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Arbeidsuitbuiting?

Herken
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geen 
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papieren
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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!

Meerdere buitenlandse mannen 

in particuliere woning

Een Roemeense man meldt zich bij de gemeentebalie, hij spreekt 

geen Nederlands. De man wordt vergezeld door een landgenoot 

die alles voor hem vertaalt. De man wil zich laten inschrijven op 

een bepaald adres. Tijdens de inschrijving ziet de baliemedewer-

ker dat er  al veel Roemenen staan ingeschreven op het adres. 

arbeidsuitbuiting.nl

• Binnen je gemeente

• Politie: 0900-8844
• M: 0800 - 7000
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De ‘vriendelijke’ campingeigenaar 

Een dakloze man komt aan het loket om zich te laten uitschrijven 

uit de GBA. De man begrijpt dat zijn uitkering hierdoor vervalt, 

maar vertelt dat zijn  ‘vriendelijke’ campingeigenaar voor 

onderdak, eten en drinken zorgt.  In ruil moet de man

onderhoudsklusjes op de camping doen.  Als de man na een 

bedrijfsongeval arbeidsongeschikt wordt, staat hij met niets 

op straat. Hij heeft geen recht meer op een uitkering.

Paspoort niet in eigen beheer 

In de wachtruimte zit een jonge vrouw. Op de stoel naast haar 

zit een man. Als de vrouw aan de beurt is,  haalt de man haar 

identiteitsbewijs uit zijn binnenzak  en geeft deze mee. 

De baliemedewerker vertrouwt het niet en vraagt na een tijdje 

wie de man is. De vrouw geeft echter een  onduidelijk antwoord  

dat hij een collega is bij de lokale champignonkwekerij. Als de 

vrouw geholpen is, loopt ze gelijk naar de man toe en geeft ze 

haar identiteitsbewijs direct weer af.

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

• Ontwijkende antwoorden

• Spreekt geen Nederlands

• Onbekend met eigen 
woon-/werkadres arbeidsuitbuiting.nl

versie b
alie


