
 

Vragenlijst slachtoffers arbeidsmigranten 
Stel je komt in je werk in aanraking met mogelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Welke vragen kun 
je dan stellen om meer informatie te krijgen over de situatie waar het mogelijke slachtoffer zich in 
bevindt? Onderstaande lijst met vragen is niet limitatief. Afhankelijk van de situatie kunnen vragen 

worden weggelaten/toegevoegd. 

 

ALGEMENE VRAGEN 

• Hoelang bent u al in Nederland? 

• Hoe bent u naar Nederland gekomen? 

• Wie heeft u daarbij geholpen? 

• Beschikt u over uw eigen paspoort? 

• Wordt u onder druk gezet? 

 

VRAGEN M.B.T. WONING 

• Hoe bent u aan dit adres gekomen? 

• Hoelang woont u al op deze locatie? 

• Bent u op dit adres ingeschreven? Zo nee, waarom niet? 

• Wie is de huisbaas en welke andere personen zijn eventueel ook nog huisbaas? 

• Waar hebt u voorheen gewoond en voor hoelang? 

• Hebt u nog op andere locaties een woonadres en zo ja, waar? 

• Hoeveel personen wonen op deze locatie? 

• Waar wonen eventuele partner en kinderen? 

• Mag u op dit adres blijven wonen als u niet meer bij de huidige werkgever werkt? 

 

VRAGEN M.B.T. HUURCONTRACT 

• Hebt u een huurcontact? Zo ja, op welke naam staat het huurcontract en wat is de looptijd van 

de huur? 

• Hoeveel bedraagt de huur per maand per persoon? Is dit kale huur of is dit inclusief inventaris, 

servicekosten? Wordt er BTW over de huur in rekening gebracht? 

• Is er recht op huurtoeslag? Zo ja, wie heeft hier recht op? 

• Hoe wordt de huur betaald? Contant, per bank of via inhouding op salaris (Inhouding salaris 

komt voor indien huurcontract op naam van werkgever staat)? Indien per bank, dan graag 

NAW gegevens plus bankrekeningnummer naar wie huur wordt overgemaakt. 

• Bij contante betaling, aan wie wordt betaald? Graag NAW gegevens van degene die de huur 

incasseert. En doorvragen hoe deze contante betaling verloopt. 

• Betaalt één persoon de huur of betaalt iedere persoon apart? 

• Wie is de contactpersoon van de huurder bij klachten of melden van benodigde reparaties? 

 

VRAGEN M.B.T. WERK  

• Waar werkt u en wat zijn uw werkzaamheden? 

• Is dit via een uitzendbureau gegaan en zo ja, welke? 

• Wilde u dit werk doen? 

• Is het werk zoals u verwacht had? 

• Wat gebeurt er als u ander werk wil gaan doen? 

• Hoeveel uren werkt u per week? En per dag? 

• Hoe laat begint u met uw werk en hoe laat stopt u met werken? 

• Heeft u pauzes? 

• Is het werk zwaar en gevaarlijk? 

• Mag u zich ziekmelden of naar de dokter? 

• Is uw baas vriendelijk? 

• Regelt uw baas ook uw slaapplaats, vervoer, eten of zorgverzekering? 

• Ontvangt u geld voor dit werk? Zo ja, hoeveel? Zo nee, wie ontvangt uw geld? 

• Moest u geld terugbetalen? 


