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Protocol bij verdenking van kindersekstoerisme 

Mensen voelen zich over het algemeen vaak machteloos als het om seksueel misbruik 

van kinderen gaat. Maar dit betekent niet dat er niets tegen gedaan kan worden. 

Seksueel misbruik van minderjarigen in het buitenland is ook strafbaar in Nederland. 

Om misbruik van kinderen in het buitenland te kunnen herkennen, is gezond verstand 

vaak de beste raadgever. Niet iedere situatie is ‘fout’, maar ziet u iets dat niet klopt, 

meld dit dan!  

De opvallendste kenmerken op een rij: 

- Kinderen zijn minderjarig als ze jonger dan 18 jaar zijn.  

- Het betreft lokale meisjes èn jongens.  

- Het contact tussen kindersekstoerist en lokale minderjarige is seksueel getint.  

- Vaak zijn de daders mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. Het zijn vaak 

‘gewone’ mensen en kunnen van alle leeftijden zijn. 

1. Medewerker verdenkt een klant bij het boeken van een reis 

 

A. Er is geen tastbaar bewijs voor de verdenking (bijv. een opmerking of een vraag hierover) 

- Geef informatie over bestrijden kindersekstoerisme zonder beschuldigend te zijn (er is geen bewijs); 

- Geef informatie over waar meldingen gedaan kunnen worden (reisorganisatie, ECPAT,  

www.meldkindersekstoerisme.nl); 

 

Wat kunt u doen? 

1. Verkoop de reis en geef aan de klant informatie over wetgeving en mogelijkheden tot melden 

kindersekstoerisme; 

2. Bespreek de verdenking met uw manager. 

B. Er zijn redenen voor een mogelijke verdenking (bijv. een opmerking of vraag die gesteld wordt) 

Mogelijke situaties die een medewerker kan tegenkomen  

- Klant maakt een opmerking over jonge meisjes en seks op de vakantiebestemming; 

- Klant stelt vragen over prostitutie op de vakantiebestemming, gericht op jonge leeftijd; 

 

Wat kunt u doen? 

1. Verkoop de reis en geef aan de klant informatie over wetgeving en mogelijkheden tot melden 

kindersekstoerisme; 

2. Bespreek de verdenking met uw manager; 

3. Meld de verdenking (anoniem): www.meldkindersekstoerisme.nl of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. 

http://www.meldkindersekstoerisme.nl/
http://www.meldkindersekstoerisme.nl/
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2. Reiziger maakt bij reisleiding op vakantiebestemming of na terugkomst melding 

 

A. Verdacht gedrag vindt plaats in het hotel 

Mogelijke situaties die een reiziger kan melden 

- Reiziger ziet dat een minderjarige afkomstig uit het vakantieland door een toerist wordt meegenomen in 

een hotelkamer; 

- Reiziger ziet een hotelgast met een minderjarig lokaal meisje in het zwembad van het hotel en zij wordt 

op intieme plekken door hem betast; 

- Reiziger ziet een vrouw bij het zwembad van het hotel die door een minderjarige, lokale jongen wordt 

gemasseerd op een manier die vooral past bij geliefden. 

 

Wat kunt u doen? 

1. Vertel de reiziger dat het goed is dat hij/zij de melding aan de reisorganisatie doorgeeft, omdat de 

organisatie een beleid heeft omtrent kindersekstoerisme en geen zaken wil doen met accommodaties die 

mogelijk kindersekstoerisme faciliteren; 

2. Geef informatie aan de reiziger over waar melding gedaan kan worden op de vakantiebestemming en in 

Nederland: www.reportchildsextourism.org, lokale ECPAT, en als het een Nederlander betreft bij 

www.meldkindersekstoerisme.nl of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000; 

3. Geef de melding door aan uw manager:  

- Manager neemt contact op met óf de lokale agent óf direct met het hotelmanagement om de klacht door 

te geven. Indien lokale agent wordt benaderd dient hij/zij het hotel aan te spreken (vraag altijd na of dit 

gebeurd is en wat de reactie was van hotelmanagement).  

- Schrijf altijd een officiële brief waarin de klacht is beschreven. Het hotel dient erop te worden gewezen 

dat in het contract is opgenomen dat enige vorm van faciliteren van seksuele uitbuiting van kinderen 

ongewenst is en de organisatie kan overgaan tot het verbreken van het contract als er geen adequate 

maatregelen worden genomen; 

4. Neem na de acties contact op met de reiziger om te vertellen wat met de melding is gedaan. 

B. Verdacht gedrag vindt plaats buiten het hotel 

Mogelijke situaties die een reiziger kan melden 

- Een reiziger ziet in een bar een minderjarig lokaal meisje zitten. Een toerist zit naast haar en betast 

haar; 

- Een reiziger wordt aangesproken door een lokaal persoon (taxichauffeur, beveiliging) en gevraagd 

of hij geïnteresseerd is in betaalde seks met een prostituee. Hij meldt erbij dat ook jonge meisjes 

mogelijk zijn. 

http://www.reportchildsextourism.org/
http://www.ecpat.org/where-we-work/
http://www.meldkindersekstoerisme.nl/
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Wat kunt u doen? 

1. Vertel de reiziger dat de reisorganisatie verder zelf geen actie kan ondernemen anders dan 

informatie doorgeven over waar de reiziger met de melding terecht kan, omdat het verdachte gedrag 

buiten het hotel plaatsvindt; 

2. Geef informatie aan de reiziger over waar melding gedaan kan worden op de vakantiebestemming 

en in Nederland: www.reportchildsextourism.org, lokale ECPAT en als het een Nederlander betreft 

bij www.meldkindersekstoerisme.nl of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000; 

3. Neem na enkele dagen, of nadat de reiziger terug is in Nederland, contact op met de reiziger om te 

vragen hoe het verder is gegaan. 

Welke informatie kunnen getuigen melden? 

- Waar (land, naam plaats , hotel, bar)  

- Wat (gepleegd feit/ handeling/ aanleiding)  

- Wie (identiteit dader/ slachtoffer)  

- Wanneer (datum, tijd)   

- Waarheen (reisgegevens, datum en tijd vlucht, naam vliegmaatschappij) 

Let op! Het is niet de bedoeling dat toeristen of toerismepersoneel de taak van de politie overnemen 

en met gevaar voor zichzelf aan een politieonderzoek beginnen. Wanneer iemand beschikt over 

informatie, is het de bedoeling dit te melden aan de juiste instanties. 

 

 

http://www.reportchildsextourism.org/
http://www.ecpat.org/where-we-work/
http://www.meldkindersekstoerisme.nl/

