
WETGEVING
PROSTITUTIE
EN MENSENHANDEL

Prostitutie is in principe niet verboden 
in Nederland. Het is echter illegaal 
wanneer:
• de seksuele diensten bedrijfsmatig 

worden aangeboden op een niet-
vergunde plaats, zoals in een hotel 
of bungalow;

• de prostituee minderjarig is; 

• of de prostituee het werk niet 
vrijwillig doet. 

Wanneer een prostituee minderjarig 
is of onder dwang het werk uitvoert, 
dan is er sprake van mensenhandel. 
Onderdak bieden aan illegale 
prostitutie is onwenselijk, schadelijk 
voor het imago van het hotel of 
vakantiepark, strafbaar en een signaal 
van mensenhandel. 

GEEF SIGNALEN 
ALTIJD DOOR AAN EEN 
LEIDINGGEVENDE.  

MAAK HET VERSCHIL EN 
STOP MENSENHANDEL!

MELDEN
• Politie (0900-8844)

• www.meldmisdaadanoniem.nl 
of (0800-7000)

• CoMensha, www.mensenhandel.nl

ACTIES FRONT OFFICE, 
SCHOONMAAK, 
PARKWACHTERS, 
FACILITAIRE DIENST 
EN BEVEILIGERS:

• Deel iedere verdenking bij je 
leidinggevende.

• Bij een bedreigende situatie bel 
112.

• Schrijf op wat je hebt gezien, zodat 
je hier later op terug kunt vallen.

• Bij een verdachte situatie tijdens 
het inchecken: noteer het ID-/
paspoortnummer van de gast.

• Bij mogelijke sporen van 
illegale prostitutie: het huisje 
verlaten en melding maken bij je 
leidinggevende.

WAT TE DOEN BIJ 
SIGNALEN VAN ILLEGALE 

PROSTITUTIE? 
ACTIES MANAGER:

• Neem elke melding van personeel 
serieus en bij twijfel overleg met 
politie.

• Controleer de ruimte waar de 
verdachte situatie is op signalen 
van illegale prostitutie.

• Voor een melding bel 0900-8844 
en bij directe nood/gevaar voor 
gast bel 112.

• Anoniem melden kan ook bij  
Meld Misdaad Anoniem:  
bel naar 0800-7000.

• Herkent u meerdere signalen,  
dan belt u altijd de politie  
(0900-8844 of 112).

• Bundel alle signalen van de 
belangrijkste afdelingen  
(front office, restaurant, facilitaire 
dienst en schoonmaak).

• Monitor of uw bedrijfsnaam 
ongewenst op websites of in 
kranten voorkomt.

• U kunt dan de eigenaar van 
website of krant verzoeken om  
uw bedrijfsnaam te verwijderen.

VALKENBURGS HOTEL

In 2014 en 2015 werd de 16-jarige 
Kimberley door haar loverboy uitgebuit 
in de prostitutie. Het meisje had in 
een Valkenburgse hotelkamer seks 
met tientallen klanten uit Nederland, 
België en Duitsland. Haar pooier 
regelde deze mannen via internet. 
Haar 21-jarige pooier was constant 
in de buurt. Toch heeft niemand iets 
gemerkt. Maar dat betekent niet dat 
er geen signalen waren.

BUNGALOWPARK 
OPMEER

Eigenaar van een caravan stelt 
de slaapkamer beschikbaar 
voor een minderjarig meisje om 
prostitutiewerkzaamheden te 
verrichten. Hij maakte seksueel 
getinte foto’s voor op een website 
waarop personen als prostituee 
worden aangeboden. 

PROSTITUTIE
Prostitutie is de afgelopen jaren 
voor een groot deel verschoven naar 
het internet, met name wanneer 
het minderjarigen betreft. Daarmee 
is de prostitutie verder weggezakt 
in de schemer van de illegaliteit; 
digitale contacten zijn moeilijker 
traceerbaar. Door de daling van het 
aantal seksclubs, bordelen en ramen 
vindt prostitutie vaker plaats in onder 
andere vakantiewoningen en hotels.

MENSENHANDEL
In Nederland ligt het jaarlijks 
geschatte aantal slachtoffers van 
mensenhandel rond de 6.250. 
Dit is zo’n vijf keer hoger dan het 
aantal geregistreerde slachtoffers, 
wat betekent dat veel Nederlandse 
slachtoffers buiten beeld van 
instanties blijven.

MINDERJARIGEN
1.320 minderjarigen zijn jaarlijks 
slachtoffer van seksuele uitbuiting. 
Deze groep minderjarige slachtoffers 
is tegelijkertijd het minst in beeld. 
Slechts 11% komt terug in de 
meldingen. 

MELDEN
• Politie (0900-8844)

• www.meldmisdaadanoniem.nl 
of (0800-7000)

• CoMensha, www.mensenhandel.nl

WEES 
ALERT EN 

HERKEN DE 
SIGNALEN



CHECK-OUT
EN SCHOONMAAK

BOEKING CHECK-IN

VERBLIJF

• Vragen over rustig gelegen huisje 

• Ontbrekende informatie in de gegevens van de gast 

• Gast vraagt om contante betaling 

• Huisje wordt geboekt door persoon die daar zelf  

 niet zal verblijven 

• Gast laat ander boeken, omdat hij/zij zegt geen  

 Nederlands of Engels te spreken 

• Huur voor een langere periode 

• Gast vertrekt ‘s ochtends vroeg en laat sleutel  

 achter in de brievenbus 

• (Veel) condooms in de prullenbak 

• (Veel) sigarettenpeuken in vakantiehuisje  

 of aangrenzend terras of balkon 

• Persoon helpt vrouwelijk gast met inchecken  

 maar verblijft zelf niet in het huisje 

• Gast is niet bereid paspoort te laten zien 

• Vermoeden dat gast minderjarig is 

• Gegevens van de boeking en in het paspoort of op  

 het nachtregistratieformulier komen niet overeen 

• Gast draagt kleding die niet bij de tijd van het 

 jaar hoort 

• Gordijnen altijd dicht 

• Veel aanloop van mannen naar hetzelfde huisje 

• Gast blijft hele dag in het huisje 

• Verlengingen worden contant betaald 

• Mannelijke ‘begeleider’ die controle houdt op 

 de vrouw en/of het huisje 

• Grote vraag naar schone handdoeken/lakens 

Signalen illegale 
prostitutie per fase


