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Arbeidsuitbuiting?

geen 
identiteits-
papieren

bedenkelijke
lichaamstaal

meerdere personen
ingeschreven op één 
adres

Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel en gaat verder dan 

alleen slecht werkgeverschap. Bij uitbuiting op het werk gaat het om 

misbruik van kwetsbare mensen. Zij worden gedwongen om zwaar of 

ongezond werk te doen. Daarbij is de huisvesting slecht, is hun paspoort 

ingenomen, hebben ze hoge schulden bij de werkgever, worden ze zwaar 

onderbetaald, maken zij te lange werkdagen of mogen ze niet uit vrije 

wil het bedrijf(sterrein) verlaten. Arbeidsuitbuiting komt vooral voor in de 

horeca, land- en tuinbouw, bouw, huishoudelijk werk bij particulieren, 

fabrieken en havens.

Herken jij signalen, verdachte situaties of vermoed je dat er iets niet klopt?

Meld Arbeidsuitbuiting!
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Badkamer voor zestien personen

Er is een melding van de buurtregisseur binnengekomen dat er veel 

overlast is in een woning binnen de gemeente. Er wonen veel mensen 

in dit pand en er is  geluidsoverlast.  Ook staat er dagelijks veel 

vuilnis voor de deur.  Toezichthouders van de gemeente gaan er op 

af. In de woning treffen ze meerdere Poolse mensen die vertellen 

dat het uitzendbureau waar ze voor werken hen hier heeft gehuisvest. 

Verder geven ze aan dat ze met  vier personen op een kamer  

met twee stapelbedden slapen. Ze kunnen nauwelijks luchten en 

delen de badkamer met zestien personen. arbeidsuitbuiting.nl
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• Binnen je gemeente

• Politie: 0900-8844
• M: 0800 - 7000



‘ Ik vond het 
meteen een 
beetje raar...’

‘Ik dacht: 
zou hier 
meer aan de 
hand zijn?’hand zijn?’hand zijn?

Politie 
Bel bij levensbedreigende 
situaties 112
Minder spoed? Bel dan 

0900 - 88 44 

Gemeente 
Meld bij je leidinggevende of verantwoorde-

lijke voor arbeidsuitbuiting. Die kan je melding 

doorzetten naar de Inspectie SZW.

Meld Misdaad Anoniem 
Blijf je liever anoniem, 

bel M. 0800 - 7000
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Herken de signalen:

• Veel personen op één 
adres

• Geen eigen identiteits-
papieren

• Overnachten op werkplek

• Spreekt geen Nederlands

• Lange werkdagen

arbeidsuitbuiting.nl
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Slapen in de keuken van een Chinees restaurant

Vaste gasten van een Chinees restaurant in de gemeente doen 

een melding dat hen opvalt dat de  nieuwe kok erg veel werkt. 

Zeven dagen per week staat hij van 11.00 uur ’s ochtends tot diep 

in de nacht in de keuken. De horecacontroleur besluit een bezoek 

te brengen aan het restaurant. Daar treft hij achter een stapel 

dozen in de keuken een matras en dekens aan. Naast het matras 

staan enkele eenvoudige ventilatoren. De controleur spreekt de 

kok er op aan, maar deze  spreekt geen woord Nederlands.  Ook 

beschikt hij niet over zijn eigen paspoort.

Intimiderende Ierse bouwvakkers

Er komen bij uw gemeente diverse klachten binnen over 

geluidsoverlast  op de plaatselijke overnachtingplaats voor cam-

pers. Een groep Ierse bouwvakkers maakt al langere tijd gebruik 

van de faciliteiten. Overdag voeren ze werkzaamheden uit, zoals 

het asfalteren van inritten, schilderwerk van woningen en reini-

ging van daken. Tijdens een controle blijkt dat de Ieren gebruik 

maken van  Oost-Europese arbeiders, die nagenoeg geen loon 

krijgen. Verder maken de bouwvakkers klussen regelmatig niet 

af. Dat gaat soms gepaard met  intimidatie van burgers.


