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Samenvatting 

Om meer zicht te krijgen op de verschuiving naar het online domein heeft het EMM onderzoek 

gedaan naar de rol van online platformen bij arbeidsuitbuiting, in navolging van het onderzoek 

van het EMM naar de rol van online platformen bij binnenlandse seksuele uitbuiting. Het 

barrièremodel arbeidsuitbuiting, dat met de fasen werving, entree, huisvesting, identiteit, 

binding, arbeid en financieel gewin het gehele uitbuitingsproces beslaat, is daarbij als 

uitgangspunt genomen. Voor dit onderzoek is overgegaan tot een analyse van registraties van 

de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor de 

onderzoeksperiode 1 januari 2021 tot 1 april 2022), interviews met experts en literatuuronderzoek.  

 

Het aantal registraties waaruit blijkt dat een platform een rol heeft gespeeld bij arbeidsuitbuiting 

is relatief klein. Van de 3.135 registraties arbeidsuitbuiting, behorend bij 369 unieke casussen, 

zijn 90 registraties onderkend waarin een platform is vastgelegd in relatie tot arbeidsuitbuiting. 

Deze 90 registraties zien op 40 unieke casussen. Dit betekent dat in 11 procent van de in totaal 

369 casussen een online platform een geregistreerde rol heeft gespeeld bij arbeidsuitbuiting.  

 

De 90 registraties hebben betrekking op 15 verschillende platformen die onder te verdelen zijn in 

vijf type platformen: instant messaging diensten, sociaalnetwerksites, advertentiewebsites, 

betaalplatformen en identificatiediensten. Instant messaging diensten, oftewel diensten 

waarmee via internet (privé)berichten en/of foto’s, geluids- en/of video-opnamen kunnen 

worden verstuurd, komen veruit het meeste voor, gevolgd door sociaalnetwerksites. Beide type 

platformen hebben gemeen dat er (openbare en privé-) groepen zijn waarin veel informatie wordt 

gedeeld en waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Vier platformen (WhatsApp, Facebook, 

WeChat en e-mail) zijn meer dan vijf keer vastgelegd en komen in meer dan één casus voor. 

 

Voor de 40 casussen is onderzocht welke branches naar voren komen in relatie tot 

arbeidsuitbuiting. Daarbij zijn tien branches geïdentificeerd. De meest voorkomende branche is 

de schoonmaakbranche (24%), gevolgd door de bouw (20%) en de horeca (18%). Voor de 

horecabranche geldt dat de registraties veelal op het Chinese platform WeChat zien. 

 

Online platformen worden in relatie tot arbeidsuitbuiting het vaakst ingezet in de fase werving, 

gevolgd door arbeid. Bij online werving gaat het om het rekruteren via advertenties en/of 

persoonlijke berichten. Van de drie categorieën slachtoffers van arbeidsuitbuiting (Europese 

slachtoffers, Nederlandse slachtoffers met een verstandelijke beperking en derdelanders) zijn 

Europese slachtoffers de enige categorie slachtoffers waarbij online platformen een zichtbare rol 

spelen in de fase van werving. Het gebruik van online platformen in de fase arbeid betreft 

voornamelijk chatgesprekken tussen werkgevers en werknemers over werktijden en 

werkinstructies. Instant messaging diensten en sociaalnetwerksites spelen in bijna alle fasen van 

arbeidsuitbuiting een rol, de overige typen platformen slechts in enkele fasen. Vermoedelijk komt 

dit door de brede toepasbaarheid van platformen zoals WhatsApp, Facebook en WeChat. 

 

Het online werven van slachtoffers komt slechts in 6 procent van het totale aantal van 369 unieke 

geregistreerde casussen van arbeidsuitbuiting naar voren. Uit interviews met experts blijkt dat 

online werving door middel van misleidende advertenties via platformen als Instagram, 

Snapchat, TikTok, Viber en YouTube een veelvoorkomende werkwijze is. Dat deze platformen niet 

voorkomen in de registraties geeft duidelijk aan dat online werving vaker plaatsvindt dan wordt 



geregistreerd. Zonder nader onderzoek kan echter niet worden vastgesteld of online werving 

door middel van een misleidende advertentie daadwerkelijk tot arbeidsuitbuiting heeft geleid. 

Om inzicht te krijgen in de inzet en rol van online platformen bij arbeidsuitbuiting verdient het 

toevoegen van een standaardvraag over de rol van online platformen in intakegesprekken 

aanbeveling. Dit past in de wens van de NLA om meer focus te leggen op de intakefase, met het 

doel om vluchtig bewijsmateriaal eerder te onderkennen en veilig te stellen. Daarbij is het 

eenduidig registreren van de rol van online platformen van belang, ook in de volgende 

onderzoeksfasen, en op zodanige wijze dat op de platformen in kwestie ondersteunend bewijs 

kan worden gezocht. Daarnaast beveelt het EMM online platformen, overheidsinstanties en non-

gouvernementele organisaties aan meer aandacht te besteden aan het preventief waarschuwen 

voor en offline (laten) halen van misleidende advertenties op online platformen. 



Summary 

To gain more insight into the shift to the online domain, the Centre of Expertise on Human 

Trafficking and Migrant Smuggling (in Dutch: Expertisecentrum Mensenhandel en 

Mensensmokkel, abbreviated as EMM) conducted research into the role of online platforms in 

labour exploitation, following its research into the role of online platforms in sexual exploitation. 

The barrier model labour exploitation, which covers the entire exploitation process with the 

phases of recruitment, entrance, accommodation, identity, bonding, labour and financial gain, 

was taken as a starting point. For this research, an analysis of registrations of the Netherlands 

police, the Royal Netherlands Marechaussee and the Netherlands Labour Autority (for the period 

January 1, 2021 to April 1, 2022), interviews with experts and literature research was carried out. 

 

The number of registrations showing that a platform has played a role in labour exploitation is 

relatively small. Of the 3,135 registrations of labour exploitation, belonging to 369 unique cases, 

90 registrations were identified in which a platform has been established in relation to labour 

exploitation. These 90 registrations are related to 40 unique cases. This means that in 11 percent 

of the total of 369 cases, an online platform has played a registered role in labour exploitation. 

 

The 90 registrations relate to 15 different platforms, which can be divided into five types of 

platforms: instant messaging services, social network sites, advertising websites, payment 

platforms and identification services. Instant messaging services, i.e. services with which 

(private) messages and/or photos, sound and/or video recordings can be sent via the internet, 

are by far the most common, followed by social network sites. Both types of platforms have in 

common that there are (public and private) groups in which a lot of information is shared and 

where supply and demand come together. Four platforms (WhatsApp, Facebook, WeChat and 

Email) have been recorded more than five times and appear in more than one case. 

 

For these 40 cases, it was examined which sectors emerge in relation to labour exploitation. Ten 

branches have been identified. The most common industry is the cleaning industry (24%), 

followed by construction (20%) and the hospitality industry (18%). With respect to the hospitality 

industry, registrations mostly show the use of the Chinese platform WeChat. 

 

In relation to labour exploitation, online platforms are most often used in the recruitment phase, 

followed by the labour phase. Online recruitment involves recruiting through advertisements 

and/or personal messages. Of the three categories of victims of labour exploitation (European 

victims, Dutch victims with an intellectual disability and third-country nationals), European 

victims are the only category in which online platforms play a visible role in the recruitment phase. 

The use of online platforms in the labour phase mainly concerns chat conversations between 

employers and employees about working hours and work instructions. Instant messaging 

services and social network sites play a role in almost all phases of labour exploitation, the other 

types of platforms only in a few phases. This is probably due to the broad application of platforms 

such as WhatsApp, Facebook and WeChat. 

 

Online recruitment of victims only appears in 6 percent of the total number of 369 unique 

registered cases of labour exploitation. Interviews with experts show that online recruitment 

through misleading advertisements via platforms such as Instagram, Snapchat, TikTok, Viber and 

YouTube is a common modus operandi. The fact that these platforms do not appear in the 

registrations clearly indicates that online recruitment takes place more often than is registered. 



However, without further investigation it cannot be determined whether online recruitment by 

means of a misleading advertisements has actually led to labour exploitation.  

To gain insight into the use and role of online platforms in labour exploitation, adding a standard 

question about the role of online platforms in intake interviews is recommended. This fits in 

with the NLA’s wish to place more focus on the intake phase, with the aim of identifying and 

securing volatile evidence earlier. The unambiguous registration of the role of online platforms 

is also important, in the subsequent research phases as well, in such a way that supporting 

evidence can be sought on the platforms in question. In addition, the EMM recommends online 

platforms, government agencies and non-governmental organizations to pay more attention to 

the preventive warning and the removal of misleading advertisements on online platforms. 
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Online communicatie neemt een steeds belangrijkere plaats in in de maatschappij. In lijn met 

deze ontwikkeling zijn verschillende fasen van het proces van mensenhandel verschoven naar 

het online domein (Europol, 2021). Om meer zicht te krijgen op deze verschuiving heeft het 

EMM in 2021 onderzoek gedaan naar de rol van online platformen in relatie tot binnenlandse 

seksuele uitbuiting van minderjarigen (EMM, 2021). In dit onderzoek zijn 39 platformen 

geïdentificeerd, waaronder seksadvertentiewebsites, instant messaging diensten en sociaal-

netwerksites. Op basis van het barrièremodel mensenhandel, dat het hele uitbuitingsproces 

beslaat, is bevonden dat de inzet van deze platformen op zes fasen van seksuele uitbuiting ziet. 

Uit onderzoek van Europol (2016; 2021) en de United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC, 2020) blijkt dat online platformen ook in toenemende mate worden gebruikt in relatie 

tot arbeidsuitbuiting. Ook de Raad van Europa (2022) stelt dat online platformen een 

prominentere rol hebben gekregen in relatie tot arbeidsuitbuiting, hetgeen bovendien lijkt te 

zijn versneld door de COVID-19 pandemie. De Raad van Europa laat zien dat er bijvoorbeeld in 

Duitsland, Bulgarije, Spanje en Frankrijk, voornamelijk in relatie tot de wervingsfase, een 

toename zichtbaar is in het gebruik van het internet en sociale netwerken. In deze en in andere 

Europese landen worden op verschillende websites misleidende advertenties voor 

werkzoekenden geplaatst die via sociale media verder worden verspreid. Het betreft hier 

voornamelijk advertenties gericht op de agrarische sector, fabriekswerk, de bouw en horeca. 

In Nederland is er nog weinig zicht op de wijze waarop activiteiten in relatie tot arbeidsuitbuiting 

naar het online domein zijn verschoven. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel constateerde 

in 2021 bovendien dat de aanpak van arbeidsuitbuiting achterloopt op de aanpak van andere 

vormen van mensenhandel, zoals seksuele uitbuiting (NRM, 2021). Dit terwijl Europol (2021) 

aangeeft dat arbeidsuitbuiting, vanwege de roep om goedkope arbeidskrachten, in de Europese 

Unie in toenemende mate voorkomt. Mede hierdoor onderstreept de Algemene Rekenkamer in 

haar rapport Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen (2021) het belang van het versterken van 

de informatiepositie rondom arbeidsuitbuiting. Ook heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie 

(NLA) in haar meerjarenplan 2019-2022 als doel gesteld om inzicht in aard en omvang van 

arbeidsuitbuiting te vergroten. Om de partnerorganisaties, en dan voornamelijk de NLA, beter 

in positie te brengen voor de aanpak van arbeidsuitbuiting heeft het EMM het huidige onderzoek 

verricht naar de rol van online platformen in relatie tot arbeidsuitbuiting. Het barrièremodel 

arbeidsuitbuiting, dat met de fasen werving, entree, huisvesting, identiteit, binding, arbeid en 

financieel gewin het gehele uitbuitingsproces beslaat, is daarbij als uitgangspunt genomen. 
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1.2 Onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: 

Op welke wijze worden online platformen ingezet in relatie tot arbeidsuitbuiting? 

Voor de beantwoording van deze centrale vraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

1. Welke online platformen spelen een rol in relatie tot arbeidsuitbuiting?

2. In welke branches zijn online platformen ingezet in relatie tot arbeidsuitbuiting?

3. In welke fasen van arbeidsuitbuiting vervullen online platformen een rol?



2 Onderzoeksmethode 
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2. Onderzoeksmethode

Om zicht te krijgen op de wijze waarop online platformen een rol spelen in relatie tot 

arbeidsuitbuiting zijn voor de onderzoeksperiode van 1 januari 2021 tot 1 april 2022 registraties 

van de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de NLA geanalyseerd. Daarnaast zijn 

interviews afgenomen met experts en is literatuur geraadpleegd. 

Data-analyse 

In de EMM-database1 is gezocht naar registraties van arbeidsuitbuiting. Het betreft in eerste 

instantie artikel 8 Wpg-registraties uit het politieregistratiesysteem Basis Voorziening 

Handhaving (BVH) met de maatschappelijke klasse Mensenhandel-Arbeidsuitbuiting (F562) en 

uit het Bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de KMar2 die de tekst ‘arbeidsuitbuiting’ bevatten. 

Daarnaast is in de EMM-database gezocht naar artikel 9 Wpg-registraties van strafrechtelijke 

onderzoeken van de politie, de KMar en de NLA. Alle onderzoeken arbeidsuitbuiting van de NLA 

uit de onderzoeksperiode die in de database staan, zijn geïncludeerd. Daarnaast is binnen 

Summ-IT registraties van de politie en de KMar gezocht naar registraties die gekoppeld zijn aan 

de CA-code U02 (mensenhandel arbeidsuitbuiting) óf waarbij in het veld ‘naam’ of in het veld 

‘feit’ ‘arbeid’ staat. Deze zoekslag heeft 2.866 registraties opgeleverd. Deze registraties en de 

bijbehorende documenten zijn handmatig doorzocht op een vermelding van een online platform 

in relatie tot arbeidsuitbuiting. Dit heeft 63 registraties opgeleverd. Ten aanzien van Summ-IT 

geldt dat er geen sprake is van relevante registraties van de politie of KMar, enkel van de NLA. 

Op basis van de eerste bevindingen van de data-analyse is de NLA verzocht een zoekslag te 

doen naar registraties die de NLA onder artikel 8 Wpg vastlegt, in een module waar het EMM 

niet over beschikt. Daarop heeft de NLA in deze module eerst een selectie gemaakt van 

registraties arbeidsuitbuiting in de onderzoeksperiode. In deze registraties is vervolgens 

gericht gezocht naar het voorkomen van online platformen die in het huidige onderzoek door 

het EMM zijn geïdentificeerd, vanuit de data-analyse en interviews met experts (zie hieronder). 

Deze zoekslag heeft tot 269 registraties geleid, waarin een online platform is vastgelegd. De 

registraties in deze module zijn door de NLA minder uitgebreid vastgelegd, waardoor de context 

vaak ontbreekt. Het doornemen van deze 269 registraties heeft uiteindelijk tot 27 registraties 

geleid waarin het platform daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij arbeidsuitbuiting.  

De data beslaat dus in totaal 3.135 registraties arbeidsuitbuiting, waarvan in 90 registraties 

daadwerkelijk sprake is van een online platform dat is vastgelegd in relatie tot arbeidsuitbuiting. 

Interviews met experts 

Om naast de data-analyse aanvullende informatie te vergaren over de praktijk zijn interviews 

afgenomen met experts van de NLA, het Openbaar Ministerie (OM), CoMensha, FairWork en 

de Kamer van Koophandel (KvK). In enkele gevallen is ervoor gekozen om een expert een 

vragenlijst voor te leggen in plaats van hem/haar in persoon te interviewen. Deze vragenlijsten 

zijn tevens voorgelegd aan de portefeuillehouders mensenhandel van alle RIEC’s. Daarnaast 

zijn er interviews afgenomen met een handvol verbalisanten van de NLA om te onderzoeken in 

1 Het EMM heeft een database ingericht met de handhavingsregistraties (artikel 8 Wet politiegegevens (Wpg)) en 
strafrechtelijke onderzoeken mensenhandel en mensensmokkel (artikel 9 Wpg) van de politie, de KMar en de NLA. 
2 BVH is een incidentenregistratiesysteem, waarin de politie op basis van artikel 8 Wpg incidenten en aangiftes 
registreert en strafdossiers opmaakt. BPS is het registratiesysteem van de KMar dat dezelfde toepassing kent. 
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hoeverre informatievergaring over de inzet van online platformen prioriteit heeft binnen 

onderzoeken naar arbeidsuitbuiting, in algemene zin en specifiek binnen verhoren. 

Beperkingen van het onderzoek 

Er is sprake van een dunne scheidslijn tussen arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. Deze 

complexiteit speelt al vele jaren in de opsporing en vervolging van arbeidsuitbuiting (Nationaal 

Rapporteur, 2021; Lestrade, 2018). Ernstige benadeling houdt in dat een werkgever de 

arbeidswetten ernstig overtreedt, onder meer met betrekking tot arbeidstijden, 

arbeidsomstandigheden en loon. Maar in tegenstelling tot arbeidsuitbuiting lijkt bij ernstige 

benadeling geen sprake te zijn van dwang of misbruik van de kwetsbare positie van de 

werknemer (CCV, 2021). Deze dunne scheidslijn maakt dat in veel gevallen (nog) onduidelijk is 

of er daadwerkelijk sprake is van arbeidsuitbuiting. Het is dan ook mogelijk dat in de opvolging 

van een registratie arbeidsuitbuiting of gedurende een strafrechtelijk onderzoek naar 

arbeidsuitbuiting is geconcludeerd dat arbeidsuitbuiting, of de inzet van een specifiek platform, 

niet kan worden bewezen. Hier is in de onderzoeksbevindingen niet voor gecorrigeerd.   

Op basis van dit onderzoek kan enkel een uitspraak worden gedaan over de geregistreerde rol 

van online platformen in relatie tot arbeidsuitbuiting. Als slachtoffers en verdachten3 niet of 

nauwelijks verklaren over de rol van online platformen in relatie tot arbeidsuitbuiting zal deze 

informatie ook ontbreken binnen de doorgenomen registraties. Daarnaast moet worden 

benadrukt dat mensenhandel vaak verborgen blijft (dark number). Criminele activiteiten vinden 

heimelijk plaats of hebben de schijn van legaliteit, en veel slachtoffers willen of durven zich vaak 

niet bekend te maken of realiseren zich niet dat zij slachtoffer van mensenhandel zijn. 

3 Vanuit juridisch oogpunt kunnen personen pas als slachtoffer en dader worden geclassificeerd als er sprake is van 
een rechterlijke bewezenverklaring. Dit onderzoek is onder andere gebaseerd op data van lopende strafrechtelijke 
onderzoeken en derhalve is veelal sprake van vermoedelijke slachtoffers en vermoedelijke daders. Vanwege de 
leesbaarheid van deze rapportage is ervoor gekozen om de termen slachtoffers en verdachten te hanteren. 



3 Onderzoeksbevindingen 
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3. Onderzoeksbevindingen

3.1 Welke online platformen spelen een rol in relatie tot arbeidsuitbuiting? 

Omvang online platformen 

De dataverzameling heeft in de periode van 1 januari 2021 tot 1 april 2022 in totaal 3.135 

registraties van arbeidsuitbuiting opgeleverd. Meerdere handhavingsregistraties kunnen 

betrekking hebben op hetzelfde incident. Ieder strafrechtelijk onderzoek bestaat uit meerdere 

registraties, zoals processen-verbaal van intake, verhoor en bevindingen. Daarnaast wordt het 

uitlezen van digitale gegevensdragers van betrokkenen binnen een onderzoek in een aparte 

registratie vastgelegd. Meerdere registraties kunnen dus betrekking hebben op één en dezelfde 

casus. Zo blijken de 3.135 registraties op 369 unieke casussen te zien, waarbij één casus in dit 

onderzoek synoniem staat voor een verzameling van artikel 8 en artikel 9 Wpg-registraties. 

In vrijwel alle processen-verbaal van intake van de NLA wordt een online platform bij naam 

genoemd. Dit komt door de werkwijze van de NLA om standaard te vragen op welk digitaal 

platform een persoon actief is.4 Uit de data-analyse blijkt dat het aantal registraties waaruit kan 

worden afgeleid dat het platform feitelijk een rol heeft gespeeld bij arbeidsuitbuiting relatief 

klein is. Slechts in 90 registraties is hier sprake van. Deze 90 registraties zien op 40 unieke 

casussen. Dit betekent dat in 11 procent van de in totaal 369 casussen is geregistreerd dat een 

platform een rol heeft gespeeld bij arbeidsuitbuiting. In de 90 registraties worden 15 

verschillende platformen bij naam genoemd. Grafiek 1 laat het aantal registraties per platform 

zien, van de platformen die meer dan vijf keer voorkomen. Het betreft voornamelijk registraties 

uit 2021, slechts vijf uit 2022, tot april. Voor vier registraties geldt dat onbekend is op welk 

platform wordt gedoeld, omdat in de registraties wordt gesproken over “het internet”. 

Grafiek 1. Registraties (> 5) per online platform 

4 Het doel van deze standaardvraag is om ondersteunend bewijs te zoeken op het platform in kwestie. Uit interviews 
blijkt echter dat de kennis ontbreekt om deze informatie op de juiste manier vast te leggen, zodat op het platform in 
kwestie ook daadwerkelijk naar ondersteunend bewijs kan worden gezocht. 

28

13 14 4

3

3

1

9

14

2

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

WhatsApp Facebook Wechat E-mail

Summ-IT NLA BVH BPS Artikel 8 Wpg NLA



Expertisecentrum Mensenhandel & Mensensmokkel 

De rol van online platformen bij arbeidsuitbuiting 16 TIB 

In totaal is in 7 van de 40 casussen meer dan één online platform geïdentificeerd, wat betekent 

dat er meer dan één platform is ingezet in relatie tot de uitbuitingssituatie. De vier platformen 

die meer dan vijf keer zijn geregistreerd, komen tevens in meer dan één casus voor. WhatsApp 

(met negentien casussen) en Facebook (met veertien casussen) voeren daarbij de boventoon.  

In de interviews is geregeld door experts gesteld dat Facebookgroepen een rol spelen bij 

arbeidsuitbuiting, zowel algemene als specifieke Facebookgroepen. Een voorbeeld van een 

specifieke groep die is genoemd, is een Facebookgroep voor werkzoekende Oekraïners. 

Opvallend is dat meerdere experts, zowel van binnen als buiten de NLA, platformen hebben 

genoemd die niet naar voren zijn gekomen vanuit de registraties. Het betreft de platformen 

Instagram, Snapchat, TikTok, Viber en YouTube. 

Typen online platformen 

De vijftien geïdentificeerde platformen kunnen worden onderverdeeld in vijf typen platformen. 

Het betreft instant messaging diensten (WhatsApp, WeChat, e-mail, Telegram en Skype), 

sociaalnetwerksites (Facebook en datingwebsites), advertentiewebsites (voor au-pairs, 

uitzendbureaus, bemiddelingsbureaus en carpooling), betaalplatformen (WeChat) en 

identificatiediensten (DigiD). Vanwege de diverse functies van WeChat5 is dit platform 

gecategoriseerd als instant messaging dienst en als betaalplatform, afhankelijk van de wijze 

waarop WeChat is ingezet. In Tabel 1 is te zien dat instant messaging diensten veruit het meeste 

voorkomen (60%). Dit zijn diensten waarmee via internet (privé)berichten en/of foto’s, en 

geluids- en/of video-opnamen kunnen worden verstuurd. Ook chatapps zijn onder deze 

categorie geschaard. Na deze categorie komen sociaalnetwerksites het meeste voor (37,5%). 

Tabel 1. Aantal casussen per type online platform 

Type platform Aantal casussen 

Instant messaging diensten 24 

Sociaalnetwerksites 15 

Advertentiewebsites 3 

Betaalplatformen 2 

Identificatiediensten 1 

3.2 In welke branches zijn online platformen ingezet in relatie tot arbeidsuitbuiting? 

Type en omvang branches 

Voor de 90 registraties die toebehoren aan de 40 unieke casussen is nagegaan in welke 

branche de arbeidsuitbuiting heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn tien verschillende branches 

geïdentificeerd. In Grafiek 2 is te zien dat de branche waarin online platformen het vaakst een 

rol hebben gespeeld bij arbeidsuitbuiting de schoonmaakbranche betreft (24% van de 40 

casussen), gevolgd door de bouw (20%) en horeca (18%). Specifiek voor de horecabranche 

geldt dat de betreffende registraties overwegend zien op het Chinese online platform WeChat. 

De horecabedrijven in kwestie zijn Aziatische restaurants waar Chinezen te werk zijn gesteld. 

Een voorbeeld van de inzet van online platformen in relatie tot arbeidsuitbuiting in de 

5 WeChat is een online sociaal netwerk en chatapp van het Chinese bedrijf Tencent. Het is een app met verschillende 
functies waaronder chatten, bellen en het overboeken van geld. Binnen de Chinese gemeenschap is WeChat het 
dominante online communicatiemiddel. 
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schoonmaakbranche ziet op een persoon die woonachtig was in een asielzoekerscentrum en 

via WhatsApp opdracht kreeg om medebewoners naar schoonmaakklussen te vervoeren. 

Grafiek 2. Aantal onderzoeken per branche 

Chinese bemiddelingsbureaus 

Uit de registraties blijkt dat de Chinese slachtoffers veelal via een bemiddelingsbureau uit China 

bij een Aziatisch restaurant in Nederland tewerk zijn gesteld. De slachtoffers zijn in China in 

contact gekomen met een bemiddelingsbureau dat optrad als tussenpersoon door op basis van 

een match contactgegevens van werkgevers en werknemers uit te wisselen. Vervolgens vond 

vrijwel altijd via WeChat communicatie plaats tussen beiden, voordat de werknemer in 

Nederland arriveerde. De wijze waarop de Chinese slachtoffers met de bemiddelingsbureaus in 

contact zijn gekomen, is niet bekend. Uit interviews met verbalisanten van de NLA blijkt dat 

Chinese slachtoffers niet veel willen vertellen over de bemiddelingsbureaus, vermoedelijk 

omdat hun familieleden en kennissen vaak bij dergelijke bemiddelingsbureaus betrokken zijn.  

Uitzendbureaus 

In de Monitor arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling 2020-2021 van de NLA (2022) wordt 

gesteld dat uitzendbureaus veelvuldig voorkomen in meldingen van arbeidsuitbuiting. De 

misstanden binnen deze branche zijn ook formeel onderkend, zo blijkt uit een Kamerbrief van 

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 145863). Experts stellen dat 

uitzendbureaus veelvuldig aan werving doen via online advertenties. Nederlandse 

uitzendbureaus zouden voornamelijk Europese slachtoffers online werven en in Nederland 

tewerkstellen. In de 90 registraties is vijf keer vastgelegd dat een slachtoffer van 

arbeidsuitbuiting via een Nederlands uitzendbureau tewerk is gesteld, in diverse branches. 

Volgens experts kan het lage aantal van vijf registraties worden verklaard doordat de 

complexiteit om een uitzendbureau aan te pakken in het kader van arbeidsuitbuiting, doorwerkt 

in de wijze waarop de NLA meldingen van misstanden bij uitzendbureaus in behandeling neemt. 
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3.3 In welke fasen van arbeidsuitbuiting vervullen online platformen een rol? 

Voor de 90 registraties die toebehoren aan de 40 casussen is nagegaan in welke fase van 

arbeidsuitbuiting de geïdentificeerde 15 online platformen zijn ingezet. Het barrièremodel 

arbeidsuitbuiting, dat het hele uitbuitingsproces beslaat, is daarbij als uitgangspunt genomen. 

De rol van online platformen in de verschillende fasen van arbeidsuitbuiting: 

1. Werving – rekruteren via online advertenties of persoonlijke berichten;

2. Entree6 – online hulp bieden bij het regelen van verblijfsdocumenten en vervoer;

3. Huisvesting – via online platformen regelen van huisvesting;

4. Identiteit – digitaal bezit van identiteitsgegevens en -bewijzen van slachtoffers;

5. Binding – digitale dreigende berichten sturen;

6. Arbeid – digitale communicatie over arbeid gerelateerde zaken zoals werktijden;

7. Financieel gewin – digitale betaling van buitenproportionele bemiddelings- en facilitaire

kosten.

Tabel 2 laat zien dat de vijftien geïdentificeerde online platformen het vaakst zijn ingezet in de 

wervingsfase. In 23 casussen (57,5% van de 40 casussen) zijn online platformen geregistreerd 

in relatie tot het rekruteren van slachtoffers voor arbeid via advertenties en/of persoonlijke 

berichten. Ook in de fase arbeid worden online platformen relatief vaak ingezet (35%).  

Tabel 2. Aantal casussen per fase van arbeidsuitbuiting 

Fase Aantal casussen 

Werving 23 

Entree 7 

Huisvesting 8 

Identiteit 5 

Binding 9 

Arbeid 14 

Financieel gewin 4 

In Tabel 3 op de volgende pagina is per fase van het barrièremodel arbeidsuitbuiting 

weergegeven welk type platform in hoeveel casussen is geregistreerd. Wat daarbij in het oog 

springt, is dat de instant messaging diensten en sociaalnetwerksites in bijna alle fasen van 

arbeidsuitbuiting een rol spelen, terwijl de overige typen platformen in slechts enkele fasen 

voorkomen. Vermoedelijk komt dit door de brede toepasbaarheid van instant messaging 

diensten en sociaalnetwerksites, waarop verschillende (openbare en privé-) groepen bestaan 

waar vraag en aanbod bij elkaar komt en veel informatie wordt gedeeld. In Tabel 4 in Bijlage 1 is 

weergegeven welke specifieke platformen in relatie tot de verschillende fasen zijn vastgelegd. 

6 Naast het inreizen in Nederland wordt in dit onderzoek onder ‘entree’ ook het reizen binnen Nederland verstaan. 
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Tabel 3. Aantal casussen per fase van arbeidsuitbuiting en type platform 

Type platform 

Fase van 
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Werving 6 13 4 

Entree 5 1 1 

Huisvesting 4 4 

Identiteit 4 1 

Binding 7 2 

Arbeid7 14 2 1 

Financieel gewin 3 1 1 

Werving 

Hoewel in de wervingsfase van arbeidsuitbuiting online platformen het vaakst worden ingezet, 

lijkt op basis van de registraties de werving van slachtoffers niet grootschalig online plaats te 

vinden. Het rekruteren via online advertenties of persoonlijke berichten is immers slechts in 23 

(6%) van de 369 casussen naar arbeidsuitbuiting vastgelegd. Dit komt overeen met de 

conclusie van de Monitor arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling van de NLA (2022) dat in 

onderzoeken naar arbeidsuitbuiting geen grootschalige werving via internet zichtbaar is. Bij de 

geïnterviewde experts bestaat ook het beeld dat er vaker via-via wordt geronseld dan online. 

In het grootste deel (65%) van de 23 casussen waarin online platformen zijn ingezet voor de 

werving van slachtoffers, gaat het om berichten op Facebook en doorgestuurde advertenties in 

WhatsApp-groepen. In interviews is door experts benadrukt dat dit een veelvoorkomende 

modus operandi bij online werving is. Ook de door experts genoemde platformen Instagram, 

Snapchat, TikTok, Viber en YouTube zouden voornamelijk worden ingezet om personen te 

werven, specifiek door het verspreiden van misleidende advertenties (advertenties met onjuiste 

informatie). Zo blijkt uit een interview dat er TikTok-video’s in omloop zijn waarin een oproep 

wordt gedaan om in Nederland te komen werken. In deze korte filmpjes wordt een onrealistisch 

beeld geschetst van de werksituatie in Nederland. Bovendien kennen slachtoffers van 

arbeidsuitbuiting over het algemeen hun rechtspositie niet, waardoor ook oplichting op de loer 

ligt. Zo staat in sommige online advertenties vermeld dat er voor een bedrag van duizenden 

euro’s een werkvergunning kan worden verkregen, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. 

Uit de interviews komt daarnaast naar voren dat er bij werving voor arbeidsuitbuiting drie typen 

slachtoffers te onderscheiden zijn: Europese slachtoffers, Nederlandse slachtoffers met een 

verstandelijke beperking en derdelanders. De enige categorie waarbij de inzet van online 

platformen duidelijk zichtbaar is, zijn Europese slachtoffers. Volgens de geïnterviewde experts 

lijkt enkel deze categorie online te worden geworven. Deze slachtoffers worden meestal via 

7 Het aantal in de kolom arbeid telt op naar 17. Dit komt niet overeen met Tabel 2 waarin over 14 casussen wordt 
gesproken. Dit komt doordat in sommige casussen meerdere platformen zijn ingezet in de fase arbeid. Dus er zijn 
weliswaar 14 casussen waarin in relatie tot de fase arbeid een online platform is ingezet, maar enkele keren zijn dit 
verschillende platformen in één casus geweest, waardoor het totaal uitkomt op 17. 
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Nederlandse uitzendbureaus tewerkgesteld. Daarbij ontstaan vaak klachten over de door de 

uitzendbureaus geregelde huisvesting.8 Bij Nederlandse slachtoffers met een verstandelijke 

beperking spelen online platformen meestal geen rol in de werving, omdat werkgever 

en werknemer elkaar vaak al kennen. Ook bij derdelanders spelen online platformen veelal 

geen rol bij de werving voor arbeidsuitbuiting. Deze slachtoffers worden over het algemeen 

in het land van herkomst via persoonlijke netwerken of bemiddelingsbureaus geworven.  

Binding 

In de bindingsfase van arbeidsuitbuiting worden online platformen ingezet door werkgevers die 

via deze platformen (voornamelijk Facebook en Whatsapp) berichten sturen waardoor 

werknemers zich bedreigd voelen. Uit de registraties wordt vaak niet duidelijk wat deze 

bedreigingen precies inhouden. Als voorbeeld kan op basis van de Monitor arbeidsuitbuiting en 

ernstige benadeling van de NLA (2022) worden gesteld dat werkgevers soms dreigen met 

verantwoordelijkheid voor het lot van andere werknemers als het slachtoffer zou vertrekken. In 

één casus die uit de registraties naar voren komt, is sprake van een slachtoffer dat via Facebook 

met de belofte van een schijnhuwelijk naar Nederland is gekomen om daar te kunnen werken. 

Eenmaal in Nederland is hij door de verdachten in huis genomen en uitgebuit. Na zijn vertrek 

bleven zij hem via Facebook voortdurend bedreigen, om te voorkomen dat hij aangifte zou doen. 

Overige fasen 

Over de overige fasen is minder contextuele informatie geregistreerd en hebben ook de 

geïnterviewde experts weinig informatie kunnen verstrekken. In de fase entree betreft de inzet 

van online platformen hoofdzakelijk het digitaal versturen van documenten rondom het regelen 

van een verblijfsvergunning en het digitaal versturen van bus- of treintickets. Eenmaal is 

vastgelegd dat het vervoer van een slachtoffer naar Nederland online is geboekt via een 

carpoolbedrijf. Met betrekking tot huisvesting ziet de inzet van platformen vooral op afspraken 

over huurgelden. In de fase identiteit zijn platformen voornamelijk ingezet voor het delen van 

persoonsgegevens met en het versturen van documenten naar de werkgever. In één geval is 

sprake van een begeleider die met de DigiD van het slachtoffer formulieren voor een inschrijving 

bij de KvK heeft ingevuld. In de fase arbeid betreft het overwegend chatgesprekken over 

werktijden en werkinstructies. In de fase financieel gewin ziet de inzet van online platformen 

hoofdzakelijk op communicatie tussen werkgever en werknemer over terugbetalingen en 

salaris. Daarbij komt WeChat eenmalig naar voren als platform voor het uitvoeren van financiële 

transacties. In deze casus gaat het om het betalen van bemiddelingskosten. Door experts is 

meerdere malen gesteld dat het gebruikelijk is dat betaalapps worden ingezet voor 

geldtransacties, zoals het betalen van boetes en het terugbetalen van salaris aan de werkgever. 

8 Europese wetgeving verplicht werkgevers die werknemers naar Nederland halen ook voor huisvesting te zorgen. 
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4. Conclusie

Het EMM heeft met dit onderzoek beoogd inzicht te geven in de wijze waarop online platformen 

een rol spelen in relatie tot arbeidsuitbuiting. Dit is onderzocht door registraties van de politie, 

de KMar en de NLA te analyseren, interviews af te nemen met experts en literatuuronderzoek 

uit te voeren. De onderzoeksperiode is 1 januari 2021 tot 1 april 2022.  

Het aantal registraties waaruit blijkt dat een online platform een rol heeft gespeeld in één of 

meerdere fasen van arbeidsuitbuiting is relatief klein. Van de 3.135 registraties 

arbeidsuitbuiting, die bij 369 unieke casussen behoren, zijn er 90 registraties waarin de inzet 

van online platformen bij arbeidsuitbuiting is onderkend, in 40 casussen. In de 90 registraties 

zijn in totaal 15 unieke platformen geïdentificeerd. Deze kunnen worden onderverdeeld in vijf 

typen platformen: instant messaging diensten, sociaalnetwerksites, advertentiewebsites, 

betaalplatformen en identificatiediensten. Het type platform dat veruit het meeste voorkomt, 

betreft instant messaging diensten (WhatsApp en WeChat) en sociaalnetwerksites 

(Facebook). Deze platformen hebben gemeen dat er verschillende (openbare en privé-) 

groepen zijn waarin veel informatie wordt gedeeld en waar vraag en aanbod bij elkaar komen. 

In dit onderzoek zijn tien verschillende branches geïdentificeerd waarin online platformen een 

rol hebben gespeeld in relatie tot arbeidsuitbuiting. De meest voorkomende branche betreft de 

schoonmaakbranche, gevolgd door de bouw en de horeca. Specifiek in de horecabranche (dit 

betreft Aziatische restaurants waar Chinezen tewerk zijn gesteld) wordt overwegend gebruik 

gemaakt van het Chinese platform WeChat. Slachtoffers zijn met behulp van een 

bemiddelingsbureau in China via WeChat in contact gekomen met hun werkgever in Nederland. 

Online platformen worden in relatie tot arbeidsuitbuiting het vaakst ingezet in de fase werving, 

gevolgd door arbeid. Bij werving gaat het om het rekruteren van personen via advertenties en/of 

persoonlijke berichten. Van de drie categorieën slachtoffers van arbeidsuitbuiting, zijn 

Europese slachtoffers de enige categorie waarbij online platformen een zichtbare rol spelen in 

de fase van werving door Nederlandse uitzendbureaus. Het gebruik van online platformen in de 

fase arbeid betreft voornamelijk chatgesprekken tussen werkgevers en slachtoffers over 

werktijden en -instructies. Instant messaging diensten en sociaalnetwerksites spelen in bijna 

alle fasen van arbeidsuitbuiting een rol, de overige typen platformen slechts in enkele fasen. 

Het online werven van slachtoffers komt slechts in zes procent van het totaal aantal unieke 

geregistreerde casussen van arbeidsuitbuiting naar voren. Uit interviews met experts blijkt dat 

online werving door middel van misleidende advertenties via platformen als Instagram, 

Snapchat, TikTok, Viber en YouTube een veelvoorkomende werkwijze is. Dat deze platformen 

niet voorkomen in de registraties geeft aan dat online werving vaker plaatsvindt dan wordt 

geregistreerd. Zonder nader onderzoek kan echter niet worden vastgesteld of online werving 

door middel van een misleidende advertentie daadwerkelijk tot arbeidsuitbuiting heeft geleid. 
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5. Aanbevelingen

Aanbeveling 1: Registreer en onderzoek eenduidig de rol van online platformen 

Uit de registraties komt geen grootschalige online werving ten aanzien van arbeidsuitbuiting 

naar voren, maar volgens experts is werving via misleidende online advertenties een 

veelvoorkomende modus operandi. Dit kan worden onderkend door in intakegesprekken 

standaard te vragen in hoeverre en op welke wijze online platformen een rol hebben gespeeld 

in relatie tot de uitbuitingssituatie. Het toevoegen van deze standaardvraag past in de wens van 

de NLA om meer focus te leggen op de intakefase, met het doel om vluchtig bewijsmateriaal 

eerder te onderkennen en veilig te kunnen stellen. Daarbij is het ook van belang om informatie 

over de inzet van online platformen eenduidig te registreren en op zodanige wijze dat op de 

platformen in kwestie ondersteunend bewijs kan worden gezocht. Door ook tijdens de volgende 

onderzoeksfasen de rol van online platformen in de verschillende fasen van arbeidsuitbuiting 

eenduidig vast te leggen, bijvoorbeeld in het kader van beslaglegging van digitale 

gegevensdragers, kan meer richting worden gegeven aan de aanpak van arbeidsuitbuiting. 

Aanbeveling 2: Waarschuw voor misleidende online advertenties 

Op online platformen is sprake van advertenties die onjuiste informatie bevatten over werken 

in Nederland. Volgens experts worden dergelijke misleidende advertenties veelvuldig onderling 

gedeeld via platformen als Instagram, Snapchat, TikTok, Viber en YouTube. Het adequater 

waarschuwen voor en het waar mogelijk offline halen van dergelijke advertenties kan worden 

ingezet als preventieve maatregel om werving te voorkomen. Experts hebben aangegeven dat 

landgenoten elkaar via reviews of actieve verspreiding van waarschuwingsberichten wel eens 

waarschuwen voor specifieke advertenties of personen. Er zijn ook slachtoffers die beklag doen 

in de online groepen waar ze in contact zijn gekomen met hun werkgever. Het is aan te bevelen 

dat online platformen en de betrokken overheids- en non-gouvernementele organisaties meer 

aandacht hebben voor het waarschuwen voor en het offline (laten) halen van (naar aanleiding 

van strafrechtelijk onderzoek aantoonbaar) misleidende online advertenties. 
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Bijlage 1. Fase van arbeidsuitbuiting per platform 

Tabel 4. Aantal casussen per platform en fase van arbeidsuitbuiting 
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Instant messaging diensten 

Whats- 

App (3) 

Whats-

App (2) 

Whats-

App (3) 

Whats-

App (3) 

Whats-

App (6) 

Whats- 

App (9) 

Whats- 

App (2) 

WeChat 

(1) 

WeChat 

(2) 

WeChat 

(1) 

WeChat 

(1) 

WeChat 

(4) 

WeChat 

(1) 

e-mail (1) e-mail (1) e-mail (1)

Telegram 

(1) 

Skype (1) 

Sociaalnetwerksites 

Facebook

(12) 

Facebook 

(4) 

Facebook 

(2) 

Facebook 

(2) 

Facebook 

(1) 

datingsite 

(1) 

Advertentiewebsites 

Chinees 

bemid-

delings-

bureau (1) 

aupair-

bedrijf (2) 

aupair-

bedrijf (1) 

uitzend-

bureau (1) 

carpool-

bedrijf (1) 

Identificatiediensten 

DigiD (1) 

Betaalplatformen 

Money 

Transfer 

bedrijf (1) 

WeChat 

(1)

https://www.aupairworld.com/
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