Fenomeenonderzoek arbeidsuitbuiting
EEN REGIONAAL BEELD VAN SIGNALEN VAN
ARBEIDSUITBUITING

Onder mensenhandel verstaat men het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of
huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die
persoon uit te buiten.
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GELEGENHEIDSSTRUCTUREN

ASPECTEN DIE HET GEBIED AANTREKKELIJK MAKEN VOOR CRIMINELEN
Landelijk

Regio Den Haag

Economische belangen worden soms boven
de veiligheid gesteld.

Veel werkgelegenheid in risicosectoren zoals
tuinbouw en distributie.

Wet- en regelgeving maken dat de overheid
weinig zicht heeft op wie waar woont en werkt.

In en om Den Haag zijn veel internationale
organisaties, ambassades en vermogende
Nederlanders gevestigd waar inwonend
huishoudelijk personeel de norm is.

Uitzendbranche is niet gereguleerd waardoor
misbruik onbedoeld gefaciliteerd kan worden.
Een uitzendbureau dat lage kosten rekent voor
medewerkers is een aantrekkelijke optie voor een
ondernemer om kosten te besparen.
Slachtoffers voelen zich niet altijd benadeeld.

Den Haag heeft een grote goedkope particuliere
woningvoorraad.

BLINDE VLEKKEN

FENOMENEN WAAR WEINIG ZICHT OP IS
Informatievoorziening en
handhavingsmogelijkheden met
betrekking tot huisvesting blijven
onderbelicht
Risicosectoren anders dan
tuinbouw niet goed in beeld

Arbeidsuitbuiting is een moeilijk
zichtbaar fenomeen dat wel voor
maatschappelijke en politieke onrust
zorgt

INTEGRALE AANPAK EN VERVOLG
Aanbevelingen aan het Rijk
Certificerings- en vergunningplicht
uitzendbranche met de mogelijkheid
tot het inzetten van een
beroepsverbod voor de eigenaar.
Revisie artikel 273f Sr. omdat de huidige
delictsomschrijving ertoe leidt dat ernstige
vormen van arbeidsuitbuiting volgens
internationale normen niet als zodanig
worden bestraft.
Vergunningplicht voor huisvesters van
arbeidsmigranten.

Mogelijkheden onderzoeken rond
informatieuitwisseling RNI en BRP.

Regio Den Haag
Verbeteren informatiepositie partners door
arbeidsmigranten goed te informeren over wat
zij kunnen verwachten en waar zij terecht
kunnen met klachten zodat informatie
terugvloeit naar de organisatie.
Bewustzijnstrainingen organiseren en
meldroutes inrichten voor
overheidsfunctionarissen
maar ook voor private partijen.
Het RIEC voert per district een verdiepend
onderzoek arbeidsuitbuiting uit zodat
gemeenten risico's onder controle krijgen en
signalen kunnen indienen bij het RIEC.

