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Meervoudige afhankelijkheid & persoonlijke vrijheid
# Meervoudige afhankelijkheid
1

De werkgever regelt ook huisvesting, kleding, vervoer

2

Ontbreken van eigen woonruimte in Nederland

3

Het afwisselend op verschillende plaatsen werken

4

Overnachten op de werkplek

5

Dubieuze schuldopbouw bij werkgever of derden

6

Niet vrijelijk kunnen beschikken over de eigen verdiensten

7

Zwakke economische situatie of afhankelijkheid

# Meervoudig chantabel en of opgelegde druk
8

Het paspoort wordt achtergehouden en ingezet als chantagemiddel

9

Het verdiende geld is ingenomen en het bezit wordt ingezet als chantagemiddel

10

Illegaal verblijvend/werkend in Nederland.

11

Door werkgever of derden is een overnamebedrag betaald

12

Chantage of bedreiging van familie

13

Chantage door bedreiging openbaarmaking feit of activiteit (b.v. informeren over prostitutiewerk)

14

Dreiging met of daadwerkelijke toepassing van geweld

15

Dreiging met voodoo gevolgen i.c.m. persoonlijkheid en herkomst slachtoffer

16

Verwijtbaarheid en of betrokkenheid bij andere strafbare feiten

# Basisvrijheden van de betrokkene
17

Een sterke inperking van de basisvrijheden van de betrokkene

18

Slachtoffer mag geen contact hebben met buitenwereld resp. beperking bewegingsvrijheid

19

De werknemer heeft geen beschikking over eigen identiteitsdocumenten

20

Niet vrijelijk kunnen beschikken over de eigen verdiensten

21

Het onthouden van medische hulp

Gedrag & persoonlijkheid als risico binnen groep of bij slachtoffer
# Gedrag
22

Het in bescherming nemen van werkgever of derden

23

Heeft veel nieuwe contacten

24

Over veel nieuwe spullen beschikken (kleding, mobiele telefoon)

25

Schoolverzuim en schooluitval

26

Klachten: Soa, pijn/bloed aan blaas, buik, anus, vagina en of bovenbenen, eetproblemen, zwanger

27

Normafwijkend gedrag slachtoffer, plotselinge gedragsverandering

28

Signalen uit sociale omgeving: ouders, vrienden, familie, buurtbewoners

29

Alcohol en drugsgebruik

30

Weinig binding met thuis: isolement

31

Wegloop gedrag
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# Misleiding
32

Het slachtoffer is misleid, resp. valse beloften in de liefde

33

Het slachtoffer is misleid, resp. valse beloften over de verdiensten of schuld

34

Het slachtoffer is misleid, resp. valse beloften over de aard van het werk

35

Het slachtoffer is misleid, resp. valse beloften over de werkomstandigheden

# Een gebrek aan informatie over de eigen positie
36

Onbekendheid met het eigen woon of werkadres

37

In sociaal isolement gebracht door derden

38

Onwetendheid over eigen rechtspositie

39

Inschrijving als zelfstandige/procedure zelfstandig ondernemerschap

# Beperkte handelingsbekwaam en kwetsbaarheid
40

Beperkt handelingsbekwaam bijv. verstandelijk/lichamelijk gehandicapt

41

Niet zelf de reis, visa, etc. hebben geregeld

42

Angst voor geweld en bedreigingen

43

Slaafse houding ten opzichte van exploitant of souteneur

Uitbuiting
# Omstandigheden & verdiensten
44

Het werken of verlenen van diensten onder zeer slechte omstandigheden

45

De werknemer ontvangt een beduidend lager loon in vergelijking met de markt

46

Onredelijk hoge afdracht van de inkomsten (onredelijk naar tijd en plaats beoordeeld)

47

De werknemer werkt onder gevaarlijke omstandigheden

48

Uitzonderlijk of buitenproportioneel lange werkdagen of werkweken onder alle omstandigheden

49

Verplichting om een minimum bedrag per dag te verdienen

# Lichamelijke & geestelijke integriteit
50

Aantasting van de lichamelijke integriteit van de betrokkene

51

Het afstaan van organen

52

Bedreigd of geconfronteerd met (seksueel) geweld

53

Onvrijwillig of onder dwang (bepaalde) seksuele handelingen moeten verrichten

54

Onvrijwillig tewerkgesteld in de prostitutie

# Vermoeden economische uitbuiting
55

Uitbuiting niet incidenteel, er is een patroon of een zeker georganiseerd verband

56

Aanwezigheid garantverklaring toeristische doeleinden terwijl werkzaam in Nederland

Overige indicatoren
WAAR

#
57

Er is sprake van mensensmokkel van alleenstaande personen

58

Beschikken over een vals of vervalst paspoort

59

De combinatie: niet EU, huwelijk of verblijf bij partner en kort nadien werken in de prostitutie

60

Betrokkene wordt nauwlettend in de gaten gehouden (gedrag, contacten, plaatsen)
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61

Slachtoffer heeft associaties met personen of locaties geassocieerd aan mensenhandel

62

Slachtoffer is afkomstig uit een bronland

63

Sporen die duiden op afhankelijkheid van derden (b.v. tatoeages of voodoomateriaal)

64

Kenmerken of sporen die duiden op lichamelijke mishandeling

65

Intuïtie of betrouwbare tip (signaalsterkte is afhankelijk van informatie)

66

Speciale voorzieningen omgeving: sociaal/bodygards, camera, schuilplaats, misleidende inrichting

67

Meervoudige garantstelling in vreemdelingenprocedures door werkgever of derden

68

Overbewoning op een woonadres en onevenredige huurafdrachten

69

Veel reizen uit arm land wat uit stempels in het paspoort blijkt
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# Groepssignalen
70

Onbekende derden die zich plotseling veelvuldig ophouden in een wijk, locatie of rond een groep

71

Samenscholing

72

Niet leeftijdsconforme groepssamenstelling

73

Potentiële slachtoffers worden afgeschermd

74

Slaafse houding van meisjes ten opzichte van jongens

75

Afwerende houding ten opzichte van politie en autoriteit/gezag (contact mijden)

# Aan mensenhandel gerelateerde feiten
76

Niet logische overboekingen, opnaamstelling en of schuldopbouw bij betrokkene

77

Andere strafbare feiten plegen zoals dealen, wapenhandel, economische delicten, afpersing

Economische sector of branche
Horeca: take away & wegrestaurants

Aanvullende opmerkingen of signalen:
Sla dit bestand de eerste keer op als SJABLOON (.XLT) bestand. Microsoft slaat dit bestand dan op in een speciale 'sjabloonmap' op uw computer.
Dit is een 'verstopte' werkmap. Als u werkt met een sjabloon, behoudt u altijd het origineel! Dit sjabloon bestand moet worden geopend onder:
Bestand, nieuw: SJABLOON...
U kunt desgewenst op het bureaublad of onder favorieten een link maken: C:\...\documents en settings\medewerker\data\application
data\microsoft\sjablonen\signaleringslijst mensenhandel.xlt Hiermee brengt u het sjabloon op een eenvoudige manier onder handbereik zonder dat u
zich zorgen hoeft te maken over overschrijving...

Informatieverstrekker / bron:
Bij elk signaal wordt deze signaleringslijst geopend. Als de signalen zijn aangevinkt die op dat moment van toepassing zijn, en u heeft de overige drie
velden ingevuld (!), dient men dit bestand weg te schrijven en te bewaren. Het bestand kan dan later per interne mail naar afgesproken partijen
worden doorgezonden. De naam van het bestand bestaat uit de kenocode van het slachtoffer. De eerste vier letters van de achternaam, eerste
voorletter en geboortejaar: JANSG55
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