te eten. Hij voelde zich genoodzaakt om dit te ondergaan, 
omdat hij afhankelijk was van de inkomsten die hij nodig had om zijn familie in de 
Filippijnen te onderhouden.  
 
Uitbuiting heeft dan ook een enorme impact op de persoonlijke integriteit. Slachtoffers 
hebben het gevoel geen mens te zijn, maar een instrumenteel eigendom van de 
werkgever. Dit veroorzaakt een laag gevoel van eigenwaarde. Uitputting en 
lusteloosheid maken het moeilijk het heft weer zelf in handen te nemen. Verder zijn 
stressgerelateerde klachten (al dan niet posttraumatisch) en sterke gevoelens van 
schaamte en wantrouwen jegens anderen veel voorkomende klachten bij slachtoffers. 
Ook is sprake van lichamelijke klachten door uitputting en soms ook door mishandeling. 

                                              
63 Rijken,van Dijk & Klerx‐van Mierlo (2013). Mensenhandel: het slachtofferperspectief. Een verkennende studie naar 
behoeften en belangen van slachtoffers mensenhandel in Nederland . Tilburg 
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Deze klachten verergeren omdat slachtoffers van hun uitbuiter geen arts mogen 
bezoeken.64 
 
Daarnaast worden slachtoffers in bepaalde gevallen blootgesteld aan situaties die 
direct gevaar voor ze oplevert. Dit geldt met name voor uitbuitingszaken in sectoren 
als de bouw en op plekken waar met gevaarlijke middelen en materialen wordt 
gewerkt. In sommige gevallen beschikken de slachtoffers niet over de juiste diploma’s 
of certificaten. In andere gevallen worden ze niet de juiste beschermingsmiddelen en‐ 
maatregelen geboden. Een voorbeeld hiervan is een slachtoffer dat chemicaliëntankers 
op een binnenvaartschip moest schoonmaken. Dit moest hij doen zonder degelijke 
beschermende kleren en maatregelen. Hierdoor voelde hij zich regelmatig niet goed en 
duizelig.  
 
Slachtoffers hebben vaak schulden bij hun uitbuiters. Dit leidt ertoe dat deze 
slachtoffers, ondanks (over)vermoeidheid en gevaarlijke omstandigheden, gewoon 
doorwerken.  In de literatuur is niet veel bekend over ongevallen van slachtoffers van 
arbeidsuitbuiting op de werkvloer. Wel is bekend dat migranten meer dodelijke en niet‐
dodelijke ongevallen hebben dan niet‐immigranten in dezelfde branche en met 
dezelfde werkzaamheden. Het is dan ook aannemelijk dat slachtoffers van 
arbeidsuitbuiting grote gezondheidsrisico’s lopen, zeker wanneer ze tewerk worden 
gesteld in sectoren waar dit soort risico’s sowieso een issue zijn. Voorbeelden hiervan 
zijn de bouw (onder andere valgevaar, asbest) en de schoonmaak (werken met 
chemische stoffen).65 
 
Tot slot lijden de individuele slachtoffers financiële schade. Een zichtbaar kenmerk van 
(bijna) alle onderzoeken is namelijk dat ze weinig tot niks betaald krijgen. Dit terwijl de 
slachtoffers in de meeste gevallen naar Nederland zijn gekomen, omdat ze hier meer 
kunnen verdienen dan in hun land van herkomst. Verder komt het regelmatig voor dat 
slachtoffers schulden aangaan bij hun familie dan wel de verdachten om bijvoorbeeld 
de reis naar Nederland en de huisvesting te betalen. Wanneer ze schulden bij de 
verdachten aangaan, gebruikt deze dat vaak om het slachtoffer aan zich te binden. 
Slachtoffers van mensenhandel hebben op grond van internationale en nationale wet‐ 
en regelgeving recht op schadevergoeding. In Nederland bestaan verschillende 
mogelijkheden om het recht op schadevergoeding 
te effectueren. Binnen het strafproces kunnen slachtoffers zich als benadeelde partij 
voegen. In het geval van een toegekende vordering wordt hieraan vrijwel altijd een 
schadevergoedingsmaatregel gekoppeld. In de praktijk wordt slechts in een beperkt 
aantal gevallen een vordering benadeelde partij ingesteld (maar 30% van de gevallen). 
Daarbij is het percentage dat hiervan wordt toegekend niet hoog. Ook via een civiele 
procedure is het voor het slachtoffer lastig om geld terug te vorderen. Dit betekent dat 
de schade die het slachtoffer lijdt niet alleen zit in de financiële schade die wordt 
geleden, maar ook in de secundaire victimisatie, omdat het heel lastig blijkt om geld 
terug te vorderen.66  

                                              
64 Fairwork (2012), Verborgen slavernij in Nederland. Amsterdam 
65 Zimmerman C. & Schenker M. B.(2014)  Human trafficking for forced labour and occupational health.  London. 
66 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2015).Mensenhandel in en uit beeld. Update 
cijfers schadevergoedingen 2010-2014. Den Haag: Nationaal Rapporteur. Zie ook: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 
Seksueel Geweld tegen Kinderen (2012). Mensenhandel. Jurisprudentie mensenhandelzaken 2009-2012. Een analyse. Den 
Haag: BNRM. 
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4.2 Gevolgen voor het bedrijfsleven  
Verstoring van de arbeidsmarkt en oneerlijke concurrentie: Naast het individu 
ondervindt ook het bedrijfsleven schade van arbeidsuitbuiting. De verschillende 
vormen van uitbuiting leveren aanzienlijke winsten op voor de uitbuiters ten koste van 
de slachtoffers. Daarbij leidt het tot verstoring van de arbeidsmarkt en ondermijning 
van bedrijfstakken. Wanneer bedrijven het niet zo nauw nemen met de regels en 
werknemers onder het wettelijk minimumloon te werk worden gesteld, kunnen andere 
bedrijven daar niet mee concurreren. Bovendien zorgt uitbuiting voor verdringing op 
de arbeidsmarkt. Deze schade beperkt zich overigens niet tot het bedrijfsleven. Het 
raakt ook de overheid, bijvoorbeeld omdat door verdringing meer mensen in een 
uitkeringssituatie terechtkomen. En het kan leiden tot economische schade. Tot slot 
zorgt arbeidsuitbuiting voor imagoschade voor de branches waar dit vaak in voorkomt 
en draagt het bij aan een race to the bottom en social dumping: banen conform de cao 
komen door deze praktijken onder druk te staan. 
 
Normvervaging en aantasting legitimiteit van de overheid: Wanneer binnen sectoren 
veelvuldig sprake is van uitbuiting en andere criminele activiteiten waar niet tegen 
wordt opgetreden, heeft dit een negatief effect op de rest van de sector. Men kan het 
idee krijgen dat misdaad kennelijk loont. Bovendien is het moeilijk te concurreren met 
werkgevers die hun werknemers uitbuiten. Dit kan er toe leiden dat andere (tot dan 
toe bonafide) werkgevers in de verleiding komen om de regels minder nauw te nemen. 
Tevens zijn bonafide bedrijven minder geneigd te accepteren wanneer bij hen op 
andere, kleinere zaken wordt gehandhaafd. Dit leidt tot een aantasting van de 
legitimiteit van het overheidsoptreden ter zake. Dit kan ook verschuivende of 
vervagende normen in de gehele sector tot gevolg hebben.  
Daarnaast signaleren sommige respondenten dat in bepaalde sectoren deze 
normvervaging zich reeds voordoet. In deze sectoren heerst (van oudsher) een cultuur 
die zich kenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een geslotenheid naar 
de buitenwereld toe. Mensen / bedrijven kennen elkaar en zijn sterk op elkaar gericht. 
Er wordt als ongeschreven regel geen informatie gedeeld met buitenstaanders en er 
lijkt een taboe te liggen op het ‘uit de school klappen’ en het melden van misstanden. 
Hier lijken ook andere normen en waarden te heersen ten aanzien van criminaliteit. Dit 
schept gelegenheid voor het plegen en afschermen van criminele activiteiten. Als 
voorbeeld van zo’n sector wordt de havensector genoemd die ook mede vanwege de 
logistieke mogelijkheden aantrekkelijk is voor het creëren van criminele 
infrastructuren en kwetsbaar is voor crimineel misbruik.  

4.3 Gevolgen voor de overheid  
Ook de overheid ondervindt op verschillende manieren schade door arbeids- en 
criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening. Zo worden de kosten die overige 
uitbuiting met zich meebrengt, zoals de psychische zorg die slachtoffers nodig hebben, 
afgewenteld op de maatschappij. Tevens garandeert de overheid uitbetaling van de 
schadevergoeding als de dader hiertoe veroordeeld is door de rechter, maar niet 
betaalt (het is dan aan de overheid om dit weer op de uitbuiter te verhalen). Verder 
zijn er de kosten van de strafrechtelijke opsporing en het proces, etc.  
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Daarnaast loopt de overheid grote inkomsten mis doordat er geen of te weinig premies 
en afdrachten worden gedaan voor illegaal in het land verblijvende werkendenof 
mensen die in feite veel meer werken dan op papier. Verder hebben de vormen van 
uitbuiting waarbij op de één of andere manier sprake is van PGB,- of uitkeringsfraude 
directe negatieve financiële gevolgen voor de overheid, omdat deze gelden niet terecht 
komen bij de mensen voor wie ze bestemd zijn. Tot slot zijn er gevallen bekend van 
werknemers en werkgevers die onterecht een uitkering ontvangen. Naast hun uitkering 
verdienen zij zwart bij, waardoor ze in feite geen recht meer op deze uitkering hebben. 
Ook dit kost de overheid geld. Zo verstrekte een werkgever in de scheepvaart bewust 
niet de juiste gegevens en ontving hierdoor onterecht een WWb-uitkering.  
 
Om een indicatie te geven van de bedragen waar het in de huidige onderzoeksperiode 
over gaat, is het wederrechtelijk verkregen voordeel als leidraad genomen. De 
berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel bestaat, afhankelijk van het 
type onderzoek, uit verschillende componenten. Meestal wordt het CAO of wettelijk 
minimumloon als uitgangspunt genomen. Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal 
feitelijk gewerkte uren. Eventuele kostenposten worden afgetrokken. Het verschil 
tussen het resultaat van deze som en wat er in de praktijk door het slachtoffer is 
ontvangen is het geschatte wederrechtelijk verkregen vermogen. Over dit bedrag zijn 
dus niet de vereiste loonbelastingen en premies betaald.   
 
In 37 onderzoeken van de Inspectie is het wederrechtelijk verkregen voordeel 
bekend.67 In 29 gevallen gaat dit om het werkelijk verkregen voordeel, met een totaal 
bedrag van ruim 21 miljoen euro. In de overige 8 gevallen zijn de bedragen (nog) 
schattingen. Deze schattingen behelzen nog eens een bedrag van ruim 5 
honderdduizend euro. Gemiddeld is het (werkelijk dan wel geschat) wederrechtelijk 
verkregen voordeel een kleine 6 honderdduizend euro per onderzoek.  
 
Naast de geleden financiële schade wordt ook hier de legitimiteit van de overheid 
aangetast. Het vertrouwen van burgers in de overheid neemt af wanneer men in de 
directe omgeving dergelijke frauduleuze praktijken kent waar (vermoedelijke) daders 
mee wegkomen. 

4.4 Gevolgen voor het systeem  
Economische gevolgen: In aansluiting op voorgenoemde resulteert uitbuiting, in welke 
vorm dan ook, in ondermijning van het systeem. Met betrekking tot de economie zorgt 
uitbuiting voor een stroom zwart geld, dat in de witte economie belandt. Als illegaal in 
Nederland verblijvende werkenden al worden uitbetaald, is dit zwart. Als zij het 
vervolgens investeren is er dus sprake van zwart geld dat in de witte economie wordt 
gepompt. Hetzelfde geldt voor daders, die door middel van hun criminele praktijken 
veel meer winst maken dan wanneer ze dit op een legale manier doen.  
 
Maatschappelijke verwevenheid: Voor het uitvoeren van hun criminele activiteiten 
maken daders gebruik van legale structuren en gelegenheden, wat leidt tot een 
verweving tussen onder- en bovenwereld. Dit blijkt met name uit de (on)bewuste 
faciliteerders van uitbuiting. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
verhuurder van een pand waar de slachtoffers worden gehuisvest, maar ook de 
belastingadviseur of boekhouder die, al dan niet onbewust, de administratie valselijk 

                                              
67 Aantal niet bekend omdat onderzoek bijvoorbeeld als onherroepelijk was. In een aantal onderzoeken wordt geen bedrag 
genoemd.  
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opmaakt. Bovendien blijkt uit de analyse van de afgeronde onderzoeken ook dat deze 
verwevenheid op manieren optreedt die men in eerste instantie niet zo snel verwacht. 
Dit wordt in onderstaand voorbeeld verduidelijkt.  

 
Vervalste gezondheidsverklaringen 
Uit een onderzoek waarbij Slowaakse slachtoffers via een uitzendconstructie in onder 
andere de vleesverwerkende industrie te werk werden gesteld bleek dat de 
gezondheidsverklaringen, die in deze industrie zijn vereist, werden vervalst. De 
handtekening en stempel van de betreffende arts werd op vele 
gezondheidsverklaringen gebruikt, terwijl hij slechts bij enkele werknemers een 
keuring had gedaan. De arts in kwestie was hier niet van op de hoogte.  
 
Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat de onder- en bovenwereld op verschillende 
manieren met elkaar verweven kunnen raken en dat bepaalde zaken vaak onbewust 
worden gefaciliteerd.  
 
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er verschillende concrete signalen zijn van personen 
met legale functies en ondernemingen die hun positie gebruiken om bewust criminelen 
te faciliteren. Het gaat onder andere om makelaars, financiële dienstverleners, 
notarissen, architecten, elektriciens en klusbedrijven.68 
 
Bestuurlijke verwevenheid: In sommige politieregio’s speelt de (angst voor) bestuurlijke 
verwevenheid in relatie tot ondermijnende activiteiten. In het geval van de regio 
Zeeland betreft het in totaal vijftien (meer en minder concrete) signalen over 
verwevenheid tussen de onderwereld en het bestuur. Bijvoorbeeld een politicus die in 
verband gebracht wordt met verdachte en mogelijk strafbare activiteiten, onder meer 
op het terrein van vastgoed en huisvesting van arbeidsmigranten, en intimidatie.69  

4.5 Gevolgen voor de leefomgeving 
Tot slot heeft uitbuiting negatieve gevolgen voor de leefomgeving. Een zichtbaar, direct 
gevolg is de overlast die de huisvesting van slachtoffers van uitbuiting voor de 
omgeving veroorzaakt. In een aantal gevallen is er sprake van veel mensen die in kleine 
panden worden gehuisvest. Dit kan overlast opleveren voor de omliggende omgeving 
en gemeente op. Daarnaast zijn er zaken bekend waarbij de gevolgen voor de 
leefomgeving op een andere manier zeer negatief zijn. De onderzoeken waarbij 
slachtoffers op een camping werden uitgebuit zijn hier een goed voorbeeld van. Niet 
alleen was er door de huisvesting op deze camping veel overlast voor de omgeving en 
gemeente, ook werd er illegaal asbest gesaneerd. Dit levert uiteraard gevaarlijke 
situaties op voor het individu en zijn omgeving.   
 
Daarnaast kan worden gedacht aan negatieve consequenties en gevaarlijke situaties 
voor de leefomgeving, doordat er in bepaalde gevallen wordt gewerkt zonder vereiste 
diploma’s en certificaten, of gebruik wordt gemaakt van vervalsingen hiervan. Vaak 
gebeurt dit in het kader van kostenbesparing. Het is echter duidelijk dat dit niet alleen 
zorgt voor gevaar voor de werknemers, maar ook voor de omgeving waar deze 

                                              
68 Regionaal Informatie en Expertise centrum Oost-Brabant (2015) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse Eindhoven en De 
Kempen 2015. Oost-Brabant: RIEC (intern rapport). 
69 Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Zeeland-West Brabant (2015) Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse 
Zeeland 2015. Zeeland-West Brabant: RIEC (intern rapport).  



 Pagina 45 van 76 

werknemers te werk worden gesteld. Hierbij kan worden gedacht aan de 
voedselveiligheid die bij bepaalde zaken in het geding komt. Een concreet voorbeeld 
zijn de vervalste gezondheidsverklaringen in de vleesverwerkingindustrie, waar eerder 
al over is geschreven. Dit kan een gevaar opleveren voor de voedselveiligheid. Deze 
gezondheidsverklaringen zijn namelijk noodzakelijk om aan de kwaliteitseisen van het 
vlees te kunnen voldoen. In dit geval is daar dus niet aan voldaan, wat serieuze schade 
kan opleveren. Meer in het algemeen geldt dit voor de meeste uitbuitingszaken die zich 
afspelen in de horeca of voedselindustrie. Wanneer een kok in een Chinees restaurant 
hele lange dagen maakt, onder druk staat of in de keuken moet slapen, is het maar de 
vraag of hierbij nog oog is voor hygiëne (voorschriften).  
 
Voedselveiligheid? 
Drie Indiase mannen , die illegaal in Nederland verbleven, werden door een landgenoot 
uitgebuit in een zaak waar roti werd gemaakt en verpakt. De verdachte had beloofd 
papieren voor deze mannen te regelen, maar kwam deze afspraak nooit na. Daarnaast 
waren de slachtoffers ook op het gebied van werktijden en loon misleid. Ze moesten 6 
a 7 dagen en/ of nachten per week 14 tot 17 uur onder slechte arbeidsomstandigheden 
werken. Buiten dat de slachtoffers afhankelijk waren van papieren, geld en huisvesting, 
werden ze bedreigd en mochten het pand niet verlaten. Naast deze schrijnende 
omstandigheden bleek dat diverse regels met betrekking tot de voedselveiligheid zijn 
overtreden.  Volgens inspecteurs  van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit , 
die tijdens de actiedag aanwezig 
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5 Internationale ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk worden de internationale ontwikkeling op het gebied van 
arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening beschreven. In de 
eerste paragraaf een algemeen beeld; daarna een beeld van de landen om Nederland 
heen. Hierbij is vooral gekeken naar landen die een (enigszins) vergelijkbare economie 
hebben.  

5.1 Algemene internationale ontwikkelingen 
Wereldwijd is er sprake van 21 miljoen slachtoffers van arbeidsuitbuiting70. 55% van 
deze slachtoffers is vrouw, 45% is man. Gedwongen arbeid leverde de daders in 2014 
een geschat bedrag van 150 miljard dollar aan illegale winst op71. In 2005 werd dit door 
de ILO nog op 44 miljard dollar72 geschat. In 9 jaar tijd gaat er meer dan 3 keer zo veel 
winst om in arbeidsuitbuiting. 
 
In 2012 stelde de ILO73 dat er binnen de Europese grenzen 880.000 personen worden 
uitgebuit. 70% hiervan betreft arbeidsuitbuiting (ruim 600.000 personen). Deze 
personen worden tewerkgesteld in het thuiswerk, de land- en tuinbouw, de ‘maak’ 
industrie en de bouw. Naast deze sectoren worden slachtoffers ook gedwongen om 
(illegale) activiteiten uit te voeren, zoals bedelen. De meeste van de slachtoffers komen 
uit de Europese Unie, centraal- en zuidoost Europa en Afrika. Zuid-Amerika en Azië 
komen als herkomstland minder voor.  
 
Julie Davis74 stelt dat er tussen 2008 en 2010 een stijging van 18% in het aantal 
slachtoffers binnen de Europese Unie heeft plaatsgevonden. 39% hiervan betreft 
slachtoffers van overige uitbuiting. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het aantal 
veroordelingen met 13% daalt.  
Van alle mensenhandelaren binnen de EU is 15% betrokken bij overige uitbuiting; er is 
dus sprake van meerdere slachtoffers per mensenhandelaar. 
 
In een recent rapport van Europol75 wordt gesteld dat de meeste slachtoffers van 
arbeidsuitbuiting uit de EU uit Bulgarije, De Tsjechische republiek, Estland, Roemenie 
en Slowakije komen. Van buiten de EU zijn het vooral slachtoffers uit landen die aan de 
EU grenzen (Albanië, Moldavië, Marokko, Rusland, Turkije en Oekraïne) en, zei het in 
mindere mate, uit China, India, Pakistan, de Filippijnen, Sri Lanka en Vietnam. De 
uitbuiting vindt plaats in arbeidsintensieve en/of minder gereguleerde sectoren zoals 
de land- en tuinbouw, de bouw en de horeca (hotel/restaurant/catering). De meeste 
slachtoffers hebben legitieme paspoorten en beschikken vaak over geldige 
werkvergunningen die na verloop van tijd verlopen. 
 
Op het gebied van overige uitbuiting wordt ook gedwongen bedelarij, gedwongen 
criminaliteit en gedwongen schijnhuwelijken waargenomen. De gedwongen 

                                              
70 Unseen Uk. Op 17 april 2016 Ontleend aan http://www.unseenuk.org/about/theproblem/factsandfigures  
71 US Department of state (2015). Trafficking in Persons Report, Washington. 
72 Nederlands Dagblad. Ontleend aan https://www.nd.nl/nieuws/algemeen/ruim-12-miljoen-dwangarbeiders.148185.lynkx 
73ILO.  Ontleend aan http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/genericdocument/wcms_184975.pdf 
74 Davis J.A.(2014) Human trafficking for labour and non-sexual forms of exploitation in the European Union. Texas 
75 Europol (2016). Situation report. Traficking in human beings in the EU. Den Haag 
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criminaliteit bestaat uit tasjesdiefstal, zakkenrollen, fraude, metaaldiefstal en de 
productie en vervoer van drugs. 
 
Voor de toekomst verwacht Europol het volgende: 

- De huidige trends op het vlak van overige uitbuiting zullen toenemen; 
- De huidige vluchtelingencrisis in Noord- Afrika en het Midden Oosten zal een 

enorme impact hebben op mensensmokkel en daarmee op seksuele en overige 
uitbuiting; 

- Daar meer vluchtelingen zullen proberen een verblijfsvergunning te 
bemachtigen kan dat een toename in gedwongen huwelijken tot gevolg 
hebben. 

5.1.1 Overige uitbuiting binnen de Europese Unie 
Binnen de Europese Unie is veel diversiteit in de definiëring van  de verschillende types 
uitbuiting. Op Europees niveau is er door middel van richtlijn 2011/36 getracht de 
definitie van arbeidsuitbuiting in de context van mensenhandel te harmoniseren. In 
deze richtlijn staat de voorkoming en de bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van de slachtoffers centraal.76  
 
Hierin staan de minimale gemeenschappelijke regels voor het vaststellen van 
mensenhandel en de bijbehorende straf. De richtlijn voorziet ook in maatregelen om 
dit verschijnsel beter te voorkomen en de bescherming van slachtoffers te verbeteren. 
De belangrijkste definities77 zijn: 

- De volgende opzettelijke gedragingen zijn strafbaar: het met geweld werven, 
vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen ten behoeve 
van uitbuiting;  

- Uitbuiting omvat ten minste: i) seksuele uitbuiting of prostitutie; ii) gedwongen 
arbeid of dienstverlening (bedelarij, slavernij, uitbuiting van strafbare 
activiteiten of de verwijdering van organen daaronder begrepen). 

 
Sancties 
De richtlijn stelt een minimale straf van 5 jaar voor de strafbare feiten en minimaal 10 
jaar wanneer er sprake is van verzwarende omstandigheden. Verzwarende 
omstandigheden zijn onder meer het plegen van het strafbare feit tegen kwetsbare 
groepen (bijvoorbeeld kinderen) of wanneer de feiten door een criminele organisatie 
worden gepleegd. 
 
Slachtoffers 
De richtlijn stelt dat de slachtoffers ondersteuning moeten krijgen (bijvoorbeeld 
opvang, medische en psychische hulp). Daar waar het kinderen betreft moeten zij 
toegang krijgen tot onderwijs en moeten zij door gekwalificeerde deskundigen worden 
ondervraagd. Slachtoffers hebben het recht op politiebescherming en juridische 
bijstand. 
 

                                              
76 Europees Parlement (2011). Richtlijn 2011/36. Brussel 
77 Eur-Lex. Afgeleid van http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0058 
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Een aantal landen, zoals Frankrijk en België wijken van deze definitie af omdat in hun 
definitie het verrichten van ‘werkzaamheden onder omstandigheden in strijd met 
menselijke waardigheid’ centraal staat.78 

5.1.2 Risico’s en risicofactoren 
Het FRa rapport79 noemt een aantal risico’s en risicofactoren daar waar het 
arbeidsuitbuiting betreft die binnen de Europese lidstaten gelden: 
 

 
 
Als persoonlijke risico’s voor de slachtoffers wordt genoemd: 

- Werknemer kent de taal niet; 
- Werknemer is laag opgeleid; 
- Werknemer heeft in het thuisland extreme armoede meegemaakt; 
- Werknemer mag officieel niet werken; 
- Werknemer is gevoelig voor discriminaties door ras of behoort bij een 

minderheidsgroepering. 
 
 
De risicofactoren voor de werkomgeving zijn: 

- Sector waar veel uitbuiting in voor komt; 
- Geïsoleerd werken (weinig (klant)contact); 
- Kwetsbare werkpositie (bijvoorbeeld zzp’er); 
- Werknemer niet in dienst waar hij/zij werkt; 
- Seizoensarbeid. 
 

                                              
78 Abraham, van Soomeren, van Dijk en Rijken (2015). Nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting, een veelkoppig monster. 
Onderzoek naar nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting en hoe Europese informatie hierover systematisch kan worden 
uitgewisseld. DSP-groep, Amsterdam.  
79 Fundamental Rights Agency (2015). Severe labour exploitation; workers within the European Union. Wenen 
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Werknemer is geen vakbondslid. De top 5 sectoren die binnen Europa als risicovol 
worden gezien zijn: 

- Land- en tuinbouw, bosbouw en visserij; 
- De Bouw; 
- Hotelbranche en horeca; 
- Huishouden; 
- De ‘maak’ industrie. 

 
De Nederlandse situatie is nagenoeg hetzelfde. Volgens experts80 is de land- en 
tuinbouw de meest risicovolle sector, gevolgd door de horeca. Transport staat in 
Nederland op de derde plaats terwijl dat in Europees verband op plek 7 staat. In België 
wordt de bouw gezien als meest risicovolle sector en staat schoonmaak in de top 5.81 
Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wijken volgens de experts niet af van 
bovengenoemde lijst. 
 
De risicofactoren die door werkgevers worden gecreëerd zijn: 

- het ontbreken van een arbeidscontract of een arbeidscontract dat niet door de 
werknemer wordt begrepen. Vooral in het Verenigd Koninkrijk wordt het niet 
hebben van een arbeidscontract als standaard modus operandi gezien bij 
arbeidsuitbuiting; 

- Het niet of onvoldoende informeren van de werknemers over salaris, vakantie 
en dergelijke; 

- Het creëren van afhankelijkheid door bijvoorbeeld vervoer en onderdak voor 
de werknemers te regelen. 

5.2 Ontwikkelingen in de landen om ons heen 

5.2.1 België 
In België is het fenomeen overige uitbuiting sinds 2005 strafbaar gesteld in het 
Wetboek van Strafrecht. In 2013 is deze wet aangepast. Deze wet volgt de definitie van 
de Raad van Europa, maar het element van de dwangmiddelen (geweld e.d.) 
ontbreekt.82 Waar er in Nederland sprake moet zijn van dwang (psychische, 
lichamelijke, financiële en dergelijke) is dat volgens het Belgische Wetboek van 
Strafrecht niet nodig om tot een veroordeling van arbeidsuitbuiting te komen.  Het 
uitgangspunt van de wet is dat de arbeidsomstandigheden niet in strijd mogen zijn met 
de menselijke waardigheid. De instemming van het slachtoffer om de werkzaamheden 
uit te voeren is irrelevant. Er is wel sprake van een gelaagdheid in de  zwaarte van de 
strafmaat, van genoemde mensenlijke waardigheid naar ernstigere vormen van 
arbeidsuitbuiting met daarbij oplopende strafbedreigingen. In 2013 is aan deze wet 
toegevoegd dat werkgevers strafbaar zijn wanneer zij illegaal in Nederland verblijvende 
werknemers in dienst hebben en dat, indien er uitbuiting heeft plaatsgevonden, het 
bedrijf voor een periode van maximaal 6 maanden gesloten kan worden.  
 

                                              
80 Braakman, M., S. van Bon, G. Walz & I. Boog (2014). Severe forms of labour exploitation. Supporting victims of severe forms 
of labour exploitation in having access to justice in EU Member States. The Netherlands, 2014. Social Fieldwork Research 
(FRANET). Geraadpleegd op http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/severe-labour-exploitation-country_nl.pdf 
81 De Hert, P., I. Gallala & R. Prey (2014). Severe forms of labour exploitation. Supporting victims of severe forms of labour 
exploitation in having access to justice in EU Member States. Belgium, 2014. Social Fieldwork Research (FRANET). 
Geraadpleegd op http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/severe-labour-exploitation-country_be.pdf 
82 Abraham, van Soomeren, van Dijk en Rijken (2015). Nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting, een veelkoppig monster. 
Onderzoek naar nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting en hoe Europese informatie hierover systematisch kan worden 
uitgewisseld. DSP-groep, Amsterdam. 
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Eurostat83 geeft in een rapport inzicht in de aantallen geregistreerde en veronderstelde 
slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Veronderstelde slachtoffers zijn die slachtoffers die 
wel in het mensenhandel-proces zitten maar nog geen finale status hebben (maar wel 
geregistreerd gaan worden) en slachtoffers die door partijen zijn opgemerkt maar niet 
geregistreerd zijn. Van 2010 tot en met 2012 zijn dat respectievelijk 72, 84 en 65 
slachtoffers. Daarnaast zijn er ook geregistreerde en veronderstelde slachtoffers van 
criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening. Hiervan zijn respectievelijk 22, 34 
en 40 slachtoffers geregistreerd of verondersteld slachtoffer.  
 
Het FRA rapport stelt dat in België de risicofactoren voor overige uitbuiting de volgende 
zijn:84 

- Migranten die in afzondering werken (isolation), de taal niet kennen en 
afhankelijk zijn van de werkgever voor basis behoeften en informatie; 

- Lage kans op compensatie voor de slachtoffers; 
- Lage kans op aanhouden en veroordelen van de daders. 

 
Risicofactoren hangen samen met de sectoren waar gewerkt wordt, samen met de 
baanonzekerheid en werken in afzondering. Buitenlandse wervingsbureaus zijn een 
probleem. 
 
De overheid en instanties willen slachtoffers helpen maar zij hebben het gevoel dat ze 
daar mee niet geholpen worden; zij zijn namelijk afhankelijk van het werk en zij voelen 
het dat de overheidsinterventies hen niet helpt. Illegaal in Nederland verblijvende  
migranten worden vaak snel uitgezet waardoor ze niet meer de achterstallige 
loonbetaling krijgen. Bovendien zorgt dit er voor  dat ze geen aangifte doen van 
uitbuiting. 
 
Naast de afhankelijkheid van de werkgever voor werk en inkomen (wat ze nodig 
hebben om familie te ondersteunen en wat meer is dan ze in het land van herkomst 
verdienen) zijn slachtoffers vaak ook bang voor de werkgever (met name voor fysiek 
geweld). 
 
In een rapport van de Europese Commissie over de Belgische situatie85 wordt het 
volgende gesteld: 

- Belangrijkste trends: Bulgaarse, Roemeense, Braziliaanse, Marokkaanse, 
Indiase, Pakistaanse en Belgische dadergroepen; 

- Ook belangrijke trends zijn (schijn)zelfstandigen en gedetacheerde 
medewerkers (vooral uit ‘nieuwe’ EU lidstaten) en personen die op legale wijze 
het land in komen (studentenvisa/huwelijk/arbeidscontract) en dan vervolgens 
slachtoffer worden van uitbuiting; 

  

                                              
83 Eurostat (2014). Trafficking in human beings. Luxembourg. 
84 Fundamental Rights Agency (2014). Social Fieldwork Research. Severe forms of Labour exploitation. Supporting victims of 
severe forms of labour exploitation in having acces to justice in EU member states. Belgium. Vienna 
85 Informal Network of National Rapporteurs and Equivalent Mechanisms (s.d.). Together against trafficking in human beings. 
Belgium. Geraadpleegd op https://ec.europa.eu/anti-trafficking/content/nip/belgium_en  
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- Uitbuiting vindt in bijna alle economische sectoren plaats, maar vooral in: 
o land- en tuinbouw (slachtoffers uit India, Marokko, Roemenie, Polen 

en Turkije);  
o Bouw (slachtoffers uit Brazilië, Bulgarije en Roemenie); 
o Restaurants en cafés (slachtoffers uit Brazilië, Bulgarije, Nepal, 

Marokko en China); 
o Schoonmaak (slachtoffers uit Brazilië en Marokko); 
o Autowas (slachtoffers uit Nepal en Pakistan); 
o Vleesindustrie (slachtoffers uit Marokko en Bulgarije); 
o Naaiateliers en markten (slachtoffers uit India en Pakistan); 
o Avond- en telefoonwinkels (slachtoffers uit India en Pakistan); 
o Bloemenverkoop (slachtoffers uit India); 
o Paardrijscholen (slachtoffers uit Brazilië). 

 
In België zijn ook al zaken gezien met gedwongen bedelarij (gehandicapte Slowaken) 
en gedwongen huwelijk binnen de Roma cultuur waarbij het slachtoffer na het aangaan 
van het huwelijk gedwongen werd huishoudelijke taken uit te voeren. 

5.2.2 Verenigd Koninkrijk 
De wetgeving ten aanzien van mensenhandel/uitbuiting is gecompliceerd. Schotland 
en Noord-Ierland hebben eigen wetten. In Engeland/Wales is arbeidsuitbuiting deels 
geregeld in de Immigratiewet van 2004 en deels in de Coroners en Justice Act van 2009. 
Schotland kent de mogelijkheid om werkplaatsen te sluiten indien daar uitbuiting heeft 
plaatsgevonden.  
Arbeidsuitbuiting is in de wetten niet strikt gedefinieerd. Er moet een element van 
dwang bij aanwezig zijn. In de praktijk hanteert men de ILO-indicatoren86. 
 
In het  Verenigd Koninkrijk zijn in 2015 3266 personen als mogelijk slachtoffer van 
mensenhandel aangeduid, waarvan ruim 900 kinderen.87 Dat is een toename ten 
opzichte van 2014 van 40%. De slachtoffers van mensenhandel komen uit 103 
verschillende landen. De meest voorkomende nationaliteiten zijn Albanië, Vietnam, 
Nigeria, Roemenië, Het Verenigd Koninkrijk en Polen. 
 
Eurostat88 geeft voor de periode van 2010 tot en met 2012 aan dat er in het Verenigd 
Koninkrijk sprake is van respectievelijk 113, 501 en 500 geregistreerde en 
veronderstelde slachtoffers van arbeidsuitbuiting?. Met betrekking tot criminele 
uitbuiting en gedwongen dienstverlening is sprake van respectievelijk 56, 893 en 899 
geregistreerde en veronderstelde slachtoffers. Opgeteld is er dan in 2012 sprake van 
1399 ‘slachtoffers’. In 2015 is dat aantal meer dan verdubbeld. 
 
In het Verenigd Koninkrijk en Ierland89 vindt uitbuiting vooral plaats in de 
voedselindustrie, de visserij, de champignons en de catering. Het zijn niet alleen 
migranten, maar ook andere kwetsbare groepen als daklozen, alcoholverslaafden en 
‘geestelijk zwakkeren’. 
 

                                              
86 Abraham, van Soomeren, van Dijk en Rijken (2015). Nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting, een veelkoppig monster. 
Onderzoek naar nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting en hoe Europese informatie hierover systematisch kan worden 
uitgewisseld. DSP-groep, Amsterdam.  
87 Unseen Uk. Op 17 april 2016 Ontleend aan http://www.unseenuk.org/about/theproblem/factsandfigures  
88 Eurostat (2014). Trafficking in human beings. Luxembourg. 
89 Skrivankova, K. (2014). Forced labour in the United Kingdom. York: Joseph Rowntree Foundation. 
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De methodes die door de daders van (overige) uitbuiting gebruikt worden zijn; 
- Contractbreuk of ontbinden van het contract; 
- Niet uitbetalen van loon of allerlei illegale inhoudingen; 
- Betaling onder het minimumloon; 
- Doelbewuste isolatie op het werk; 
- Psychische schade; 
- Angst; 
- Gebondenheid / gedwongen aan de werkplek. 

5.2.3 Duitsland 
Het Duitse artikel voor uitbuiting zegt het volgende: 
Eenieder die de, hachelijke situatie  of hulpeloosheid die voortvloeien uit het zijn in een 
vreemd land  van een andere persoon exploiteert om hem te onderwerpen aan 
slavernij, dienstbaarheid of dwangarbeid, of hem voor zich, of een derde persoon , laat 
werken onder de arbeidsvoorwaarden die in duidelijke discrepantie met die van andere 
werknemers die de dezelfde of een soortgelijke activiteit uitvoeren, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van zes maanden tot tien jaar. Een ieder, die een persoon onderwerpt 
onder de eenentwintig jaar oud aan slavernij, dienstbaarheid of dwangarbeid of hem 
laat werken zoals vermeld in de 1ste zin, zal dezelfde straf oplopen. 
 
Het delict van artikel 232 is vanwege de subjectieve elementen in de praktijk moeilijk 
te bewijzen en leidt zelden tot een veroordeling. De Officier kiest liever voor een ander 
artikel, bijvoorbeeld niet betalen van salaris. Maar dat leidt niet tot serieuze straffen.90 
 
In Duitsland zijn er in de jaren 2012 en 2013 te kleine aantallen zaken uitbuiting 
geweest om daar nadere analyse over te doen.91 Wel is tussen 2012 en 2013 een flinke 
stijging waargenomen in het aantal zaken  (53 in 2013, 11 in 2012), het aantal daders 
(23 in 2013, 7 in 2012) en het aantal slachtoffers (61 in 2013 en 14 in 2012). Eurostat 
geeft ook inzicht in de cijfers van geregistreerde en veronderstelde slachtoffers van 
uitbuiting, te weten 45 in 2012, 41 in 2011 en 14 in 2010.92 Daarnaast zijn er in Duitsland 
alleen in 2012 2 personen geregistreerd of verondersteld als slachtoffer van overige 
uitbuiting. 
 
In het FRA-rapport93 worden de volgende risicofactoren voor Duitsland in kaart 
gebracht: 

- Onstabiele sociale en politieke situatie; 
- Langdurige werkeloosheid; 
- Economische tegenspoed; 
- In de behoefte van de familie moeten voorzien; 
- Gebrek aan perspectief; 
- Slechte ervaringen met de (publieke) autoriteiten. 

 

                                              
90 Abraham, van Soomeren, van Dijk en Rijken (2015). Nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting, een veelkoppig monster. 
Onderzoek naar nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting en hoe Europese informatie hierover systematisch kan worden 
uitgewisseld. DSP-groep, Amsterdam. 
91 Europese commissie. Together Against Trafficking in Human Beings. NIP. Germany. Brussel 
92 Eurostat (2014). Trafficking in human beings. Luxembourg. 
93 Hoffmann, U. & H. Rabe (2014). Severe forms of labour exploitation. Supporting victims of severe forms of labour 
exploitation in having access to justice in EU Member States. Germany. Social Fieldwork Research (FRANET). Geraadpleegd op 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/severe-labour-exploitation-country_de.pdf 
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Daar waar het persoonskenmerken als risicofactor betreft worden laag 
opleidingsniveau, het niet spreken van de taal, niet officieel mogen werken en extreme 
armoede in het thuisland als belangrijkste genoemd. 
De risicofactoren qua werk zijn de sector, werken in isolatie en uitzendkrachten en 
(schijn)zelfstandigen. 

5.2.4 Frankrijk 
Arbeidsuitbuiting is strafbaar volgens de artikelen van het wetboek van strafrecht 
(Code Penal) 225, lid 13 en 14.  
Lid 13 ziet op tewerkstelling van iemand waarvan de dader weet of had kunnen weten 
dat deze kwetsbaar of afhankelijk is zonder beloning of tegen een beloning die duidelijk 
niet in verhouding staat tot het geleverde werk. 
Lid 14 ziet op tewerkstelling van iemand waarvan de dader weet of had kunnen weten 
dat deze kwetsbaar of afhankelijk is onder werkomstandigheden of huisvesting die in 
strijd zijn met de menselijke waardigheid.94 
 
In 2014 is de wetgeving met drie nieuwe delicten uitgebreid:  

- arbeidsuitbuiting gedefinieerd als werken of gehuisvest zijn onder 
omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid; 

- Dwangarbeid is strafbaar gesteld; 
- Het misdrijf ‘servitude’ (lijfeigenschap); een meer langdurige uitbuitingssituatie 

is apart strafbaar gesteld. 
 

Abraham et al. stellen dan ook dat de Franse wetgeving al met al met betrekking tot 
arbeidsuitbuiting tamelijk omvattend is. Mensenhandel met het oogmerk van 
arbeidsuitbuiting is strafbaar volgens de internationale definitie en daarnaast zijn twee 
vormen van arbeidsuitbuiting (gericht op kwetsbare personen met slechte honorering 
en omstandigheden in separate definities) evenals dwangarbeid en langdurige 
dwangarbeid (servitude) strafbaar. 
 
Er zijn voor Frankrijk geen nadere gegevens bekend over de aantallen geregistreerde 
en veronderstelde slachtoffers van uitbuiting. 
 
Het Fra rapport95 laat zien dat in Frankrijk de ‘thuiswerkers’ (domestic workers), de 
werknemers zonder de juiste papieren en de gedetacheerde werkenden 
(uitzendkrachten) de grootste risicogroepen vormen. De bevraagde deskundigen 
constateren dat de slachtoffers niet bereid zijn om aangifte te doen, of zich in een 
dusdanige positie bevinden dat ze geen aangifte kunnen doen. In Frankrijk is een grote 
toename te zien van gedetacheerde werkenden waarbij de Europese wetgeving rond 
gedetacheerde werkenden verkeerd wordt gebruikt (misbruik). Overtredingen worden 
gezien op het vlak van veilig en gezond werken en werkduur. Ook worden deze 
werknemers op een niet menswaardige wijze gehuisvest.  
Het probleem van de goedkope arbeidskrachten in combinatie met verschillen in  
fiscale en sociale wetgeving tussen EU lidstaten, is een probleem wat al sinds 2013 in 
Frankrijk gesignaleerd is. 

                                              
94 Abraham, van Soomeren, van Dijk en Rijken (2015). Nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting, een veelkoppig monster. 
Onderzoek naar nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting en hoe Europese informatie hierover systematisch kan worden 
uitgewisseld. DSP-groep, Amsterdam. 
95 Meyer, A. & Th. Dumortier (2014). Severe forms of labour exploitation. Supporting victims of severe forms of labour 
exploitation in having access to justice in EU Member States. France, 2014. Social Fieldwork Research (FRANET). Geraadpleegd 
op http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/severe-labour-exploitation-country_fr.pdf 
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6 Verwachtingen 2017-2021 

Om de toekomstverwachtingen voor arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en 
gedwongen dienstverlening in kaart te brengen is een groot aantal deskundigen van 
diverse organisaties bevraagd.96 Voorts is nagegaan of er in de literatuur ondersteuning 
is te vinden voor de door de deskundigen geschetste toekomstverwachtingen. Tevens 
is – waar mogelijk - aan de hand van empirische data gekeken in hoeverre de geschetste 
verwachtingen plausibel zijn. 

 

Er is een aantal criminaliteitsrelevante factoren die de respondenten van invloed 
achten op de toekomstige ontwikkelingen in de aard en omvang van overige uitbuiting, 
zoals demografische ontwikkelingen, arbeidsmarktgerelateerde factoren en 
economische ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen en veranderende wet- en 
regelgeving. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op deze ontwikkelingen. 
Daarbij wordt tevens aangegeven welke invloed de respondenten verwachten van deze 
factoren, hoe deze de omvang van overige uitbuiting zullen beïnvloeden en wat voor 
impact dit zal hebben in termen van (nieuwe) groepen slachtoffers, ontwikkelingen in 
(nieuwe) daders en csv’s en (veranderende) modus operandi. Tot slot wordt nagegaan 
wat voor consequenties dit heeft voor de aanpak en opsporing van overige uitbuiting. 

6.1 Verwachtingen over de omvang 
Mensenhandel is een van de oudste criminele activiteiten en zal naar verwachting van 
Europol een belangrijke bron van inkomsten voor criminele organisaties in Europa 
blijven.97 Een grote meerderheid van de respondenten die zijn gevraagd naar hun 
verwachtingen over de toekomstige ontwikkelingen in de omvang van overige 
uitbuiting, geeft aan dat zij inschatten dat deze vorm van uitbuiting zal toenemen. Met 
name demografische ontwikkelingen, zoals grote migratie- en vluchtelingenstromen, 
en arbeidsmarkt- en economische ontwikkelingen, zoals verdergaande flexibilisering en 
globalisering, zullen er volgens deze respondenten toe bijdragen dat er grote groepen 
mensen komen die in een kwetsbare positie zitten en die potentieel vatbaar zijn voor 
uitbuiting. Ook Europol en Interpol verwachten een toename van zowel seksuele 
uitbuiting als arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening, 
met name als gevolg van de verhoogde migratiestroom naar Europa.98  
 
Een klein deel van de respondenten verwacht een afname van overige uitbuiting. Deze 
respondenten onderkennen de ontwikkelingen zoals hieronder worden geschetst. 
Echter, zij menen dat criminele organisaties zodanig zullen professionaliseren en hun 
werkwijzen zodanig zullen aanpassen, dat hun handelingen en activiteiten niet (langer) 
onder uitbuiting in strafrechtelijke zin, zoals bedoeld in artikel 273f Sr, geschaard 
kunnen worden. Deze respondenten verwachten dus een afname van overige 
uitbuiting- – en dan met name een afname in arbeidsuitbuiting – in strafrechtelijke zin, 
waarbij wordt voldaan aan de criteria die de wet en jurisprudentie voorschrijven voor 
een succesvolle strafrechtelijke vervolging. In plaats daarvan verwachten zij een 
                                              
96 Zie bijlage 5 
97 Europol (2015). Exploring tomorrow’s organised crime. Den Haag: Europol 
98 Europol & Interpol (2016). Migrant smuggling networks. Joint Europol-INTERPOL report. Executive summary. 
Geraadpleegd op 
https://www.europol.europa.eu/search/apachesolr_search/migrant%20smuggling%20networks.%20joint%20europo
l-interpol 
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toename van misstanden en uitbuiting in maatschappelijke zin, waarbij naar de 
maatschappelijke overtuiging de menselijke waardigheid in het geding is. 

6.1.1 Demografische ontwikkelingen 
Alle respondenten verwachten dat demografische ontwikkelingen zoals migratie, 
vergrijzing en ontgroening een impact zullen hebben op de omvang van overige 
uitbuiting.  
 
Ten eerste migratie: in de periode tot 2021 zullen er naar verwachting grote aantallen 
immigranten in de Nederlandse bevolking bij komen. Een belangrijk deel daarvan is 
asielmigrant. Deze asielzoekers mogen niet, of slechts in beperkte mate, in Nederland 
werken. Een deel van hen heeft hoge schulden gemaakt om zich door 
mensensmokkelaars naar Europa te laten vervoeren. Dit brengt hen in een extra 
kwetsbare situatie voor uitbuiting, omdat deze schulden terug moeten worden betaald. 
Ook Europol en Interpol waarschuwen voor een toename van zowel seksuele als 
overige uitbuiting van migranten.99 De respondenten verwachten in de komende 
periode ook een sterkere verwevenheid tussen mensensmokkel en mensenhandel: de 
criminele organisaties achter mensensmokkel zullen zich ook actief (actiever) 
bezighouden met mensenhandel of nauwe(re) samenwerkingsverbanden aangaan met 
criminele organisaties achter mensenhandel. Europol wijst eveneens op deze 
verwevenheid. Uit een studie van Europol blijkt dat in 2015 meer dan 220 smokkelaars 
zijn geïdentificeerd die zijn betrokken bij meer dan één type misdaad. Daarvan is 22% 
tevens betrokken bij drugshandel, 20% bij mensenhandel, 20% bij vermogensdelicten 
en 18% bij valsheid in geschrifte. Uit data verzameld in de eerste helft van 2016 blijkt 
dat deze policriminaliteit gekoppeld aan mensensmokkel toeneemt.100 Rond de 
migratiestroom is volgens Europol een criminele infrastructuur ontstaan die het hele 
Europese continent omspant. Uit de database van Europol blijkt dat bekende 
mensenhandelaren die zich bezighouden met seksuele uitbuiting en 
mensenhandelaren op het gebied van arbeidsuitbuiting zijn overgestapt naar het 
smokkelen van migranten naar de EU.101 102  
Sommige respondenten voorzien in dit verband een toename in 
mensenhandelactiviteiten in en rondom asielzoekerscentra. Eén individueel geval is 
reeds bekend van een asielzoeker die gedwongen werd in een kapperszaak te 
werken.103 De Nationale Politie is in 2016 begonnen met het inzetten van speciale 
Flexibele interventie Teams’ (FIT) om mensensmokkel en mensenhandel in en rond 
Nederlandse asielzoekerscentra op te sporen. Deze nieuwe patrouilleteams zijn een 
reactie op de signalen die uit de opvangcentra naar buiten komen dat in en rondom 
Nederlandse asielzoekerscentra bendes actief zijn die mannen en vrouwen ronselen 
voor prostitutie en illegale arbeid zoals hennepteelt.104 
 
Verder zal een deel van de vluchtelingen geen recht hebben om in Nederland te 
verblijven. Nederland kent echter geen actief uitzetbeleid, waardoor uitgeprocedeerde 
asielzoekers in Nederlandse samenleving blijven en een kwetsbare groep vormen. De 

                                              
99 Europol-INTERPOL (2016). Migrant smuggling networks. Joint Europol-INTERPOL Report 
100 Europol-INTERPOL (2016). Migrant smuggling networks. Joint Europol-INTERPOL Report 
101 Volkskrant ( 1 februari 2016), ‘Europol-topman waarschuwt tegen criminele uitbuiting 10.000 kindmigranten 
van -radar verdwenen. Volkskrant. 
102 Europol (2016). Situation report. Traficking in human beings in the EU. Den Haag 
103 Abraham, van Soomeren, van Dijk en Rijken (2015). Nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting, een veelkoppig monster. 
Onderzoek naar nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting en hoe Europese informatie hierover systematisch kan worden 
uitgewisseld. DSP-groep, Amsterdam. 
104 Volkskrant, 22 januari 2016, ‘Politie zet flexteams in rond azc’s tegen mensensmokkel’. Volkskrant 
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verwachting is dan ook volgens het merendeel van de respondenten dat er een 
toename zal zijn van uitbuiting van bepaalde groepen, zoals uitgeprocedeerde 
asielzoekers uit zogeheten veilige landen. Tevens verwacht Europol dat daar meer 
vluchtelingen zullen proberen een verblijfsvergunning te bemachtigen, dit een stijging 
van het aantal gedwongen huwelijken teweeg zal brengen.105  
 
Een restrictief migratiebeleid (op Europees niveau) voor economische migranten uit 
derdelanden die laaggeschoold werk willen komen doen, zal de kwetsbaarheid van 
ongedocumenteerde migranten verder vergroten. Aan de ene kant is er een behoefte 
aan dergelijke arbeidskrachten. Voor hen wordt het moeilijker om EU binnen te komen 
en de juiste papieren te verwerven, waardoor ze extra kwetsbaar worden voor smokkel 
en uitbuiting.   
 
Voor (illegaal in Nederland verblijvende) slachtoffers van mensenhandel is een regeling 
van toepassing die het voor deze vreemdelingen mogelijk maakt om gedurende de 
opsporing en vervolging van de mensenhandelaar tijdelijk legaal in Nederland te 
verblijven. Een enkele respondent voorziet (meer) misbruik van deze zogenoemde B8 
regeling. Deze respondenten vermoeden dat niet alle slachtoffers die aangifte doen 
daadwerkelijk slachtoffer van uitbuiting zullen zijn. Uit onderzoek blijkt dat in 
Nederland slechts in beperkte mate oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de 
verblijfsregeling mensenhandel.106 Deze respondenten vermoeden echter dat dit 
fenomeen zich meer gaat voordoen met de toename van het aantal vluchtelingen. Een 
aantal personen die geen recht hebben om in Nederland te verblijven, bijvoorbeeld 
uitgeprocedeerde asielzoekers of ongedocumenteerde migranten, zullen volgens hen 
deze regeling aangrijpen om hun verblijf in Nederland te rekken en/of uitzetting te 
voorkomen. Vanwege een mogelijk strafrechtelijk onderzoek dat volgt op een aangifte, 
kan het vermeende slachtoffer dat gebruik maakt van de B8-regeling immers niet 
worden uitgezet.107 
 
Eén respondent verwacht een toename van uitbuitingspraktijken onder 
kennismigranten. Deze respondent voorziet dat de voorgestelde verruiming van de 
wet- en regelgeving rond kennismigranten zal zorgen voor een verhoging van het aantal 
migranten dat gebonden is aan een werkgever die als referent optreedt, en daardoor 
in een afhankelijke positie van zijn werkgever terechtkomen. Volgens deze respondent 
schuilt hier een risico van arbeidsuitbuiting in. Bovendien ziet de respondent een risico 
van het creëren van witwasconstructies: op papier zal aan de inkomensnorm die wordt 
gesteld bij het tewerkstellen van een kennismigrant worden voldaan, maar in de 
praktijk is het risico dat de werknemer wordt gedwongen een deel van het ontvangen 
salaris terug te storen. Op deze wijze wordt naast het zich onttrekken aan de gestelde 
inkomensnorm ook een route voor witwassen van gelden gecreëerd.  
 
Een tweede demografische ontwikkeling die volgens veel respondenten van invloed is, 
is de vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse bevolking.108 Hierdoor zal de vraag 
om arbeidskrachten toenemen. Dit zal ertoe bijdragen dat voor werkgevers de inzet 
                                              
105 Europol (2016). Situation report. Traficking in human beings in the EU. Den Haag 
106 Klaver, J., J. van der Leun en A. Schreijenberg (2013) Vooronderzoek oneigenlijk gebruik van de verblijfsregeling 
mensenhandel. Amsterdam 
107 Abraham, van Soomeren, van Dijk en Rijken (2015). Nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting, een veelkoppig monster. 
Onderzoek naar nieuwe fenomenen van arbeidsuitbuiting en hoe Europese informatie hierover systematisch kan worden 
uitgewisseld. DSP-groep, Amsterdam. 
108 Centraal Bureau voor de Statistiek (2014). In 2019 helft van de volwassenen 50 plusser. Ontleend aan 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/38/in-2019-helft-van-volwassenen-50-plusser.  
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van arbeidsmigranten van binnen en buiten EU aantrekkelijker zal worden, met 
bovengeschetste risico’s van dien. 

6.1.2 Economische en arbeidsmarktgerelateerde factoren: 
Ook over de invloed van economische en arbeidsmarktgerelateerde factoren bestaat 
onder de respondenten veel consensus. Ten eerste de impact die de flexibilisering van 
de arbeidsmarkt heeft op de aard en omvang van uitbuiting. In de afgelopen jaren is 
het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen. 
Was dit in 2003 nog geen 18%, in 2015 is dit gestegen tot 27%.109 Ook het aantal banen 
op oproepbasis is flink gestegen. Bij dergelijke banen wordt geen vaste arbeidsduur 
overeengekomen met de werkgever. Er wordt vooral meer op oproepbasis gewerkt in 
de handel, horeca en de zorg.110 Naar verwachting zal de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt de komende periode verder toenemen. De stijging van het aantal mensen 
in een precaire arbeidsrelatie zal volgens de respondenten ertoe leiden dat er meer 
mensen bijkomen die zich in een kwetsbare positie bevinden en die mogelijk in een 
uitbuitingssituatie terechtkomen. Met name daar waar de precaire arbeidssituatie 
gepaard gaat met armoede en schuldenproblematiek. 
 
Ten tweede de economische ontwikkelingen. Een deel van de respondenten geeft aan 
dat de toenemende globalisering, een (nog) grotere nadruk op kostenverlaging en 
winstmaximalisatie met zich meebrengt. De vraag naar een zo goedkoop mogelijk 
eindproduct leidt tot lage lonen in de rest van de keten en een vraag naar goedkope 
arbeidskrachten. Dit kan leiden tot baanverlies en een wedloop naar de bodem op 
arbeidsvoorwaardengebied. Ook Europol voorziet dat de aanhoudende vraag naar 
steeds goedkopere producten en diensten, gecombineerd met een geïntensiveerde 
competitie tussen leveranciers, een sterke neerwaartse invloed heeft op prijzen en 
nieuwe mogelijkheden zal creëren voor exploitatie. Volgens Europol zal dit leiden tot 
een verhoogd risico op uitbuiting van slachtoffers op de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij 
verwacht Europol dat naast traditionele sectoren zoals de horeca of de bouw dit zich 
ook voor zal doen in nieuwe en snel groeiende sectoren zoals e-commerce. Daarnaast 
zorgt een (verder) stijgende economische ongelijkheid tussen landen, in sommige 
gevallen in combinatie met conflictsituaties in de wereld, voor migratiestromen richting 
welvarendere landen zoals Nederland.111  
 
Sommige respondenten noemen ook een aantal factoren die volgens hen een 
dempend effect op arbeidsuitbuiting zullen hebben. Zo gaan zij er van uit dat meer 
bewustwording bij bepaalde actoren, zoals consumenten, ervoor zal zorgen dat deze 
meer druk zullen zetten op multinationals om maatschappelijk verantwoord te 
produceren. Daarnaast vermoeden zij dat meer internationale aandacht voor 
transparantie in the supply chain van grote bedrijven ook zal leiden tot een verbetering 
in verantwoord ondernemen en een vermindering van misstanden en 
uitbuitingspraktijken teweeg zal brengen. 

6.1.3 Politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving: 
Naast de politieke ontwikkelingen en veranderingen in de wet- en regelgeving die reeds 
onder het migratiebeleid aan de orde zijn gekomen, wijzen sommige respondenten op 

                                              
109 Fouarge, D. (eindred.) (2015). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020 (ROA Rapport ROA-R-2015/6). 
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110 Centraal Bureau voor de Statistiek (2015). De opmars van oproepkrachten. Ontleend aan: https://www.cbs.nl/nl-
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111 Europol (2015). Exploring tomorrow’s organised crime. Den Haag: Europol 
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nog een tweetal factoren. Ten eerste de tendens van een terugtredende overheid en 
het stimuleren van marktwerking in (voormalig) publieke sectoren. Een deel van de 
respondenten vermoedt dat deze tendens een uitwerking zal hebben op de aard en 
omvang van overige uitbuiting. Partijen zullen op zoek gaan naar andere – goedkopere 
– manieren om invulling te geven aan dienstverlening. Daarnaast verwachten de 
respondenten dat regelingen in het kader van vrij verkeer van diensten binnen de EU 
gelegenheidsstructuren hebben gecreëerd - bijvoorbeeld misstanden waarbij Europese 
detacheringconstructies als schijnconstructies worden ingezet – die de komende jaren 
excessiever zullen worden uitgenut. Ook voorzien sommige respondenten dat het 
voornemen om de visumplicht op te heffen voor bepaalde landen, zoals Turkije en 
Oekraïne, ervoor zorgt dat de werving van goedkoop personeel nog verder naar het 
(zuid)oosten zal op schuiven, omdat de  levensstandaard in deze landen lager is dan in 
Nederland.112 Steeds vaker zal uitbuiting van legaal verblijvende  werkenden op de 
arbeidsmarkt plaatsvinden. 

6.1.4 Technologische ontwikkelingen 
In toenemende mate zullen technologische ontwikkelingen bepalend zijn voor de wijze 
waarop het maatschappelijke leven is ingericht. Consumenten kopen meer via internet. 
Dit betekent dat er een toename van distributiecentra is te verwachten. Werkenden in 
deze sector zijn vaak aan het zicht onttrokken en zullen vaak werken onder precaire 
arbeidsrelaties.  
Daarnaast kan met behulp van de techniek, bijvoorbeeld software voor het bijhouden 
van de boekhouding, ingewikkelde constructies met betrekking tot pensioen, 
verplichte afdrachten, verzekeringen, en dergelijk worden opgezet, waardoor 
werkenden steeds meer het zicht verliezen op datgene wat ze verdienen.  

6.2 Verwachtingen over de aard 
De respondenten geven aan een aantal ontwikkelingen en verschuivingen in de aard 
van overige uitbuiting te verwachten. Deze hebben betrekking op de ontwikkelingen in 
(nieuwe) groepen slachtoffers, sectoren waar uitbuiting in voorkomt, daders en 
criminele samenwerkingverbanden en de modus operandi van deze daders/criminele 
organisaties.  

6.2.1 Slachtoffers 
Zoals in de vorige paragraaf reeds geschetst, verwachten de respondenten de komende 
periode nieuwe groepen slachtoffers onder de huidige stroom asielmigranten. Naar 
verwachting komen de nieuwe slachtoffers van arbeidsuitbuiting uit de landen met een 
lage economische ontwikkeling of een geweldsverleden. Ook de Raad van Europa 
signaleert een verhoogd risico op slachtofferschap van mensenhandel onder 
asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Bovendien uit de Raad zijn bezorgdheid over 
de aanzienlijke aantallen (niet-begeleide) minderjarige vluchtelingen die vermist raken 
kort nadat ze zijn geplaatst in opvangcentra. De Raad stelt dat deze 
vluchtelingenkinderen en -jongeren bijzonder kwetsbaar zijn voor uitbuiting door 
mensenhandelaren, vooral wanneer ze alleen reizen of zijn gescheiden van hun 
families.113 114 Daarnaast wijst ook Europol op het gevaar van uitbuiting van 10.000 
kindmigranten die sinds 2014 in Europa van de radar zijn verdwenen, nadat zij zich in 
Italië en Griekenland hebben geregistreerd. Europol waarschuwt dat criminele 

                                              
112 Zie in dit verband ook het artikel: Volkskrant (21 april 2016) ‘Massale toestroom van Turken en Oekrainers tegengaan’. 
Volkskrant.  
113 Council of Europe (2016). 5th General Report on the activities of GRETA. Staatsburg 
114 Zie ook: Europol-INTERPOL (2016). Migrant smuggling networks. Joint Europol-INTERPOL Report 
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organisaties die betrokken zijn bij kinderarbeid en –prostitutie het op deze 
minderjarigen gemunt hebben. 115  
 
Verder verwachten de meeste respondenten (nieuwe) groepen slachtoffers onder 
kwetsbare mensen aan de rand van de arbeidsmarkt en in precaire banen. Hierbij gaat 
het naast migranten ook om (autochtone) Nederlandse slachtoffers. Deze 
respondenten voorzien een stijging van vormen van overige uitbuiting waarbij 
bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking het slachtoffer zijn. Hierbij kan 
het gaan om arbeidsuitbuiting, maar ook om andere vormen van uitbuiting, zoals zorg- 
en/of uitkeringsfraude. Een andere risicogroep bestaat volgens sommige respondenten 
uit jongeren waarvan de jeugdopvang (bijvoorbeeld het verblijf in een gesloten 
jeugdzorginstelling) na hun 18e stopt. Deze jongeren hebben lang niet altijd een veilig 
netwerk om op terug te vallen en zij kunnen nog lang niet altijd volledig zelfstandig op 
eigen benen staan (terwijl dit soms wel wordt verwacht), waardoor ook zij een 
risicogroep voor uitbuiting vormen. 

6.2.2 Sectoren 
De respondenten stellen dat overal waar zich zogenoemde 3d-werk (dirty, dangerous 
and degrading) voordoet er in principe arbeidsuitbuiting kan voorkomen. Een deel van 
de respondenten wijst wel op een stijgend risico in met name twee nieuwe sectoren. 
Allereerst de zorgsector. Mede door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en 
huishoudelijke hulp toe. Door een terugtredende overheid, decentralisaties in het 
sociaal domein en een groter beroep op zelfredzaamheid van burgers, zal deze zorg in 
toenemende mate zelf georganiseerd moeten worden. Partijen zullen hierbij op zoek 
gaan naar goedkope(re) manieren om invulling te geven aan de zorg. Dit kan in potentie 
leiden tot uitbuiting van (mogelijk ook Nederlandse) zorgverleners en hulpen in de 
huishouding. Doordat het binnen huishoudens, achter gesloten deuren afspeelt, zal het 
slecht te detecteren zijn. 
Ten tweede wordt zoals eerder vermeld de distributiebranche genoemd als sector waar 
respondenten een potentiële toename van arbeidsuitbuiting verwachten. De 
toenemende mate waarin consumenten hun aankopen via internet doen, leidt tot een 
uitbreiding van het aantal distributiecentra. Mensen die werkzaam zijn in deze centra, 
zijn vaak aan het zicht onttrokken en werken veelal in precaire arbeidssituaties. 

6.2.3 Daders en hun modus operandi 
Een deel van de respondenten voorziet het ontstaan van nieuwe csv’s op etnische 
basis. De recente vluchtelingen- en migratiestromen zorgen voor de aanwezigheid van 
grote groepen nieuwe nationaliteiten in Nederland. Migranten uit deze landen die al 
wat langer in Nederland verblijven en reeds een zekere positie hebben verworven in 
de Nederlandse maatschappij, zullen mogelijk nieuwe migranten met dezelfde 
nationaliteit uitbuiten. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van uitbuiting binnen de 
diaspora. Uit een onderzoek van Europol naar mensensmokkelnetwerken blijkt dat een 
deel van de betrokkenen bij deze criminele netwerken bestaat uit mensen die de 
nationaliteit van het ontvangende land of een verblijfstatus hebben verkregen.116 Het 
betreft in dit geval weliswaar een analyse van de criminele netwerken achter 
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mensensmokkel, maar het is aannemelijk dat dit ook opgeld zal doen voor criminele 
netwerken achter mensenhandel. 
 
Vrijwel alle respondenten verwachten een toenemende professionaliteit van criminele 
organisaties. Een belangrijk facet dat hierbij een rol speelt is dat csv’s lerende 
organisaties zijn die zich steeds aanpassen aan de mazen van de wet en gepleegde inzet 
van opsporing. In de komende jaren zal steeds meer de randen van de wet worden 
opgezocht. De meeste respondenten verwachten dan ook een stijging te zien in 
praktijken die uitbuiting verhullen en aan het oog onttrekken. Hierbij denkt men aan 
een stijging van de inzet van malafide bemiddelingsbureaus die via internet werkenden 
van binnen en buiten de EU werven en het verder uitnutten van het Europese wettelijke 
kader van vrij verkeer van diensten. Ook zal het gebruik van een ‘wettige voorgevel’ 
met daarachter allerlei constructies toenemen. Bij deze constructies valt te denken aan 
de inzet van sjoemelsoftware (het manipuleren van de boekhouding zodat een regulier 
beeld wordt gecreëerd); complexe bedrijfsstructuren (vestigingen in meerdere 
landen); en windowdressing (het gebruik maken van reguliere huisvesting en schijnbaar 
reguliere arbeidsomstandigheden om niet op te vallen).   
 
Bij deze ontwikkelingen voorziet men tevens een toenemende verwevenheid van 
onder- en bovenwereld om deze maskerade te accommoderen.  
Verder vermoedt een deel van de respondenten een toename van het combineren van 
uitbuiting met andere criminele activiteiten. Zo is reeds eerder in paragraaf 6.1.1 de 
voorspelde verwevenheid van mensensmokkel en mensenhandel ter sprake gekomen. 
Daarnaast wijzen sommige respondenten op het gebruik van dezelfde routes voor 
bijvoorbeeld de smokkel van drugs en handel in mensen, waar mogelijk dezelfde 
criminele organisaties achter zitten. Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek van 
Europol. Rondom de migratiestroom is volgens Europol een ‘criminele infrastructuur’ 
ontstaan die het hele Europese continent omspant. Uit de database van Europol blijkt 
dat bekende mensenhandelaren uit de seksindustrie en slavenarbeid zijn overgestapt 
naar het smokkelen van migranten naar de EU.117 
 

6.3 Consequenties voor aanpak overige uitbuiting 
De begrippen arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening zijn 
volop in beweging. Met name daar waar het gaat om arbeidsuitbuiting is sprake van 
een tussengebied tussen arbeidsuitbuiting en ernstige misstanden waarbij werkenden 
ernstig worden benadeeld. De vraag is hoe hier in de toekomst mee wordt omgegaan. 
Dit is te meer van belang daar de verwachting is dat daders en criminele organisaties 
steeds meer de randen van de wet zullen opzoeken. Bovendien is dit tussengebied niet 
alleen maatschappelijk gezien zeer schadelijk en ondermijnend, maar heeft het ook de 
potentie om door te ontwikkelen tot mensenhandel. De misstand van arbeidsuitbuiting 
is nu geframed als mensenhandel als bedoeld in artikel 273f Sr. Echter, vele misstanden 
en ernstige overtredingen hebben ook betrekking op ernstig benadeelde werkenden 
zonder opsporingsindicaties van artikel 273f Sr.  
 
Misstanden zijn door de Inspectie SZW gedefinieerd als ernstige overtredingen van 
wetten of regels, waardoor werkenden of andere personen onaanvaardbare risico’s 
lopen. In deze categorie vallen ook overtredingen die de overheid op een grove manier 
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benadelen en overtredingen die het rechtsgevoel in de samenleving schenden. Bij een 
ongewijzigde aanpak zullen deze misstanden, waarbij sprake is van opzettelijke 
ernstige benadeling van werkenden, niet in zicht komen en zal geen adequate 
handhaving plaats vinden. De discussie over wat arbeidsuitbuiting is en wat zeer slecht 
werkgeverschap zal de komende periode sterker worden gevoerd, waarbij de inzet is 
te komen tot een adequate aanpak van zaken (en daarbij de mogelijkheid tot 
strafrechtelijke vervolging) die in de media en in de maatschappij als uitbuiting worden 
aangemerkt en die het rechtsgevoel ernstig schenden. Hierbij zijn in de reacties van de 
deskundigen ten aanzien van dit punt twee stromingen waar te nemen. Een stroming 
die pleit voor het beter en creatiever toepassen van de mogelijkheden die het huidige 
wettelijke instrumentarium biedt. En een stroming die pleit voor een nieuwe 
strafbaarstelling.  
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7 Conclusie 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 en 
heeft als doel zicht te geven op de (toekomstige) ontwikkelingen op het thema overige 
uitbuiting en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Onder ‘overige uitbuiting’ 
verstaan we mensenhandel met als oogmerk uitbuiting in arbeid of diensten (m.u.v. 
seksuele uitbuiting) waarbij sprake is van een arbeidsrelatie, gedwongen 
dienstverlening (waar geen arbeidsrelatie aan ten grondslag ligt) en criminele 
uitbuiting. In deze analyse ligt de focus op de nieuwe ontwikkelingen die zich hebben 
voor gedaan ten opzichte van het NDB Overige uitbuiting 2012. Van belang zijn de 
nieuwe ontwikkelingen in: de aard en omvang van deze fenomenen; de 
(samenwerkingsverbanden van) personen die zich met deze activiteiten bezighouden 
of daarbij op een of andere manier zijn betrokken; en de maatschappelijke gevolgen 
van deze criminele activiteiten. Bovendien geeft het onderzoek een beeld van de 
ontwikkelingen die deskundigen op dit terrein verwachten en de impact die dit zal 
hebben op de samenleving in de periode 2017-2021. 

7.1 Omvang 
In de afgelopen periode is zowel op nationaal als op internationaal niveau de aandacht 
voor het thema overige uitbuiting gestegen. Tevens is de capaciteitsinzet van de 
Inspectie SZW op dit terrein in deze periode verhoogd. Deze toegenomen aandacht 
heeft direct gevolg voor het aantal opsporingsonderzoeken die op dit gebied zijn 
uitgevoerd. Was het  aantal afgeronde opsporingsonderzoeken in de periode van het 
vorige NDB nog 13, in de periode 2011-2015 is dit opgelopen tot 85. Dit is ruim een 
verzesvoudiging. Er is geen goed zicht op de omvang van overige uitbuiting. Overige 
uitbuiting speelt zich af in het verborgene, zeker daar waar de slachtoffers illegaal in 
Nederland verblijvende vreemdelingen zijn. Het is moeilijk om tot betrouwbare cijfers 
te komen van de omvang van uitbuiting in Nederland. Het aantal geregistreerde 
slachtoffers is in de afgelopen periode ook gestegen. In de periode 2010-2014 
registreerde Comensha 1072 (mogelijke) slachtoffers. Bij deze cijfers dienen twee 
kanttekeningen geplaatst te worden: het aantal geregistreerde (mogelijke) slachtoffers 
zegt niks over het werkelijk aantal slachtoffers. Om verschillende redenen worden niet 
alle slachtoffers geregistreerd. Daarnaast hoeft de stijging in het aantal geregistreerde 
(mogelijke) slachtoffers niet te duiden op een toename van de uitbuiting, maar is 
eerder een gevolg van de gestegen aandacht voor het onderwerp en de toename van 
het aantal opsporingszaken. Zowel de beleidsmatige aandacht als de toenemende 
bewustwording bij zowel professionals als het grote publiek rondom dit 
mensenhandeldelict hebben bijgedragen aan een toenemende geregistreerd aantal 
signalen, meldingen, strafrechtelijke onderzoeken en geregistreerde slachtoffers. 

7.2 Aard  

7.2.1 Type uitbuitingszaken 
Naast een toename in het aantal opsporingsonderzoeken is een verschuiving in de 
verhouding tussen de drie categorieën van overige uitbuiting zichtbaar. In het NDB 
2012 had een grote meerderheid van de opsporingszaken betrekking op 
arbeidsuitbuiting (12 van de 13). In de periode 2011-2015 is dit ongeveer de helft van 
de afgeronde opsporingsonderzoeken (41 van de 85). Wel is dit overigens nog steeds 
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70% van de opsporingszaken die door de Inspectie SZW worden uitgevoerd (41 van de 
58). Ongeveer een derde deel van de afgeronde zaken betreft criminele uitbuiting, al 
dan niet in combinatie met arbeidsuitbuiting en en/of uitkerings- en PGB-fraude (32 
van de 85). De overige zaken hebben betrekking op gedwongen dienstverlening. In deze 
categorie gaat het deels om uitbuiting die plaatsvindt in 1-op-1 
afhankelijkheidsrelaties. Dit doet zich met name voor bij huishoudelijk personeel uit 
derdelanden en aupairs, maar ook in de vorm van huwelijksdwang bij vrouwen 
(bijvoorbeeld uit Thailand, Brazilië of Marokko). Het gaat hierbij veelal om 
enkelvoudige zaken. Het zicht krijgen op de mogelijke criminele netwerken hierachter 
en de (mogelijke) betrokken faciliteerders blijkt lastig.  

7.2.2 Slachtoffers en sectoren 
Met name op het gebied van arbeidsuitbuiting zien we in de opsporingsonderzoeken 
weinig verschuivingen in de sectoren waarin uitbuiting voorkomt en in de groepen 
slachtoffers van uitbuiting. Etnische en culturele verwantschap tussen (mogelijke) 
daders en slachtoffers blijkt nog steeds een grote rol te spelen. Een nieuwe 
ontwikkeling is de (mogelijke) uitbuiting van Nederlandse slachtoffers. Het gaat dan 
veelal om (vermoedens van) uitbuiting van mensen in een kwetsbare positie, 
veroorzaakt door psychische- en verslavingsproblematiek of een verstandelijke 
beperking. Dit komt met name voor bij criminele uitbuitingszaken waarbij uitkerings- 
en/of PGB-fraude in het spel is. Een ontwikkeling die grote zorgen baart is het uitbuiten 
van kinderen. Door de jonge leeftijd en, de afhankelijkheidspositie ten opzichte van de 
familie of echtgenoot (in het geval van gearrangeerde huwelijken) zijn zij extra 
kwetsbaar voor mensenhandel. Vooral kinderen in een kwetsbare 
afhankelijkheidspositie, zoals illegaal in Nederland verblijvende kinderen, 
vluchtelingenkinderen die gescheiden reizen van hun familie, kindbruiden en Roma-
kinderen vormen een risicogroep. 

7.2.3 Criminele samenwerkingsverbanden 
Uit een studie van Europol blijkt dat criminele samenwerkingsverbanden op het terrein 
van mensenhandel actief binnen de EU relatief beperkt in omvang zijn. Het zijn 
voornamelijk kleine verbanden bestaande uit 3 tot 15 personen die vaak familie- of 
etnische banden hebben. Uit de afgeronde opsporingsonderzoeken blijkt dat in 40 van 
de 58 strafrechtelijke onderzoeken die door de Inspectie SZW zijn uitgevoerd sprake is 
van georganiseerde criminaliteit. Een deel van de csv’s zijn betrokken bij meerdere 
activiteiten. De meest voorkomende nevenactiviteiten zijn diverse vormen van fraude, 
zoals belastingfraude, uitkeringsfraude en identiteitsfraude. Deze activiteiten kunnen 
worden gebruikt om hun csv-activiteiten te ondersteunen (bijv. door middel van 
namaak verblijfsdocumenten of werkvergunningen), en / of om de winsten te 
maximaliseren (bijvoorbeeld door het plegen van fraude of belastingontduiking). 
Daarnaast zien we in de afgeronde opsporingsonderzoeken steeds vaker een 
combinatie van diverse vormen van uitbuiting, bijvoorbeeld seksueel en arbeid, of 
bedelen en diefstal.  

Over de ontwikkelingen in de mate van georganiseerdheid verschillen de deskundigen 
van mening: volgens sommigen neemt de mate van georganiseerdheid van de 
uitbuiting toe. Daarbij constateren deze deskundigen dat er sprake is van een steeds 
professionelere aanpak. Andere deskundigen signaleren een toename van uitbuiting 
waarbij één dader betrokken is en waarbij er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. 
Dit speelt met name bij gedwongen dienstverlening en criminele uitbuiting. Hoewel er 
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bij 1-op-1 uitbuiting geen zicht is op mogelijke georganiseerde criminaliteit, zijn de 
effecten (voor het slachtoffer) evengoed ondermijnend.  

7.2.4 Modus operandi  
De gehanteerde werkwijzen in deze periode komen voor een groot deel overeen met 
de beschreven modus operandi in het NDB 2012. We signaleren echter een aantal 
nieuwe ontwikkelingen. Allereerst speelt bij de rekrutering van (potentiële) slachtoffers 
het internet en sociale media een belangrijke(re) rol. De mogelijkheden om het internet 
te gebruiken voor het werven en het afschermen van criminele activiteiten zijn op zich 
niet nieuw, maar hebben met het gebruik van online applicaties, social media en 
sollicitatiegesprekken via Skype een nieuwe dimensie gekregen. Het gebruik van 
internet biedt voor de opsporing in toenemende mate uitdagingen, omdat met de 
technologische ontwikkelingen de mogelijkheden om anoniem te communiceren 
toenemen. Daarnaast vergemakkelijkt het internet de communicatie en samenwerking 
tussen verschillende, eerder onafhankelijk van elkaar opererende, criminele 
samenwerkingsverbanden. Dit is een wereldwijd gesignaleerde ontwikkeling.  
 
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van identiteitsdocumenten is het gebruik van 
look-a-like documenten. Dit is de laatste jaren toegenomen, omdat het door toepassing 
van geavanceerde technieken steeds moeilijker is geworden om originele 
identiteitsdocumenten na te maken. Verder wordt landelijk een probleem met 
malafide bemiddelingsbureaus gesignaleerd. Dit is op zich geen nieuw fenomeen, maar 
de constructies om de malafide activiteiten af te schermen en de winsten te 
maximaliseren – zoals het bijhouden van een schaduwboekhouding (waarbij steeds 
professioneler loonstrookjes e.d. worden gekopieerd) en het opzetten van 
schijnconstructies  - worden steeds slimmer en professioneler. 

7.3 Gevolgen voor de samenleving 
Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten, waarbij sprake is van 
een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de lichamelijke en geestelijke 
integriteit van slachtoffers. Het veroorzaakt grote schade aan slachtoffers, zowel in de 
vorm van fysieke en psychische gezondheidschade als in de zin van financiële schade. 
Ook op andere vlakken heeft uitbuiting ernstige gevolgen.  

Arbeidsuitbuiting leidt tot concurrentievervalsing en verstoring van de arbeidsmarkt. 
Daarnaast kan het leiden tot normvervaging in de betrokken branches en sectoren en 
tot aantasting van de legitimiteit van de overheid. Wanneer binnen sectoren veelvuldig 
sprake is van uitbuiting en andere criminele activiteiten waar niet tegen wordt 
opgetreden, heeft dit een negatief effect op de rest van de sector. Men kan het idee 
krijgen dat misdaad kennelijk loont. Bovendien is het moeilijk te concurreren met 
werkgevers die hun werknemers uitbuiten. Dit kan er toe leiden dat andere (tot dan 
toe bonafide) werkgevers in de verleiding komen om de regels minder nauw te nemen. 
Tevens zijn bonafide bedrijven minder geneigd te accepteren wanneer bij hen op 
andere, kleinere zaken wordt gehandhaafd. Dit leidt tot een aantasting van de 
legitimiteit van de overheid. Dit kan ook verschuivende of vervagende normen in de 
gehele sector tot gevolg hebben.  

Ook loopt de overheid financiële schade doordat er geen of te weinig premies worden 
betaald en(belasting)afdrachten worden gedaan. Bovendien hebben de vormen van 
uitbuiting waarbij op de één of andere manier sprake is van PGB,- of uitkeringsfraude 
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directe negatieve financiële gevolgen voor de overheid. Om een indicatie te geven van 
de bedragen waar die hiermee gemoeid zijn is een analyse gemaakt van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel. Gemiddeld is het (werkelijk dan wel geschat) 
wederrechtelijk verkregen voordeel een kleine zeshonderdduizend euro per 
onderzoek. Naast de geleden financiële schade wordt ook hier de legitimiteit van de 
overheid aangetast. Het vertrouwen van burgers in de overheid neemt af wanneer men 
in de directe omgeving dergelijke frauduleuze praktijken kent waar (vermoedelijke) 
daders mee wegkomen. 

Uitbuiting heeft ook negatieve gevolgen voor de leefomgeving. Een zichtbaar, direct 
gevolg is de overlast die de huisvesting van slachtoffers van uitbuiting voor de 
omgeving veroorzaakt. In een aantal gevallen is er sprake van veel mensen die in kleine 
panden worden gehuisvest. Andere zaken die een gevaar kunnen vormen voor de 
leefomgeving zijn het werken zonder de vereiste diploma’s en certificaten. Dit is niet 
alleen een gevaar voor de werknemers, maar ook voor de omgeving waar deze 
werknemers te werk worden gesteld. Hierbij kan worden gedacht aan de 
veiligheidsrisico in de bouw of bij het verwijderen van asbest of aan situaties waarin de 
voedselveiligheid in het geding komt. 

Tot slot heeft uitbuiting ondermijnende gevolgen voor het systeem. Daarbij valt te 
denken aan zwart geld in de reguliere economie en een verwevenheid van onder- en 
bovenwereld. 

7.4 Toekomstverwachtingen 
Een grote meerderheid van de deskundigen die zijn gevraagd naar hun verwachtingen 
over de toekomstige ontwikkelingen in de omvang van overige uitbuiting, geeft aan dat 
zij inschatten dat deze vorm van uitbuiting zal toenemen. Met name demografische 
ontwikkelingen, zoals grote migratie- en vluchtelingenstromen, en arbeidsmarkt- en 
economische ontwikkelingen, zoals verdergaande flexibilisering en globalisering, zullen 
er volgens deze respondenten toe bijdragen dat er grote groepen mensen komen die 
in een kwetsbare positie zitten en die potentieel vatbaar zijn voor uitbuiting. Ook 
andere instanties, zoals Europol en de Raad van Europa, verwachten - vooral gezien de 
enorme impact die de verhoogde toestroom van migranten op mensensmokkel en 
mensenhandel zal hebben - een toename van overige uitbuiting.  

Een klein deel van de respondenten verwacht een afname van overige uitbuiting, en 
dan met name van arbeidsuitbuiting. Deze respondenten delen de mening dat 
genoemde ontwikkelingen een grote impact zulle hebben en tot een toename van 
misstanden zullen leiden. Echter, zij menen dat criminele organisaties zodanig zullen 
professionaliseren en hun werkwijzen zodanig zullen aanpassen, dat hun handelingen 
en activiteiten niet (langer) onder uitbuiting in strafrechtelijke zin, zoals bedoeld in 
artikel 273f Sr, geschaard kunnen worden. Deze respondenten verwachten dus geen 
afname van misstanden en uitbuitingachtige praktijken an sich, echter een afname van 
uitbuitingspraktijken die strafrechtelijk onder artikel 273f Sr vervolgd kunnen worden. 
Zij voorzien een toename van misstanden waarbij naar de maatschappelijke 
overtuiging sprake is van uitbuiting. 

Alle respondenten verwachten dat de vluchtelingenproblematiek een impact zal 
hebben op de omvang van overige uitbuiting. In de periode tot 2021 zullen er naar 
verwachting grote aantallen immigranten in de Nederlandse bevolking bij komen. Een 
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belangrijk deel daarvan is asielmigrant. Deze asielzoekers mogen niet, of slechts in 
beperkte mate, in Nederland werken. Een deel van hen heeft hoge schulden gemaakt 
om zich door mensensmokkelaars naar Europa te laten vervoeren. Dit brengt hen in 
een extra kwetsbare situatie voor uitbuiting, omdat deze schulden terug moeten 
worden betaald. De respondenten verwachten in de komende periode ook een 
sterkere verwevenheid tussen mensensmokkel en mensenhandel: rondom de 
migratiestroom is volgens Europol reeds een ‘criminele infrastructuur’ ontstaan die het 
hele Europese continent omspant en waarbij mensenhandelaren zich ook bezighouden 
met het smokkelen van migranten naar de EU. Sommige respondenten voorzien in dit 
verband een toename in mensenhandelactiviteiten in en rondom asielzoekerscentra. 
Een deel van de respondenten voorziet het ontstaan van nieuwe csv’s op etnische basis. 
Daarnaast waarschuwen zowel de Raad van Europa voor een toename van uitbuiting 
van vluchtelingenkinderen en –jongeren, vooral wanneer zij alleen reizen of zijn 
gescheiden van hun families. 

Ook over de invloed van economische en arbeidsmarktgerelateerde factoren bestaat 
onder de respondenten veel consensus. De flexibilisering van de arbeidsmarkt, de 
globalisering, die een (nog) grotere nadruk op kostenverlaging en winstmaximalisatie 
met zich meebrengt, en de vraag naar een zo goedkoop mogelijk eindproduct, die leidt 
tot lage lonen in de rest van de keten en een vraag naar goedkope arbeidskrachten zal 
naar hun verwachting de komende periode verder toenemen. Dit zal leiden tot een 
stijging van het aantal mensen in een precaire arbeidssituatie, die mogelijk in een 
uitbuitingssituatie terechtkomen. Met name daar waar deze precaire arbeidssituatie 
gepaard gaat met armoede en schuldenproblematiek.  

Sommige respondenten noemen ook een aantal factoren die volgens hen een 
dempend effect op arbeids- en criminele uitbuiting zullen hebben. Zo gaan zij er van uit 
dat meer bewustwording bij bepaalde actoren, zoals consumenten, ervoor zal zorgen 
dat deze meer druk zullen zetten op multinationals om maatschappelijk verantwoord 
te produceren. Daarnaast vermoeden zij dat meer internationale aandacht voor 
transparantie in the supply chain van grote bedrijven ook zal leiden tot een verbetering 
in verantwoord ondernemen en een vermindering van misstanden en 
uitbuitingspraktijken teweeg zal brengen.  

Een deel van de respondenten vermoedt dat de tendens van een terugtredende 
overheid en het stimuleren van marktwerking in (voormalig) publieke sectoren een 
uitwerking zal hebben op de aard en omvang van overige uitbuiting. Hierbij denkt men 
met name aan de zorg. Mede door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en 
huishoudelijke hulp toe. Door een terugtredende overheid, decentralisaties in het 
sociaal domein en een groter beroep op zelfredzaamheid van burgers, zal deze zorg in 
toenemende mate zelf georganiseerd moeten worden. Partijen zullen hierbij op zoek 
gaan naar goedkope(re) manieren om invulling te geven aan de zorg. Dit kan in potentie 
leiden tot uitbuiting van zorgverleners en hulpen in de huishouding. Doordat het 
binnen huishoudens, achter gesloten deuren afspeelt, zal het slecht te detecteren zijn. 

Vrijwel alle respondenten verwachten een toenemende professionalisering van 
criminele organisaties. Een belangrijk facet hierbij is dat csv’s lerende organisaties zijn 
die zich steeds aanpassen aan de mazen van de wet en gepleegde inzet van opsporing. 
In de komende jaren zal steeds meer de randen van de wet worden opgezocht. De 
meeste respondenten verwachten dan ook een stijging te zien in praktijken die 
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uitbuiting afschermen en aan het oog onttrekken of die tegen de randen van de wet 
aanschuren. Dit heeft consequenties voor de aanpak van deze fenomenen. Bij een 
ongewijzigde aanpak zullen misstanden, waarbij sprake is van opzettelijke ernstige 
benadeling van werkenden, niet in zicht komen en zal geen adequate handhaving plaats 
vinden. De discussie over wat arbeidsuitbuiting is en wat zeer slecht werkgeverschap 
zal de komende periode sterker worden gevoerd, waarbij de inzet is te komen tot een 
adequate (mogelijk strafrechtelijke) aanpak van zaken die in de publieke opinie als 
uitbuiting worden aangemerkt en die het rechtsgevoel ernstig schenden. 
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Bijlage 1. Zaken criminele uitbuiting 

 
Criminele en overige uitbuiting 
Soort uitbuiting Nationaliteit slachtoffers 
Hennepteelt Bulgaarse 
Hennepteelt Nederlandse 
Hennepteelt Nederlandse 
Gedwongen diefstal Slowaakse 
Hennepkwekerij Vietnamese 
Hennepkwekerij Roemeense 
Telefoonabonnementen afsluiten Nederlandse 
Telefoonabonnementen afsluiten Surinaamse 
Telefoonabonnementen afsluiten Onbekend 
Telefoonabonnementen afsluiten Onbekend 
Telefoonabonnementen afsluiten Onbekend 
Criminaliteit Vietnamese 
Criminaliteit Onbekend 
Criminaliteit Polen 
Criminaliteit Onbekend 
Criminaliteit Onbekend 
Criminaliteit Onbekend 
Criminaliteit Onbekend 
Criminaliteit Nederlandse 
Criminaliteit Nederlandse 
Criminaliteit Onbekend 
Criminaliteit Onbekend 
Criminaliteit Roemeense 
Criminaliteit Tsjechische 
Criminaliteit Nederlandse 
Criminaliteit Onbekend 
Criminaliteit Onbekend 
Criminaliteit Roemeense 
Criminaliteit Nederlandse 
Criminaliteit Onbekend 
Criminaliteit Litouwse 
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Bijlage 2. Afkortingen 

 
AVIM    Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel 
BNRM    Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
CAO    Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CBA    Criminaliteitsbeeldanalyse 
CCV    Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
CoMensha   Coördinatiecentrum Mensenhandel 
CSV    Criminele Samenwerkings Verbanden 
EMM    Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel 
EU    European Union  
FIT    Flexibele Interventie Teams  
FNV    Federatie Nederlandse Vakbeweging 
FRA    Fundamental Rights Agency 
GDR    Group Decision Room 
GRETA Group of Experts on Action against Trafficking in 

Human Beings (CoE) 
ILO    International Labour Organisation 
INSPECTIE SZW   Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
NDB    Nationaal Dreigingsbeeld 
OM    Openbaar Ministerie 
PGB    Persoonsgebonden Budget 
RIEC    Regionale Informatie‐ en Expertisecentrum 
SZW    Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
TIP    Trafficking In Persons 
VROS    Video Registratie Onopvallende Surveillance 
WAJONG   Wet Werk en Ondersteuning Jonggehandicapten 
WSW    Wet Sociale Werkvoorziening 
WWB    Wet Werk en Bijstand  
ZZP‐er    Zelfstandige Zonder Personeel 
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Bijlage 3. Leden klankbordgroep  

Organisatie Persoon Functie 
BNRM Luuk Esser Onderzoeker 
Inspectie SZW Bernhard Bakker Onderzoeksspecialist Directie 

APS 
Inspectie SZW Edwin van Berkum Programmaleider Programma 

Arbeidsuitbuiting 
OM, Functioneel 
Parket 

Peter van der Kerkhof Officier van justitie 

OM, Functioneel 
Parket 

Eveline Melssen Officier van justitie 

Universiteit Leiden Masja van Meeteren Universitair hoofddocent 
Criminologie 
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Bijlage 4. Respondenten 

Deelnemers GDR bijeenkomst 
 

Organisatie Functie Aantal 
CoMensha Medewerker  
EMM Medewerker  
Eurojust Medewerker  
FairWork Medewerker  
FNV Medewerker  
ISZW  Medewerker  
ISZW Medewerker Directie Opsporing 4 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid  

Medewerker Directie 
Arbeidsverhoudingen 

 

Ministerie van Veiligheid en 
Justitie 

Medewerker Directie Handhaving  

Ministerie van Veiligheid en 
Justitie 

Medewerker Directie Migratie  

OM, Functioneel Parket Medewerker  
Tilburg University Medewerker  

 
Deelnemers online survey  
 

Organisatie Functie Aantal 
AVIM (twee verschillende regio’s) Medewerker 2 
BNRM Medewerker  
CCV Medewerker  
Eurojust Medewerker  
FairWork Medewerker  
FNV Medewerker  
ISZW Medewerker  
ISZW Medewerker Directie Opsporing 4 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Medewerker Directie 
Arbeidsverhoudingen 

 

Ministerie van Veiligheid en 
Justitie 

Medewerker Directie Migratie  

OM, Functioneel Parket Medewerker  
Politie, Eenheid Noord‐Holland Medewerker  
Politie, Eenheid Zeeland‐West‐
Brabant 

Medewerker AVIM  

Politieacademie Medewerker  
RIEC Medewerker  
Universiteit Leiden Wetenschappelijk onderzoeker  

 
 



Dit inspectierapport is een uitgave van:

Inspectie SZW
De Inspectie SZW maakt deel uit van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

103322 

© Rijksoverheid | juni 2017


	Knop 5: 
	Pagina 1: 
	Pagina 781: 

	Knop 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 31: 
	Pagina 42: 
	Pagina 53: 
	Pagina 64: 
	Pagina 75: 
	Pagina 86: 
	Pagina 97: 
	Pagina 108: 
	Pagina 119: 
	Pagina 1210: 
	Pagina 1311: 
	Pagina 1412: 
	Pagina 1513: 
	Pagina 1614: 
	Pagina 1715: 
	Pagina 1816: 
	Pagina 1917: 
	Pagina 2018: 
	Pagina 2119: 
	Pagina 2220: 
	Pagina 2321: 
	Pagina 2422: 
	Pagina 2523: 
	Pagina 2624: 
	Pagina 2725: 
	Pagina 2826: 
	Pagina 2927: 
	Pagina 3028: 
	Pagina 3129: 
	Pagina 3230: 
	Pagina 3331: 
	Pagina 3432: 
	Pagina 3533: 
	Pagina 3634: 
	Pagina 3735: 
	Pagina 3836: 
	Pagina 3937: 
	Pagina 4038: 
	Pagina 4139: 
	Pagina 4240: 
	Pagina 4341: 
	Pagina 4442: 
	Pagina 4543: 
	Pagina 4644: 
	Pagina 4745: 
	Pagina 4846: 
	Pagina 4947: 
	Pagina 5048: 
	Pagina 5149: 
	Pagina 5250: 
	Pagina 5351: 
	Pagina 5452: 
	Pagina 5553: 
	Pagina 5654: 
	Pagina 5755: 
	Pagina 5856: 
	Pagina 5957: 
	Pagina 6058: 
	Pagina 6159: 
	Pagina 6260: 
	Pagina 6361: 
	Pagina 6462: 
	Pagina 6563: 
	Pagina 6664: 
	Pagina 6765: 
	Pagina 6866: 
	Pagina 6967: 
	Pagina 7068: 
	Pagina 7169: 
	Pagina 7270: 
	Pagina 7371: 
	Pagina 7472: 
	Pagina 7573: 
	Pagina 7674: 
	Pagina 7775: 

	Home: 
	Pagina 2: 
	Pagina 31: 
	Pagina 42: 
	Pagina 53: 
	Pagina 64: 
	Pagina 75: 
	Pagina 86: 
	Pagina 97: 
	Pagina 108: 
	Pagina 119: 
	Pagina 1210: 
	Pagina 1311: 
	Pagina 1412: 
	Pagina 1513: 
	Pagina 1614: 
	Pagina 1715: 
	Pagina 1816: 
	Pagina 1917: 
	Pagina 2018: 
	Pagina 2119: 
	Pagina 2220: 
	Pagina 2321: 
	Pagina 2422: 
	Pagina 2523: 
	Pagina 2624: 
	Pagina 2725: 
	Pagina 2826: 
	Pagina 2927: 
	Pagina 3028: 
	Pagina 3129: 
	Pagina 3230: 
	Pagina 3331: 
	Pagina 3432: 
	Pagina 3533: 
	Pagina 3634: 
	Pagina 3735: 
	Pagina 3836: 
	Pagina 3937: 
	Pagina 4038: 
	Pagina 4139: 
	Pagina 4240: 
	Pagina 4341: 
	Pagina 4442: 
	Pagina 4543: 
	Pagina 4644: 
	Pagina 4745: 
	Pagina 4846: 
	Pagina 4947: 
	Pagina 5048: 
	Pagina 5149: 
	Pagina 5250: 
	Pagina 5351: 
	Pagina 5452: 
	Pagina 5553: 
	Pagina 5654: 
	Pagina 5755: 
	Pagina 5856: 
	Pagina 5957: 
	Pagina 6058: 
	Pagina 6159: 
	Pagina 6260: 
	Pagina 6361: 
	Pagina 6462: 
	Pagina 6563: 
	Pagina 6664: 
	Pagina 6765: 
	Pagina 6866: 
	Pagina 6967: 
	Pagina 7068: 
	Pagina 7169: 
	Pagina 7270: 
	Pagina 7371: 
	Pagina 7472: 
	Pagina 7573: 
	Pagina 7674: 
	Pagina 7775: 

	Printen: 
	Pagina 2: 
	Pagina 31: 
	Pagina 42: 
	Pagina 53: 
	Pagina 64: 
	Pagina 75: 
	Pagina 86: 
	Pagina 97: 
	Pagina 108: 
	Pagina 119: 
	Pagina 1210: 
	Pagina 1311: 
	Pagina 1412: 
	Pagina 1513: 
	Pagina 1614: 
	Pagina 1715: 
	Pagina 1816: 
	Pagina 1917: 
	Pagina 2018: 
	Pagina 2119: 
	Pagina 2220: 
	Pagina 2321: 
	Pagina 2422: 
	Pagina 2523: 
	Pagina 2624: 
	Pagina 2725: 
	Pagina 2826: 
	Pagina 2927: 
	Pagina 3028: 
	Pagina 3129: 
	Pagina 3230: 
	Pagina 3331: 
	Pagina 3432: 
	Pagina 3533: 
	Pagina 3634: 
	Pagina 3735: 
	Pagina 3836: 
	Pagina 3937: 
	Pagina 4038: 
	Pagina 4139: 
	Pagina 4240: 
	Pagina 4341: 
	Pagina 4442: 
	Pagina 4543: 
	Pagina 4644: 
	Pagina 4745: 
	Pagina 4846: 
	Pagina 4947: 
	Pagina 5048: 
	Pagina 5149: 
	Pagina 5250: 
	Pagina 5351: 
	Pagina 5452: 
	Pagina 5553: 
	Pagina 5654: 
	Pagina 5755: 
	Pagina 5856: 
	Pagina 5957: 
	Pagina 6058: 
	Pagina 6159: 
	Pagina 6260: 
	Pagina 6361: 
	Pagina 6462: 
	Pagina 6563: 
	Pagina 6664: 
	Pagina 6765: 
	Pagina 6866: 
	Pagina 6967: 
	Pagina 7068: 
	Pagina 7169: 
	Pagina 7270: 
	Pagina 7371: 
	Pagina 7472: 
	Pagina 7573: 
	Pagina 7674: 
	Pagina 7775: 

	Knop 4: 
	Pagina 2: 
	Pagina 31: 
	Pagina 42: 
	Pagina 53: 
	Pagina 64: 
	Pagina 75: 
	Pagina 86: 
	Pagina 97: 
	Pagina 108: 
	Pagina 119: 
	Pagina 1210: 
	Pagina 1311: 
	Pagina 1412: 
	Pagina 1513: 
	Pagina 1614: 
	Pagina 1715: 
	Pagina 1816: 
	Pagina 1917: 
	Pagina 2018: 
	Pagina 2119: 
	Pagina 2220: 
	Pagina 2321: 
	Pagina 2422: 
	Pagina 2523: 
	Pagina 2624: 
	Pagina 2725: 
	Pagina 2826: 
	Pagina 2927: 
	Pagina 3028: 
	Pagina 3129: 
	Pagina 3230: 
	Pagina 3331: 
	Pagina 3432: 
	Pagina 3533: 
	Pagina 3634: 
	Pagina 3735: 
	Pagina 3836: 
	Pagina 3937: 
	Pagina 4038: 
	Pagina 4139: 
	Pagina 4240: 
	Pagina 4341: 
	Pagina 4442: 
	Pagina 4543: 
	Pagina 4644: 
	Pagina 4745: 
	Pagina 4846: 
	Pagina 4947: 
	Pagina 5048: 
	Pagina 5149: 
	Pagina 5250: 
	Pagina 5351: 
	Pagina 5452: 
	Pagina 5553: 
	Pagina 5654: 
	Pagina 5755: 
	Pagina 5856: 
	Pagina 5957: 
	Pagina 6058: 
	Pagina 6159: 
	Pagina 6260: 
	Pagina 6361: 
	Pagina 6462: 
	Pagina 6563: 
	Pagina 6664: 
	Pagina 6765: 
	Pagina 6866: 
	Pagina 6967: 
	Pagina 7068: 
	Pagina 7169: 
	Pagina 7270: 
	Pagina 7371: 
	Pagina 7472: 
	Pagina 7573: 
	Pagina 7674: 
	Pagina 7775: 

	Knop 7: 
	Knop 8: 
	Knop 9: 
	Knop 10: 
	Knop 11: 
	Knop 12: 
	Knop 13: 
	Knop 14: 
	Knop 15: 
	Knop 16: 
	Knop 17: 
	Knop 18: 
	Knop 19: 
	Knop 20: 
	Knop 21: 
	Knop 22: 
	Knop 23: 
	Knop 24: 
	Knop 25: 
	Knop 26: 
	Knop 27: 
	Knop 28: 
	Knop 29: 
	Knop 30: 
	Knop 31: 
	Knop 32: 
	Knop 33: 
	Knop 34: 
	Knop 35: 
	Knop 36: 
	Knop 37: 
	Knop 38: 
	Knop 39: 
	Knop 40: 
	Knop 41: 
	Knop 42: 
	Knop 43: 
	Knop 44: 
	Knop 45: 
	Knop 46: 
	Knop 47: 
	Knop 48: 
	Knop 49: 
	Knop 50: 
	Knop 51: 
	Knop 52: 
	Knop 53: 
	Knop 54: 
	Knop 55: 
	Knop 56: 
	Knop 57: 
	Knop 58: 
	Knop 59: 
	Knop 60: 
	Knop 61: 
	Knop 62: 
	Knop 63: 
	Knop 64: 
	Knop 65: 
	Knop 66: 
	Knop 67: 
	Knop 68: 
	Knop 69: 
	Knop 70: 
	Knop 71: 
	Knop 72: 
	Knop 6: 


