
Huisstijl
Criminele uitbuiting 

Wat kan jij als toezichthouder doen?

Er is sprake van criminele uitbuiting wanneer iemand wordt gedwongen tot het verrichten van arbeid of diensten die

strafbaar zijn gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het onder dwang moeten zakkenrollen, bedelen, plegen van diefstal,

drugssmokkel, werkzaamheden verrichten in een hennepkwekerij of vervaardigen van drugs.

Arbeidsmigranten, vluchtelingen, maar ook illegaal in Nederland verblijvende personen zijn extra kwetsbaar voor

criminele uitbuiting. Soms worden ze met misleidende beloftes naar Nederland gehaald. Als toezichthouder hoor en

zie je veel en vang je signalen op. Waar moet je op letten om te constateren of er sprake is van criminele uitbuiting?

Voorbeeldcasus

Buurtbewoners doen melding van een chemische lucht. Je treft een van buiten afgesloten loods aan. Nadat je het

pand betreden hebt, tref je een aantal personen aan werkzaam in een drugslab. Hiernaast zie je matrassen op de

grond liggen, een Dixie staan en er zijn veel camera's aanwezig. De mensen zijn bang en zien er onverzorgd uit. Hier

is sprake van een strafbaar feit maar mogelijk ook sprake van criminele uitbuiting. Wat kan je als toezichthouder

doen?

Een persoon heeft geen ID of paspoort.
Hij/zij verblijft illegaal in Nederland.
Er heerst angst om in gesprek te gaan.
Er is sprake van slechte huisvesting, bijvoorbeeld
in containers of overnachten op de werkplek.
De persoon leeft in een isolement.
Er zijn sporen van mishandeling.
Is met valse beloftes naar Nederland gehaald.
Iemand heeft een hoge schuld.
Wordt gechanteerd, gedwongen of bedreigd.
Er is kans op brandgevaar vanwege slechte
stroomvoorziening.
Iemand vlucht weg bij een ontdekte
hennepkwekerij of drugslab. 

Voorbeelden van signalen
Wat kan je als toezichthouder doen?

Als toezichthouder kan je eventuele slachtoffers van

criminele uitbuiting aantreffen in onder andere

buitengebieden. Bijvoorbeeld in schuren of loodsen,

deze zijn soms van buiten afgesloten.

Leg zaken goed vast in een rapportage

Maak foto's van de aangetroffen situatie.

Maak een schets van de situatie rondom de

aantreffen personen:

- Welke indruk maakten zij (bang, angstig, ziek)?

- Zagen ze er verzorgd uit?

- Waren ze vermoeid?

- Hadden ze te eten/drinken?

- Hadden zij bewegingsvrijheid?

- Was er een vluchtroute?

Waarschuw in het geval van het aantreffen van

een hennepkwekerij, synthetisch drugslab of

cocaïnewasserij, direct de politie door te

bellen met 112 en geef aan dat je een

vermoeden van criminele uitbuiting hebt.

Maak bij een signaal van criminele uitbuiting 

altijd een melding bij de aandachtfunctionaris 

mensenhandel van je gemeente.

Leer meer met
deze e-learning

https://hetccv.nl/onderwerpen/mensenhandel/e-learnings-signalering-mensenhandel/e-learning-signalering-mensenhandel-gemeenten/

