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Inleiding
Verborgen slavernij vindt hier in Nederland plaats
onder je neus, om de hoek, zonder dat je het door
hebt. Slechts 1% van de circa 21.000 slachtoffers
van arbeidsuitbuiting buiten de seksindustrie
komt in beeld bij Nederlandse instanties.

‘minder erg is’ of eenvoudiger op te lossen.
Verder veroorzaakt het grijze gebied tussen
slechte arbeidsomstandigheden en mensenhandel
onduidelijkheid: wanneer gaat een slechte
behandeling van werknemers over in uitbuiting?

“Niemand heeft het gemerkt”, zeggen cliënten
van FairWork, een organisatie die opkomt voor de
rechten van mensenhandelslachtoffers. “Niemand
zag wat mij werd aangedaan.” Sommigen van hen
werden door hun bazen verstopt, dus niemand kon
ze zien. Maar anderen kwamen tijdens hun werk
dagelijks met nietsvermoedende Nederlanders
in aanraking. Die waren zo nietsvermoedend,
omdat slachtoffers niets mogen laten merken
van hun baas. Natuurlijk speelt ook een gebrek
aan kennis over het herkennen van signalen van
mensenhandel en uitbuiting een rol.

In Nederland wordt sinds 1 januari 2005 het
uitbuiten van mensen voor hun arbeid gezien als
een vorm van mensenhandel. Voor die datum was
alleen uitbuiting in de seksindustrie strafbaar. In
dit rapport toont FairWork aan de hand van vier
waargebeurde, persoonlijke verhalen dat de aard
en omvang van arbeidsuitbuiting niet onderschat
moeten worden.

FairWork signaleert dat er veel onduidelijkheid
bestaat over verborgen slavernij in Nederland.
Men denkt dat het slechts gaat om incidenten.
Ook merken we dat het beeld heerst dat
uitbuiting in sectoren buiten de seksindustrie

Lees over de omstandigheden waarin Anna, Marek,
Malaya en Amir werkten en ontdek de complexiteit
van dit probleem. Want alleen door erover te lezen
en te vertellen kan de verborgen slavernij worden
uitgeroeid.

Sandra Claassen, directeur stichting FairWork
Oktober 2012
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Feiten en cijfers
Deﬁnitie
Mensenhandel is het (in ruime zin) dwingen van
mensen om arbeid of seksuele diensten te verlenen of hun eigen organen beschikbaar te stellen.
Het is een ernstige schending van de mensenrechten die vaak diepe sporen nalaat in het leven van
de slachtoffers.
Bij mensenhandel denkt de meerderheid van de
Nederlandse bevolking vooral aan gedwongen
prostitutie, maar mensenhandel komt ook voor in
andere arbeidssectoren, zoals de horeca, land- en
tuinbouw, bouw, particuliere huishoudens, fabrieken en de havens.
Slachtoffers van mensenhandel worden in veel
gevallen onder valse voorwendselen en onder bedreiging en/of met geweld gedwongen te werken.
Het werk wordt gedaan onder mensonterende
omstandigheden, bijvoorbeeld tijdens extreem
lange dagen, tegen onevenredig lage betaling en
onder slechte arbeidsomstandigheden. (Arbeids)
migranten zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting,
maar ook Nederlanders kunnen slachtoffer worden
van mensenhandel.
In dit rapport worden de termen arbeidsuitbuiting,
uitbuiting buiten de seksindustrie, mensenhandel en moderne/verborgen slavernij door elkaar
gebruikt. We bedoelen steeds hetzelfde: iemand
wordt gedwongen te werken onder slavernijachtige omstandigheden en een ander proﬁteert
hiervan.
De cijfers
Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie ILO
(verbonden aan de VN) zijn wereldwijd 20.900.000
mensen slachtoffer van arbeidsuitbuiting (bron:
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ILO 2012, Global Estimate of Forced Labour).
In de Europese Unie gaat het om 880.000 personen.
Als we deze cijfers omrekenen naar Nederland worden hier ruim 30.000 mensen uitgebuit. Volgens de
ILO vindt 70% daarvan plaats buiten de seksindustrie, dus dan hebben we het over 21.000 personen
die in Nederland slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting. De meesten van hen zijn onzichtbaar in onze
samenleving.
In 2011 zijn in Nederland 1222 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel aangemeld bij CoMensha,
het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Van deze
geregistreerde slachtoffers waren 256 personen
slachtoffer van uitbuiting in andere sectoren dan
de seksindustrie (115 vrouwen en 141 mannen).
Als we dit afzetten tegen de cijfers van de ILO dan
betekent het dat slechts 1% van de 21.000 slachtoffers van arbeidsuitbuiting in beeld komt bij Nederlandse instanties. Het topje van de ijsberg.
In 2011 heeft FairWork 108 slachtoffers van
arbeidsuitbuiting begeleid. Ze waren werkzaam
als au-pair, in de voedingsindustrie, bouw, detailhandel, haven, horeca, land- en tuinbouw, verpakkingsindustrie of ze deden huishoudelijke arbeid
of schoonmaakwerk. Dit komt overeen met het
landelijke beeld dat geregistreerd wordt door CoMensha. Opvallend is dat een deel van de slachtoffers achtereenvolgens in meerdere sectoren wordt
uitgebuit of tevens seksueel wordt uitgebuit.
De slachtoffers van arbeidsuitbuiting die FairWork in 2011 heeft begeleid waren onder andere
afkomstig uit: Egypte, Eritrea/Ethiopië, Filippijnen,
Hongarije, Kameroen, Oeganda, Polen en Togo.
Dit zijn herkomstlanden die ook door CoMensha
geregistreerd worden.

Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators
De Poolse Anna (47 jaar, niet haar echte naam) wil geld verdienen om haar familie te kunnen onderhouden.
Ze komt naar Nederland via een tussenpersoon die een uitzendbureau heeft. Anna weet weinig van het
uitzendbureau en heeft geen mogelijkheden om te controleren of het betrouwbaar is. De belofte is: goed
werk voor een eerlijk salaris.
Anna is blij dat zij werk heeft kunnen vinden en gaat aan de slag bij een Nederlandse champignonkwekerij.
Ze wil graag een contract, maar kan dit alleen krijgen als zij 100 euro betaalt. Dit is lastig voor haar, want
zij moest ook al ﬂink betalen voor het vervoer naar Nederland, dat het uitzendbureau had geregeld. Het
uitzendbureau verplicht haar ook de woning te betrekken die het bureau in beheer heeft. Hiervoor moet zij
80 euro per week betalen, wat zij veel vindt voor een kleine kamer die zij moet delen met meerdere mensen.
Haar salaris is in de praktijk gebaseerd op stukloon, waardoor Anna per uur ver onder het minimumloon
betaald krijgt. Dat vindt ze frustrerend, want ze maakt lange dagen; ze werkt 16 uur per dag, 7 dagen per
week. Anna moet een verplichte werkinstructie volgen, waarvoor ze 250 euro moet betalen. Verder zijn alle
werknemers verplicht hun lunch op het werk te kopen.
Op de werkvloer vinden voortdurend pesterijen en vernederingen plaats door leidinggevenden, waardoor het
werk nog zwaarder wordt. Bovendien zijn de werknemers erg bang voor de eigenaar van het uitzendbureau.
Hij gedraagt zich agressief en gewelddadig tegen werknemers. Het verhaal gaat dat hij een keer een vrouw uit
het raam heeft gegooid. Ook Anna is doodsbang voor de eigenaar. Na ongeveer een maand weet zij aan de
werksituatie te ontsnappen. Op dat moment moet het uitzendbureau haar nog ten minste 650 euro uitbetalen.
Via het Poolse consulaat komt Anna in contact met FairWork. Zij krijgt voorlichting van de Poolse cultural
mediator over haar rechten in Nederland als arbeidsmigrant.Cultural mediators gaan pro-actief op zoek naar
mogelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting. De cultural mediators leggen op een laagdrempelige manier
contact en winnen makkelijk vertrouwen. Verschillende opties worden aan Anna voorgelegd; het doen van
aangifte tegen het uitzendbureau en het vorderen van achterstallig loon via de rechter. Anna vindt deze
opties echter te omslachtig en besluit met een kennis een afspraak te maken met de eigenaar van het
uitzendbureau. Doordat Anna haar rechten inmiddels beter kent, slaagt zij erin deze man onder druk te zetten;
zij dreigt met een rechtszaak. Ter plekke betaalt hij het achterstallige loon van 650 euro in contanten uit.

Is hier sprake van mensenhandel?
Anna is tevreden met de uitbetaling van het achterstallig loon. Zij ziet zichzelf niet als slachtoffer
van mensenhandel en wil geen aangifte doen. Ze
wil zo snel mogelijk ander werk vinden om geld te
verdienen om haar familie te onderhouden. Is zij
nu wel of geen slachtoffer van mensenhandel?
Het feit dat ze geen aangifte wil doen, doet niet af
aan de mogelijkheid dat het hier om mensenhandel gaat. Vanuit juridisch perspectief zijn er diverse
signalen van mensenhandel:
Het uitzendbureau heeft Anna geworven in







Polen met het doel haar in Nederland te laten
werken c.q. uit te buiten.
Het uitzendbureau regelt niet alleen werk,
maar ook huisvesting. Dit maakt haar dubbel
afhankelijk.
Het uitzendbureau betaalt lang niet alle
gewerkte uren uit omdat volgens stukloon
wordt betaald, daarmee verdient Anna ver onder
het minimumloon.
De werkomstandigheden zijn niet conform
het Nederlands arbeidsrecht: Anna heeft lange
werkdagen, heeft geen vrije dagen en ondergaat
pesterijen en vernederingen.
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Anna moet extra betalen voor verschillende
‘diensten’ die ze niet kan weigeren: contract,
werkinstructie, verplichte lunch, vervoer en
huisvesting.
De woonomstandigheden zijn ondermaats:
Anna betaalt veel voor minimale woonomstandigheden en heeft daarin geen keuze; ze moet
een kamer delen met meerdere collega’s.
Anna kan zich niet onttrekken aan de situatie:
afhankelijkheid door isolement, gebrek aan
middelen, gebrek aan kennis van haar rechten,
afhankelijk voor onderdak, intimidatie,
achterstallig loon .
Er is sprake van dreiging met geweld: de uitzendbaas gedraagt zich agressief en gewelddadig.
Het uitzendbureau is niet bij een uitzendbond
aangesloten, kent geen enkele vorm van certiﬁcering, geen website, staat niet ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel.

De combinatie van deze signalen kan duiden op
mensenhandel, waarbij de ernst van de signalen
doorslaggevend is.
Ter vergelijking kijken we naar de uitspraak in de
zaak Aspergekwekerij Someren (Gerechtshof ’sHertogenbosch, 6 juli 2012), waarin de rechter oordeelde dat er inderdaad sprake was van mensenhandel. Deze uitspraak geeft aanknopingspunten
bij het bepalen wat juridisch gezien mensenhandel
is en wat niet. Overeenkomsten tussen de zaak
Someren en het verhaal van Anna zijn:
Werknemers worden in het land van herkomst
geworven met het doel hen in Nederland te
laten werken.
De uitbuiter regelt ook de huisvesting op
het zelfde perceel waar gewerkt wordt.
De woonomstandigheden zijn niet in orde: met
veel mensen een kamer delen, geen raam,
weinig en slechte sanitaire voorzieningen.





6 - Verborgen Slavernij in Nederland






Er is sprake van intimidatie en bedreiging door
de uitbuiter.
Werknemers maken lange werkdagen, zeven
dagen per week.
Werknemers moeten verplicht een bedrag
betalen voor kost en inwoning.
Het salaris ligt ver onder het minimumloon.

In de Aanwijzing Mensenhandel van het Openbaar
Ministerie wordt beschreven dat het bij uitbuiting
in arbeids- en dienstenrelaties moet gaan om
excessen; situaties waarbij sprake is van mensonterende omstandigheden en schending van fundamentele rechten van mensen. In de Aanwijzing
wordt een voorbeeld beschreven: het geval waarin
iemand werkt onder signiﬁcant slechtere omstandigheden of tegen een beduidend lager loon dan
dat van Nederlandse werknemers, terwijl tevens
de keuzevrijheid ontbreekt om te stoppen met
hetgeen waartoe iemand gedwongen wordt. Zie
ter vergelijking ook bijvoorbeeld de uitspraak van
de Hoge Raad, 5 juli 2011, LJN BQ6691: ‘Niet ieder
misbruik kan worden beschouwd als uitbuiting.
Er moet sprake zijn van een exces, dat wil zeggen
een ernstige inbreuk op fundamentele mensenrechten. Hiervan kan echter ook sprake zijn bij een
cumulatie van minder ernstige inbreuken.’
Dit alles in overweging nemende, is Anna volgens
FairWork slachtoffer van mensenhandel. Desondanks heeft zij gekozen geen aangifte te doen
tegen de mensen die haar hebben uitgebuit.
Hoe worden malaﬁde uitzendbureaus in Nederland aangepakt?
We zien in het verhaal van Anna een uitzendbureau dat niet voldoet aan de Nederlandse wet- en
regelgeving. Wat Anna of FairWork zouden kunnen
doen is het uitzendbureau bij de Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) onder

de aandacht brengen (en houden). Bij herhaalde
overtredingen krijgt het bedrijf dan boetes die
ﬂink kunnen oplopen. Helaas komt het voor dat
uitzendbureaus zich failliet laten verklaren en een
doorstart maken onder een andere naam. Uitbuitingspraktijken kunnen dan gewoon doorgaan.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen jaren gekozen voor een
integrale aanpak van malaﬁde uitzendbureaus.
Bureaus zoals beschreven in het verhaal van Anna
zouden op die manier niet meer kunnen opereren
in Nederland. Minister Kamp van SZW heeft diverse
maatregelen tegen malaﬁde uitzendbureaus ingesteld, zie bijlage 1. FairWork verwelkomt al deze
initiatieven.
Eén van de taken van de Inspectie SZW is het controleren van bedrijven op de naleving van wetgeving op het gebied van arbeidsrecht en het handhaven van deze wetgeving. Bij een controle let de
Inspectie onder andere op de naleving van de Wet
Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML)
en naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen
(WAV). Op basis van de verhalen van slachtoffers
concludeert FairWork dat het moeilijk is om tijdens
een inspectie concrete signalen van mensenhandel
te zien. Slachtoffers geven aan dat de inspectie
niet altijd met henzelf (de werknemers) spreekt.
Vaak worden tussenpersonen geïnterviewd die
zelf ook betrokken zijn bij de uitbuiting. Daarbij
zijn slachtoffers vaak door de baas bang gemaakt,
waardoor ze niet snel inzicht zullen geven in de
werkelijke situatie op de werkvloer. Het is een
uitdaging voor de Inspectie om deze obstakels te
ondervangen.
Uitzendbureaus die niet gecertiﬁceerd zijn en in de
marges van de markt opereren, proberen op allerlei
manieren onder de radar te blijven. Zij laten zich

failliet verklaren en maken een doorstart onder
een nieuwe naam, hebben dubbele administraties
of geen administratie, verhuizen voortdurend of
opereren vanuit het buitenland. Dit maakt het
lastig om de problematiek aan te pakken. FairWork
draagt door een combinatie van veldwerk en actief
melden bij de juiste instanties een steentje bij aan
de bestrijding van malaﬁde uitzendbureaus. Door
signalen van alle betrokken partijen te bundelen
ontstaat een beter beeld van de problematiek en
kan de aanpak van uitbuiting worden verbeterd.
Welke obstakels zijn er voor slachtoffers om te
kunnen ontsnappen?
Anna ziet het agressieve gedrag van haar baas en
maakt hieruit op dat hij in potentie in staat is haar
kwaad te doen. Zij heeft verhalen gehoord over
een vrouw die vermoord zou zijn door de uitzendbaas en kan dit verhaal niet toetsen aan objectieve
informatie. Anna is bang. Hiernaast is zij volledig afhankelijk van het uitzendbureau. Het heeft immers
controle over alles: haar inkomen, haar huisvesting
en zelfs over wat ze eet. Naast haar baas kent zij alleen andere werknemers in het bedrijf en die zitten
in dezelfde situatie. Informatie over hun rechten
bereikt hen niet: Anna is niet in de positie haar
rechten uit te zoeken (bijvoorbeeld via internet) en
zij heeft geen netwerk waardoor ze de juiste informatie kan krijgen. Alle informatie die zij krijgt komt
via haar werkgever. Daarnaast maakt ze schulden
door de verplichtingen die het uitzendbureau en
het bedrijf haar opleggen.
De afstand tussen Anna en de Nederlandse wet en
regelgeving is dus erg groot. Door tussenkomst
van de cultural mediator van FairWork en door een
gesprek met een Poolse juriste worden de vermoedens van Anna, dat er veel mis is bij haar werkgever,
bevestigd. Vervolgens is er enorme moed voor nodig om melding te maken van deze misstanden of
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zelfs aangifte te doen. Zeker in het geval van Anna
en haar agressieve baas is het persoonlijk risico met
het doen van aangifte groot. Dit risico willen maar
weinig arbeidsmigranten nemen. In het geval van
Poolse arbeidsmigranten (maar ook van andere
Oost-Europeanen, zoals Hongaren die in Nederland
zonder tewerkstellingsvergunning mogen werken)
levert de aangifte bovendien weinig verbetering
van hun eigen situatie op. Zij hebben geen belang
bij een tijdelijke verblijfsvergunning die aan een
aangifte gekoppeld kan zijn. Een onderzoek en de
eventueel daaropvolgende strafzaak duren lang en
een eventuele loonvordering of schadevergoeding
laten in de praktijk ook lang op zich wachten. Ook
is er geen garantie dat zij bij aangifte hun achterstallig loon krijgen. Het risico op represailles door
de uitbuiter weegt in de praktijk vaak zwaarder dan
de wil om de werkgever te laten berechten. Hier
komt bij dat Oost-Europese arbeidsmigranten als
Anna op grond van hun culturele achtergrond en
ervaringen in het land van herkomst sterk geneigd
zijn instanties en autoriteiten te wantrouwen.
Wat is de rol van vakbonden?
Het is van groot belang dat arbeidsmigranten hun
rechten in Nederland kennen. Onder de Poolse arbeidsmigranten ziet FairWork een positieve trend;
zij weten steeds meer over hun rechten. Dit zien
we aan een stijgend aantal vragen naar zaken als
vakantiedagen en vakantiegeld en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Toch blijven arbeidsmigranten door hun afhankelijke en soms geïsoleerde
positie een kwetsbare groep. Arbeidsmigranten
zijn zelden aangesloten bij een vakbond en hebben
daardoor geen podium voor collectieve belangenbehartiging. De vakbonden op hun beurt hebben
beperkte mogelijkheden om voor de rechten van
arbeidsmigranten op te komen, zolang die geen lid
zijn van een vakbond.
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Zowel FNV als CNV houdt zich met arbeidsmigranten bezig vanuit een houding van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij worden hiervoor
niet geﬁnancierd en hun mogelijkheden zijn
daardoor beperkt. De nadruk in hun werk voor
arbeidsmigranten ligt op collectieve claims. Maar
ook individuen kunnen worden ondersteund als
ze lid worden van een vakbond. FairWork werkt
samen met de vakbonden en treedt in gevallen van
ernstige uitbuiting samen op om de situatie voor
werknemers te verbeteren.
Hoe kunnen slachtoffers worden ondersteund?
Instanties die zich in Nederland bezighouden met
de bestrijding van mensenhandel en arbeidsuitbuiting richten zich voornamelijk op de daders. Uiteraard moet het misdrijf mensenhandel bestraft
worden, maar het perspectief van de benadeelde,
het slachtoffer, dreigt soms buiten beeld te raken.
Wat voor hen telt is uitbetaling van het achterstallig loon waar vaak hard voor is gewerkt.
Het is belangrijk om mogelijke slachtoffers van
mensenhandel te bereiken en te informeren.
FairWork doet dat met behulp van cultural mediators, die pro-actief op zoek gaan naar mogelijke
slachtoffers van arbeidsuitbuiting. FairWork
verwijst gevallen van slechte arbeidsomstandigheden vervolgens door naar de vakbonden en meldt
misstanden bij de Inspectie SZW. Slachtoffers van
arbeidsuitbuiting worden begeleid bij het doen van
aangifte (als het slachtoffer daarvoor kiest) en bij
individuele schadeclaims.
Zo heeft Anna volledig recht op uitbetaling volgens
de Nederlandse standaard; in dit geval uitbetaling
volgens de CAO die algemeen bindend is verklaard
binnen de uitzendbranche. Het feit dat ze niet
voor een gecertiﬁceerd uitzendbureau werkt doet
daar niet aan af. Anna heeft daarom recht op

compensatie en kan via de civiele rechter een loonvordering indienen. Het niet zo eenvoudig voor
iemand als Anna om informatie hierover te vinden,
een betrouwbare advocaat in te schakelen en de
procedure te doorgronden. Een cultural mediator
kan haar op weg helpen.

de uitzendbaas onder druk zetten – gaat sneller
maar betekent natuurlijk ook een zeker risico.
Voor arbeidsmigranten is de termijn waarop zij hun
geld kunnen krijgen een belangrijke factor; een
slepende rechtszaak met een onzekere uitkomst
zien zij vaak niet zitten.

Hoe kunnen slachtoffers schadevergoeding
krijgen?
Na een (risicovol) eigen initiatief van Anna besloot
de werkgever om tot (contante) betaling over te
gaan. Zij had deze zaak ook via de rechter af kunnen handelen en zo een officiële uitspraak kunnen krijgen over betaling van achterstallig loon.
Misschien had ze recht op een hoger bedrag. Ook
zou op deze manier jurisprudentie zijn opgebouwd
en dat is weer gunstig voor andere slachtoffers in
soortgelijke situaties.
Om het slachtofferperspectief te waarborgen
brengt FairWork cliënten in contact met betrouwbare advocaten die een civiele zaak kunnen aanspannen. De cliënt moet hiervoor wel een eigen
bijdrage voor de advocaat en griffiekosten betalen.
Deze kosten vormen in veel gevallen een drempel
voor benadeelde arbeidsmigranten. Bovendien
duurt een zaak vaak lang en biedt het geen garantie dat het achterstallig loon uiteindelijk uitbetaald wordt. FairWork streeft ernaar eerlijke en
volledige informatie te geven aan cliënten, zodat
zij een weloverwogen keuze kunnen maken.

Anna heeft geen aangifte gedaan tegen haar
werkgevers. Als ze dat wel had gedaan, had zij zich
ook in de strafzaak kunnen voegen als benadeelde
partij en daarin een schadevergoeding kunnen vorderen. Zij moet dan bijvoorbeeld aantonen hoeveel
dagen en uren zij heeft gewerkt en hoeveel loon
zij eigenlijk moest krijgen. Naast deze materiële
schadevergoeding kan ook een verzoek worden
ingediend voor immateriële schadevergoeding.

Om een claim in te kunnen dienen zou Anna allereerst moeten aantonen dat ze gewerkt heeft
voor het uitzendbureau/bedrijf. Bewijs hiervoor
zijn zaken als een arbeidscontract, loonstrookjes; geschreven werkinstructies, woonregels en
andere briefjes, getuigen (collega’s) die bereid zijn
te verklaren of foto’s van Anna op het werk. Deze
zaken zijn niet altijd voorhanden, maar in het geval
van Anna wel. De meer rechtstreekse methode -

Naast een civiele loonvordering of een vordering
als benadeelde partij in de strafrechtelijke procedure, is het ook mogelijk om een aanvraag in te
dienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Een
aanvraag kan worden gedaan door slachtoffers van
een geweldsmisdrijf dat opzettelijk is gepleegd in
Nederland en dat ernstig psychisch of lichamelijk
letsel heeft veroorzaakt. Het geweldsmisdrijf en
het letsel kunnen aangetoond worden met behulp
van bijvoorbeeld het proces-verbaal van aangifte
en stukken van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker. De aanvraag moet binnen drie jaar
na (het einde van) het misdrijf worden ingediend.
Het maakt niet uit of het slachtoffer ongedocumenteerd was. De uitkering wordt betaald door
de overheid en is een genoegdoening voor wat het
slachtoffer is aangedaan.
Het voordeel van een aanvraag bij het Schadefonds is dat het recht op een uitkering via het
Schadefonds blijft bestaan, ook al is er sprake van
een sepot of een vrijspraak in de strafrechtelijke
procedure.
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Dit in tegenstelling tot een strafrechtelijke vordering als benadeelde partij in de strafzaak, die
afhankelijk is van een veroordeling in de strafzaak.
FairWork constateerde het laatste jaar dat het
Schadefonds anders toetste dan voorheen. Zo
werd bij arbeidsuitbuiting getoetst of geweld
daadwerkelijk was toegepast. De enkele dreiging
met geweld of het werken onder dwang in slechte
omstandigheden, bleek niet voldoende om aan
te nemen dat sprake was van een geweldsmisdrijf.
Deze problemen zijn aangekaart bij het Schadefonds en sinds augustus 2012 werken ze met
nieuwe beleidsregels. FairWork hoopt dat voor
slachtoffers van arbeidsuitbuiting deze mogelijkheid van schadevergoeding blijft bestaan.
Welke ondersteuning is nodig voor slachtoffers
van arbeidsuitbuiting?
Anna heeft, naast de gesprekken met de cultural
mediator van FairWork, geen begeleiding gekregen
in Nederland. FairWork merkt dat niet alleen de
informatievoorziening, maar ook de toegang tot
zorg en psychosociale begeleiding voor mensen als
Anna beperkt is. Als Anna had besloten aangifte
te doen, had zij een B9-vergunning gekregen,
waarmee zij in principe recht had gehad op opvang
in Nederland. Daaraan gekoppeld wordt ook hulpverlening geboden. Maar deze is lang niet altijd
toegesneden op de problematiek van slachtoffers
van arbeidsuitbuiting.
In het werkveld rond slachtoffers van mensen
handel lijkt verschil gemaakt te worden tussen
slachtoffers van seksuele uitbuiting enerzijds, en
slachtoffers van andere vormen van uitbuiting
anderzijds. Het prototype slachtoffer uit de seksindustrie is een kwetsbare, ernstig getraumatiseerde
vrouw. Het prototype slachtoffer van arbeidsuitbuiting is een stoere man die ‘slechts’ te maken heeft
gehad met beroerde werkomstandigheden. Noch
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de verhalen van slachtoffers van arbeidsuitbuiting
over hun realiteit, noch de verhalen van zorgverleners over hun problematiek, rechtvaardigen dit
beeld.
Alle vormen van uitbuiting hebben gemeenschappelijke kenmerken, zoals geschonden vertrouwen,
machtsmisbruik, schaamte, angst, stress, en
lichamelijke en geestelijke uitputting. Ook de grote
mate van afhankelijkheid die het voor slachtoffers
zo moeilijk maakt naar buiten te treden, is kenmerkend voor uitbuiting door alle sectoren heen. Het
is voor Anna moeilijk de situatie te verlaten omdat
ze het werk hard nodig heeft. Ze zou enorme
risico’s nemen, haar inkomen en onderdak en eten
op het spel zetten. Ook is het lastig dat ze in een
isolement verkeert. Net als bij slachtoffers die zijn
uitgebuit in de seksindustrie, zien FairWork en
hulpverleners bij slachtoffers van arbeidsuitbuiting
stressgerelateerde klachten (al dan niet posttraumatisch) en sterke gevoelens van schaamte
en wantrouwen jegens anderen. Ook lichamelijke klachten door uitputting en soms ook door
mishandeling of gevaarlijk werk komen regelmatig
voor. Klachten verergeren omdat slachtoffers van
hun uitbuiter geen arts mogen bezoeken.
Een organisatie als FairWork kan inschatten welk
type begeleiding Anna nodig heeft en kan haar op
weg helpen. FairWork biedt via cultural mediators
praktische begeleiding aan mensen in situaties
zoals die van Anna. Ook kan FairWork hun opties
verduidelijken en hen in contact brengen met een
advocaat, relevante instanties en gespecialiseerde
hulpverlening voor psychosociale ondersteuning.

Het verhaal van Marek en de rol van uitzendbureaus
Marek (22 jaar, niet zijn echte naam) kan in Polen
geen baan vinden. In Nederland doet hij productiewerk via een gecertiﬁceerd uitzendbureau.
Marek komt in een situatie terecht waarbij hij moet
werken onder zeer slechte arbeidsomstandigheden.
Zijn salaris (het minimumloon) wordt onregelmatig
en niet volledig uitbetaald. Hij ontvangt geen vakantietoeslag en krijgt met feestdagen 150% in plaats
van de 200% van zijn loon. Omdat Marek officieel
werkt via de CAO van de uitzendbranche zou hij na
een langere periode van werken naar een andere
contractfase over moeten gaan, waarin hij meer
rechten krijgt. Marek hoort van collega’s dat dit bij
hen niet gebeurt en dat zit hem niet lekker.
Er schort nog meer aan het werk. Zo krijgt Marek
geen training om veilig te kunnen werken, terwijl
er gewerkt wordt met gevaarlijke machines. Het
vervoer naar het werkterrein moeten de werknemers zelf betalen, terwijl zij op de fabriek horen dat
daarvoor al betaald is aan het uitzendbureau. Als Marek en een aantal andere Poolse werknemers klagen
over de omstandigheden worden zij ﬂink onder druk
gezet door het uitzendbureau en bedreigd met ontslag als zij hun mond niet houden. Marek voelt zich
afhankelijk van het uitzendbureau en is bang zijn
inkomen te verliezen. Hij slikt zijn kritiek daarom in.
De Poolse werknemers krijgen te maken met
pesterijen: de werkroosters worden bijvoorbeeld

Is hier sprake van mensenhandel?
In het verhaal van Marek zijn signalen aanwezig dat
hij mogelijk een slachtoffer van mensenhandel is:
Hij werkt onder slechte omstandigheden: salaris
betaling is niet conform CAO.
De woonomstandigheden zijn slecht: teveel
mensen wonen in één huis, met te weinig voorzieningen en een gebrek aan privacy.
Voor zijn huisvesting is hij afhankelijk van het
uitzendbureau en personeel van het uitzendbureau komt onverwacht controleren.

pas om 23:00 uur ’s avonds opgehangen, terwijl de
volgende werkdag om 05:00 uur begint. Ook moeten de werknemers met slecht materiaal werken,
worden zij tegen elkaar uitgespeeld en worden
denigrerende of discriminerende opmerkingen
gemaakt. Het uitzendbureau komt niet op voor
de belangen van de werknemers. Er is ook geen
mogelijkheid voor Marek om buiten werktijden in
contact te komen met het uitzendbureau en er
wordt geen toezicht gehouden op de werkpraktijk.
Het uitzendbureau heeft de huisvesting geregeld
voor Marek. Ook hier zijn de omstandigheden verre
van ideaal. In totaal wonen er 25 mensen in het
huis (een omgebouwde stal), die twee douches en
twee toiletten delen. Ze slapen met zes mensen op
één kamer. Er zijn geen voorzieningen in het huis,
zoals tv of internet. Maar erger is nog dat geen van
de bewoners een eigen sleutel van het huis heeft.
Noch van de voordeur, noch van de kamers. De bewoners hebben geen enkele vorm van privacy. De
mensen van het uitzendbureau komen regelmatig
controleren wat er gebeurt in het huis. Zij komen
op onverwachte momenten zomaar binnenlopen.
Na een paar weken is de maat vol voor Marek.
Samen met zeven anderen keert hij teleurgesteld
terug naar Polen. Het uitzendbureau is hem nog
een deel van zijn salaris schuldig. Hij is boos en
verbitterd over zijn werksituatie in Nederland.














Hij krijgt geen instructie hoe hij veilig kan werken.
Hij heeft te maken met diverse pesterijen
op het werk.
Hij moet betalen voor extra diensten, zoals
vervoer van en naar het werk.
Het uitzendbureau lijkt zich niet te houden aan
de regelgeving omtrent de fases, collega’s
blijven te lang in fase A. Het uitzendbureau
dreigt met ontslag op het moment dat Marek
kritiek heeft op de situatie.
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Of Marek slachtoffer is van mensenhandel ligt aan
de ernst van de uitbuiting. Mocht Marek aangifte
doen, dan zal volgens FairWork waarschijnlijk geen
veroordeling op grond van mensenhandel volgen.
De werkomstandigheden en uitbuiting lijken net
niet ernstig genoeg. Desondanks worden Marek’s
rechten geschonden. Zijn situatie is schrijnend en
illustreert hoe veel arbeidsmigranten in Nederland
bejegend worden. Marek staat symbool voor de
slachtoffers in het grote grijze gebied tussen mensenhandel en slechte werkomstandigheden.
Wat doet de uitzendbranche aan de problemen?
De uitzendbranche heeft een aantal initiatieven
genomen om te zorgen dat binnen de sector
gewerkt wordt volgens het Nederlands arbeidsrecht. De branche heeft normeringen opgesteld en
daaraan zelfregulerende maatregelen gekoppeld
(zie bijlage 2). Zo wil de branche ‘schoon’ worden
en zorgen dat malaﬁde uitzendbureaus bestraft
kunnen worden.
Opvallend in het verhaal van Marek is het feit dat
hij werkt voor een gecertiﬁceerd uitzendbureau.
Dit uitzendbureau is aangesloten bij de Algemene
Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) en bezit
een aantal certiﬁcaten, waaronder een VCU-certiﬁcaat en een Certiﬁed Flex Home-certiﬁcaat. Het
uitzendbureau is ook in het bezit van het SNAKeurmerk.
FairWork krijgt veel meldingen over misstanden
bij uitzendbureaus. Opvallend is dat dit niet alleen
malaﬁde bureaus zijn, maar ook gerenommeerde,
gecertiﬁceerde bureaus. In 2012 heeft FairWork tot
oktober al ruim 40 meldingen gehad van misstanden bij gecertiﬁceerde bureaus. Wij bundelen de
meldingen en geven ze door aan de betrokken instanties. Het is voor de uitzendbranche belangrijk
om te weten dat een keurmerk niet altijd de garan-
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tie geeft van goed werkgeverschap en dat controle
en actie op basis van meldingen nodig blijft.
Biedt de CAO voor uitzendkrachten bescherming?
Marek heeft als Poolse EU-burger in Nederland
geen tewerkstellingsvergunning nodig. Hij heeft in
principe dezelfde arbeidsrechten als een Nederlandse werknemer. Deze rechten zijn onder meer
vastgelegd in de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA). Onder de WAGA
is vastgelegd dat een gedetacheerde werknemer
uit een ander EU-land die tijdelijk arbeid verricht in
Nederland, recht heeft op dezelfde ‘harde kern’ van
arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers.
Dit betekent uitbetaling volgens de in de branche
geldende CAO, recht op minimum aantal vakantiedagen, rusttijd, werktijd en veiligheid en het recht
op een gelijke behandeling.
Omdat Marek via een uitzendbureau werkt, valt hij
onder de CAO van de uitzendbranche. Dit betekent
dat hij niet alleen volgens de wet minimumloon
uitbetaald zou moeten krijgen, maar dat hij recht
heeft op de arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd
in de CAO. In het geval van Marek geldt de CAO van
de ABU; zijn uitzendbureau is immers lid van deze
brancheorganisatie.
De CAO voor uitzendkrachten werkt met het
zogenoemde fasen-systeem (zie bijlage 2). Uitzendkrachten werken in principe de eerste achttien
maanden in fase A. Binnen deze periode geldt het
zogenaamde uitzendbeding. Zodra de opdracht van
de inlener eindigt, kan daardoor het contract van
de uitzendkracht per direct worden ontbonden. In
fase B en C heeft de uitzendkracht meer rechten: zij
komen in dienst van het uitzendbureau en hebben
recht op doorbetaling ook als er geen werk voor
hen is. In Fase C komt de uitzendkracht zelfs in vaste
dienst. Arbeidsmigranten lijken vrijwel nooit in

fase B of C terecht te komen en bouwen daardoor
minimale rechten op. Zij blijven in de positie dat zij
elk moment ontslagen kunnen worden door het
uitzendbureau en dat maakt hen afhankelijk.

tegen het uitzendbureau. De SNCU speelt dus een
belangrijke rol in de aanpak van misstanden in de
uitzendbranche. Zij werkt hierin samen met de
Inspectie SZW.

Los van het gebrekkige recht dat arbeidsmigranten
op deze manier opbouwen, heeft dit systeem een
ander zorgelijk effect op werknemers: zij durven
niet te klagen bij het uitzendbureau. Arbeidsmigranten zijn bang dat zij hun baan verliezen
als zij klagen of voor hun rechten opkomen. Zij
nemen slechte arbeidsomstandigheden daarom
veelal voor lief. Dit is ook bij Marek het geval. In
de nieuwe CAO voor de uitzendbranche, die naar
verwachting zal ingaan per november 2012, blijft
het fasen systeem in stand.

Wat zijn de problemen met huisvesting?
Op het gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten worden verbeterslagen gemaakt. In de nieuwe
CAO voor de uitzendbranche zijn duidelijke afspraken gemaakt over huisvesting voor arbeidsmigranten en minimumnormen opgesteld waaraan de
huisvesting moet voldoen.

Hoe werkt de zelfregulerende controle op de
naleving van de CAO?
Om ook de naleving van de CAO in de uitzendbranche te controleren en verbeteren, hebben werkgevers- en werknemersorganisaties de Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) opgericht. De SNCU is een zelfregulerende instantie en
heeft een meldpunt opgericht voor misstanden
binnen de uitzendbranche. Iemand als Marek zou
zijn klachten daar neer kunnen leggen. Op basis
van informatie van werknemers en andere partijen
verzamelt de SNCU bewijs. Zij kan ter plekke controles laten uitvoeren. In eerste instantie spoort
de stichting ondernemingen die in gebreke blijven
aan om de betreffende CAO alsnog na te leven
en bijvoorbeeld achterstallig loon uit te betalen
aan hun werknemers. Zonodig dwingt de SNCU
medewerking en naleving af via de rechter. Daarbij
gaat het om algemene uitspraken en boetes voor
het uitzendbureau. Het is niet zo dat Marek met
zo’n uitspraak zijn geld krijgt: daarvoor moet hij
zelf een civiele procedure starten. Maar dat is
wel gemakkelijker met een rechterlijke uitspraak

Marek’s woning voldoet niet aan deze eisen en bij
zijn huisvesting is sprake van overbewoning. Het feit
dat er geen privacy is en niemand over een eigen
sleutel beschikt, maakt dat Marek en zijn collega’s
geen veilige plek hebben om uit te rusten na het
werk. De controles van het uitzendbureau zijn vernederend. FairWork juicht elk initiatief toe waarbij
geprobeerd wordt om de huisvesting voor (tijdelijke)
arbeidsmigranten te verbeteren. Een belangrijke
stap zou het loskoppelen van werk en huisvesting
zijn, waardoor de afhankelijkheid van de werkgever
of het uitzendbureau sterk verminderd en werknemers minder kwetsbaar zijn voor uitbuiting.
Wat is het belang van werk?
Als aan slachtoffers van arbeidsuitbuiting gevraagd
wordt wat ze het meeste nodig hebben, noemen
zij steevast ‘werk’. Werk betekent inkomen, dagbesteding, sociale status en het beperken van gezichtsverlies naar het thuisfront. Gebrek aan (een
in Nederland erkend) opleiding, slechte beheersing
van de Nederlandse taal en de vaak onzekere
verblijfsstatus, maken het niet gemakkelijk passend werk te vinden voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Belangrijk is dat bij de ondersteuning
van slachtoffers meer mogelijkheden gecreëerd
worden voor bemiddeling naar nieuw werk.
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Het verhaal van Malaya en de rol van de diplomatie
Malaya (29, niet haar echte naam) heeft een kapperswinkeltje in Azië, maar dat brengt nauwelijks
genoeg geld op om haar en haar man te onderhouden. Dan komt een familielid, dat chauffeur is voor
een ambassade in Nederland, met een prachtig
aanbod. Ze kan gaan werken als au-pair voor een
diplomate in Den Haag. Voor ze vertrekt, ziet
Malaya geen contract, maar haar wordt verteld dat
ze een prima salaris zal krijgen. Blij met het idee
dat ze geld naar haar familie zal kunnen sturen en
wat kan sparen voor een beter leven, vertrekt ze.
Spannend is het wel, maar ze heeft ook zin in het
avontuur.
Malaya begint in oktober met haar nieuwe baan.
Ze vindt het koud en grijs in Den Haag, maar het
meisje van zes jaar voor wie ze zorgt, steelt meteen
haar hart. Afgezien van het kind blijkt echter niets
zoals ze het zich voorgesteld had. Ze werkt in de
praktijk van zeven uur ’s ochtends tot tien uur
’s avonds, zeven dagen per week. Ze krijgt geen
goede materialen voor het vieze schoonmaakwerk
dat ze moet doen en mag niet alleen naar buiten.
Zo nu en dan krijgt ze wat geld, hoogstens 200
euro per maand, nooit een volledig salaris. Malaya
zou conform de Nederlandse standaard rond de
1400 euro per maand moeten verdienen voor
haar werk bij de diplomate. Haar werkgeefster is
zeer onaardig en laat constant merken dat er een
enorm klassenverschil tussen hen bestaat. Al gauw
is Malaya met name bezig zichzelf onzichtbaar te
maken, zodat ze de scherpe opmerkingen van haar
bazin niet steeds hoeft aan te horen.
Malaya voelt zich bedrogen en enorm machteloos. Haar verblijfsvergunning is gelieerd aan haar
werkgeefster en daarmee is zij volledig van haar
afhankelijk. Haar ‘mevrouw’ heeft haar paspoort
ingenomen en haar contract heeft ze nog nooit
gezien. Ze voelt zich alleen, maar probeert ook vol
te houden en denkt steeds dat het wel beter zal
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worden. Het meisje voor wie ze zorgt, probeert ze
zo min mogelijk te laten merken, want ze is veel
om het kind gaan geven. Maar hoe langer Malaya
haar tanden op elkaar klemt en doorwerkt, des
te slechter ze zich gaat voelen: ze voelt zich een
gebruiksvoorwerp.
In de speeltuin leert ze op een dag een landgenote kennen. Zij wordt een vriendin, die Malaya
aanspoort zich niet zo te laten gebruiken. Maar als
Malaya bij de diplomate aangeeft dat ze naar huis
wil, zegt die dat ze dan eerst maar een vliegticket
moet kopen. Maar van welk geld? Bovendien voegt
de diplomate toe: ‘Je wilt toch niet dat er iets met
die nieuwe vriendin van je gebeurt?”
Wanneer de diplomate kort daarna een week in
het buitenland is, neemt de vriendin van Malaya
haar mee naar een afspraak bij FairWork. Aarzelend doet ze daar haar verhaal. Malaya maakt zich
zorgen: zal haar familielid last krijgen wanneer ze
stappen onderneemt? En hoort ze niet gewoon
dankbaar te zijn dat ze werk heeft en een dak boven haar hoofd? Bovendien voelt ze ondanks alles
loyaliteit voor de vrouw bij wie ze in huis woont en
wier kind ze in haar hart gesloten heeft. Maar naarmate het gesprek bij FairWork vordert, realiseert
Malaya zich steeds meer dat haar onrecht aangedaan wordt en dat ze rechten heeft.
Kort na haar gesprek bij FairWork besluit Malaya
aangifte van mensenhandel te doen. Ze hoopt op
opvang en wil vanuit een veilige plek graag naar
haar eigen land. Na de intake bij de politie kreeg
Malaya niet meteen bescherming in het kader van
de B9-regeling. Ze moest terug naar haar werkplek
en enkele dagen later werd ze door haar werkgeefster het land uitgezet, zonder salaris. De loonvordering die ingesteld werd, was niet succesvol. De
rechter verklaarde zich niet ontvankelijk vanwege
de immuniteit van de diplomate.

Hoe gaat aangifte van mensenhandel?
1. In het geval van Malaya is volgens FairWork
sprake van mensenhandel. Ze heeft besloten
aangifte te doen van mensenhandel. Aangifte
verloopt meestal in twee stappen: Als in het
eerste (intake)gesprek met de politie een ‘geringste aanwijzing’ van mensenhandel blijkt,
moet de politie bedenktijd aanbieden.
Deze bedenktijd duurt maximaal drie maanden, bedoeld om het slachtoffer tot rust te
laten komen zodat die een afgewogen
beslissing kan nemen over het doen van aangifte. Tijdens de bedenktijd heeft het slachtoffer
‘rechtmatig verblijf’ en recht op opvang, een
uitkering en zorgverzekering en ondersteuning
van een zorgcoördinator en een advocaat.
2. Na de bedenktijd volgt de aangifte. Een
slachtoffer hoeft niet te wachten tot de
bedenktijd is afgelopen. Hij of zij heeft recht op
bescherming van de B9-regeling zolang het
opsporingsonderzoek en een eventuele strafrechtelijke vervolging duurt. Gedurende de B9vergunning die verleend wordt door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), heeft
het slachtoffer recht op (vervolg)opvang, een
uitkering wet werk en bijstand, een zorgverzekering, psychosociale en juridische ondersteuning
en het recht om te werken.
Als de strafzaak eindigt met een uitspraak of een
sepot, eindigt ook de B9-vergunning. Een slachtoffer kan dan voorgezet verblijf op humanitaire
gronden aanvragen. Bij een veroordeling van de
handelaren of als het strafrechtelijk onderzoek drie
jaar duurt, zal deze verblijfsvergunning toegekend
worden. Als dit niet het geval is, zal het slachtoffer moeten aantonen dat hij of zij niet terug kan
keren naar het land van herkomst vanwege risico’s
op represailles of vervolging. Ook de mate van
integratie in de Nederlandse samenleving speelt

een rol. De bewijslast voor deze aanvraag ligt bij
het slachtoffer en blijkt in de praktijk hoog te zijn.
Een uitvoerig dossier dient opgebouwd te worden
om aan de IND te tonen waarom terugkeer naar
het land van herkomst niet mogelijk is.
De koppeling van bescherming van het slachtoffer aan medewerking met het (strafrechtelijk)
onderzoek is een doorn in het oog van FairWork.
Het leidt er toe dat bescherming alleen wordt
geboden aan slachtoffers die ‘nuttig’ zijn voor het
onderzoek. Als besloten wordt geen opsporingsonderzoek te starten, of als dit onderzoek al snel
gestopt (geseponeerd) wordt, blijft het slachtoffer
verstoken van bescherming. Dit, terwijl beslissingen ten aanzien van opsporing kunnen worden
ingegeven door bijvoorbeeld een onvindbare dader
of andere haalbaarheidstoetsen. Volgens FairWork
doet dit niet af aan het slachtofferschap en moet
bescherming daarom mogelijk blijven.
Afhankelijkheid: welke psychologische factoren
spelen een rol?
In het verhaal van Malaya zitten elementen die
typerend zijn voor arbeidsuitbuiting in de huishoudelijke sector. Aspecten van haar situatie herkennen we ook bij andere slachtoffers.
Uitbuiters kiezen regelmatig voor een lokaal
contactpersoon (in het geval van Malaya zelfs een
familielid) die enige status of vertrouwen geniet
in de gemeenschap, zodat hij of zij werknemers
kan beïnvloeden met valse beloftes zoals een hoog
salaris en een comfortabele levenstandaard bij de
werkgever. Beloofd wordt dat men in korte tijd veel
geld gaat verdienen en vervolgens naar huis terug
kan keren.
Malaya wordt door haar uitbuiter bewust in een
afhankelijke positie gebracht en gehouden. Als
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niet-westerse arbeidsmigrant bevindt ze zich per
deﬁnitie al in een kwetsbare positie: voor legaal
verblijf is ze immers afhankelijk van haar werkgeefster. Ze heeft haar eigen contract niet in bezit en
ook haar paspoort is ingenomen. Haar werkgeefster komt beloftes niet na, houdt haar zoveel
mogelijk in een geïsoleerde positie, zet haar hoge
status in om te intimideren en gaat zelfs over tot
bedreiging.

De druk om geld naar de familie te sturen is groot .
Het thuisfront verwacht vaak de beloofde gouden
bergen van diegenen die naar Europa zijn gegaan.
Met lege handen terugkeren is een reden voor
gezichtsverlies in een omgeving waar gezichtsverlies
ongeveer het ergste is wat je kan overkomen. Vaak
ontleent men aan zijn ﬁnanciële vermogen en het
zichtbare uitgavenpatroon zijn eer, zelfwaardering
en respect.

Een veelheid aan factoren maakt het voor Malaya
extra moeilijk om in opstand te komen. Ze bevindt
zich in een land waarvan ze de taal niet kent, noch
de regelgeving of haar rechten. Geld om terug
naar huis te gaan of voor eigen onderdak te zorgen
heeft ze niet. De angst om ‘illegaal’ te worden en
te worden opgepakt is bij niet-westerse migranten
groot. Deze angst is niet geheel onterecht. De
regels die hen kunnen beschermen of helpen bij
terugkeer, zijn hen onbekend. Ze kennen vaak verhalen van illegale vreemdelingen die voor langere
duur in vreemdelingendetentie worden vastgezet.
Ook werkgevers dreigen hiermee. Veel slachtoffers
zijn bovendien afkomstig uit landen waar laagopgeleide werknemers nauwelijks rechten hebben
en waar ze ervaren hebben dat autoriteiten per
deﬁnitie niet te vertrouwen zijn.

Naarmate Malaya langer bij de diplomate werkt,
zien we bij haar subtiele psychologische veranderingen die we ook bij andere slachtoffers van
uitbuiting herkennen. De meesten voelen van
meet af aan een zekere loyaliteit naar hun werkgever, ze zien hem of haar als degene die hen vanuit
een bevoorrechte positie een kans biedt. Wanneer
ze langere tijd samen onder een dak leven, groeit
die loyaliteit over het algemeen, ook wanneer ze
slecht behandeld worden. Om de loyaliteit te benadrukken moet de werknemer de werkgever soms
met familiaire titel aanspreken zoals moeder of
oom. Slachtoffers zijn bang voor de gevolgen voor
de werkgever wanneer ze stappen ondernemen.
Deze loyaliteit maakt dat ze lang blijven hopen
op verbetering. Vaak wordt gedacht, ‘het is maar
tijdelijk en op het moment dat ik weer naar huis
ga vergeet ik deze ellende’, maar helaas ontdekken slachtoffers vervolgens dat ze niet zelf kunnen
bepalen wanneer ze terug kunnen.

Naast een lage opleiding speelt het feit dat werknemers worden gekozen omdat ze behoren tot een
sociale klasse of een minderheidsgroep die ook in
het land van herkomst onderdrukt wordt. In het
geval van Malaya speelde ook het statusverschil
tussen de diplomate en haar personeel een grote
rol. Vanuit Malaya’s culturele achtergrond was kritiek
op haar meerdere moeilijk denkbaar. Verder zijn
slachtoffers regelmatig analfabeet en is hun kennis
van de Nederlandse samenleving erg beperkt. Hun
enige informatiebron is de uitbuiter zelf.
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Naarmate de tijd vordert ‘went’ Malaya vervolgens
aan haar afhankelijke positie en gaat ze zichzelf
ook steeds meer als waardeloos zien. Ze durft
steeds minder zelf te denken en te beslissen en
past haar wereldbeeld en verwachtingen aan de
realiteit aan. Alleen zo weten slachtoffers van ernstige uitbuiting de situatie voor zichzelf dragelijk
te houden. Uitbuiters maken van dit mechanisme
gebruik door de werknemer vanaf het eerste

contact te kleineren en in toenemende mate te
intimideren.
Hoe werkt een afhankelijke verblijfsvergunning?
De afhankelijkheid van Malaya is meervoudig en
is sterk bepaald door haar verblijfsvergunning en
werkvergunning die zijn afgegeven via de werkgever. Naar aanleiding van de meldingen van
slachtoffers van uitbuiting door diplomaten heeft
FairWork vaak overleg gevoerd met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit heeft er onder
meer toe geleid dat personeel van diplomaten
tijdens een persoonlijk gesprek op het ministerie
hun verblijfspas krijgen overhandigd. Tijdens dit
gesprek kan informatie worden gegeven en kan
worden gecheckt of de werknemer op de hoogte is
van zijn rechten in Nederland. Dit is een praktische
maatregel die ook toegepast zou kunnen worden
in andere sectoren waar tewerkstellingsvergunningen worden afgegeven.
Welke invloed heeft de immuniteit van
diplomaten?
In het geval van Malaya speelt een extra complicerende factor: haar werkgever is een diplomaat
en geniet diplomatieke bescherming. Sinds 2007
heeft FairWork zeven meldingen ontvangen van
slachtoffers van mensenhandel die zijn uitgebuit in
een diplomatieke setting.
In het Verdrag van Wenen waarin het diplomatieke
verkeer tussen landen in de wereld is geregeld,
staat dat diplomaten immuniteit kennen. Die
immuniteit is nodig om hen goed te kunnen laten
functioneren. Een kwalijk bijeffect van die immuniteit is dat de rechtsstaat niet gehandhaafd kan
worden wanneer de ambassadeur deze schendt.
De diplomaat kan dus niet gestraft worden als
hij dat niet wil. Het verdrag werkt onbedoeld het
schenden van arbeidsrecht en mensenrechten in

de hand. Het niet-diplomatieke personeel is afhankelijk van de stille diplomatie van de afdelingen
Protocol & Kabinet van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft
in april 2011 aan de Tweede Kamer toegezegd de
problemen rond het niet-diplomatieke personeel
aan te pakken. Een belangrijke toezegging is het
maken van internationale afspraken, zodat deze
misstanden niet langer worden getolereerd. Daarnaast moet het ministerie van Buitenlandse Zaken
eerder overgaan tot een verzoek om opheffing van
de immuniteit van de diplomaat wanneer sprake is
van mensenrechtenschending.
Hoe krijg je een werkvergunning in Nederland?
Als een werkgever arbeidskrachten uit het buitenland wil inzetten, is een tewerkstellingsvergunning
(twv) vereist. Hierop gelden enkele uitzonderingen,
bijvoorbeeld voor werknemers uit de Europese
Unie (zie bijlage 3).
Zoals we in het verhaal van Malaya hebben gezien,
zorgt een verblijfs- of tewerkstellingsvergunning
op basis van een arbeidscontract met een speciﬁeke werkgever voor een afhankelijke positie van
de werknemer. FairWork signaleert dat mensen die
werken met een tewerkstellingsvergunning een
verhoogde kans hebben om te worden uitgebuit. Op papier lijkt alles in orde, maar we krijgen
meldingen van werknemers die zelfs geen arbeidscontract gezien hebben. Het komt ook voor dat
in het land van herkomst een (schaduw)contract
is getoond met een hoger loon dan daadwerkelijk
wordt uitbetaald. Ook zijn gevallen bij FairWork
bekend waarbij de werknemer zelfs helemaal
geen loon ontvangt. Dan is bijvoorbeeld wel een
bankrekening geopend, maar wordt het pasje
nooit overhandigd en heeft hij of zij geen toegang
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tot het salaris. Zonder enige inkomsten zit iemand
dan vast in de situatie: de verblijfsvergunning is afhankelijk van de werkgever, daaraan is huisvesting
gekoppeld, soms wordt het paspoort ingenomen,
vaak worden lange dagen gewerkt en meestal is
er geen toegang tot medische zorg. In sommige
gevallen zien we dat werknemers bij ziekte worden
teruggestuurd naar het land van herkomst.
De legale status van de tewerkstellingsvergunning maakt dat de misstanden vaak onopgemerkt
blijven. Het is belangrijk in risicosectoren veel te
blijven controleren op misstanden.
Er zijn wel controles van de inspectiediensten op
de werkplek, maar vaak genoeg worden misstanden niet gesignaleerd. De werknemer vertrouwt de
overheid niet en/of zijn werkgever vertelt hem dat
hij zijn mond moet houden. Verder is meer toezicht
en controle op goede arbeidsvoorwaarden- en
omstandigheden na afgifte van de tewerkstellingsvergunning nodig. Ook is belangrijk dat mensen bij
het ophalen van de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV of nationaal visum) of bij het aanvragen
van de verblijfsvergunning in Nederland informatie
krijgen over hun rechten en plichten als werknemer
in Nederland. Ook zou een lijst overhandigd moeten worden met contactadressen van onafhankelijke organisaties, waar vragen en mogelijke klachten
gemeld kunnen worden. Dit alles uiteraard in een
taal die de migrant begrijpt.
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Het verhaal van Amir en de rol van culturele verschillen
Amir (38 jaar, niet zijn echte naam) komt van Irak
naar Nederland. Hij spaarde lange tijd om zijn
reis naar Europa te betalen om de kost te gaan
verdienen voor zijn familie. Zijn reisagent zou hem
naar Zweden brengen, maar hij werd zonder enige
toelichting in Nederland achtergelaten. In eerste
instantie had hij geen idee in welk land hij terecht
was gekomen. Hij verblijft illegaal in Nederland.
Na een paar maanden vindt Amir via via werk in een
restaurant. Hij moet er schoonmaken, bedienen,
achter de bar staan en eten bereiden. De afspraak
was dat hij 1500 euro per maand zou gaan verdienen. Amir heeft zijn paspoort in bewaring moeten
geven bij zijn baas, omdat hij volgens hem ‘in de
problemen zou komen wanneer hij met legitimatie
op zak zou worden aangehouden op straat’.
Amir werkt zeven dagen per week, 12 tot 14 uur per
dag. Hij slaapt onder zijn jas op de bank in het restaurant. Wanneer de laatste klanten weg zijn, wast
hij zich bij de wc’s. Rond twee uur ’s nachts gaat de
deur op slot. Amir zit dan opgesloten, net zolang
tot de volgende dag in de middag het restaurant
weer open gaat. Zijn geld krijgt hij niet te zien, hij
krijgt alleen zo nu en dan iets uit de fooienpot.

Heeft iemand zonder verblijfsvergunning
rechten?
In de praktijk blijkt het soms moeilijk voor een
slachtoffer om de bescherming te krijgen waar
hij of zij recht op heeft. Zeker voor slachtoffers
die illegaal in Nederland verblijven is het een hele
stap om naar de politie te gaan. Als zij niet geloofd
worden of als de politie niet ziet dat het om mensenhandel gaat, lopen zij het risico in vreemdelingenbewaring gesteld te worden, in afwachting van
uitzetting naar hun land van herkomst. Bij controleacties door de Directie Arbeidsmarktfraude
(vroeger Arbeidsinspectie) wordt ook niet altijd
geconstateerd dat sprake is van mensenhandel. Er
wordt uitgegaan van een overtreding van de Wet

Zijn baas zegt dat hij voor hem spaart, zodat hij
binnenkort alsnog naar Zweden kan reizen.
Na een aantal maanden wordt Amir staande gehouden tijdens een inval door de arbeidsinspectie.
Hij komt in vreemdelingenbewaring terecht, waar
hij ruim acht maanden vast zal blijven zitten. De
restauranteigenaar laat hem via een kennis weten
dat hij ‘zal rotten in zijn cel en dat hij naar zijn geld
kan ﬂuiten’.
Het valt Amir zwaar gevangen te zitten, terwijl
diegene die hem heeft misbruikt vrij rondloopt. Hij
vertrouwt niemand meer. In zijn land van herkomst
beschouwt men de autoriteiten sowieso als corrupt en de IND, zijn advocaat, de inspectie SZW en
Dienst Terugkeer & Vertrek zijn voor hem allemaal
één pot nat. Een medewerker in detentie hoort
zijn verhaal en schakelt FairWork in. Amir kan uiteindelijk geen aangifte van mensenhandel doen.
De politie en het Openbaar Ministerie zien geen
mensenhandel in de zaak, maar starten wel een onderzoek naar de werkgever, die wordt verdacht van
andere misdrijven. Amir wordt nog steeds bedreigd
door de werkgever.

Arbeid Vreemdelingen: de werkgever krijgt hiervoor
een boete en de werknemer wordt in bewaring
gesteld omdat hij geen geldige verblijfspapieren
heeft.
Slachtoffers krijgen alleen bescherming (van de
B9-regeling) als zij meewerken aan het opsporingsonderzoek naar de mensenhandelaar. Maar als de
politie en het OM besluiten dat ze geen onderzoek
starten of een onderzoek stoppen (seponeren),
wordt geen B9-bescherming aangeboden of wordt
deze weer ingetrokken. Slachtoffers staan dan
met lege handen, maar lopen wel het risico van
represailles door de uitbuiter, als die erachter komt
dat ze met de politie hebben gepraat.
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Wat is het verschil tussen mensensmokkel en
mensenhandel?
In het verhaal van Amir zien we dat hij door middel
van mensensmokkel naar Europa is gebracht: hij
heeft vooraf voor de reis betaald en wordt zonder
enige toelichting achtergelaten in Nederland. Pas
na enkele maanden vindt hij werk, de mensensmokkelaar is hier niet bij betrokken. De arbeidsomstandigheden blijken zeer slecht te zijn. Pas dan
begint de dwang: zijn paspoort wordt afgepakt
en hij wordt opgesloten in het restaurant. Op dit
moment is er in de ogen van FairWork duidelijk
sprake van (binnenlandse) mensenhandel. Amir is
in Nederland geronseld. Er bestaat ook grensoverschrijdende mensenhandel, waarbij het slachtoffer
in het buitenland wordt geronseld met het doel
om iemand hier uit te buiten. Daar is hier dus geen
sprake van.
Welke rol speelt de positie van een slachtoffer in
het land van herkomst?
Net zoals in de voorgaande verhalen zien we ook
hier verschillende aspecten die de afhankelijkheid
van slachtoffers van mensenhandel versterken.
FairWork houdt in haar werk altijd rekening met
culturele factoren. Door stil te staan bij de culturele achtergrond van slachtoffers wordt het vertrouwen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel
sneller gewonnen. Bovendien is het mogelijk om in
te steken op levensvragen en morele kwesties die
belangrijk zijn voor een persoon; zaken als eer of
rolpatronen kunnen sterk wisselen per cultuur.
De cultural mediators van FairWork ontmoeten
relatief veel mannen uit de Arabische wereld die in
Nederland slachtoffer zijn geworden van arbeidsuitbuiting. Hoewel ieder verhaal uniek is, zijn er
ook gemeenschappelijke componenten.
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De Arabisch sprekende slachtoffers die FairWork
ontmoet, komen meestal niet alleen uit een
slechte economische situatie, ook vaak behoorden
ze in hun land van herkomst tot een minderheid
of waren ze afkomstig uit een gebied waar ze onderdrukt werden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan tegenstanders van een (totalitair)
regime of bijvoorbeeld koptische christenen uit
opper-Egypte (platteland), waar christenen nauwelijks toegang hebben tot onderwijs en sociale
voorzieningen. Dit maakt het voor hen aantrekkelijker en/of noodzakelijker dan voor anderen om
hun woonplaats te verlaten om elders de kost te
gaan verdienen voor zichzelf en hun familie. Deze
factoren maken hen kwetsbaar voor uitbuiting.
Slachtoffers betalen vaak fors voor hun reis naar
Europa. Vaak draagt de hele familie bij. Zij nemen
een risico op basis van een belofte van een tussenpersoon of de handelaar dat ze het betaalde geld
binnen redelijke tijd weer terug kunnen verdienen.
De gedachte om in Europa veel geld te verdienen
is erg aantrekkelijk. Met name mannen ontlenen
hun eer, waardigheid, zelfwaardering en respect
aan het ﬁnanciële vermogen dat zij hebben en het
zichtbare uitgavenpatroon dat zij er op na kunnen houden. De droom is veel geld te verdienen
in Europa en dit terug te sturen naar de familie.
Dit vormt een bewijs van het vermogen om voor
andere familieleden te zorgen. Het komt vaak voor
dat eerstgeborenen offers moeten brengen (door
te migreren) zodat hun familie stijgt op de maatschappelijke ladder en meer aanzien krijgt in de
thuisgemeenschap.
Werkgevers in Nederland die misbruik willen maken van deze mensen, maken gebruik van het lage
opleidingsniveau van hun slachtoffers. Ook worden
bewust werknemers gekozen op basis van hun sociale klasse of ‘lidmaatschap’ van een minderheids-

groep die ook in het land van herkomst onder druk
staat. Er ontstaat zo een versterkt statusverschil
tussen de werkgever en de werknemer.
Eenmaal in Nederland wordt voor de slachtoffers
vaak pas duidelijk dat ze onder valse beloftes naar
Nederland zijn gebracht. Slachtoffers worden via
de Nederlandse contactpersoon bemiddeld naar
werk. Vaak worden ze ingezet in nachtwerk zoals in
bakkerijen, de horeca of schoonmaakwerk. Door
de slechtere arbeidsomstandigheden die mensen
gewend zijn in het land van herkomst voelen zij
zich vaak niet direct uitgebuit. Pas op het moment
dat ze informatie krijgen over het minimumloon
of andere arbeidsrechten in Nederland beseffen ze
dat ze worden uitgebuit. Zelfs in geval van ernstige
uitbuiting en mensonterende omstandigheden
blijken deze mannen echter niet snel bereid om
actie te ondernemen tegen hun werkgever.
Is slachtofferschap een zwakte?
Hoe valt het te verklaren dat iemand als Amir
zolang in de uitbuitingssituatie blijft? Net als in
de andere verhalen speelde onbekendheid met
de Nederlandse taal, de regels, wetten en met de
mogelijkheden een grote rol. Slachtoffers worden bang gemaakt met het dreigement dat ze in
vreemdelingdetentie terecht zullen komen als ze
door de politie worden gepakt. Bovendien zag Amir
weinig alternatieven voor het werk dat hij deed
omdat hij illegaal in Nederland was.
Maar ook culturele factoren speelden waarschijnlijk een belangrijke rol in Amirs situatie. Hij heeft
geleerd het lot te accepteren zoals het komt. De
Arabische slachtoffers van arbeidsuitbuiting die
FairWork ontmoet, zijn zelden geneigd zichzelf als
slachtoffer te zien. Ze zijn opgevoed met het idee:
over werk klaag je niet. Werken is je plicht als mannelijke kostwinner en als je een baan hebt is het

vooral van belang die te behouden. Hoe ellendig
de werkomstandigheden ook zijn, de slachtoffers
neigen ertoe deze als een gegeven te zien. ‘Het kan
altijd nog slechter’ is het devies. Dit geldt overigens voor meer slachtoffers die FairWork ziet.
Slachtoffers van uitbuiting geven aan ondanks
alles loyaliteit te voelen naar hun werkgever. Hij is
immers degene die hen een ‘kans’ biedt. Bovendien
is klikken in de Arabische wereld, en met name in
landen met een onderdrukkend politiek klimaat,
iets wat je niet doet. Een ander aangeven bij de
politie is iets om je voor te schamen, of iets waardoor je grote problemen in de gemeenschap kunt
verwachten zoals uitsluiting en verstoting. Vaak
heerst er ook angst om beschuldigd te worden
van landverraad bij terugkeer naar het land van
herkomst. Men vreest de naam van het land van
herkomst bezoedeld te hebben en in sommige
landen staat daarop een wettelijke straf.
Eenmaal in de uitbuitingssituatie hebben de mechanismen van onderdrukking en vrijheidsbeperking een sterke uitwerking. 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. Opgedrongen isolement
voorkomt dat mensen informatie over hun rechten
krijgen. Op de achtergrond speelt ook vaak de constante druk van familie om geld binnen te brengen
en de angst dat de familie iets aangedaan wordt
door de smokkelaar of uitbuiter.
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Tot slot
De verhalen van Anna, Marek, Malaya en Amir laten
zien hoe divers de achtergronden zijn van de slachtoffers van mensenhandel die FairWork de laatste
jaren heeft ontmoet. Ook zien we hoe lastig het
in sommige gevallen is om juridisch slachtofferschap te bepalen. De argumentatie waarom Anna
wel een slachtoffer van mensenhandel is en Marek
niet, hangt af van de analyse van de speciﬁeke
omstandigheden. Mensen die beroepsmatig in
contact komen met uitgebuite werknemers,
worstelen met de deﬁnitie van mensenhandel als
het gaat om slachtoffers van arbeidsuitbuiting in
andere sectoren dan de seksindustrie.
De toegang tot rechten die arbeidsmigranten
hebben in Nederland is een ander ingewikkeld
thema. FairWork merkt dat haar rol van maatschappelijke organisatie noodzakelijk is en neemt
de verantwoordelijkheid op zich om de belangen
van mensen als Malaya, Anna, Amir en Marek te
verdedigen. Soms moeten we lang aandringen bij
opsporingsdiensten voordat een aangifte wordt
opgenomen. De weg naar een advocaat, naar een
civiele rechtszaak, naar de politie en naar hulpverlening staat niet vanzelfsprekend open voor alle
slachtoffers van mensenhandel.
FairWork vervult een brugfunctie tussen slachtoffers en instanties. Hierbij is kennis van psychologische processen en culturele achtergronden van
groot belang. Het contact dat de cultural mediators opbouwen met hun land- en taalgenoten is
laagdrempelig en concreet. Zij hebben iets te bieden aan mensen en dit wekt vertrouwen. Eerlijke
informatie is een begin van meer zelfredzaamheid,
onafhankelijkheid en een doorbraak van het isolement waar veel slachtoffers van mensenhandel
zich in bevinden. Het stelt mensen in staat eigen
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keuzes te maken en de controle over hun leven
terug te pakken. Het voorbeeld van Anna
illustreert dit.
Ook komt aan de hand van deze persoonlijke verhalen naar voren wat het belang is van een goede
samenwerking tussen verschillende organisaties in
het werkveld. FairWork heeft daarom in de zomer
van 2012 het initiatief genomen voor een Brede
coalitie tegen Mensenhandel. Met vakbonden,
bedrijfsleven en organisaties kijken we per sector
naar zelfregulerende maatregelen die er al zijn
en die versterkt kunnen worden. Of naar nieuwe
initiatieven die ontwikkeld kunnen worden. Ook
bouwen wij de deskundigheid van professionals uit,
herkennen wij slachtoffers en verwijzen we ze door
naar de juiste instanties. Gezamenlijk kunnen we
knelpunten in het beleid oppakken. Het overleg
met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het
contact met de Inspectie SZW en de politie zijn
hier voorbeelden van.

Aanbevelingen
1. FairWork pleit voor het loskoppelen van slachtofferbescherming en medewerking met het
(strafrechtelijk) onderzoek. Dat voorkomt dat
bescherming alleen geboden wordt aan slachtoffers die ‘nuttig’ zijn voor het onderzoek. En
het voorkomt dat het slachtoffer verstoken
blijft van bescherming als besloten wordt geen
opsporingsonderzoek te beginnen, of als dit
onderzoek al snel gestopt wordt (geseponeerd).
Een sepot wil nog niet zeggen dat iemand geen
slachtoffer is.
2. FairWork pleit voor meer aandacht voor het
perspectief van het slachtoffer bij instanties
en organisaties die zich bezig houden met de
bestrijding van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. FairWork pleit daarbij voor de inzet van
cultural mediation om slachtoffers te bereiken,
te informeren en te ondersteunen. Vervolgens
moet een eenduidig stappenplan slachtoffers
helpen achterstallig loon en/of een schadevergoeding te vorderen.
3. FairWork pleit ervoor dat alle slachtoffers van
mensenhandel in staat worden gesteld op
een veilige manier aangifte te doen, zoals
wettelijk geregeld via artikel 163 Strafvordering.
Wij zien nog te vaak dat aangiftes niet worden
opgenomen en dat slachtoffers in bewaring
worden gesteld.
4. FairWork pleit voor betere toegang tot ondersteuning en gespecialiseerde hulpverlening
voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting; ook voor
slachtoffers die geen aangifte doen en/of niet in
de opvang terecht komen.
5. FairWork pleit voor brede samenwerking om
arbeidsuitbuiting aan te pakken in risicosectoren

waarbij de gehele keten wordt meegenomen.
6. FairWork pleit voor een loskoppeling van wonen
en werken om de kwetsbaarheid van arbeidsmigranten te verminderen en de huisvesting te
verbeteren.
7. FairWork roept de minister van Buitenlandse
Zaken op om een volgende stap te zetten in
de aanpak van uitbuiting van niet-diplomatiek
ambassadepersoneel. De intentie om bij ernstige misstanden over te gaan tot een verzoek
om opheffing van de diplomatieke status zou
een goede stap zijn. Daarnaast vragen we
Nederland dit onderwerp op de internationale
politieke agenda te zetten.
8. FairWork pleit ervoor dat organisaties die een
rol spelen in de afgifte van een afhankelijke
verblijfsvergunning (zoals het UWV en de IND)
praktische maatregelen nemen om uitbuiting
tegen te gaan, zoals het invoeren van een
verplicht contactmoment met de arbeidsmigrant. Dan moet worden gelet op mogelijke
signalen van uitbuiting. Ook zou standaard
moeten worden gecheckt of werknemers op de
hoogte zijn van hun rechten en plichten in Nederland. Verder zou een lijst met contactadres
sen van onafhankelijke organisaties moeten
worden overhandigd waar ze terecht kunnen
met vragen en mogelijke klachten. Dit alles
uiteraard in een taal die de arbeidsmigrant
begrijpt.
9. FairWork pleit ervoor dat bij de ondersteuning
van slachtoffers van arbeidsuitbuiting meer mogelijkheden worden gecreëerd voor bemiddeling
naar nieuw werk.
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Bijlage 1 Maatregelen tegen malaﬁde uitzendbureaus
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen jaren gekozen voor een
integrale aanpak van malaﬁde uitzendbureaus.
Minister Kamp van SZW heeft de volgende maatregelen tegen malaﬁde uitzendbureaus ingesteld:







Binnen de Inspectie SZW is extra capaciteit
vrijgemaakt om de uitzendbranche te controleren (jaarlijks 15% van de totale capaciteit).
Hiernaast is een interventieteam ‘Aanpak
Malaﬁde Uitzendbureaus’ gestart. Binnen dit
team komen verschillende organisaties samen:
de Inspectie SZW, de Belastingdienst, het
Openbaar Ministerie, gemeenten en het UWV.
Expertise over strafrecht, ﬁscaalrecht en
bestuursrecht wordt gecombineerd.
In maart 2012 is een meldpunt bij de Inspectie
SZW geopend voor klachten vanuit de uitzendbranche. Hier komen ongeveer 30 klachten per
maand binnen. Via een tweede meldpunt van
de Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten
(SNCU) worden klachten over het niet-naleven
van de CAO verzameld en doorgegeven aan de
Inspectie SZW. Deze klachten dienen ter ondersteuning van onderzoek van de Inspectie SZW
en worden gebruikt om een risicoanalyse te
maken van een speciﬁek uitzendbureau. Bekeken wordt of er aanwijzingen zijn dat naast de
CAO ook wetgeving wordt overtreden.
Per 1 juli 2012 is een registratieplicht voor
uitzendbureaus ingevoerd. Hiervoor is de Wet
Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs
(WAADI) aangepast. Zowel de inlener van arbeid
als het uitzendbureau kan een boete opgelegd
krijgen als de registratie van het uitzendbureau
bij de Kamer van Koophandel niet in orde is.
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De boetes die op een overtreding staan zijn
bovendien verhoogd.







Inleners van arbeid zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid wanneer zij in zee gaan met een
gecertiﬁceerd uitzendbureau: deze maatregel
stimuleert het inzetten van gecertiﬁceerde
uitzendbureaus.
Bij de controles op de Wet Minimumloom en
Minimumvakantiebijslag (WML) wordt nu ook
gekeken naar inhoudingen op het loon van
arbeidsmigranten en worden maxima gesteld
aan wat ingehouden mag worden (20% voor
huisvesting, 10% voor ziektekosten).
Ook op Europees niveau worden maatregelen
getroffen, onder andere om postbusconstructies te bestrijden en detachering vanuit het
buitenland te controleren.

Bron: brief minister Kamp aan Tweede Kamer,
10 september 2012

Bijlage 2 Fasen-systeem uitzendbranche
Fase A
Je zit in fase A zolang je nog geen 78 weken voor
een uitzendonderneming hebt gewerkt. Elke week
waarin je werkt telt mee voor de bouw van de
fasen. Het aantal uren is niet van belang. Je kan
telkens een nieuwe opdracht aangaan bij verschillende opdrachtgevers.
Als je 26 weken of langer niet wordt uitgezonden
naar een opdrachtgever, dan begint de telling van
78 weken opnieuw.
In fase A kunnen contracten worden gesloten
met het uitzendbeding. Dit betekent dat als de
opdracht eindigt, ook jouw contract met de uitzendonderneming eindigt. Jij kan natuurlijk altijd
aangeven dat je nog verder wilt werken voor het
uitzendbureau. Het bureau zal dan op zoek gaan
naar een andere passende baan.
Fase B
Heb je fase A voltooid en blijf je werken voor hetzelfde uitzendbureau, dan kom je in fase B. Ook als
je er even tussen uitgaat, maar binnen 26 weken
weer wordt uitgezonden via dezelfde uitzendonderneming, zit je in fase B.

je er even tussen uitgaat, maar binnen 13 weken
weer wordt uitgezonden via dezelfde uitzendonderneming, dan zit je in fase C.
In fase C worden contracten gesloten voor onbepaalde tijd.
Een contract voor onbepaalde tijd kan natuurlijk
ook beëindigd worden. Hiervoor gelden de wettelijke vereisten van opzeggen via het Centrum
voor Werk & Inkomen of via de kantonrechter. De
opzegtermijn duurt voor uitzendkracht en uitzendbureau een maand.
Als je na beëindiging van fase C minder dan 26
weken niet voor jouw uitzendonderneming hebt
gewerkt, dan val je terug naar het begin van fase B.
Als je 26 weken of meer niet voor jouw uitzendonderneming hebt gewerkt, dan val je terug naar het
begin van fase A.

Bron: website Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), september 2012

Fase B duurt maximaal twee jaar en acht contracten. De duur van de contracten is aan de
uitzendonderneming om te bepalen. Als je in fase
B langer dan 13 weken niet wordt uitgezonden,
dan begint de telling van fase B opnieuw. Word je
26 weken of langer niet meer uitgezonden, dan
begint de telling van fase A opnieuw.
Fase C
Heb je fase B voltooid en blijf je werken voor hetzelfde uitzendbureau dan kom je in fase C. Ook als
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Bijlage 3 Werkvergunningen
Machtiging tot voorlopig verblijf
Een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV, nationaal visum) wordt altijd afgegeven met betrekking tot een bepaald verblijfsdoel. In dit geval is
de vergunning afgegeven op grond van ‘arbeid in
loondienst’. Een MVV dient te worden aangevraagd
bij de Nederlandse ambassade of het consulaat
in het land van herkomst. De werkgever waar de
werknemer gaat werken (de zogenaamde referent)
kan ook in Nederland een adviesaanvraag indienen bij de IND, de MVV-adviesprocedure. Als het
advies positief is, zal een MVV worden afgegeven,
die de werknemer kan ophalen bij de ambassade/
het consulaat in het land van herkomst. Met dit
nationaal visum kan de werknemer naar Nederland
reizen. Met de Wet Modern Migratiebeleid (de
Eerste Kamer heeft op 5 juli 2010 al ingestemd met
dit wetsvoorstel, maar het is nog niet in werking
getreden in verband met vertraging bij de invoering van een nieuw computersysteem bij de IND)
zal de referent een zelfstandiger positie krijgen in
de Vreemdelingenwet met meer rechten en plichten, zoals een informatieplicht over wijzigingen in
het verblijfsrecht van de vreemdeling, een administratieplicht en een verantwoordelijkheid voor de
terugkeer van de vreemdeling (voorkomen dat de
werknemer illegaal in Nederland verblijft).
Tewerkstellingsvergunningen
Indien een werkgever een vreemdeling in Nederland arbeid wil laten verrichten, is in beginsel een
tewerkstellingsvergunning (twv) vereist. Hierop
gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor
werknemers uit Europese landen. Voor het verkrijgen van een nationaal visum, een zogenaamde
machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), ten
behoeve van arbeid in loondienst, dient een twv
afgegeven te zijn.
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De werkgever levert papieren aan bij de Nederlandse autoriteiten (het UWV WERKbedrijf) die
aantonen dat de werkgever geen werknemer in
Nederland of Europa (de lidstaten van de EU waarvoor vrij verkeer van werknemers geldt) kan vinden
die de functie kan uitoefenen (prioriteitgenietend
aanbod).
De werkgever dient zijn verrichte wervingsinspanningen te bewijzen, evenals informatie te
verschaffen over de resultaten van de wervingsinspanningen. Dit dient hij te doen door middel van
bijvoorbeeld: personeelsadvertenties, opdrachten
aan uitzendbureaus en/of wervings- en selectiebureaus, plaatsingen op vacaturesites, gemotiveerde
afwijzingsbrieven, geanonimiseerde cv’s van kandidaten etc.
Vervolgens geeft de werkgever informatie over de
functie en over de werknemer zelf. Uiteraard moet
deze werknemer volgens de Nederlandse normen
betaald worden: De werknemer moet tenminste
een bruto maandinkomen verdienen dat gelijk is
aan het minimumloon voor een 23-jarige en het
loon dient marktconform te zijn. De arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden dienen minimaal op het niveau te liggen dat wettelijk vereist is
en er moet passende huisvesting voor de vreemdeling beschikbaar zijn. Indien alle papieren kloppen,
wordt de twv verleend.
Vervolgens komt de werknemer naar Nederland
(indien de MVV wordt verleend) en kan hij hier aan
de slag.

Bron: website IND, september 2012
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