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De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, 
gezond en veilig werk en 

bestaanszekerheid voor iedereen.  
Ze doet dit op basis van risico- en 

omgevingsanalyses.  
Toezicht en opsporing worden daar 
ingezet waar de meest hardnekkige 
problemen zitten en het effect het 

grootst is 
 

De bestrijding van mensenhandel 
(moderne slavernij) op de 

arbeidsmarkt is het domein van 
de Inspectie SZW 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



De ernst van uitbuiting op de arbeidsmarkt 

• Strafbaar gesteld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht 
(12 jr tot levenslange gevangenisstraf en het langste artikel van het 
WvSr) 
 

• Aangepast in 2014.  
Toevoeging: Extra aandacht voor mensen in een kwetsbare positie 
 

• Snelst groeiende vorm van georganiseerde criminaliteit in 
internationaal verband (BNRM 9e rapportage Dettmeijer) 
 

• Een blinde vlek……. 
 

• Internationale verbanden 
(Multinationals in de kleding industrie als voorbeeld) 
 

• Medeplichtig? 
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Aanleiding 

• Verzoek van de Ministers van SZW en V&J 

 

• Tijdens de periode van het Nederlandse EU voorzitterschap 

 

• Integraal overheidsoptreden  
 

• In internationale context (zoveel mogelijk aangesloten lidstaten) 

 

• De politieke agenda van onze minister 

 

• Wegkijken is geen optie 
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Voorbereiding 

• Welke verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen)? 
 

• Welke chauffeurs? 

 

• Welke strategie? 

 

• Welke doelstellingen? 

 

• Welke partners? 

 

• Welke…..?  
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Resultaten 

Onderwerp Groep 1  Groep 2  Groep 3 Groep 4 Totaal 

Gecontroleerde voertuigen 18 15 43 21 97 

Gecontroleerde en gehoorde chauffeurs 21 16 43 21 101 

Signalen arbeidsuitbuiting 5 1 3 9 

Gehoorde slachtoffers arbeidsuitbuiting 5 1 1 7 

Aantal overtredingen ogv wet of artikel 71 71 

Waarschuwingen 43 20 63 

Aantal nader te onderzoeken signalen 5 5 5 15 

Aantal gecontroleerde plaatsen 2 2 3 3 10 

De bestrijding van mensenhandel (moderne slavernij) op de arbeidsmarkt is het domein van de Inspectie SZW 



Voorbeelden 

• €200 per maand. 3 maanden van huis.  
  Geen onkostenvergoedingen. Universitaire achtergrond. 
  Wil geen verklaring afleggen. 
 

• €400 per maand. Geen onkostenvergoedingen.  
  Onthouding medische verzorging.  
 

• €400 per maand. Geen onkostenvergoedingen. 
  Werkweken van 75 uur. (2 passen) 
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Effecten Social Media 

• Op Facebook was de post + filmpje erg populair met tot nu toe 
een bereik van meer dan 250.000 personen, 110.000 
videoweergaven en bijna 500 keer gedeeld 

 

• Ook op Twitter was de berichtgeving hierover erg populair met 
tot nu toe in totaal een bereik van meer dan 435.000 personen. 
In de rapportage is te lezen dat via Twitter 139 personen erover 
getweet hebben.  
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De toekomst 

• Evalueren en leren 

 

• Inzichten. Wat doen we daar mee? 
 

• Jaarlijks terugkerende actiedag? 

 

• U mag het zeggen 
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Vragen? 

 

Chris Hogenkamp 
Projectleider JAD Nederland 
Chogenkamp@inspectieszw.nl 
0620441978 
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