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Voorwoord 

 

Vóór 1 mei 2007 stelden malafide bemiddelaars een groot aantal werknemers uit de MOE-

landen en andere landen waarvoor een tewerkstellingsvergunning geldt, illegaal te werk. 

Vaak ging dit gepaard met andere malafide praktijken zoals het niet naleven van CAO-

afspraken over verloning, overtredingen van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandig-

hedenwet tot zelfs vormen van regelrechte uitbuiting. 

 

Het openstellen van de grenzen voor werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen 

(MOE-landen) vanaf 1 mei 2007 ging gepaard met verhitte discussies. Met name Poolse ar-

beidsmigranten zouden de Nederlandse arbeidsmarkt overspoelen en de  Nederlandse werk-

zoekenden verdringen. Inmiddels is dit een misvatting gebleken. De toevloed valt mee. Wel 

zijn de werknemers uit de MOE-landen hard nodig om arbeidsplekken te vullen. Uitzendon-

dernemingen vervullen een belangrijke rol in de bemiddeling van deze werknemers. 

 

Met het openstellen van de grenzen voor deze werknemers zijn de malafide praktijken ech-

ter niet opgehouden. Weliswaar mogen de MOE-landers hier nu werken en doen ze daartoe 

ook in toenemende mate een beroep op bonafide uitzendondernemingen, maar tevens zijn 

de malafide bemiddelaars blijven opereren. Illegale tewerkstelling door deze uitleners is er 

vooral nog van (kleinere aantallen) Roemenen en Bulgaren, maar bij de bemiddeling van de 

MOE-landers is nog steeds in ruime mate sprake van andere laakbare activiteiten.  

 

Research voor Beleid voerde in 2004 en 2006 in opdracht van de ABU onderzoek uit naar 

illegale tewerkstelling via malafide uitzendbureaus. Het huidige onderzoek – in opdracht 

van de SNCU - richt zich minder op illegale tewerkstelling, maar omvat het totaal aan mala-

fide praktijken waar werknemers van malafide uitleners mee te maken krijgen. Met behulp 

van een internetenquête en een reeks interviews komt een beeld tot stand van de belang-

rijkste veranderingen in malafide praktijken.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Hugo de Bondt onder begeleiding van ondergetekende. 

Wij willen graag alle instanties en personen bedanken die hebben meegewerkt aan dit on-

derzoek.  

  

 

Douwe Grijpstra 

Directeur Research voor Beleid 
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1 Inleiding en opzet van het onderzoek 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 

Uitzendondernemingen spelen een belangrijke rol in de bemiddeling van buitenlandse 

werknemers. Veel van deze uitzendingen gebeuren door de leden van de brancheorganisa-

ties ABU, NBBU en VIA. Een kleiner deel van deze buitenlandse uitzendkrachten werkt bij 

niet georganiseerde, maar wel bij de Kamers van Koophandel geregistreerde uitzendbu-

reaus. Een ander deel gaat via in het geheel niet geregistreerde bureaus aan de slag.  

De activiteiten van de niet-geregistreerde en een deel van de andere niet-georganiseerde 

bemiddelaars zijn vaak in strijd met de wet: van illegale tewerkstelling via overtreding van 

de arbeidstijdenwet en afdracht- en verloningsfraude tot regelrechte uitbuiting.  

 

Voor de bonafide uitzendondernemingen hebben deze malafide praktijken negatieve conse-

quenties. Door het ontduiken van wet- en regelgeving bevinden de malafide bemiddelaars 

zich niet op het ‘level playing field’, maar is er sprake van oneerlijke concurrentie. Behalve 

van oneerlijke concurrentie is sprake van imagoschade, voor de uitzendbranche, maar ook 

voor de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel. Daardoor kan het de toestroom van MOE-

landers doen opdrogen. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, en zeker in een groot 

aantal sectoren waarin uitzendondernemingen actief zijn, is dit geen wenselijke situatie. 

 

In opdracht van de ABU heeft Research voor Beleid al eerder onderzoek uitgevoerd naar il-

legale activiteiten op het gebied van arbeidsbemiddeling. De aantallen malafide bemidde-

laars zijn destijds, in 2004 en 2006, ingeschat op 5.000 tot 6.000. Sinds deze rapporten is 

er flink wat veranderd: 

 In 2004 was er nog geen sprake van grote tekorten op de arbeidsmarkt, in 2006 was de 

schaarste al in veel sectoren voelbaar. Op dit moment bevindt de werkgelegenheidsont-

wikkeling zich op een hoogtepunt en is er overal krapte op de arbeidsmarkt. Voor een 

deel is deze krapte opgevangen door buitenlandse werknemers, met name uit Polen. Zij 

verrichten werk in arbeidsintensieve sectoren zoals de land- en tuinbouw, vleesverwer-

kende industrie, bouw en groothandel. 

 In 2004 en in 2006 hadden de Polen en werknemers uit andere MOE-landen1 in de mees-

te gevallen nog steeds een tewerkstellingsvergunning nodig om hier te werken2. Per               

1 mei 2007 is de eis van een tewerkstellingsvergunning vervallen, zodat illegale tewerk-

stelling van werknemers uit deze landen per definitie niet meer voorkomt.  

 Tegelijkertijd heeft de pardonregeling ervoor gezorgd dat ook groepen asielzoekers die 

voorheen aangewezen waren op illegale tewerkstelling onbeperkt in ons land mogen 

werken.  

                                                        
1 Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen. 
2 Voor de Duitse Polen gold dat zij al langer zonder TWV aan de slag konden in Nederland, wat zij dan ook deden. 
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 Er is daarmee minder potentieel voor illegale tewerkstelling over. Werknemers uit Roe-

menië, Bulgarije en landen buiten de EU moeten nog wel in het bezit zijn van een te-

werkstellingsvergunning. Voor het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning moeten 

potentiële werknemers voldoen aan de zogenaamde arbeidsmarkttoets. Roemeense en 

Bulgaarse werknemers zoeken echter niet in dezelfde mate als Poolse werknemers een 

plek op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om culturele en geografische redenen zijn Roe-

menen, en in mindere mate Bulgaren, gericht op zuidelijke EU-lidstaten. Zo oefenen 

vooral Italië en Spanje een grote aantrekkingskracht op Roemenen uit. Bewoners van 

nog verder weg liggende landen blijven tot dusverre vaak in tussenliggende lidstaten 

van de EU (Polen, Duitsland) hangen. Voorts is er nog sprake van een ‘restcategorie’: 

voornamelijk werknemers uit landen die de EU omringen, zoals Marokko en Turkije, en 

bijvoorbeeld ook uitgeprocedeerde of afgewezen asielzoekers en familie van hier legaal 

verblijvende gastarbeiders. 
 

Binnen de Europese Unie geldt vrij verkeer van diensten en personen. Dienstverleners mo-

gen hier personen van binnen de EU te werk stellen zonder verdere vergunningen. Zij zijn 

wel gebonden aan de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de Wet 

arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga).  
 

Malafide bemiddeling 

Van illegale tewerkstelling is nu veel minder sprake, maar het openzetten van de grenzen 

heeft geenszins het einde betekend van malafide praktijken. Overtreding van de arbeidstij-

denwet, afdracht- en verloningsfraude en uitbuiting komen nog steeds voor, juist bij de 

niet georganiseerde of geregistreerde bemiddelaars.  
 

Malafide bemiddeling is niet altijd opzet. Er zijn uitzendbureaus die zich schuldig maken 

aan malafide bemiddeling uit onwetendheid, kortzichtigheid, nalatigheid of nonchalance. 

Het lijkt echter in veel grotere mate te gaan om bemiddelaars die zich moedwillig buiten de 

wet plaatsen en als doel hebben in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld te verdienen. 

De laatste groep is meestal niet geregistreerd als uitzendonderneming en niet aangesloten 

bij één van de brancheverenigingen. Deze groep is goed te vergelijken met de koppelbazen 

van weleer. Niet alleen grensoverschrijdende werkers, maar ook “gewone” uitzendkrachten 

kunnen met malafide bemiddelaars te maken krijgen. De praktijk leert wel dat de arbeids-

migranten nog steeds het meest benadeeld worden.  

Overigens staat malafide bemiddeling niet persé gelijk aan uitbuiting van werknemers in 

een minder fortuinlijke positie. Malafide gedrag kan ook plaats vinden zonder uitbuiting of 

andere vormen van benadeling van de uitzendkrachten. Het komt voor dat de bemiddelaar 

sociale premies en loonbelasting niet afdraagt, terwijl de werknemer daar niets van weet. 

1.2 Doel- en vraagstelling 

Malafide praktijken komen nog steeds voor en schaden de bonafide uitzendondernemingen. 

Dat is voor de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) reden geweest de vin-

ger aan de pols te houden en een nieuw onderzoek uit laten voeren.  

Dit onderzoek heeft de volgende doelstelling: 

Het in kaart brengen van malafide praktijken in de uitzendsector in Nederland aan de hand 

van informatie van ervaringsdeskundigen. 
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Meer in het bijzonder gaat het om: 

 het schatten van het aantal malafide bemiddelaars  

 het schatten van het aantal malafide bemiddelden  

 het beschrijven van de ontwikkeling van malafide bemiddelingen sinds het opengaan van 

de grenzen van de MOE-landen 

 het beschrijven van de typen malafide praktijken in bepaalde sectoren van de economie 

 het beschrijven van de herkomst van de werknemers die via malafide bemiddelaars aan 

de slag gaan 

 het inventariseren van oplossingsrichtingen. 

1.3 Werkwijze en verantwoording 

Het onderzoek is verricht in de maanden april tot en met juni van 2008. De opzet was als 

volgt:  

 Het onderzoek startte met deskresearch. Overigens zijn ook daarna nog de nodige do-

cumenten beschikbaar gekomen, die in het onderzoek zijn meegenomen. 

 Na de deskresearch is een internetenquête onder ruim 2.100 vestigingen van uitzendbu-

reaus uitgezet. Dit ging om zowel leden van de ABU als leden van de NBBU. Van de NBBU 

zijn alleen de hoofdvestigingen aangeschreven. Van de ABU zijn zoveel mogelijk alle in de 

markt actieve vestigingen aangeschreven. Er hebben 463 vestigingen (22%) deelgeno-

men aan de enquête.  

 In de enquête is gevraagd een schatting te maken van het aantal malafide bemiddelaars in 

het werkgebied van de betreffende vestiging, het aantal op malafide wijze bemiddelden en 

het malafide inleentarief. Vervolgens ging het erom of de verschillende soorten malafide 

praktijken, inclusief het totaal aan malafide bemiddeling, was toegenomen, gelijk gebleven 

dan wel afgenomen ten opzichte van 1 mei 2007. In de enquête is verder gevraagd naar 

de herkomst van de illegaal tewerkgestelde arbeidsmigranten, naar de sectoren van de 

economie waarin malafide bemiddeling het meeste voorkomt en welke malafide praktijken 

in welke sector voorkomen. Als laatste hebben de respondenten gereageerd op een aantal 

stellingen. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 4. 

 Vervolgens zijn interviews afgenomen bij vertegenwoordigers van uitzendbureaus verspreid 

over het land, van zowel de ABU en NBBU. Doelstelling van deze interviews was tweeledig:  

 Enerzijds nadere informatie krijgen over de gemaakte schattingen van de aantallen ma-

lafide uitzendbureaus, om de resultaten van de enquête beter te kunnen beoordelen.  

 Anderzijds is ook geïnformeerd naar de beste methoden om malafide gedrag tegen te 

gaan. Daartoe zijn vertegenwoordigers van uitzendondernemingen geïnterviewd, die 

in de enquête hebben aangegeven mee te willen werken aan een interview en over 

malafide praktijken vermeldenswaardigheden te vertellen te hebben. 

 Behalve met vertegenwoordigers van uitzendbureaus zijn ook interviews gehouden met 

vertegenwoordigers van SNCU, FNV, CNV, LBV, VIA, LTO en het Productschap Tuinbouw1.  

                                                        
1 In de bijlage is de lijst met organisaties bijgevoegd. 
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1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de verschillende vormen van malafide praktijken en de sectoren 

waarin deze praktijken voorkomen. Hoofdstuk 3 schat vervolgens de mate waarin malafide 

bemiddeling voorkomt en wat daarin de trends en ontwikkelingen zijn. Hoofdstuk 4 be-

schrijft mogelijke oplossingen voor malafide praktijken. Het slothoofdstuk vat de uitkom-

sten van dit onderzoek kort samen. 
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2 Soorten malafide praktijken en sectoren 

Dit hoofdstuk gaat over de soorten malafide praktijken. Daarmee beantwoordt het de vier-

de deelvraag van het onderzoek. Bij de beschrijving van malafide praktijken gaat het niet 

alleen om zaken die te maken hebben met de arbeid zelf, maar ook om andere vormen van 

uitbuiting waaraan malafide bemiddelaars zich schuldig kunnen maken. Daarbij gaat ook de 

aandacht uit naar de sectoren waarin malafide bemiddeling plaats heeft.  

2.1 Vormen van malafide praktijken 

In het onderzoek zijn de volgende vormen van malafide praktijken onderscheiden. 

Tabel 2.1 Vormen van malafide praktijken 

Vorm van malafide praktijk Omschrijving 

Illegale tewerkstelling Een arbeidsmigrant die in het bezit dient te zijn van een tewerkstel-

lingsvergunning (TWV), werkt zonder TWV 

Arbeidstijdenwet-fraude (ATW-fraude) Een werknemer wordt meer uren ingezet dan wettelijk is toegestaan 

Afdrachtfraude Een bedrijf of bemiddelaar draagt geen of te weinig loonbelasting 

en/of sociale verzekeringspremies af over het loon van de werknemer

Verloningsfraude De werknemer wordt niet conform de CAO van de bedrijfstak betaald 

Uitbuiting Tegen exorbitant hoge bedragen bieden bemiddelaars woonruimte, 

vervoersmogelijkheden en andere faciliteiten aan de werknemer aan.

  

Figuur 2.1 geeft weer van welke vormen van malafide praktijken de ondervraagde vestigin-

gen van uitzendondernemingen hinder ondervinden. 
 

Figuur 2.1 Soorten malafide praktijken volgens vertegenwoordigers  

van uitzendbureaus (N=202) 
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Bron: internetenquête onder uitzendvestigingen (Research voor Beleid) 
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Wanneer de media het over malafide bemiddeling hebben, zijn de thema’s vaak verlonings-

fraude en uitbuiting door middel van woonruimtevoorziening. De enquête bevestigt dat 

beeld in belangrijke mate. Van de respondenten zegt bijna 80% hinder te ondervinden van 

verloningsfraude. Daarna noemen de respondenten afdrachtfraude, uitbuiting door middel 

van woonruimtevoorziening en illegale tewerkstelling ongeveer even vaak. 

 

 

2.2 Fraude met verloning 

De vertegenwoordigers van uitzendbureaus stuiten het meest op verloningsfraude. Verlo-

ningsfraude raakt de bonafide ondernemer direct in de portemonnee. Op twee manieren 

kunnen bonafide uitzendbureaus erachter komen of er sprake is van verloningsfraude: 

 Het uitzendbureau krijgt bij een potentiële opdrachtgever een veel te laag geprijsde of-

ferte te zien van een onbekende concurrent. 

 Het uitzendbureau krijgt loonstroken te zien van voormalig werknemers van malafide 

bemiddelaars.  

 

Figuur 2.2 laat zien tegen welke tarieven malafide bemiddelaars volgens de vertegenwoor-

digers van uitzendbureaus offertes uitbrengen. 

Figuur 2.2 Geschat malafide inleentarief volgens vertegenwoordigers  

van uitzendbureaus (N=202) 
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Bron: internetenquête onder uitzendvestigingen (Research voor Beleid) 

 

Voor heel Nederland bedraagt het gemiddelde malafide inleentarief 16 euro. Specifiek zijn 

vier regio’s eruit gelicht om dit tarief in perspectief te plaatsen. De drie middelste kolom-

men zijn regio’s die zich kenmerken door relatief veel land- en tuinbouw. Bij de in deze 

sectoren verrichte arbeid gaat het om ongeschoold en arbeidsintensief werk. Kort gezegd, 

voor het werk in deze regio’s zijn er veel “handjes” nodig. De malafide tarieven in deze 

agrarische regio’s liggen opmerkelijk allemaal rond de 14 euro. De regio Rijnmond ken-

merkt zich door industrie en raffinaderijen. Hier is meer geschoolde arbeid nodig, hetgeen 

verklaart waarom de tarieven hier hoger liggen. Dit geldt in hoge mate ook voor de rest 

van het land. Het tarief in Rijnmond ligt op het landelijk gemiddelde. 
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De tarieven van de malafide bemiddelaars zijn lager dan die van bonafide bemiddelaars. 

Die beginnen iets beneden de 16 euro per uur1, maar liggen vaak (fors) hoger, met name 

voor vaklieden. De lagere malafide tarieven zijn alleen mogelijk door een of meerdere van 

de volgende handelwijzen: 

 het minimumloon te betalen, waar het CAO-loon van de uitzendbranche geldt 

 zich op andere punten niet te houden aan verloningsvoorschriften, bijvoorbeeld door 

stukloon te betalen 

 wel het minimum-CAO-loon te betalen, maar vervolgens de werknemers nooit een ver-

hoging geven, zelfs niet na de wettelijke periode 

 te verlonen op het niveau van andere landen, vaak het land van herkomst, waar de mi-

nimumlonen lager zijn of zelfs helemaal niet bestaan. Polen, maar ook Portugezen krij-

gen in dit geval lonen die nog eens vele procenten lager liggen dan wettelijk in Neder-

land is toegestaan 

 niet of nauwelijks sociale premies en loonbelasting af te dragen (zie paragraaf 2.3 eerste 

kopje).  

 vakantiedagen niet bij te houden of vakantiedagen met ziekteverlof te verrekenen en re-

serveringen niet bij te houden  

 het loon voor een paar maanden in te houden. De werknemer krijgt een voorschot voor-

dat hij of zij begint met werken en vervolgens wordt er na een paar maanden of zelfs 

helemaal niet meer betaald. 

 

De belangrijkste overtredingen die de SNCU constateert zijn2: 

 het onjuist of totaal niet toepassen van reserveringen voor vakantiedagen en vakantie-

geld, 

 het niet correct of volledig uitbetalen van netto-uurloon en uitkeringen inclusief vakan-

tiegeld en/of 

 geen uitbetaling van overuren of onregelmatigheidstoeslagen. 

 

Een apart geval is de verloning van 65+-ers. Deze groep mensen – het gaat hierbij trou-

wens om Nederlanders - valt niet meer onder de werknemersverzekering, waarvoor dus 

geen afdracht meer hoeft plaats te vinden. Sommige bemiddelaars houden de afdrachten 

wel in en steken die vervolgens in eigen zak. Ook vragen ze bijdragen voor verzekeringen, 

die niet voor personen ouder dan 65 jaar van toepassing zijn. Het risico van bedrijfsonge-

vallen of beroepsaansprakelijkheid is vervolgens wel voor de werknemer. 

                                                        
1 Op basis van interviews blijkt dat het tarief ongeveer twee keer het loon is. Het minimumloon is 7,83 euro 

per uur, dus het verwachte minimumtarief ligt iets boven de 15 euro.  
2 Persbericht SNCU ‘CAO-politie boekt succes in naleving van de CAO voor Uitzendkrachten’ persbericht SNCU 

19-06-2008, www.sncu.nl 
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2.3 Andere malafide praktijken 

Afdrachtfraude 

Afdrachtfraude komt in verschillende vormen voor. Elk uitzendbureau is verplicht loonbelas-

ting en sociale premies af te dragen. Malafide bemiddelaars die zich volstrekt buiten de wet 

plaatsen dragen niets af of alleen voor een fictief klein personeelsbestand. Andere malafide 

bemiddelaars dragen af over een sterk gereduceerd loon, bijvoorbeeld door eerst de kosten 

van woonruimte van het salaris af te trekken. Weer andere malafide bemiddelaars verlonen 

laag, maar vullen vervolgens het loon aan met fictieve kilometervergoedingen. Zowel bij 

uitbuiting van zwakke werknemers als bij belastingontduikend verlonen van schaarse en 

gewilde vaklieden komt afdrachtfraude voor.  

 

Woonruimtevoorziening 

Vooral malafide bemiddelaars die vanuit de thuislanden van de arbeidsmigranten werken, 

bedienen zich vaak van ‘package deals’ waarbij ze ook zorg dragen voor onder andere de 

huisvesting van de werknemers. Die huisvesting is vervolgens vaak niet op orde en/of veel 

te duur. In de media zijn verhalen bekend over vele matrassen op één kamer en faciliteiten 

die met veel mensen tegelijk gedeeld moeten worden.  

Niet alleen krijgen werknemers uit de MOE-landen hierdoor een slechte behandeling, maar 

ook leveren deze malafide praktijken oneerlijke concurrentie op. Over het aanbieden van 

woonruimte stellen de ABU- en NBBU-CAO het volgende:  

 

“De uitzendonderneming zal ervoor zorgdragen dat de uitzendkracht tegen redelijke kosten 

redelijk wordt gehuisvest overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake. De uitzend-

onderneming beoogt geen winst te maken op de huisvesting van de uitzendkracht.”1  

 

Tot de bedoelde wettelijke voorschriften behoren ook gemeentelijke voorschriften. Uit de 

interviews blijkt dat in de interpretatie van bonafide uitzendbureaus de combinatie van de-

ze regels betekent dat niet meer dan twee mensen op een kamer mogen worden geplaatst. 

 

Uitbuiting door woonruimtevoorziening gebeurt op drie manieren, die naast elkaar kunnen 

voorkomen: 

 De kosten van de woonruimte worden van het brutoloon afgetrokken en loonbelasting en 

premies worden over dat verminderde bedrag afgedragen. 

 In een huis worden meer mensen geplaatst dan wettelijk is toegestaan. Malafide bemid-

delaars plaatsen vier of meer mensen op een kamer of verhuren bedden dubbel. 

 De ingehouden huurtarieven staan niet in verhouding tot het gebodene.  

 

De malafide bemiddelaar houdt op deze wijze veel geld over, zeker wanneer hij ook nog als 

huisjesmelker optreedt. Bonafide ondernemers, die wel op correcte wijze huisvesting aan-

bieden, ondervinden op deze manier een substantieel en oneigenlijk concurrentienadeel. 

Bovendien bekommert de malafide bemiddelaar zich doorgaans niet om gemeentelijke ver-

ordeningen en de leefbaarheid in verpauperde wijken. Slechte en overbezette woonruimte 

voor MOE-landers zorgt voor meer problemen in toch al kwetsbare wijken in de grote ste-

den en daarbuiten. Dat leidt vervolgens weer tot imagoschade voor de branche én voor de 

Polen die zo hard nodig zijn in de branche. De malafide praktijk van uitbuiting door woon-

                                                        
1 Zie bijvoorbeeld: ABU CAO 2004-2009, Bijlage IV (2). 
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ruimtevoorziening schaadt niet dus alleen de betrokken werknemers en bonafide bemidde-

laars, maar ook de uitzendbranche en de samenleving als geheel. 

 

Illegale tewerkstelling  

Illegale tewerkstelling betreft voornamelijk Roemenen en Bulgaren. Meer dan de helft van 

de responderende vertegenwoordigers van uitzendbureaus noemt Roemenië en Bulgarije als 

land van herkomst van illegaal tewerkgestelden. Overigens komen Roemenen en Bulgaren 

in veel kleinere getale naar Nederland dan de Polen voor hen.  

Hoewel Roemenië aanzienlijk meer inwoners heeft, is het aantal Bulgaren dat naar Neder-

land komt groter dan de groep Roemenen: 

 Roemenen kiezen door de taal en cultuur meestal voor Spanje en Italië. De grootste 

groep in het buitenland verblijvende Roemenen woont in Italië.  

 Bulgaren zijn voor een flink deel Turkse Bulgaren, die door de aanwezigheid van Turks-

sprekenden sneller geneigd zijn naar Nederland te komen. 

Soms gaat de bemiddeling van deze groep Turkse Bulgaren gepaard met witwaspraktijken. 

 

ATW-fraude, uitbuiting vervoer en uitbuiting anders. 

 Overtreding van de arbeidstijdenwet (ATW) is ook aan de orde. Lange werkdagen zijn in 

de malafide bemiddeling geen uitzondering. Dit speelt vooral in de agrarische sector in 

de oogsttijd. De vertegenwoordigers van de uitzendbureaus zien dit vooral als bijkom-

stigheid bij andere malafide praktijken. Belangrijker is dat deze overuren regelmatig ook 

niet worden uitbetaald. 

 Uitbuiting op het gebied van vervoer komt ook voor. Er worden dan hoge kosten gere-

kend voor het vervoer vanuit het woonland naar Nederland, die vervolgens vaak op on-

doorzichtige wijze met het loon worden verrekend. Dit verschijnsel is lastig waar te ne-

men. Dit komt onder meer vanwege het ontbreken van schriftelijke bewijzen en vanwege 

de geïsoleerde positie van de werknemer. 

 De malafide bemiddelaar heeft er belang bij de werknemer afgezonderd te houden. Die 

komt zo niet te weten wat er in Nederland gebruikelijk is op het gebied van verloning, 

arbeidstijden en huisvesting. De malafide bemiddelaar zorgt voor het vervoer vanuit het 

land van herkomst, voor het onderkomen en voor het dagelijks vervoer van de woonplek 

naar de werkplek. Deze afgeslotenheid van het normale dagelijkse leven kan leiden tot 

ongewenste excessen, zoals overmatig drankgebruik of agressie en geweld. Het spreekt 

bijna voor zich dat de isolatie vooral werkt in het geval van MOE-landers. Dit komt om-

dat zij de taal, gebruiken en hun rechten als werknemers alhier niet of zeer beperkt 

kennen. 



16 

2.4 Malafide praktijken naar sector 

Figuur 2.3 geeft weer in welke sectoren volgens de vertegenwoordigers van de uitzendbu-

reaus malafide praktijken het meest voorkomen.  

 

Figuur 2.3 Sectoren waarin malafide praktijken het meest  

 voorkomen (N=176) 
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Bron: internetenquête onder uitzendvestigingen (Research voor Beleid) 

 

Volgens de vertegenwoordigers van uitzendondernemingen komen malafide praktijken zeer 

veel voor in de land- en tuinbouw. Daarna volgen de bouwnijverheid, de vleesverwerkende 

industrie, de schoonmaakbranche en de metaalindustrie. Ook transport en logistiek, de ho-

reca en de overige industrie worden door meer dan 10 procent van de respondenten ge-

noemd.   

 

Volgens de respondenten is in alle genoemde sectoren verloningsfraude de meest voorko-

mende malafide praktijk. Uitbuiting door woonruimtevoorziening wordt in de meeste secto-

ren als een veel voorkomende malafide praktijk genoemd. De frequentie van andere mala-

fide praktijken varieert per sector (zie de tabel in bijlage 1). Dat alle malafide praktijken 

gezamenlijk voorkomen, wordt – variërend per sector - door 20% tot 33% van responden-

ten aangegeven. 

 

Land- en tuinbouw 

Malafide praktijken komen het meest voor in de land- en tuinbouw. De land- en tuinbouw is 

van oudsher de sector waarin uitzendbureaus het meest actief waren in de (bonafide én 

malafide) bemiddeling van MOE-landers. Dat lijkt voor de ABU-leden die actief zijn met 

MOE-landers nog steeds het geval. ABU-leden zeggen in het meest recente Onderzoek Uit-

zendmigranten in Nederland 2008 (mei 2008) dat terugloop van het aantal MOE-landers 

met name in de land- en tuinbouw voor problemen in de personeelsvoorziening zal zorgen. 

Ook wijzen zij regio’s met veel land- en tuinbouw aan als de regio’s waarin ze de meeste 

MOE-landers bemiddelen. Opvallend is overigens dat het Westland in dit rijtje regio’s met 

veel bemiddelde MOE-landers ontbreekt. 
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De VIA zegt dat haar leden moeilijk zaken kunnen doen in de agrarische sector. Maar 8% 

van de VIA-leden bemiddelt in de land- en tuinbouw. Oorzaak hiervan vormen de lage ta-

rieven die prijsbrekers aanbieden. 

 

Daarbij gaat het hoogstwaarschijnlijk om bemiddelaars die malafide gedrag vertonen. De 

land- en tuinbouwsector heeft vaak kenmerken die bevorderlijk zijn voor malafide praktijken: 

 Seizoensarbeid, kortstondige opdrachten en dan weer weg 

 Lange dagen om de oogst van het land te halen 

 Veel handmatig en ongeschoold werk 

 Lichamelijk zware arbeid 

 De loonkosten maken verreweg het grootst gedeelte uit van de kostprijs van het product 

(80%-90%)1. 

 

Tel hierbij op de opgedane ervaring met bureaus, die voor 1 mei 2007 op grote schaal 

mensen illegaal tewerkstelden en zo de reputatie hebben snel en goedkoop personeel te 

kunnen leveren, en het resultaat is te verklaren dat juist in deze sector malafide praktijken 

voorkomen.   

 

Malafide arbeid gebeurt niet alleen in de kassen of op het land. Werkzaamheden eromheen, 

zoals werk op de veiling, inpakwerkzaamheden of het maken van bloemboeketten kunnen 

ook via malafide bemiddelaars gebeuren. Een complicerende factor is dat het voor inspec-

tiediensten moeilijk is controles uit te oefenen op veilingterreinen2.  

Uit eerder onderzoek is ook gebleken dat in de groothandel malafide bemiddelaars vaak 

staan ingeschreven als inpak- of ompakonderneming. Ze nemen dan de hele klus aan, maar 

de toegevoegde waarde bestaat vooral uit mensenwerk, vaak uitgevoerd door MOE-landers. 

 

Bouwnijverheid 

In de bouw vallen twee dingen op: 

 De bouw kent veel ZZP-ers. Deze werknemers zijn formeel niet in loondienst, maar leve-

ren diensten. In veel gevallen gaat het echter om schijnzelfstandigheid. De schatting is 

dat 80% van de Polen in de bouw werkt als ZZP-er3.  

 De bouw oefent aantrekkingskracht uit op MOE-landers die eerder in de andere sectoren 

werkzaam waren, zoals de glastuinbouw. MOE-landers kunnen in de bouw meer verdie-

nen dan elders in sectoren met zware arbeid. De krapte op de arbeidsmarkt is een steun 

in de rug. 

 

Vleesverwerkende industrie  

De vleesverwerkende industrie is een sector waar veel uitzendkrachten vaak on- of laagge-

schoold werk doen. Ook werkt de sector veel met buitenlanders. Dat zou bevorderlijk kun-

nen zijn voor activiteiten van malafide bemiddelaars. De responderende vestigingsmana-

gers zetten deze sector dan ook op de derde plaats als het gaat om het veel voorkomen 

van malafide praktijken. Volgens de vakbonden kan malafide bemiddeling in de vleesver-

werkende sector geen grote rol spelen.  

                                                        
 1 Schatting van de loonkosten vertegenwoordigd in de prijs op basis van interviews met informanten.  
 2 Veilingterreinen zijn eigen terrein. Daarbij is niet of nauwelijks vast te stellen bij welk bedrijf of welke instan-

tie een werknemer hoort die zich op het veilingterrein bevindt.  
 3 Berg, N. van den, Brukman, M., Rij, C. van, De Europese grenzen verlegd. Evaluatie flankerend beleid vrij 

verkeer van werknemers MOE-landen, Regioplan, Amsterdam, juni 2008, 1-96, 18, 75. 
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Zij noemen daarvoor de volgende argumenten: 

 Deze sector is sterk gelieerd aan de veeteelt, waar malafide bemiddeling geen groot 

aandeel heeft. 

 In tegenstelling tot land- en tuinbouw is er veel minder seizoensgebonden arbeid en zijn 

er meer vaste dienstverbanden.  

 Het Register Inleenarbeid Vleessector (RIV) registreert bedrijven die zich houden aan 

wet en CAO. Bij het RIV zijn 276 uitleenorganisaties aangesloten, waaronder veel leden 

van de ABU, NBBU en VIA. 

 

Schoonmaak 

In de schoonmaak is volgens de geënquêteerde vestigingsmanagers verloningsfraude de 

meest voorkomende malafide praktijk. Die is echter slecht zichtbaar, omdat het schoon-

maakbedrijf officieel een dienst biedt. Het werk bestaat voornamelijk uit fysieke arbeid. De 

verloning van deze arbeid is moeilijk waar te nemen.  

Een bekende constructie is dat een schoonmaakbedrijf voor een vaste som een pand of ver-

dieping (“object”) schoonmaakt, terwijl de bewoner of beheerder van dat object weet dat 

prijs te laag is. Vaak in samenhang hiermee komt het voor dat bij het schoonmaakbedrijf 

één persoon op de loonlijst staat voor het betreffende object, terwijl in de praktijk verschil-

lende (soms illegaal in Nederland verblijvende of te jonge) familieleden of kennissen mee-

werken. 

 

Industrie, transport en logistiek en overige 

In de rest van de industrie (metaal e.d.) en in de transport en logistiek werken ook grote 

aantallen uitzendkrachten, waaronder een de laatste jaren groeiend aantal MOE-landers. 

Blijkbaar ervaren vestigingsmanagers van uitzendondernemingen, die in deze sectoren ac-

tief zijn, nog steeds concurrentie van malafide bemiddelaars. Uit de vervolginterviews komt 

wel het beeld naar voren, dat de greep van malafide bemiddelaars op deze sectoren aan 

het verslappen is. Vanwege de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt worden in het 

bijzonder beter geschoolde arbeidsmigranten minder afhankelijk van malafide bemidde-

laars.  

 

Horeca 

In de horeca bestaat nog steeds vrij veel illegale tewerkstelling, maar dat gebeurt meestal 

zonder tussenkomst van malafide bemiddelaars. Veel Chinezen en werknemers uit het Mid-

den-Oosten zijn in de keukens aan te treffen. Zij komen aan hun baan via het eigen net-

werk en niet via het netwerk van een bemiddelaar. Als er nog wel sprake is van malafide 

bemiddeling, dan gaat het om levering van keukenpersoneel uit de MOE-landen voor grote-

re horecaketens. 

 

Conclusie 

 Verloningsfraude en uitbuiting door woonruimtevoorziening zijn de meest voorkomende 

malafide praktijken.  

 Er is nog steeds sprake van illegale tewerkstelling, vooral van Bulgaren en Roemenen. 

 De sectoren die het meest te maken hebben met malafide bemiddeling zijn de land- en 

tuinbouw en de bouwnijverheid. Het verschijnsel speelt ook in sectoren en branches 

waar tuinbouw- en overige agrarische producten worden verwerkt. 
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3 Omvang van en trends in de illegale 
arbeidbemiddeling 

In dit hoofdstuk gaat het om de eerste drie van de zes doelstellingen van het onderzoek 

zoals geformuleerd in paragraaf 1.2: 

 het schatten van het aantal malafide bemiddelaars  

 het schatten van het aantal malafide bemiddelden  

 het beschrijven van de ontwikkeling van malafide bemiddelingen sinds het opengaan van 

de grenzen van de MOE-landen. 

3.1 Aantallen malafide bemiddelden 

Om een indruk te krijgen van het aantal personen dat jaarlijks te maken heeft met malafi-

de praktijken van bemiddelaars bezien we eerst beschikbare cijfers over en indicatoren 

voor de omvang van malafide bemiddelingen. Die zijn er in verschillende soorten: 

 cijfers over illegale tewerkstelling, voor en na 1 mei 2007 

 cijfers over het aantal in Nederland wonende MOE-landers 

 cijfers over de aantallen (bonafide) bemiddelde MOE-landers 

 controleresultaten van handhavende instanties, gegevens van de SNCU en indicaties van 

vakbonden. 

 

3.1.1  Illegale tewerkstelling  

Hoewel de omvang van de illegale tewerkstelling sinds 1 mei 2007 met de openstelling van 

de grenzen voor MOE-landers flink is teruggelopen, is het aantal illegale tewerkstellingen 

van voor die datum een indicator voor malafide praktijken daarna. Illegale tewerkstelling 

gaat immers vaak gepaard met andere malafide praktijken. Bemiddelaars die voor 1 mei 

2007 MOE-landers illegaal tewerkstelden, zijn vaak daarna dezelfde mensen of groepen blij-

ven bemiddelen, waarbij ze hun andere malafide praktijken gewoon in stand hebben gehou-

den. 

 

Onderstaande tabel geeft de uitkomsten van de schattingen die er in de loop van de afge-

lopen jaren van de omvang van de illegale tewerkstelling zijn gemaakt. De onderzoeken 

van Research voor Beleid en Regioplan hebben betrekking op het aantal illegaal tewerkge-

stelden en de overeenkomstige arbeidsjaren. Bij RISBO gaat het alleen om de illegale te-

werkstelling.  
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Tabel 3.1 Eerdere schattingen van illegale tewerkstelling1 

Jaar Auteur Aantal personen  Aantal arbeidsjaren 

1999 Research voor Beleid 128.000 tewerkgestelden 48.000 

2002 Engbersen 118.000 illegaal verblijvenden werken  

2004 Research voor Beleid 180.000 werkenden 74.000 

2004 Regioplan 78.000 werkenden 55.000 

2005 WODC 95.000 illegaal verblijvenden werken  

2006 Research voor Beleid (alleen uitzend) 80.000 werkenden  45.000 

2006 Regioplan 100.000 werkenden 54.000 

2006 RISBO 77.000 tot 102.000 werkenden  

 

Op het eerste oog lopen de schattingen fors uiteen. De schattingen van Research voor Be-

leid komen over het algemeen hoger uit dan de andere (de schatting van 80.000 illegaal 

uitgezonden personen voor 2006 komt overeen met ongeveer het dubbele aantal totaal 

werkenden). Bij nader beschouwing zijn de verschillen wel verklaarbaar. In de schattingen 

van Engbersen worden niet de werknemers uit de Midden- en Oost-Europese landen mee-

genomen die tijdelijk op een verblijfsvisum in Nederland zijn. De schattingen van RISBO 

laten noodzakelijkerwijs illegaal werkenden waarvoor geen afdracht van loonbelasting en 

premies wordt gedaan, evenals illegaal werkenden uit niet MOE-landen, buiten beschou-

wing. Regioplan doet onderzoek met de zogenaamde randomized response methode. Kern 

van deze methode is een enquête onder werkgevers waarvan een deel wel een reëel ant-

woord geeft en een ander deel niet. Welke werkgever wat doet hangt van het toeval af. 

Omdat wel bekend is hoe groot de kans op een niet reëel antwoord is, kunnen de onder-

zoekers een schatting maken van de daadwerkelijke scores. De lagere schattingen op basis 

van de randomized response methode zijn mogelijk verklaarbaar door sociaal wenselijke 

beantwoording (omdat respondenten de randomized respons methode niet begrijpen of 

vertrouwen), non-respons van echt grote fraudeurs, ontbreken van malafide niet-

geregistreerde uitzendondernemingen in de steekproef en (mede daardoor) een onder-

schatting van het gemiddelde aantal illegaal tewerkgestelden per werkgever2.  

Het overgrote deel van de door malafide uitzenders bemiddelde illegaal tewerkgestelden 

was in 2006 MOE-lander, en met name afkomstig uit Polen. Omgekeerd waren er mogelijk 

ook MOE-landers met een tewerkstellingsvergunning, die slachtoffer waren van andere ma-

lafide praktijken. Gezien het bovenstaande is daarom 80.000 een reële schatting van het 

aantal MOE-landers dat in 2006 te maken had met malafide praktijken. 

 

Van illegaal tewerkstelling naar (alleen) andere malafide praktijken 

Het is aannemelijk dat voor deze groep rond 1 mei 2007 het volgende speelde: 

 De illegaal tewerkgestelden zouden zelf kunnen proberen op dat moment via bonafide 

uitzendondernemingen aan de slag te komen. De bonafide ondernemingen hebben zelf 

ook de werving van deze mensen geïntensiveerd. 

 De malafide bemiddelaars stonden voor de keuze hoe verder te opereren. Naar verwach-

ting is een klein deel op bonafide wijze gaan bemiddelen, heeft een klein deel zich uit de 

markt teruggetrokken en heeft het grootste deel de bemiddelende activiteiten gecontinu-

eerd, met voortzetting of mogelijk zelfs intensivering van de overige malafide praktijken. 

                                                        
 1  De verschillende bronnen staan vermeld in de literatuurbijlage. 
 2  Een recent rapport van het EIM over seizoensmigranten, dat deels is gebaseerd op gegevens uit het Sociaal 

Statistisch Bestand (Meerwaarde van de seizoensmigrant. Onderzoek naar de omvang en de economische ef-
fecten van seizoensmigratie voor Nederland, mei 2008) bevestigt in grote lijnen de destijds door Research 
voor Beleid gemaakte schattingen. 



21 

Verder is het beeld dat er na 1 mei 2007: 

 een nieuwe stroom van MOE-landers op gang is gekomen die deels via bonafide en deels 

via malafide bemiddelaars aan de slag zijn gekomen. Een derde van de door Regioplan 

recentelijk ondervraagde bedrijven uit zogeheten risicosectoren stelt dat de toestroom 

van MOE-landers sinds 1 mei 2007 is toegenomen.1 Ook uitzendondernemingen ver-

wachten in een enquête van de ABU (mei 2008) nog een verdere toename van de in-

stroom van MOE-landers voor 2008 en 2009. 

 mogelijk ook nieuwe malafide spelers hun kans hebben gegrepen geld te verdienen aan 

de MOE-landers zonder de dreiging van boetes vanwege illegale tewerkstelling. De ver-

dere verkrapping van de arbeidsmarkt en de stijgende vraag naar MOE-landers kan dit 

hebben bevorderd. Veel werkgevers prefereren Polen boven het nog beschikbare Neder-

landse arbeidsaanbod, zeker nu ze geen aanvraag meer hoeven te doen voor een te-

werkstellingsvergunning. 

 

Illegale tewerkstelling na 1 mei 2007 

Ten slotte zullen de veranderingen per 1 mei 2007 in combinatie met de toetreding tot de 

EU van Bulgarije en Roemenië eerder dat jaar er ook toe hebben geleid dat sommige malafi-

de tussenpersonen zich (meer) op Roemenen en Bulgaren zijn gaan richten. Zowel het aan-

tal verstrekte tewerkstellingsvergunningen als de in het kader van het recente onderzoek 

van Regioplan2 en het onderhavige onderzoek gehouden interviews wijzen er echter op dat 

de (extra) toestroom van Roemenen en Bulgaren vooralsnog beperkt is gebleven. In 2006 is 

het aantal illegale Roemenen en Bulgaren geschat op respectievelijk 6.782 en 15.4033. Het 

potentieel aan illegale uitzendbemiddeling uit deze landen zal iets onder dit aantal liggen, 

vanwege een relatief hoog percentage ZZP-ers en omdat een deel zich ophoudt met (zware) 

criminaliteit. We schatten dit potentieel aantal op ongeveer 15.000 personen. 

Op nog kleinere schaal is mogelijk sprake van een groeiende illegale tewerkstelling door 

tussenpersonen van illegaal verblijvenden (met name uit Afrika en het Midden-Oosten) en 

personen uit de voormalige Sovjet-republieken en voormalig Joegoslavië.4 We schatten de 

omvang van deze groep op ongeveer 5.000 personen. 

 

Conclusie over de relatie illegale tewerkstelling en malafide praktijken 

Samengevat zijn de aantallen als volgt: 

 Met illegale tewerkstelling en dus malafide bemiddeling hebben nu naar schatting 

15.000 Bulgaren en Roemenen te maken. 

 Ook een kleinere groep arbeidsmigranten uit landen buiten Europa heeft met illegale te-

werkstelling en dus malafide bemiddeling te maken. Dit zijn er naar schatting 5.000.  

 In 2006 waren er circa 80.000 personen via malafide bemiddelaars illegaal tewerkge-

steld. Er zijn zowel aanduidingen voor afname van dit aantal (MOE-landers zoeken bona-

fide bemiddelaars) als toename (nieuwe instroom van MOE-landers). We gaan daarom 

uit van een constant blijvend aantal van 80.000 personen. 

 Het totaal potentieel aan buitenlanders voor malafide bemiddeling bedraagt vanuit deze 

invalshoek (80.000+15.000+5.000=) 100.000 personen. 

                                                        
 1  Berg, N. van den e.a., De Europese grenzen verlegd. 2008. Helaas lijkt niet gevraagd of werkgevers denken 

dat er juist minder MOE-landers komen. 
 2  Berg, N. van den e.a., De Europese grenzen verlegd. 2008. 
 3  P.G.M. van der Heijden et al., Een schatting van het aantal in Nederland verblijvende illegale vreemdelingen 

in 2005, Onderzoek in opdracht van WODC, Den Haag, 2006. 
 4  Chinezen en personen uit het Midden-Oosten zijn wel veelvuldig illegaal tewerkgesteld in de horeca, maar dat 

gebeurt niet via tussenpersonen. Verder is er sprake van een groeiend aantal Roemeense en Bulgaarse ZZP-
ers, maar deze constructies zijn op zichzelf legaal. 
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De voornaamste factoren die bepalen of het daadwerkelijk aantal personen dat in aanraking  

is gekomen met malafide praktijken hoger of lager uitvalt, zijn de mate waarin bonafide onder-

nemingen er in slagen MOE-landers aan zich te binden en de mate waarin nieuwe toestroom 

slachtoffer wordt van malafide praktijken. Dat komt verderop in dit hoofdstuk aan de orde.  

 

3.1.2  Het aantal MOE-landers in Nederland 

Een tweede invalshoek voor de bepaling van het aantal personen dat met malafide uitzend-

praktijken wordt geconfronteerd, is te kijken hoeveel MOE-landers er in Nederland wonen en 

werkzaam zijn.  Daarover is op twee manieren informatie beschikbaar: via de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA) en via de verzekerdenregistratie van het UWV. 
 

In Nederland gevestigde MOE-landers: inschrijvingen bij de GBA 

Een eerste indicatie is het aantal MOE-landers dat in Nederland is gevestigd. Je moet je in-

schrijven in de GBA wanneer je vier maanden onafgebroken in Nederland woonachtig bent.  

Onderstaande grafiek van het CBS, op basis van GBA-inschrijvingen, geeft daarvan een beeld. 
 
Figuur 3.1  In Nederland gevestigde MOE-landers, Roemenen en Bulgaren 
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Begin 2007 waren er bijna 80 duizend MOE-landers (plus nog bijna 15.000 Bulgaren en 

Roemenen) in Nederland1. Waarschijnlijk is dat aantal inmiddels flink toegenomen. De op-

waartse trend zal zich verder hebben doorgezet en waarschijnlijk zijn versterkt omdat MOE-

landers geen tewerkstellingsvergunning meer nodig hebben. Naar verwachting zal het aantal 

MOE-landers in de GBA (exclusief Roemenen en Bulgaren) op dit moment daarmee richting 

de 100.000 gaan [F122].  

                                                        
1 CBS Statline in: J. de Boom et al, Een verkenning van de maatschappelijke positie van migranten uit Oost-

Europa en migranten uit voormalig Joegoslavië,  Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM en 
de directie Justitieel Jeugdbeleid van het ministerie van Justitie´, RISBO, Rotterdam, april 2008. 

2 Deze lettercijfercombinaties verwijzen naar cellen in de tabel in paragraaf 3.1.5., waar op basis van deze 
gegevens een schatting wordt gepresenteerd van het aantal malafide bemiddelden. 
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Het aantal MOE-landers in Nederland: UWV-registratie en ZZP-ers 

Over het aantal in Nederland werkzame MOE-landers geeft het recente rapport van Regiop-

lan De Europese grenzen verlegd informatie. Dat maakt de schatting dat er begin 2008 

100.000 MOE-landers in Nederland werkzaam waren: 

 Voornaamste basis van deze schatting is het aantal werknemers dat bij UWV geregi-

streerd staat (75.000)[J12]. Dit cijfer wordt sinds medio 2007 door UWV bijgehouden 

voor alle MOE-landers, waarvoor werkgevers premies afdragen. Interessant is ook te 

weten dat er voor 1 mei 2007 al trouwens zo’n 30.000 MOE-landers waren waarvan het 

UWV wist dat ze in Nederland werkten [J7]. Verder is het mogelijk ook relevant dat het 

laatste standcijfer van 75.000 uit het vroege voorjaar van 2008 komt. Inmiddels kan dit 

cijfer verder zijn opgelopen. 

 Een tweede door Regioplan genoemde bron is die van het aantal ZZP-ers dat bij de Ka-

mers van Koophandel staat ingeschreven. Dat zijn er tegen de 10.000 (ruim 7.000 Po-

len)[F8]. Omdat de MOE-landers zich ook in hun eigen land als ZZP-ers kunnen registre-

ren, schat Regioplan het aantal MOE-landers, dat als ZZP-ers in Nederland werkzaam is, 

in op 25.000 [B8].  

 

Niet bij GBA of UWV bekende MOE-landers 

Lang niet alle MOE-landers in Nederland zijn in het GBA te vinden. Ze hoeven zich pas in te 

schrijven wanneer ze vier maanden onafgebroken in Nederland woonachtig zijn. Bij het UWV 

gaat het om een standcijfer: MOE-landers werken niet het hele jaar door. De ene keer is de 

ene MOE-lander aan te treffen in de verzekerdenregistratie, de andere keer een andere.  

Verder is er mogelijk een aantal MOE-landers niet bij het UWV (en zeker niet in de GBA) 

bekend, bijvoorbeeld omdat ze in dienst zijn van een (malafide) Poolse onderneming, die in 

Nederland mensen aan het werk heeft en daarvoor geen enkele afdracht van premies doet, 

of in dienst van een Nederlandse onderneming, die maar voor een deel van zijn werkne-

mers premies afdraagt. 

 

De nodige MOE-landers werken maar een deel van het jaar in Nederland. Ook voor 1 mei 

2007 was er al sprake van een forse stroom Polen en andere MOE-landers, die al dan niet 

met een visum en tewerkstellingsvergunning, voor een kortere periode naar Nederland 

kwamen. Bij 60 procent van de ABU-leden is bijvoorbeeld de gemiddelde verblijfsduur van 

bemiddelde MOE-landers minder dan vier maanden [F5-H5].1 Bovendien meldt de VIA dat 

bijna alle door haar leden bemiddelde MOE-landers niet continu in Nederland verkeren. De 

gemiddelde uitzendkracht van de VIA is 9 maanden per jaar in Nederland werkzaam [F4-

H4-J4-L4]. Voor de NBBU-leden gaan we uit van een patroon zoals bij de ABU [F6-H6]. 

 

Conclusie 

 er staan op dit moment zo’n 100.000 MOE-landers in de GBA geregistreerd 

 er staan de nodige in ons land werkzame MOE-landers niet bij de GBA ingeschreven, 

waardoor het aantal in Nederland verkerende MOE-landers veel groter is dan 100.000  

 er zijn op enig moment minimaal zo’n 75.000 MOE-landers bij UWV geregistreerd 

(standcijfer) 

 het cijfer van het gedurende een jaar in ons land bij UWV geregistreerde MOE-landers 

(stroomcijfer) is fors hoger dan 75.000, waardoor ook het totale aantal per jaar werk-

zame personen aanzienlijk meer is dan de 100.000 inclusief ZZP-ers. 

 

                                                        
1 ABU, Onderzoek Uitzendmigranten in Nederland 2007 (november 2007). 
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3.1.3  Schatting van het aantal bemiddelde MOE-landers 

Het aantal MOE-landers dat via (bonafide en malafide) bemiddelaars aan het werk gaat is 

vanuit verschillende invalshoeken te schatten: 

 door te bezien welk percentage van de MOE-landers via bemiddelaars werkt  

 door te bezien hoeveel MOE-landers de bonafide bemiddelaars uitzenden 

 op basis van de enquête onder uitzendbureaus. 
 
Cijfers vanuit het percentage via bemiddelaars werkenden 

Het recente rapport van Regioplan1 geeft een cijfer over het percentage bedrijven dat MOE-

landers via uitzendbedrijven inhuurt (waarvan vervolgens overigens niet bekend is of ze 

bonafide of malafide zijn). Ruim de helft van de relevante bedrijven werft via uitzendbu-

reaus en ook nog eens 10% via onderaannemers en 3% als gedetacheerden (er waren ove-

rigens meer antwoorden mogelijk). Het is te verwachten dat bedrijven met name uitzend-

ondernemingen inschakelen wanneer zij grotere aantallen werknemers willen werven. Dit 

zal het geval zijn voor bijna alle MOE-landers die tijdelijk in Nederland werken. Ook is al 

eerder gemeld dat sommige bemiddelaars onder andere noemers werken, bijvoorbeeld als 

in- en ompakbedrijven, maar in feite op malafide wijze bemiddelen. Het is daarmee niet 

implausibel dat 75 tot 80 procent van de doelgroep (de in Nederland werkende MOE-

landers exclusief de niet al veel langer in Nederland werkzame of als kenniswerkers naar 

Nederland gekomen MOE-landers) via bemiddelaars (en dus niet rechtstreeks bij de werk-

gever of als ZZP-er) aan het werk is [N14].2 
 
Cijfers van de werkgeversorganisaties van uitzendondernemingen 

MOE-landers zijn vooral werkzaam via de leden van de ABU en de VIA. Die geven cijfers 

over het aantal MOE-landers per jaar: 

 De VIA geeft een cijfer van 45.000 door hen bemiddelde MOE-landers en Roeme-

nen/Bulgaren met een tewerkstellingsvergunning per jaar [D4]. Het standcijfer voorjaar 

2008 bedraagt 30.000 [B4]. Gezien het aantal tewerkstellingsvergunningen van Roeme-

nen en Bulgaren zal het om bijna 40.000 MOE-landers per jaar gaan en ruim 25.000 

MOE-landers op enig moment. 

 Volgens een recente enquête van de ABU (Onderzoek uitzendmigranten in Nederland, 

mei 2008) zijn minimaal zo’n 40 duizend MOE-landers door ABU-leden te werk gesteld. 

Dit cijfer heeft betrekking op alle grotere uitzendondernemingen die bij de ABU zijn aan-

gesloten. Mogelijk ligt het daadwerkelijke aantal nog een paar duizend hoger [D5]. Mi-

nimaal bedraagt het aantal uitgezonden MOE-landers op enig moment 13.000 [B5]. 

 In een recent rapport over de uitzendactiviteiten van NBBU-leden wordt het aantal niet 

permanent in Nederland woonachtige werknemers dat NBBU-leden uitzenden geschat op 

13.0003. Deze 13.000 zijn niet allen afkomstig uit de MOE-landen. Bij dit getal is boven-

dien aan te tekenen dat er sprake is van overlap met de aantallen bij de VIA-leden. Van 

de 34 VIA-leden (24%) zijn er 8 ook lid van de NBBU. Dit leidt tot de schatting dat er uit 

de MOE-landen zo’n 5 duizend uitzendkrachten per jaar zijn [D6] en maximaal 2 duizend 

op enig moment [B6] die door NBBU-leden die geen VIA-lid zijn, zijn bemiddeld. 

 

                                                        
 1  Berg, N. van den e.a., De Europese grenzen verlegd. 2008. 
 2  Overigens is natuurlijk het aandeel vaste werknemers in het arbeidsvolume van MOE-landers groter. 
3 Donker van Heel, P. en Nuland, E. van., Op stoom. NBBU-uitzendbureaus in bedrijf (2006-2007). Ecorys, 

Rotterdam, 2008. 
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Het totale aantal door de bij de ABU, NBBU en VIA aangesloten bedrijven bemiddelde MOE-

landers ligt daarmee op ongeveer 80 tot 90 duizend. 

 

Interessant in dit verband is wat bekend is over het aandeel van de bonafide bemiddelaars 

in de agrarische sector, waar volgens enquête en sleutelinformanten het meest sprake zou 

zijn van malafide bemiddelingspraktijken: 

 De VIA zegt maar 8 procent van haar activiteiten in deze sector te hebben, hetgeen 

neerkomt op ruim 3.000 personen per jaar. 

 ABU-leden ontplooien meer activiteiten in deze hoek. Eén van de ABU-leden, vooral actief 

in deze sector, is inmiddels zesde op de ranglijst van grootste uitzendondernemingen en 

was in 2007 goed voor zo’n 19 duizend bemiddelingen, waarvan het merendeel met MOE-

landers. Ook andere ABU-leden zetten nog het nodige weg in de agrarische sector, waar-

mee naar schatting meer dan de helft van het aantal MOE-landers dat door ABU-leden 

wordt bemiddeld, in de agrarische sector werkt (meer dan 20 duizend MOE-landers). 

Dat de ABU-leden veel actiever zijn in de agrarische sector zou ook kunnen blijken uit de 

gemiddeld kortere duur dat via de ABU werkende MOE-landers in Nederland verkeren. 

 

Cijfers over malafide bemiddelden vanuit de enquête bij uitzendvestigingen 

De geënquêteerde vertegenwoordigers van de uitzendvestigingen is gevraagd een schatting  

te geven van het aantal jaarlijks op malafide wijze bemiddelde personen in hun werkgebied. 

Omdat niet alle uitzendvestigingen aan de enquête hebben meegedaan en de schattingen bo-

vendien kunnen overlappen, zijn de individuele schattingen niet zonder meer op te tellen tot 

een totaalschatting. Voor het maken van een totale schatting zijn de volgende stappen gezet: 

 Eerst zijn extreme uitbijters verwijderd. Zo gaf een uitzendvestiging een schatting van 

100.000. Het is waarschijnlijk dat hier sprake is van een invoerfout (een nul teveel). Dit 

antwoord is daarom verder buiten beschouwing gebleven.  

 Vervolgens zijn de schattingen per RPA-gebied bij elkaar gezet, waarna het hoogste cij-

fer is gebruikt als de schatting voor dat betreffende RPA. We kiezen voor het maximum 

en niet het gemiddelde per RPA, omdat de schattingen uiteraard niet voor 100% over-

lappen. Als we zouden middelen en tevens niet ophogen, leidt dat tot een onderschat-

ting. Als vestiging X 5.000 bemiddelden schat en vestiging Y 3.000, en er is sprake van 

een overlap van 2.000 (die zowel in de schatting van X als in die van Y zitten) zou de 

schatting moeten zijn: 2.000 (overlap) + 3.000 (meerdere van X) + 1.000 (meerdere 

van Y) = 6.000 totaal. De maximumschatting (5.000) is dan een betere benadering dan 

de gemiddelde score ((5.000+3.000)/2 = 4.000). 

 Vervolgens zijn de schattingen per RPA bij elkaar opgeteld. Er resulteert dan een totaal 

schatting van ruim 120.000 op malafide wijze bemiddelden per jaar. 

 

Conclusie 

 Van de doelgroep MOE-landers werkt 75 tot 80 procent via (bonafide of malafide) be-

middelaars). 

 Er worden op dit moment per jaar tussen de 80 en 90 duizend MOE-landers per jaar be-

middeld door bonafide uitzendondernemingen (en ook nog eens zo’n 5 tot 10 duizend 

Bulgaren, Roemenen en andere buitenlanders met een tewerkstellingsvergunning). 

 Uit de enquête onder uitzendvestigingen komt een schatting van 120.000 personen die 

op malafide wijze worden bemiddeld. 
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3.1.4  Overige indicaties 

Andere indicaties van de omvang van de malafide praktijken zijn afkomstig uit controles, 

meldingen en klachten: 

 De SNCU heeft tot juni 2008 ruim 500 dossiers in behandeling gehad. Er zijn bij 131 on-

dernemingen controles uitgevoerd. Bij 68 van deze gecontroleerde ondernemingen is er 

sprake van ernstige overtredingen van de CAO. Er is in totaal voor 2,6 miljoen euro aan 

boetes opgelegd. 

 Bij een mei 2007 ingericht meldpunt van de Arbeidsinspectie waren voorjaar 2008 61 mel-

dingen binnengekomen, die vooral de bouw betroffen. Ook de resultaten van gerichte 

werkplekonderzoeken van de Arbeidsinspectie zijn tot dusverre beperkt. Sinds de invoe-

ring van de bestuurlijke boete in de Wet Minimumloon (mei 2007) is voor 310 werknemers 

onderbetaling van loon vastgesteld of het ontbreken van administratieve gegevens en was 

voor 194 – veelal dezelfde - werknemers sprake van onderbetaling van vakantiegeld. 

 Bij de Poolse ambassade in Den Haag komen volgens het recente rapport van Regioplan 

regelmatig meldingen binnen van misstanden binnen. Het ging in 2007 om ongeveer 200 

meldingen, die over het algemeen goed onderbouwd waren. 

 Ook bij de vakbonden komen de nodige klachten binnen, met name bij de FNV en bij de 

LBV (een vakbond, die partner is in de NBBU-CAO en tevens enige bekendheid geniet bij 

buitenlandse arbeidskrachten omdat ze initiatief heeft genomen voor een specifieke CAO 

voor deze groep). De FNV laat weten dat er elke week wel een klacht binnenkomt van 

een MOE-lander, terwijl het beeld is dat deze mensen niet snel durven te klagen uit angst 

voor represailles van werkgevers of inleners. Het LBV krijgt drie klachten per maand van 

MOE-landers en daarnaast een groter aantal klachten van Nederlanders die klagen over 

de verloning. Beide bonden zeggen ook nadrukkelijk dat handelingen die in strijd zijn met 

de CAO niet alleen betrekking hebben op niet-geregistreerde bureaus. Ook bij de niet-

georganiseerde, maar wel geregistreerde bureaus gaat regelmatig wat mis, bijvoorbeeld 

omdat ze melden zich aan één van de CAO’s te houden, maar dat niet doen. Bij de geor-

ganiseerden is incidenteel sprake van nonchalance of te weinig controle, met name wan-

neer bij individuele vestigingsmanagers het halen van targets prevaleert boven het strikt 

naleven van de CAO. In voorkomende gevallen gaat het daarbij ook om bemiddelingen 

van Nederlanders waarbij de regels niet of onjuist worden toegepast. 

 De bonden maken daarnaast melding van nog een specifieke groep, waarbij sprake is 

van onregelmatigheden, namelijk de 65-plussers. Dat betreft met name onterechte in-

houdingen van sociale en verzekeringspremies op het salaris. 

 De Arbeidsinspectie heeft in 2007 een totaal van 2.894 illegale arbeiders aangetroffen 

bij WAV-controles. Dat was echter vooral voor 1 mei 2007. De aantallen van 574 illegaal 

tewerkgestelde Bulgaren en 67 Roemenen lijken daar ook op te wijzen. Ook zaten er de 

nodige Chinezen tussen, die vrijwel nooit via bemiddelaars worden geworven. 
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Conclusie 

De gegevens uit bovengenoemde controles, meldingen en klachten, variërend van enkele 

honderden tot enkele duizenden, leveren zicht op het topje van de ijsberg, maar zijn minder 

geschikt voor het maken van kwantitatieve schattingen van het onder water gelegen deel:  

 Handhavingsinstellingen sporen maar een (beperkt) deel van de malafide praktijken op. 

 De SNCU en de bonden komen vaker malafide gedrag tegen, maar zijn afhankelijk van 

meldingen. Meldingen van misstanden blijven sporadisch, omdat MOE-landers bang zijn 

voor bemiddelaars en inleners. Wel is uit de aanwijzingen van vakbonden, SNCU en Poolse 

ambassade duidelijk dat er nog steeds in ruime mate sprake is van malafide praktijken.  

 Ook blijkt er naast malafide praktijken met MOE-landers en illegale tewerkstelling ook 

nog sprake van bewuste fraude dan wel nonchalant maar toch onrechtmatig gedrag bij 

verloning van (vooral) 65-plussers en andere Nederlanders. 

 

3.1.5  Conclusie: schatting van het aantal malafide bemiddelden 

Malafide praktijken proberen zich uit hun aard te ontrekken aan waarneming, of het nu 

gaat om registraties of survey-onderzoek. Het is daarom niet eenvoudig te komen tot een 

onderbouwde schatting van het aantal MOE-landers (en anderen), die te maken hebben 

met malafide bemiddelingspraktijken. Uitersten zijn enerzijds de schatting van de uitzend-

vestigingen in de enquête (120.000) en het aantal gevallen dat bij de handhavingsinstellin-

gen, vakbonden, SNCU en Poolse autoriteiten in Nederland wordt gemeld: tezamen mini-

maal enkele duizenden1. Complicerende factor is verder dat voor schattingen te gebruiken 

bronnen niet eenduidig zijn qua type gegevens: stand- of stroomcijfer, betrekking hebben-

de op personen of bedrijven, land van herkomst e.d. 

We proberen tot een schatting te komen op basis van de volgende invalshoeken: 

 

Invalshoek (voormalig) illegale tewerkstelling 

De eerste invalshoek sluit aan op de conclusie van paragraaf 3.1.1. De belangrijkste poten-

tiële doelgroep van malafide bemiddelaars bestaat uit de huidige illegaal tewerkgestelden 

alsmede de vóór 1 mei 2007 illegaal tewerkgestelden. Deze groep wordt geschat op 

100.000 personen. Hier zouden dan nog de Nederlanders die incidenteel last hebben van 

malafide praktijken en 65 plussers bijkomen. We zouden die samen op circa 5 tot 10.000 

kunnen schatten. 

Totale schatting vanuit deze invalshoek: 105.000 tot 110.000. 

 

Invalshoek combinatie van meerdere indirecte bronnen 

We combineren verschillende bronnen in een tabel en proberen op grond daarvan te komen 

tot een zodanige schatting van missende gegevens dat een grosso modo plausibel plaatje 

ontstaat. De cellen in onderstaande tabel zijn genummerd, deze nummers verwijzen naar 

de toelichting hieronder en, waar van toepassing, de boven behandelde bronnen. Allereerst 

zijn uit diverse bronnen bekende gegeven ingevuld (zwart). Daarna zijn met behulp van 

andere bronnen afgeleide gegevens ingevuld (blauw). Vervolgens zijn assumpties gemaakt 

over de vulling van bepaalde cellen (oranje). Tenslotte zijn de te schatten gegevens van 

het voorgaande afgeleid (rood). 

 

                                                        
1 De aantallen in paragraaf 3.1.4 hebben soms betrekking op het aantal bedrijven, soms op het aantal betrok-

ken werknemers, en kunnen daarom moeilijk tot één kwantitatieve schatting worden verbonden. 
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Tabel 3.1 Schatting malafide bemiddelden op basis van combinatie van gegevens 

 

 Alle MOE-landers GBA UWV mob% 25%

  Stand  Jaar Stand Jaar Stand  Jaar  werkvinders

VIA [B4] 30.000 [D4] 45.000 [F4] 30.000 [H4] 45.000 [J4] 30.000 [L4] 45.000 [N4] 45.000

ABU [B5] 13.000 [D5] 40.000 [F5] 5.200 [H5] 16.000 [J5] 13.000 [L5] 40.000 [N5] 40.000

NBBU niet VIA [B6] 2.000 [D6] 5.000 [F6] 800 [H6] 2.000 [J6] 2.000 [L6] 5.000 [N6] 5.000

regulier werk [B7] 30.000 [D7] 30.000 [F7] 30.000 [H7] 30.000 [J7] 30.000 [L7] 30.000 [N7] 7.500

zzp-ers [B8] 25.000 [D8] 25.000 [F8] 10.000 [H8] 10.000 [J8] 0 [L8} 0 [N8] 25.000

geen werk [B9] 10.000 [D9] 10.000 [F9] 10.000 [H9] 10.000 [J9] 0 [L9] 0 [N9] 0

malafide bemiddeld, 

in GBA [B10] 14.000 [D10] 42.000 [F10] 14.000 [H10] 42.000 [J10] 0 [L10] 0 [N10] 42.000

malafide bemiddeld, 

niet in GBA [B11] 14.000 [D11] 42.000 [F11] 0 [H11] 0 [J11] 0 [L11] 0 [N11] 42.000

 [B12] 138.000 [D12] 239.000 [F12] 100.000 [H12] 155.000 [J12] 75.000 [L12] 120.000 [N12] 206.500

       via UZB [N13] 174.000

        [N14] 84%

 

F11 :  er zijn ongeveer 100.000 MOE-landers ingeschreven bij de GBA 

J11 :  er zijn 75.000 MOE-landers bekend bij het UWV 

B4 :  op enig moment zijn zo’n 30.000 MOE-landers door een VIA-lid uitgezon-

den 

D4 :  hetgeen neerkomt op ongeveer 45.000 MOE-landers per jaar 

F4-H4-J4-L4 :  omdat de gemiddelde uitzendkracht 9 maanden per jaar in Nederland 

werkt gaan we ervan uit dat hij in principe altijd ingeschreven is bij GBA 

en UWV. 

B5 :  op enig moment zijn zo’n 13.000 MOE-landers door een lid van ABU uitge-

zonden.  

B6 : op enig moment zijn zo’n 2.000 MOE-landers door leden van NBBU uitge-

zonden, die niet ook lid zijn van VIA.  

D5 :  hetgeen neerkomt op ongeveer 40.000 MOE-landers per jaar 

F5 :  bij 60% van de ABU-leden is de gemiddelde verblijfsduur van bemiddel-

de MOE-landers minder dan vier maanden. Bij gebrek aan verdere in-

formatie veronderstellen we dat deze verhouding grosso modo ook voor 

de uitgezonden personen geldt en ook van toepassing is op de NBBU. 

Dat betekent dat ongeveer 40% langer werkt dan 4 maanden en bij het 

GBA ingeschreven staat: 40% maal 13.000 = 5.200 (standcijfer) 

F6 : idem, maar dan voor NBBU. 40% maal 2.000 = 800 (standcijfer) 

H5 :  mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het jaarcijfer: 40% maal 40.000 

= 16.000. 

H6 : idem, dus 40% maal 5.000 = 2.000. 

J5, J6, L5, L6 :  omdat het hier uitsluitend gaat om uitgezonden MOE-landers die via 

bonafide uitzendbureaus werken, gaan we er van uit dat ze ook allemaal 

in principe bij het UWV staan geregistreerd. 

J7 :  het UWV kent 30.000 werkende MOE-landers die al voor 1 mei 2007 

werkten. We gaan er vanuit dat dit politieke vluchtelingen zijn die hun 

eigen nationaliteit hebben behouden of dat het gaat om kenniswerkers. 

Het is aannemelijk dat deze groep in grote meerderheid een langdurig 

regulier dienstverband heeft.  
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L7 :  vanwege hun permanente verblijf zullen stand- stroomcijfers in dit 

geval gelijk zijn 

F7-H7 :  en zullen zij ook in principe allemaal bij het GBA zijn geregistreerd 

F8 :  er zijn ongeveer 10.000 ZZP-ers uit de MOE-landen ingeschreven bij 

de KvK. We gaan ervan uit dat zij daarom ook ingeschreven zijn bij de 

GBA 

H8 :  we gaan er vanuit dat deze groep dan ook redelijk stabiel is, waardoor 

stand- en stroomcijfer min of meer gelijk zijn. 

J8-L8 :  omdat ze ZZP-ers zijn, zullen ze in principe niet bij de UWV geregi-

streerd staan. 

B8 :  RegioPlan schat dat er nog zo’n 15.000 ZZP-ers in eigen land zijn ge-

registreerd, en van daaruit in Nederland werken.  

D8 :  zonder verdere informatie schatten we dit aantal gelijk voor zowel stand 

als stroomcijfer. 

F9 :  zonder nadere informatie schatten we het aantal niet werkende MOE-

landers, die bij de GBA zijn geregistreerd, op 10.000. Het zal gaan om 

familieleden van de groep reguliere werkers (J6), maar deze zullen 

ook vaak partners hebben van buiten het eigen land. 

H9 :  we nemen aan dat deze groep in hoge mate stabiel is, zodat stand- en 

stroomcijfers min of meer gelijk zijn. 

F10 :  nu is te berekenen dat het aantal malafide bemiddelden uit MOE-

landen, die geregistreerd zijn bij de GBA ongeveer 14.000 moet zijn 

(100.000-30.000-6.000-30.000-10.000-10.000). 

H10 :  om het stroomcijfer voor deze groep te berekenen, gebruiken we de-

zelfde gemiddelde verblijfsduur van uitzendkrachten als bij de ABU 

(F5) en derhalve dezelfde verhouding tussen stand- en stroomcijfers. 

Dat levert over een jaar ongeveer 42.000 malafide bemiddelde MOE-

landers, die in het GBA geregistreerd zijn geweest.  

  Resteren de niet bij GBA of UWV geregistreerde malafide bemiddelde 

MOE-landers. 

F11-H11-J11-L11 : de bij UWV en GBA geregistreerden zijn dus nul. 

D11 :  we schatten in dat er jaarlijks zo’n 42.000 malafide bemiddelde MOE-

landers zijn, die niet bij GBA of UWV bekend zijn. Met deze 42.000 er-

bij, komt het totaal aantal malafide bemiddelde MOE-landers in dezelf-

de orde van grootte als de bonafide bemiddelde MOE-landers. In de 

vervolginterviews is dat wel eens aangegeven als een redelijk betrouw-

bare maat. 

B11 :  het standcijfer berekenen we dan weer zoals eerder, op basis van de 

gemiddelde verblijfsduur van uitzendkrachten als bij de ABU (F5). 

N14 :  er is een zekere check op de consistentie van deze schatting mogelijk: 

op basis van RegioPlan-onderzoek was de schatting dat 75-80& van 

de MOE-landers via bemiddelaars aan het werk is gekomen. In de ta-

bel komen we uit op circa 84%. Die is gebaseerd op: 

N7 : dat de arbeidsmobiliteit voor regulier werkenden ongeveer gelijk is 

aan het Nederlandse cijfer: zo’n 25%. 

N8 :  dat vrijwel alle ZZP-ers in een jaar een nieuwe klus hebben 

N9 :  dat niet werkers geen werk hebben gevonden. 

N4-N5-N6-N9-N10 : dat alle uitzendkrachten die jaarlijks uitzendwerk vinden, in dat jaar 

werkvinders zijn. 
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De invalshoek van het combineren van verschillende bronnen leidt tot een schatting van 

circa 84.000 in een jaar malafide bemiddelden uit de MOE-landen. Daar moeten dan nog de 

20.000 illegaal tewerkgestelden Bulgaren, Roemenen en niet Europeanen bij alsmede de 

5.000 tot 10.000 Nederlanders die incidenteel last hebben van malafide praktijken en 65 

plussers, waarvoor onterecht wordt ingehouden.  

Totale schatting vanuit deze invalshoek: 109.000 tot 114.000. 

 

Invalshoek schatting door vertegenwoordiger uitzendvestigingen 

Zoals we boven (paragraaf 3.1.3) zagen leiden de individuele schattingen door vertegen-

woordigers van de uitzendbureaus tot een totaalschatting van circa 120.000 malafide be-

middelden. 

 

Conclusie: de invalshoeken bijeenbracht 

Hierboven zijn op grond van drie verschillende invalshoeken schattingen gemaakt van de 

aantallen malafide bemiddelden. Die lopen niet ver uiteen. De range loopt van het mini-

mum van de eerste variant tot het maximum van de laatste variant: van 105.000 tot 

120.000. 

3.2 Aantal malafide bemiddelaars 

Eerdere schattingen 

In eerder onderzoek in 2004 en 2006 schatte Research voor Beleid het aantal malafide be-

middelaars op 5 tot 6 duizend. Die raming was gebaseerd op: 

 schattingen van sectorale en regionale sleutelinformanten,  

 het aantal personen dat te maken had met malafide praktijken (destijds vooral illegale 

tewerkstelling), 

 de vaststelling dat het in incidentele gevallen om grote fraudeurs ging, maar veel vaker 

om kleine scharrelaars (voorzien van busje en mobiele telefoon), tussenpersonen die 

voor één enkel, vaak agrarisch, bedrijf opereerden alsook bedrijven die voor een deel 

van hun klandizie op bonafide wijze opereerden, maar het in voorkomende gevallen niet 

zo nauw met de wettelijke en CAO-regels namen. Er zijn uit het verleden enkele voor-

beelden van grootschalige fraudeurs bekend, maar juist dit soort partijen zijn kwetsbaar 

voor de handhaving. 

 

Huidige situatie 

Hierboven is vastgesteld dat de totale omvang van het aantal personen dat met malafide 

praktijken wordt geconfronteerd in dezelfde orde van grootte is gebleven, of zelf iets is 

toegenomen. Het accent ligt niet meer op illegale tewerkstelling. Dezelfde personen – in 

meerderheid Polen – en dezelfde bedrijven zijn nu slachtoffer respectievelijk mede-dader 

bij andere vormen van malafide gedrag. De bewust malafide opererende bedrijven hebben 

de andere malafide praktijken, waarmee illegale tewerkstelling meestal toch al gepaard 

ging, voortgezet. En bij andere bedrijven komen nog steeds situaties voor, waarin men in-

cidenteel geen goede verloning of afdracht uitvoert. 
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Overigens zullen de volgende factoren ertoe leiden dat een deel van de oorspronkelijk ma-

lafide opererende bedrijven dat niet meer doen: 

 bedrijven die zich specialiseerden in levering van Poolse werknemers (c.q. mensen uit 

andere MOE-landen) en vooral vanwege de lange procedures voor tewerkstelling zo nu 

en dan illegaal mensen plaatsten, hebben van die procedures geen last meer, en kunnen 

volledig bonafide opereren. 

 er is geen risico meer van identiteitsfraude. Bedrijven die niet strikt genoeg controleer-

den op de identiteitsbewijzen van hun werknemers uit Polen en andere MOE-landen val-

len nu niet meer door de mand (behalve natuurlijk wanneer ze werknemers uit Roeme-

nië, Bulgarije of niet-EER-landen aan het werk hebben en niet goed controleren). 

 mogelijk kan een deel van de bureaus die zich ophielden met het illegaal tewerkstellen 

van Polen en andere MOE-landers weinig aanbod meer vinden. Dat geldt vooral wanneer 

ze vanuit Nederland opereren. MOE-landers horen van landgenoten dat bonafide bureaus 

beter betalen en betere randvoorwaarden aanbieden en wenden zich tot die bureaus.  

 strengere handhaving en de opkomst van meldpunten bij de Arbeidsinspectie, de SNCU, 

de vakbonden e.d. kunnen enkele malafide opererende bureaus ervan hebben overtuigd 

met hun activiteiten te stoppen. 

 juist vanwege de controle van de handhavingsinstellingen zijn er de nodige bureaus die 

in snel tempo opkomen en weer verdwijnen. 

 

Daartegenover staat vervolgens dat: 

 de tussenpersonen die bedrijven snel weer laten verdwijnen, mogelijk inmiddels weer 

nieuwe malafide opererende bemiddelingsbureaus zijn begonnen 

 de focus bij illegale tewerkstelling deels is verschoven naar andere landen, met name 

Bulgarije en Roemenië. De (Turkse) Bulgaren en Roemenen worden vaak bemiddeld door 

bemiddelaars met een Turkse of Turks-Bulgaarse achtergrond. 

 de werkloosheid en dus de bereidheid in West-Europa aan de slag te gaan binnen Polen 

verschilt. In provincies met hoge werkloosheid zit zeker nog arbeidspotentieel voor de 

malafiden. 

 

Al met al duidt dit alles erop dat het aantal malafide opererende bemiddelaars ongeveer 

gelijk is gebleven. 

 

Informatie van uitzendvestigingen 

In de enquête onder uitzendvestigingen is gevraagd naar de ontwikkeling van het aantal 

malafide bemiddelaars: 

 Van de medewerkers van uitzendvestigingen geeft 53% te kennen dat het aantal malafi-

de bemiddelaars is toegenomen sinds het openstellen van de grenzen voor MOE-landers 

in 2007.  

 Ruim een derde van hen (36%) schat dat het aantal ongeveer gelijk is gebleven 

 En 11% denkt dat het aantal malafide opererende ondernemingen is gedaald. 

 

Volgens de vestigingen zijn met name malafide praktijken op het gebied van verloning en 

huisvesting toegenomen. Waar zij vinden dat de omvang van malafide praktijken is afge-

nomen leggen zij (uiteraard) vooral een verband met de afgenomen omvang van illegale 

tewerkstelling. In de vervolginterviews met vertegenwoordigers van een uitzendvestigin-

gen, die hebben aangegeven meer zicht te hebben op malafide praktijken, zegt het meren-

deel daarvan dat het aantal malafide bemiddelaars niet is toegenomen.  
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De uitzendvestigingen is in de enquête gevraagd hoeveel malafide bemiddelaars ze in hun 

werkgebied kennen. Totaal worden zo circa 850 malafide bemiddelaars genoemd1. Hierbij is 

het volgende te bedenken: 

 Er is niet zoals bij de aantal malafide bemiddelden gevraagd naar een schatting, maar 

naar de aantallen malafide bemiddelaars die men kent of waarvan men het sterke ver-

moeden heeft dat ze betrokken zijn bij malafide praktijken. Dat is veel gevraagd: 56% 

van de vertegenwoordigers van uitzendvestigingen kan geen namen van malafide be-

middelaars noemen. 

 Ook de vervolginterviews wijzen er op dat het inzicht in wie malafide opereert, gering is, 

met name wanneer het gaat om bureaus die zich niet duidelijk als bemiddelaars afficheren. 

 De geïnterviewden kunnen vaak wel (met name agrarische) bedrijven noemen, waarvan 

ze de personeelsvoorziening verdacht vinden, zonder dat ze er de naam van een (mala-

fide) concurrent aan kunnen koppelen. 

 Er zijn ondernemingen die niet structureel malafide opereren, maar waar zich incidenteel 

of uit nonchalance malafide praktijken voordoen. Daar hebben werknemers van uitzend-

ondernemingen op vestigingsniveau geen zicht op. 

 Regionaal zal sprake zijn van overlap tussen de door de uitzendbureaus genoemde aan-

tallen malafide bemiddelaars. Omdat het moeilijk blijkt concrete namen te noemen, is de 

kans groot dat opvallend opererende malafide bedrijven door meerdere uitzendbureaus 

zullen worden genoemd. 

 In totaal heeft zo’n 8% van alle uitzendvestigingen deelgenomen aan het onderzoek. Als 

er geen overlap zou zijn en elk uitzendbureau totaal andere malafide bureaus kent, zou de 

schatting van 850 moeten worden vermenigvuldigd met een factor 12 (1/8%), en komen 

we op ruim 10.000 malafide bemiddelaars. Het is echter niet aannemelijk dat er geen 

overlap zou zijn. Sterker, als meer uitzendvestigingen aan het onderzoek zouden hebben 

meegedaan, zou de overlap zijn toegenomen. Het is dus reëler om qua schatting ergens in 

het midden te gaan zitten. We komen dan weer op de 5.000 tot 6.000 malafide bureaus.  
 

Dit aantal is niet het gehele jaar gelijk. De aard van malafide bemiddeling is juist de vluch-

tigheid en vaak de ongrijpbaarheid. De levensduur van een malafide bemiddelaar varieert 

van enkele maanden tot vele jaren. Ook ligt de definitie van wat een malafide bemiddelaar 

is, niet vast. Een malafide partij (die op zich vaak uit één persoon bestaat) kan zich in hele 

korte tijd opsplitsen in verschillende ondernemingen en/of van naam veranderen.  

3.3 Verdere ontwikkeling van de omvang van malafide praktijken  

Er is een aantal argumenten om te concluderen dat de malafide praktijken op het gebied 

van arbeidsbemiddeling over hun hoogtepunt heen zijn: 

 Zoals eerder reeds gesteld: de Polen en andere MOE-landers worden zelf wijzer en asser-

tiever. De kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt bij de groepen MOE-landers is toege-

nomen. In toenemende mate weten zij door de krapte op de arbeidsmarkt en onderlinge 

contacten steeds beter wat hun rechten en mogelijkheden zijn, en kunnen zij die ook 

steeds meer realiseren. Verspreiding van informatie door o.a. vakbonden en bonafide uit-

zenders helpt daarbij. De media zijn op dit onderwerp alerter geworden, waardoor er re-

gelmatig nieuwsitems over malafide bemiddeling verschijnen. Verder komt de branche 

                                                        
1 Ook hier hebben we een aantal extreme uitschieters buiten beschouwing gehouden. 
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met nieuwe initiatieven en laat de overheid blijken malafide bemiddeling als een serieus 

probleem te zien en aan te willen pakken.  

 Op het moment van schrijven is de werkloosheid in Nederland zeer laag. Door de krapte 

hoeven bemiddelaars minder snel een ‘race to the bottom’ bij offertes te starten om 

goede omzet te behalen. Bonafide bemiddeling en dus hogere tarieven voor ongeschool-

de arbeid zijn gemakkelijker waar te maken. Dat zorgt er mogelijk voor dat men vaker 

zal gaan voor zekere, maar ook goede, verdiensten op een bonafide manier. Het loont 

niet of onvoldoende om op een risicovolle manier over de rug van (schaarse) uitzend-

krachten, die bovendien steeds mondiger worden, snel geld te verdienen.  

 De arbeidsmarkt in de thuislanden van de MOE-landers trekt aan. Niet alleen de Neder-

landse arbeidsmarkt is krap, ook Polen en de andere MOE-landen zelf hebben hiermee te 

kampen. De Poolse regering ontwikkelt wervingsacties in West-Europa om vakkrachten 

weer terug aan het werk in Polen te krijgen. Ze komen daardoor in mindere mate naar 

Nederland. Overigens zijn er nog steeds regio’s in Polen waar het slecht gaat. Het zal 

mede daarom zijn dat ABU-leden in het Onderzoek Uitzendmigranten 2008 zeggen dat 

ze de eerstkomende jaren nog een toename van het aantal MOE-landers in Nederland 

verwachten. 

 De handhaving voert het aantal controles op. Ook hebben de activiteiten van de SNCU 

effect. Gemeenten ageren tegen de overlast van huisvesting van buitenlanders in be-

paalde wijken of dorpen. Waar bonafide uitzendondernemingen hierover afspraken ma-

ken en voor alternatieven zorgen, is dat voor malafide opererende bureaus lastiger. Zij 

zullen meer problemen krijgen met het vinden van huisvesting voor hun werknemers. 

Daardoor zal de aanvoer van werknemers door malafide bureaus gaan haperen.  

 De handhavingsactiviteiten moesten opnieuw worden ingericht toen vanaf 1 mei 2007 

voor MOE-landers geen tewerkstellingsvergunning meer nodig was. De overheid concen-

treert zich meer en meer op fraude met het WML, met afdrachten, huisvesting, vervoer, 

etc. De omschakeling kost enige tijd, maar dit jaar kunnen Arbeidsinspectie en SIOD 

(samen met het UWV) zich juist goed op deze aspecten richten. Nu daar de extra impuls 

bovenop komt, dat inleners gemakkelijker aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het 

malafide gedrag van tussenpersonen, neemt het afschrikkend effect van de operaties 

van de handhavingsinstellingen sterk toe. 

 Externe ontwikkelingen kunnen ook een invloed hebben op malafide bemiddeling. Veel 

glastuinders beschikken tegenwoordig over een eigen WKK-installatie (warmtekracht-

koppelings-installatie). Deze kleine energiecentrales waren voorheen vaak eigendom van 

energiemaatschappijen. Deze installatie geeft de tuinders niet alleen op goedkope wijze 

energie, maar staat hen ook toe elektriciteit terug te leveren aan het net1. Vanzelfspre-

kend krijgen de tuinders ook een betaling voor elke kWh die zij aan het net leveren. Met 

de huidige energieprijzen vormt dit een goede tweede bron van inkomsten. Met name 

glastuinders die te maken hadden met smalle marges zagen in het verleden vaak geen 

alternatief voor het werken met malafide tussenpersonen, die voor lage uurtarieven kon-

den leveren. Door extra inkomsten uit energie kunnen ze, in theorie, gemakkelijker ge-

bruik maken van bonafide bemiddelaars.  

 

                                                        
1 Dit gebeurt in sommige perioden zo enthousiast dat de netbeheerder de tuinders verbiedt voor enige tijd 

stroom te leveren aan het net om overbelasting te voorkomen. 
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Daar staat tegenover dat de krappe arbeidsmarkt malafide bemiddelaars ook kansen geeft. 

Zij kunnen in krappe markten stappen en snel geld verdienen, omdat sommige bedrijven of 

sectoren wanhopig op zoek zijn naar personeel. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bij 

agrarische bedrijven de oogst van het land moet en er op korte termijn een groot aantal 

arbeidskrachten nodig is. Ook kan het te verwachten uitstel van toelating van Bulgaren en 

Roemenen zonder tewerkstellingsvergunningen tot gevolg hebben dat malafide bemidde-

laars voldoende aanbod houden. Vervolgens krijgen zij de tijd zich te organiseren en op 

zoek te gaan naar afzetmarkten, zodat de illegale tewerkstelling weer toeneemt. 

 

De geschetste ontwikkelingen leiden tot de conclusie dat malafide bemiddeling weliswaar 

over het hoogtepunt heen is, maar dat dit niet betekent dat malafide bemiddeling geen 

probleem meer is. Het aantal bemiddelaars lijkt niet te zijn afgenomen en zij bemiddelen 

nog steeds een aanzienlijk aantal werknemers.  
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4 Oplossingsrichtingen 

Dit hoofdstuk gaat in op de manieren waarop het mogelijk is malafide praktijken van be-

middelaars te bestrijden. Paragraaf 4.1. beschrijft de huidige wijze waarop verschillende 

partijen malafide praktijken bestrijden dan wel tegengaan. In paragraaf 4.2 komt de me-

ning van vertegenwoordigers van uitzendvestigingen over mogelijke oplossingsrichtingen 

aan de orde. De laatste paragraaf zet de huidige praktijk af tegen de aangereikte mogelijk-

heden om malafide praktijken te bestrijden. 

4.1 Huidige bestrijding van malafide praktijken 

Overheid 

 De voor dit soort praktijken meest relevante controle-instantie van de overheid, de Ar-

beidsinspectie, heeft zich de afgelopen jaren veelal geconcentreerd op illegale tewerk-

stelling. Na 1 mei 2007 is de aandacht ook steeds meer uitgegaan naar andere vormen 

van malafide gedrag. De Arbeidsinspectie voert de capaciteit op en gaat steeds strenger 

controleren op naleving van het minimumloon. De boetes voor malafide praktijken (be-

stuurlijke boetes) zijn enige tijd geleden fors verhoogd. De Arbeidsinspectie kan be-

stuurlijke boetes opleggen voor elke geconstateerde overtreding. 

 De inspanningen van de Arbeidsinspectie zijn in relatie tot de omvang van de problema-

tiek nog beperkt. In 2007 heeft de arbeidsinspectie 732 zaken tegen uitzendonderne-

mingen gestart1. Van de 732 zaken zijn er 97 uitgemond in een boete, dus in 13% van 

de gestarte zaken tegen uitzenders is een overtreding geconstateerd. Als we deze getal-

len relateren aan het geschatte aantal malafide bemiddelaars, bestrijken de activiteit 

van de Arbeidsinspectie tegen malafide bemiddeling nog een gering gedeelte van het to-

taal aantal bemiddelaars.  

 Incidenteel boekt de SIOD succes met het opsporen en beboeten van grote spelers op 

het gebied van malafide praktijken. 

 Andere instanties, met name UWV en Belastingdienst, richten zich voornamelijk op de 

boeken van bedrijven. 

 De Arbeidsinspectie beschikt over een loket waar meldingen gedaan kunnen worden. 

 De zichtbaarheid van Interventieteams is afgenomen, ze zijn echter nog wel actief. 

 De minister van Sociale Zaken heeft april jl. met zijn Poolse collega, de minister van Ar-

beid, een samenwerkingsovereenkomst getekend om de informatievoorziening voor Po-

len die in Nederland werken te verbeteren.  

 

Uitzendbranche 

 In 2004 heeft de uitzendbranche samen met de vakbonden de SNCU opgericht om over-

treding van de uitzend-CAO op te sporen en waar nodig voor de rechter te brengen. 

 Vakbonden hebben een meldpunt voor misstanden en overtredingen bij uitzendwerk. De 

VIA beschikt al over een laagdrempelig meldpunt. Men is aan het bekijken of andere 

brancheorganisaties ook een rol kunnen spelen in dit meldpunt.  

 Recent hebben ABU, NBBU, VIA, FNV, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV een DVD in de 

Poolse taal gemaakt over het werken in Nederland, met name over arbeidsverhoudingen 

en de regels inzake wonen en vervoer. 

                                                        
1 De activiteiten van interventieteams zijn niet in dit getal opgenomen. 
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Overige branches 

 In CAO’s wordt in toenemende mate inlenersaansprakelijkheid vastgelegd, vaak gekop-

peld aan het gebruik van gecertificeerde uitzendondernemingen1. In de open teelt-CAO is 

de inlener zelfs aansprakelijk voor alle CAO-verloning, niet alleen voor het minimumloon 

zoals in het ABU-voorstel (zie paragraaf 4.3). Als men een gecertificeerd uitzendbureau 

in de arm neemt, is de ondernemer niet aansprakelijk. 

 LTO heeft sinds 1 april 2008 een eigen pay-rolling service. Met deze dienst kan LTO het 

werkgeverschap op zich nemen voor leden en niet-leden. De klanten lopen minder risico 

doordat de wettelijke loon- en betalingsverplichtingen bij de pay-roll organisatie liggen.  

 

Inleners 

 De inleners zelf doen nog te weinig. In de agrarische sector is malafide bemiddeling voor 

veel bedrijven de dagelijkse praktijk. Bonafide uitzendbureaus krijgen vaak de kans niet 

offerte uit te brengen op een opdracht.  

 

Derde partijen 

 De Poolse regering heeft onlangs een campagne ingezet om vaklieden uit Europa terug 

naar Polen te lokken. Een sterke daling van het aantal Polen zal ook de omvang van ma-

lafide bemiddeling doen afnemen. 

4.2 Bestrijding van malafide gedrag volgens uitzendvestigingen 

Aan de vertegenwoordigers van uitzendondernemingen is gevraagd hun mening te geven 

over de huidige bestijding van malafide praktijken (zie Figuur 4.1).  

Figuur 4.1 Stellingen over de huidige aanpak van malafide gedrag (N=201) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De overheid pakt het
probleem niet goed aan

De pakkans van malafide
bemiddelaars is veel te klein

Inleners die met
gecertificeerde (NEN 4400-1)
bemiddelaars zaken doen,

moeten worden gevrijwaard
van inlenersaansprakelijkheid

De boetes voor deze malafide
praktijken zijn veel te laag

Helemaal eens %

Eens %

Neutraal %

Oneens %

Helemaal oneens %

 

Bron: Internetenquête onder uitzendvestigingen (Research voor Beleid) 

                                                        
1 Gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm. Deze norm is afkomstig van de Stichting Normering Arbeid (SNA). 
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Voor het grootste gedeelte zijn de respondenten het (helemaal) eens met de stellingen. In 

hun beleving pakt overheid het probleem nog onvoldoende aan, en zou dat wel kunnen 

doen door: 

 boetes te verhogen 

 inleners die zaken doen met gecertificeerde uitzenders te vrijwaren voor inleneraanspra-

kelijkheid 

 de pakkans voor malafide bureaus te vergroten. 

 

Natuurlijk is het oplossen van het probleem van de malafide praktijken niet alleen een zaak 

van de overheid. De geïnterviewden noemen de volgende bijdragen die de verschillende be-

trokken partijen aan de bestrijding van malafide praktijken kunnen leveren: 

 

Wat kan de overheid doen? 

 De overheid moet meer controleren. Het grootste gedeelte van de geïnterviewden acht 

het aantal controles te laag. Een aantal respondenten meldt dat interventieteams minder 

zichtbaar zijn dan een paar jaar geleden. Meer controles zullen resulteren in een grotere 

pakkans, valt uit de reacties op de stellingen op te maken.  

 De controles moeten niet alleen betrekking hebben op de boeken. Controles op de werk-

vloer moeten tegelijkertijd plaats vinden met de boekencontroles.  

 De Arbeidsinspectie moet zich meer gaan concentreren op de prangende malafide prak-

tijken, in plaats van op illegale tewerkstelling, te weten: controle op betaling van mini-

mumloon en CAO-loon. 

 Controles moeten niet alleen overdag en op doordeweekse dagen plaats vinden. Juist in 

de late en vroege uren en in de weekenden vinden de malafide praktijken plaats. Dit 

geldt vooral voor de agrarische sector.  

 Lik-op-stuk-beleid bij geconstateerde overtredingen. Het loon dat werknemers zijn mis-

gelopen moet door de inlener direct aan hen worden uitbetaald. 

 Over de tewerkstellingsvergunning voor Bulgaren en Roemenen verschillen de meningen. 

Een deel van de respondenten wil deze nog even in stand houden. Daardoor zouden ge-

meenten “op adem kunnen komen” op het punt van de huisvesting. Anderen willen de 

tewerkstellingsvergunningen zo snel mogelijk afschaffen. Als de overheid de vergun-

ningsplicht voor Roemenen en Bulgaren in stand houdt, zal illegale tewerkstelling blijven 

bestaan en blijven malafide bemiddelaars verzekerd van aanbod.  

 Inleners verplichten alleen zaken te doen met gecertificeerde bureaus.  

 Inleners die geen zaken doen met gecertificeerde bureaus aansprakelijk stellen voor de 

correcte betaling van lonen en afdrachten. 

 Overheidsinstanties (UWV en CWI) moeten aan de gemeenten verblijfsgegeven verstrek-

ken zodat deze kunnen controleren op correcte huisvesting. 

 Eenduidige regelgeving voor alle gemeenten over de huisvesting van MOE-landers. 

 Hogere boetes uitdelen aan malafiden die over de schreef gaan. 

 Algemene publieksvoorlichting over wat wel en niet kan in geval van inschakeling van 

arbeidsmigranten, met wellicht specifieker op inleners gerichte campagnes, om ze attent 

te maken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze en ze te informeren 

over de risico’s van het werken met niet gecertificeerde uitzendbureaus. 

 Eisen van startkapitaal en een bepaald kennisniveau voordat een uitzendonderneming 

mag worden opgestart. 
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Wat kan de uitzendbranche doen? 

 Verstrekken van voorlichting aan MOE-landers. Dit kan zowel vanuit de werkgevers of de 

werknemers. 

 Stimuleren van MOE-landers om te praten over malafide praktijken. 

 De overheid ondersteunen met informatie en tips om de opsporing van malafiden te ver-

beteren (buiten de eigen SNCU-activiteiten). Samenwerking zoeken met de Arbeidsin-

spectie en de Belastingdienst. Ook individuele uitzendondernemingen moeten vaker mis-

standen aanmelden bij het SNCU meldpunt. 

 Publiceren van de namen van malafide bemiddelaars en van inleners die moedwillig met 

malafide bemiddelaars werken (naming and shaming).  

 Verplichten of in ieder geval druk uitoefenen op bemiddelaars lid te worden van één van 

de drie grote werkgeverskoepels (ABU, NBBU, VIA). Op deze wijze kan er effectievere 

controle plaats vinden. 

 Campagne om het imago van de uitzendbranche te verbeteren onder MOE-landers. 

 Beter voorlichten van (jonge) uitzendbureaus, visitatie vanuit de ABU, NBBU of VIA, niet 

alleen als controle, maar ook als voorlichting voor jonge uitzendondernemingen (mento-

raat). Voorlichting over certificering, en welke risico’s er zijn voor niet-gecertificeerde 

ondernemingen. 

 

Wat kunnen andere brancheorganisaties doen? 

 LTO en andere brancheorganisaties kunnen leden schorsen die zaken doen met malafide 

bureaus. 

 LTO en andere brancheorganisaties kunnen leden bonafide uitzendbureaus aanbevelen. 

 Vastleggen van de verplichting gecertificeerde uitzendbureaus in te schakelen in CAO’s. 

 Zaken doen met gecertificeerde ondernemingen vastleggen als eis in het eigen Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid. 

 

Wat kunnen inleners doen? 

 Bedrijven moeten terughoudender worden bij het inlenen van arbeid bij niet-

georganiseerde en niet-gecertificeerde bureaus of zelfs alleen zaken doen met gecertifi-

ceerde bureaus. 

 Bedrijven kunnen zich naar de buitenland afficheren als goede inleners. 

 Elke offerte met een uurtarief van minder dan 15 euro moeten zij afwijzen. 

 

Wat kunnen derde partijen doen? 

 Poolse organisaties zouden actiever moeten zijn. Zij kunnen de grootste groep MOE-

landers in de malafide bemiddeling de kans geven zich te uiten en malafide praktijken in 

vertrouwen aan de kaak te stellen. 

 Banken en verzekeraars kunnen bedrijven verplichten zaken te doen met gecertificeerde 

uitzendbureaus bij het verstrekken van leningen of verzekeringen. 
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4.3 Confrontatie van de huidige en de gewenste situatie 

Rol van de overheid 

Zowel de geënquêteerden als de geïnterviewden vinden dat de overheid meer kan doen. 

Met name kan de overheid meer en intensiever controleren. Geen van de respondenten 

heeft zelf problemen met een toegenomen inspectielast, zeker niet als de inspecties zich 

concentreren op niet georganiseerde en/of ongecertificeerde bemiddelaars. Minister Donner 

van SZW heeft al meer inspecties toegezegd, onder meer door de capaciteit bij de Arbeids-

inspectie uit te breiden1. De Arbeidsinspectie neemt 32 nieuwe inspecteurs aan en geeft 

een extra impuls aan de controle op de naleving van de WML, gericht op MOE-landers2. 

De boetes voor malafide praktijken (bestuurlijke boetes) zijn enige tijd geleden fors ver-

hoogd. Voor veel malafide bemiddelaars zijn de boetes alleen niet hoog genoeg om een ge-

dragsverandering tot stand te brengen. Daarvoor is de pakkans nog te laag. Indien deze 

toeneemt, gecombineerd met activiteiten van de SNCU, dan kan het schrikeffect onder ma-

lafide bemiddelaars groter worden.  

Inmiddels heeft de minister van SZW te kennen gegeven dat hij van plan is inleners die za-

ken doen met niet-gecertificeerde bureaus aansprakelijk te stellen voor het betalen van het 

wettelijk minimumloon (WML). Dat betekent dat ook in sectoren waar een dergelijke bepa-

ling (nog) niet in de CAO is opgenomen, inlenersaansprakelijkheid geldt voor het WML en 

dat er zo ook veel beter op is te controleren. 

 

Het definitieve besluit over het openstellen van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren in 

2009 is nog niet gevallen. Tot nu toe was de verwachting dat de grenzen opengingen. Ge-

meenten wijzen echter op de grote huisvestingsproblemen van MOE-landers die te maken 

hebben met malafide bemiddeling. De Tweede Kamer lijkt hierin de gemeenten te volgen. 

 

Op dit moment is het zeer gemakkelijk een uitzendonderneming te starten. Voorlopig blijft 

dit zo. Specifieke eisen worden nog niet gesteld. Veel geïnterviewde uitzendondernemers 

vinden het wenselijk dat er eisen aan het starten van een uitzendbureau worden gesteld. 

Op die manier is er een drempel voor kwaadwillende starters, en kan er voor worden ge-

zorgd dat goedbedoelende startende ondernemers beter beslagen ten ijs komen en minder 

risico lopen in een glijdende schaal van malafide praktijken te geraken. 

 

Rol van de branche 

De branche is actief in het terugdringen van het probleem van malafide bemiddeling. De 

aanpak en inspanningen zijn echter nog niet voldoende. Geïnterviewde respondenten vin-

den de NEN-norm van de SNA nog niet scherp genoeg. Alleen boekencontroles volstaan 

volgens hen niet. Er zou ook daadwerkelijk moeten worden gecontroleerd of er een één-op-

één relatie is tussen de uitzendkrachten in de boeken en de uitzendkrachten op de werk-

vloer. Verder vindt men dat behalve naleving van wet- en regelgeving ook naleving van de 

CAO in de norm opgenomen zou moeten worden. Omdat het merendeel van de malafide bu-

reaus niet gecertificeerd is, zal een verdere aanscherping van de NEN-norm van de SNA 

vooral leiden tot een duidelijker markering en profilering van bonafide uitzendbureaus en 

helpen incidentele malafide praktijken te voorkomen. 

                                                        
1 Algemeen Overleg, Vaste Kamercommissie 15 juni 2008. 
2 Arbeidsinspectie, jaarverslag 2007, Den Haag 2008. 
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Malafide bemiddelaars gaan steeds slimmer om met bijvoorbeeld verloning en afdrachten, 

zodat ze moeilijker zijn op te sporen. Ze kopen bijvoorbeeld sofi-nummers van personen 

om vervolgens anderen aan het werk te zetten. Of ze houden bij 65+-ers onterecht premies 

in. Indien bonafide bureaus in de branche dergelijke praktijken vermoeden of tegenkomen, 

zouden zij die direct moeten melden bij de SNCU (wanneer het gaat om niet-naleving van 

de CAO) of bij de handhavende overheidsinstanties (wanneer het gaat om overtredingen 

van wet- en regelgeving). 

 

Positie van inleners 

Van inleners mag worden verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten 

bewust kiezen voor bonafide bemiddelaars en schimmige bureaus links laten liggen. Vooral 

in de agrarische sector zal dit vanwege het gevraagde type arbeid en de kostenproblema-

tiek een stug proces zijn. Daar staat tegenover dat de personeelsproblematiek in de sector 

op de langere termijn gebaat is bij een structurele verbetering van de positie van MOE-

landers (bijvoorbeeld door het CAO-loon te betalen en te zorgen voor fatsoenlijke huisves-

ting). Op die manier is er een grotere kans dat zij bereid blijven in deze sector in Nederland 

te werken. 

 

Laatste voorstellen 

De ABU heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het volgende voorstel 

gedaan om malafide bemiddeling in de uitzendsector aan te pakken: 

 Een verplichte registratie van alle uitzendbureaus wettelijk verankerd in de Waadi (Wet 

allocatie arbeidskrachten door intermediairs).  

 Malafide uitzendbureaus het werken onmogelijk maken: alleen geregistreerde bureaus 

mogen een loonbelastingnummer en g-rekening openen.  

 Inleners die werken met niet-geregistreerde uitzendbureaus moeten ook een Eerste-

dagsmelding doen voor ingeleende uitzendkrachten.  

 Handhaving en directe opvolging door overheidshandhavers bij gesignaleerde misstan-

den.  

 Inleners die werken met gecertificeerde uitzendbureaus zijn gevrijwaard voor naheffing 

van belasting en premies.  

 Inleners die gebruikmaken van niet-gecertificeerde uitzendbureaus zijn aansprakelijk 

voor betaling van wettelijk minimumloon aan uitzendkrachten. 

Het eerste en het laatste punt zijn inmiddels al door de minister overgenomen. 
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5 Conclusies 

Malafide bemiddeling blijft een probleem 

In 2004 en in 2006 is het aantal illegale tewerkstellingen in de uitzendbranche onderzocht. 

Destijds was de schatting 5.000-6.000 malafide bemiddelaars en 80.000 illegaal bemiddel-

de MOE-landers. Nu is de schatting dat er weer zo’n 5.000 tot 6.000 malafide bureaus zijn, 

die meer dan 100.000 personen bemiddelen.  

 

Deze schatting komt uit verschillende invalshoeken: 

 De eerste invalshoek is gebaseerd op het idee dat de belangrijkste potentiële doelgroep 

van malafide bemiddelaars bestaat uit de huidige illegaal tewerkgestelden alsmede de 

vóór 1 mei 2007 illegaal tewerkgestelden. De eerste groep (vooral Bulgaren, Roemenen 

en niet-Europeanen) is te schatten op 20.000. De groep van vóór 1 mei illegaal tewerk-

gestelden bedroeg zo’n 80.000 personen. Hier komen dan nog de Nederlanders bij die in-

cidenteel last hebben van malafide praktijken alsmede 65 plussers, bij wie ten onrechte 

premies worden ingehouden. De laatste twee groepen samen zijn op circa 5 tot 10.000 te 

schatten. De totale schatting vanuit deze invalshoek is dan: 105.000 tot 110.000. 

 De tweede invalshoek schat de aantallen malafide bemiddelingen van MOE-landers door 

gegevens uit verschillende bronnen (UWV, GBA, koepelorganisaties e.d.) te combineren 

tot een coherent geheel, waaruit schattingen van de omvang van malafide bemiddeling 

voortvloeien. Deze exercitie leidt tot een schatting van circa 84.000 in een jaar malafide 

bemiddelden uit de MOE-landen. Daar moeten dan nog de 20.000 illegaal tewerkgestelde 

Bulgaren, Roemenen en niet-Europeanen bij alsmede de 5.000 tot 10.000 Nederlanders 

die incidenteel last hebben van malafide praktijken en 65 plussers, waarvoor onterecht 

wordt ingehouden. Totale schatting vanuit deze invalshoek: 109.000 tot 114.000. 

 De derde invalshoek bestaat uit (voor non-respons en overlap gecorrigeerde) schattin-

gen door geënquêteerde vertegenwoordigers van uitzendvestigingen van enerzijds de 

aantal malafide bemiddelden (zo’n 120.000) en anderzijds de malafide bemiddelaars 

(tussen de 5.000 en 6.000). 

 

De samenstelling van de groep die op malafide wijze bemiddeld wordt is in grote lijnen ge-

lijk gebleven. De Polen vormen nog steeds de grootste groep. Naast de Polen zijn er rede-

lijk veel Bulgaren en aanzienlijk minder Roemenen. Verder gaat het om Portugezen, Afrika-

nen en ook Nederlanders, waaronder de nodige 65-plussers. 

 

Ook de samenstelling van de groep malafide bemiddelaars is grotendeels gelijk gebleven. 

Het betreft voor het grootste gedeelte ongeregistreerde bemiddelaars die zich weinig aan-

trekken van de wet. Daarnaast is er een groep geregistreerde, maar niet georganiseerde 

uitzendbureaus die over de schreef gaan. Ten slotte gaat er ook wel eens wat mis bij de 

georganiseerde uitzendbureaus, zo melden vakbonden. Dat heeft te maken met nonchalan-

ce, onzorgvuldigheid of een te grote nadruk op het halen van resultaten. 
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Land- en tuinbouw nog steeds de grootste afnemer 

De land- en tuinbouwsector is de grootste afnemer van malafide bemiddelaars. De redenen 

hiervoor liggen in de aard van het werk: veel ongeschoold en handmatig werk, dat vaak in 

korte tijd af moet. Sinds de eerdere onderzoeken is er weinig veranderd in de aard van het 

werk in de land- en tuinbouw, dus vanuit dat oogpunt is een min of meer gelijkblijvend ge-

bruik van malafide bureaus geen verrassing. 

In de bouw komt malafide bemiddeling eveneens vrij veel voor, maar wel minder dan in de 

land- en tuinbouw. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de grotere inzet van geschoolde 

arbeid (vaklieden). Ook de inzet van ZZP-ers (Bulgaren) komt veel voor in de bouw. Vaak 

gaat het om schijnzelfstandigheid, maar dat is in de praktijk moeilijk vast te stellen. In de 

schoonmaak en de vleesverwerkende industrie wordt, vanwege het vele ongeschoolde 

werk, ook nog relatief veel gebruik gemaakt van malafide bemiddeling.  

In andere sectoren, zoals de metaal en techniek is malafide bemiddeling een inmiddels re-

delijk beperkt probleem. Dit komt met name door de enorme vraag naar geschikt perso-

neel, waardoor de bemiddelden een aanzienlijk sterkere onderhandelingspositie hebben. 

 

Onderbetalen gebeurt op veel manieren 

De malafide praktijk die in dit onderzoek het meest wordt genoemd is verloningsfraude. Dit 

gebeurt op allerlei manieren. Meestal gaat het om het niet volledig betalen, bijvoorbeeld 

door te verlonen in het land van herkomst of in Luxemburg, of door minimumloon te beta-

len waar een hoger CAO-loon geldt (van de uitzend-CAO dan wel, indien van toepassing, de 

CAO van de sector waarin het uitzendwerk plaats vindt). Soms worden netto-lonen betaald 

of wordt het loon aangevuld met fictieve kilometervergoedingen.  

 

Andere malafide praktijken 

Uitbuiting door woonruimtevoorziening komt na verloningsfraude het meeste voor. Voor het 

gebruiken van woonruimte door MOE-landers vragen malafide bemiddelaars vaak te hoge 

vergoedingen, die meestal direct op het loon worden ingehouden. Iets soortgelijks gebeurt 

ook met vervoer. Afdrachtfraude vindt meestal plaats door of in het geheel niet af te dra-

gen of door af te dragen over het nettoloon. Verder wordt er gerommeld met vakantieda-

gen en vakantiegeld: het onjuist of totaal niet reserveren van vakantiedagen en vakantie-

geld, het niet geven van vakantiedagen of het verrekenen van vakantie- met ziektedagen. 

ATW-fraude gebeurt veel in de land- en tuinbouw waar de oogst in hoog tempo van het 

land moet. Ondanks 1 mei 2007 komt illegale tewerkstelling nog redelijk veel voor, nu van 

Bulgaren en Roemenen.  

 

Per sector geen opvallende verschillen in malafide praktijken 

Per sector zijn er geen bijzondere verschillen wanneer het gaat om de frequentie van mala-

fide praktijken. Verloningsfraude komt in alle sectoren als belangrijkste malafide praktijk 

naar voren. Daarna komt in vrijwel alle sectoren uitbuiting door woonruimtevoorziening.  

 

Oplossingen 

Het ministerie van Sociale Zaken bereidt wetgeving voor die inleners voor het WML aan-

sprakelijk maakt in het geval ze zaken doen met niet gecertificeerde uitzendbureaus. Ver-

der heeft het ministerie aangekondigd de inspectielast van de Arbeidsinspectie te vergroten 

en die te concentreren op de niet-gecertificeerde bemiddelaars. 
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De bonafide uitzenders zelf verwachten van de overheid meer inspanningen, vooral op het 

punt van controles. De uitzendbranche onderschrijft de bezwaren en heeft een pakket 

maatregelen aan de minister voorgesteld, waarin onder andere een inlenersvrijwaring is 

opgenomen voor inleners die werken met gecertificeerde uitzendbureaus. Het doel van het 

pakket is de malafiden uit te schakelen door ze uit te sluiten en harder aan te pakken. 

De branche kan zelf ook bijdragen aan de inspanningen. Voor een deel is dit gebeurd door 

de oprichting van de SNCU. Aan de andere kant kan de branche de NEN-normering van SNA 

aanscherpen om elke mogelijkheid van oneigenlijke praktijken voor gecertificeerde bureaus 

uit te sluiten.  

Last but not least dragen de inleners een belangrijke verantwoordelijkheid. In een aantal 

CAO’s is al opgenomen dat inleners aansprakelijk zijn voor de verloning als zij zaken doen 

met niet-gecertificeerde uitzendondernemingen. De inleners zullen zelf hun verantwoorde-

lijkheid moeten nemen en er van moeten afzien zaken te doen met malafide bemiddelaars. 
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Bijlage 1 Tabel malafide praktijken naar sector 

 

 

Alle 

malafide 

praktijken 

 

 

 

Aantal 

malafide 

bemidde-

laars

Aantal 

illegaal 

tewerkge-

stelde 

arbeids-

migranten

ATW-

fraude

Afdracht-

fraude

Verlo-

nings-

fraude 

 

 

 

Uitbuiting 

(woon-

ruimte) 

 

 

 

Uitbuiting 

(vervoer) 

 

 

 

 

Andere 

malafide 

praktijken

 % % % % % % % % %

Land en tuinbouw 32% 27% 29% 7% 25% 45% 40% 16% 2%

Horeca 32% 18% 27% 9% 27% 50% 14% 9% 14%

Transport en Logistiek 33% 30% 26% 22% 26% 33% 22% 7% 4%

Vleesverwerkende industrie 30% 30% 25% 13% 25% 54% 36% 17% 1%

Bouwnijverheid 31% 24% 23% 12% 37% 62% 38% 22% 4%

Schoonmaak 32% 30% 35% 16% 32% 49% 21% 9% 4%

Metaal(industrie) 21% 31% 12% 12% 36% 62% 43% 19% 5%

Overige Industrie 26% 26% 32% 16% 21% 58% 32% 5% 11%

Bron: internetenquête onder uitzendvestigingen (Research voor Beleid) 
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Bijlage 2 Responsverantwoording 

 Voor de enquête zijn initieel 2.218 uitzendbureaus benaderd 

 Twee ketens hebben niet deelgenomen aan het onderzoek. Zij konden niet (tijdig) e-

mailadressen leveren die benodigd waren voor het onderzoek. 

 Van de NBBU-leden zijn alleen de hoofdvestigingen aangeschreven 

 Van één keten zijn de districtsmanagers bevraagd, bij de overigen heeft veelal de vesti-

gingsmanager de vragenlijst ingevuld 

 102 emailadressen bleken niet meer te bestaan (bounce) 

 Hierdoor zijn effectief 2.116 uitzendbureaus aangeschreven 

 Van het totaal van 5.6351 vestigingen van (bonafide) uitzendondernemingen is dus min-

der dan de helft benaderd.  

 De netto respons is 463 ofwel 22% van de effectief benaderde steekproef 

 De geografische spreiding van respondenten is goed 

 Sterke concentraties van respondenten zijn er alleen in de regio Rijnmond en Groot-

Amsterdam. Deze concentraties zijn goed te verklaren door de grote bevolkingsdichtheid 

en bedrijvigheid in deze regio’s. 

 De sectoren die respondenten bedienen lijken ook goed verdeeld 

 De sectorale en geografische spreiding leveren geen contra-indicaties op inzake de re-

presentativiteit en generaliseerbaarheid van de enquête.  

                                                        
1 Ommeren, M. van, Telling uitzendorganisaties Nederland, Research voor Beleid, Zoetermeer, mei 2008. 
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Bijlage 3 Lijst van deelnemende organisaties aan 
de interviews 

Vertegenwoordigers van: 

FNV Bondgenoten 

CNV Dienstenbond 

LBV 

SNCU 

Productschap Tuinbouw 

LTO Noord Glaskracht 

VIA 

 

WWH Rotterdam 

Otto Workforce 

Trionymus 

TCC Hoogvliet 

Alpha BV 

AB Midden-Holland 

AB Noord-Holland 

Talent Werving en Selectie 

Full-Time 

Dailyflex 

A en E 

Workbouw 

Manpower IJmuiden 

Manpower Oss 

Dinovo 

Debotech 

Schreurs Personeelsdiensten 

Pro-flex 
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Bijlage 4 Checklist vragen expert-interviews 
uitzendondernemingen  

Interviews met: 

 

Vragen  

Heeft u tijd gevonden de documentatie door te lezen die ik u vorige week heb gezonden? 

Hoeveel: 

1) Malafiden 

 Manier van inschatten:  

 Kunt u kort iets vertellen over de sectoren en regio waar uw vestiging/onderneming 

actief is. 

 Kunt u iets vertellen hoe u last heeft van malafide bemiddeling, of hoe u er in aan-

raking mee komt. 

 Hoe hoog is uw schatting van malafide bemiddelaars waar u last van heeft 

 Denkt u dat dit een schatting aan de lage kant is, of aan de hoge kant, of is dit het 

echte aantal 

 Is er een toename van malafide bemiddeling gaande? Is deze toename dan wel af-

name te splitsen over verschillende sectoren 

2) Bemiddelden 

 Personen 

 Waar komen ze vandaan, is er een toename van (malafide) bemiddeling van Roe-

menen en Bulgaren 

 Zijn de mensen uit Polen elk jaar dezelfden, of zijn er grote wisselingen in het be-

stand bij uw vestiging/onderneming 

 Denkt u, of weet u of dit bij de malafiden ook zo is, namelijk grote dan wel kleine 

wisselingen van personen in het bestand 

 Komen mensen die eerst bij malafiden aan het werk waren bij u om te solliciteren? 

Soorten van uitbuiting: kies uit:  

3) Illegale tewerkstelling 

 ATW-fraude 

 Afdrachtfraude 

 Verloningsfraude 

 Uitbuiting dmv woonruimtevoorziening 

 Uitbuiting dmv vervoersvoorziening 

 Uitbuiting dmv andere voorziening(en) 

Welke: 

4) Landen 

 Roemenië 

 Bulgarije 

 Wit-Rusland 

 Oekraïne 

 Russische Federatie 

 Turkije 

 Marokko 

 Andere landen: nl… 

 Polen, geen illegale tewerkstelling 
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5) Sectoren 

 Land- en tuinbouw 

 Horeca 

 Transport en logistiek 

 Vleesverwerkende industrie 

 Bouwnijverheid 

 Schoonmaak 

 Metaal(industrie) 

 Overige industrie 

 Andere sector, nl… 

  

6) Oplossingsrichtingen: 

 Vrijwaren van inleners die zaken doen met gecertificeerde bemiddelaars (NEN 4400-

1), verplicht stellen van een keurmerk voor alle bemiddelaars, of het instellen van 

een landelijke en onafhankelijke certificering vanuit het Rijk. 

 Meer en betere handhaving door bijv. Arbeidsinspectie, SIOD, UWV, CWI , Belas-

tingdienst 

 Meer samenwerking door de handhavende diensten en werkgevers- en werknemers 

initiatieven. (RIT’s) 

 Voorlichting aan potentiële werknemers uit MOE-landen over hun rechten en plich-

ten als werknemer in Nederland, ook in de eigen taal (Pools). 

 Handhaven van tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren 

 Meer toepassen van de bestuurlijke boete 

 Ketenaansprakelijkheid (bestaat al) 

 Versnellen en versoepelen van procedure tewerkstellingsvergunningsaanvraag 

 Verlagen van de salariskosten 

 Versterken positie van werknemers, die daardoor minder onverschillig staan tegen-

over illegale tewerkstelling 

 Uitsluiting werkgevers/uitzendbureaus die over de schreef gaan 

 Actieve bestrijding van illegale huisvesting (bv bestuurlijke boete aan huisjesmel-

kers) 

 Actief spreidingsbeleid in de huisvesting 

 Ism woningcorporaties het ontwikkelen van een tijdelijk huisvestingsbeleid, maar 

ook het ombouwen van leegstaande kantoorpanden naar tijdelijke woningen 

 Uitstel van de vrije markttoegang voor Bulgaarse en Poolse werknemers 

 Actief promoten en stimuleren van werknemers uit MOE-landen om inburgeringscur-

sussen te volgen 

 Integrale aanpak van werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, volksgezondheid en 

integratie 

 Meer en betere samenwerking tussen gemeenten, werkgevers (uitzendbureaus) en 

Rijk 

 Verstrekken van NAW gegevens van de belastingdienst aan gemeenten 

 Verstrekken van NAW gegevens uit controles van de Arbeidsinspectie aan gemeenten 

 Mogelijkheid tot een regionale aanpak: kunnen bijvoorbeeld inleners die zaken doen 

met malafiden aan de schandpaal gezet worden? 
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Bijlage 5  Vragenlijst internetenquête 

In deze internetvragenlijst maken we gebruik van de term malafide praktijken. 

In onderstaande box lichten we deze term toe. 

 

Een (vestiging van een) arbeidsbemiddelaar houdt zich bezig met malafide praktijken wanneer: 

● een arbeidsmigrant die in het bezit dient te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV), wordt 

bemiddeld naar werk zonder de benodigde TWV (Illegale tewerkstelling); 

● een bemiddelde werknemer meer uren wordt ingezet dan wettelijk is toegestaan en daarmee be-

wust de Arbeidstijdenwet wordt overtreden (ATW-fraude); 

● geen of te weinig loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies wordt afgedragen over het loon 

van de bemiddelde werknemer (Afdrachtfraude); 

● de bemiddelde werknemer niet conform CAO-bedrijfstak loont krijgt betaald (Verloningsfraude); 

● tegen exorbitant hoge bedragen woonruimte, vervoersmogelijkheden etc. aan bemiddelde werkne-

mers, veelal arbeidsmigranten, beschikbaar worden gesteld (Uitbuiting). 

  

Ons onderzoeksdesign is erop gebaseerd de omvang van malafide praktijken per regio in kaart te 

brengen. Daarvoor moeten wij weten in welke regio uw vestiging of uitzendonderneming actief is. 

Daarom vragen wij u uw viercijferige postcode in te vullen. 

 

 

1 Wat is de postcode van uw bedrijf/vestiging: 

 

2 Ondervindt u als arbeidsbemiddelaar schade van malafide praktijken?  

 Ja 

 Nee 

 

3 Van hoeveel bemiddelaars (vestigingsniveau) in uw werkgebied weet u (of heeft u een 

sterk vermoeden, maar niet van horen zeggen) dat er malafide praktijken plaatsvinden? 

 

………………bemiddelaars met malafide praktijken in mijn werkgebied 

 

4 Hoeveel personen per jaar, schat u, worden middels malafide praktijken bemiddeld in uw 

werkgebied? 

 

………………personen per jaar 

 

5 Wat is, naar uw idee, het gemiddelde uurtarief waartegen werknemers door malafide 

bemiddelaars worden uitgeleend? 

 

…………………euro (afronden op hele euro’s) per uur moet de inlener betalen  
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6 Van welk soort malafide praktijken weet u (of heeft u een sterk vermoeden, maar niet 

van horen zeggen) wordt gebruik gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Illegale tewerkstelling 

 ATW-fraude 

 Afdrachtfraude 

 Verloningsfraude 

 Uitbuiting dmv woonruimtevoorziening 

 Uitbuiting dmv vervoersvoorziening 

 Uitbuiting dmv andere voorziening(en) 

 Anders, namelijk………………………………………………………………………………… 

 

 

Met het openstellen van de arbeidsmarktgrenzen op 1 mei 2007 voor werknemers uit de acht MOE-

landen (Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slowenië en Polen) ligt het voor de 

hand te veronderstellen dat malafide bemiddelaars hun aandacht zullen richten op arbeidsmigranten 

uit andere landen die wel over een TWV dienen te beschikken. Overigens hoeft het openstellen van de 

grenzen zoals hierboven bedoeld, niet te betekenen dat arbeidsmigranten uit de acht MOE-landen niet 

anderszins te maken krijgen met malafide praktijken. 

 

7 Wat is, volgens u, de ontwikkeling van onderstaande malafide praktijken na het open-

gaan van de grenzen op 1 mei 2007 voor arbeidsmigranten uit 8 MOE-landen. 

 

 

Toegenomen 

sinds 1-5-07 

Afgenomen 

sinds 1-5-07 

Geen verande-

ring voor en na 

1-5-07 

Aantal malafide bemiddelaars       

Aantal illegaal tewerkgestelde arbeidsmigranten       

Omvang ATW-fraude       

Omvang afdrachtfraude       

Omvang verloningsfraude       

Omvang uitbuiting (woonruimte)       

Omvang uitbuiting (vervoer)       

Andere malafide praktijken       

 

8 Uit welke landen zijn de illegaal tewerkgestelde arbeidsmigranten afkomstig die na 1 mei 

2007 in Nederland aan de slag zijn gegaan? (meerdere opties mogelijk) 

 Roemenië 

 Bulgarije 

 Wit-Rusland 

 Oekraïne 

 Russische Federatie 

 Turkije 

 Marokko 

 Ander(e) land(en) 
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9 Zijn er sectorale verschillen als het gaat om aantal malafide praktijken? 

 Ja, er zijn verschillen tussen sectoren met betrekking tot de mate waarin malafide 

praktijken plaatsvinden. De sectoren waarin dit het meest voorkomt zijn (maximaal 

3 aankruisen):  

 Land- en tuinbouw 

 Horeca 

 Transport en logistiek 

 Vleesverwerkende industrie 

 Bouwnijverheid 

 Schoonmaak 

 Metaal(industrie) 

 Overige industrie 

 Andere sector, namelijk………………………………………………………………………… 

 Andere sector, namelijk………………………………………………………………………… 

 Andere sector, namelijk………………………………………………………………………… 

 

 Nee, malafide praktijken komen in alle sectoren even vaak voor  

 ga naar vraag 10 

 

10 Welk soort van malafide praktijken komt vaker voor in de genoemde sector(en)? 

 Alle malafide praktijken  

Of: (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Aantal malafide bemiddelaars  

 Aantal illegaal tewerkgestelde arbeidsmigranten  

 ATW-fraude  

 Afdrachtfraude  

 Verloningsfraude 

 Uitbuiting (woonruimte)   

 Uitbuiting (vervoer)   

 Andere malafide praktijken   

 

11 Wilt u van onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het ermee eens bent? 

 

 

Stelling 

Helemaal

eens 

Eens Niet eens / 

niet oneens 

Oneens Helemaal

oneens 

De pakkans van malafide bemiddelaars is veel te klein         
De boetes voor deze malafide praktijken zijn veel te laag         
Inleners die met gecertificeerde (NEN 4400) bemiddelaars 

zaken doen, moeten worden gevrijwaard van inlenersaan-

sprakelijkheid         
De overheid pakt het probleem van illegale tewerkstelling 

en de andere malafide praktijken, zoals genoemd in deze 

vragenlijst, niet goed aan         
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12 Bent u bereid deel te nemen aan een groepsgesprek (met andere ABU en/of NBBU-

leden) over oplossingsrichtingen voor deze problematiek?  

 

Indien u deze vraag met ja beantwoordt, vragen wij uw naam, postcode en huisnummer van uw bu-

reau/vestiging, zodat wij contact met u op kunnen nemen voor een datum en tijdstip van het groeps-

gesprek. 

 Ja 

 Nee   

 

12b Naam:  Postcode:  huisnummer:  

 
 
Einde van de vragenlijst, hartelijk dank voor uw deelname 
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