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Introductie
Ben jij reisleider op een verre bestemming in landen waar armoede heerst? 

Dan kom je kinderen tegen die op straat wonen of moeten werken voor het 

gezinsinkomen. Wanneer kinderen geld verdienen aan toeristen door te 

bedelen of hen dingen te verkopen zijn ze kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. 

Ze kunnen verleid worden met geld of mooie spullen om hun lichaam te 

verkopen. Ook worden kinderen verhandeld en verkocht om uitgebuit te 

worden in bordelen, hotels of privéhuizen. Jij als reisleider kunt hier getuige 

van zijn en je kunt reizigers voorlichten over hoe zij kinderuitbuiting kunnen 

herkennen en waar ze dit kunnen melden. Daar gaat deze brochure over.  

Wat zijn risicobestemmingen? Hoe kun je het melden? Wat gebeurt er  

met de meldingen? En hoe bespreek je dit onderwerp met reizigers?

Misschien denk je dat de reizigers waarmee jij reist dit soort dingen niet doen, 

maar jouw groepsleden kunnen wel getuigen zijn. Het is daarom van belang 

dat ook zij weten hoe ze het kunnen herkennen en waar ze vermoedens 

kunnen melden. 
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Seksuele uitbuiting van kinderen 
in toerisme
Seksuele uitbuiting van kinderen is een wereldwijd probleem. Volgens de 

International Labour Organisation (ILO, 2017) zijn 4,8 miljoen personen jaarlijks 

slachtoffer van seksuele uitbuiting, waarvan een op de vier een kind is. 

Vrouwen en meisjes zijn hierbij het meest getroffen, maar jongens zijn ook 

slachtoffer. In sommige landen is het aanbod van jongens zelfs groter, zoals in 

Marokko of Cambodja. Soms is seksuele uitbuiting van kinderen direct gelinkt 

aan de wereld van toerisme. Er zijn helaas nog veel hotels waar lokale 

kinderen meegenomen worden in de hotelkamers en daar seksueel misbruikt 

worden. Dit is terug te zien in meldingen 

bij www.meldkindersekstoerisme.nl, 

waar in bijna de helft van de meldingen 

hotels betrokken zijn. Bars, disco’s, 

restaurants, markten of stranden in 

toeristische gebieden gelden als 

ontmoetingsplekken voor toeristen om 

in contact te komen met kinderen die 

worden uitgebuit in de seksindustrie.

Er zijn reizigers die als doel hebben om 

kinderen te misbruiken. Zij zijn actief op 

zoek hiernaar. Maar in de meeste gevallen worden reizigers ter plekke verleid 

door het aanbod. Zij komen in contact met tieners die zich begeven in 

toeristische uitgaansgelegenheden en besluiten gebruik te maken van zo’n 

jongere in de prostitutie. Alle kinderen tot achttien jaar hebben recht op de 

bescherming tegen seksuele uitbuiting, zoals beschreven in het VN-

Kinderrechtenverdrag. Seksuele uitbuiting van kinderen is overal ter wereld 

strafbaar. Nederlanders kunnen zowel in het land waar het misbruik 

plaatsvond als in Nederland berecht worden.
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In welke landen komt het voor?
Twintig jaar geleden was het misschien mogelijk geweest om een schets te 

maken van de wereldkaart met daarop in directe lijn aangegeven waar 

misbruikers vandaan kwamen en waar ze heen reisden. Tegenwoordig is dat 

niet zo gemakkelijk meer. Termen als ‘land van herkomst’, ‘bestemming’ en 

‘doorreis’ betekenen niet meer wat ze vroeger deden. Landen kunnen deze 

benamingen allemaal krijgen, soms zelfs allemaal tegelijk. Seksuele uitbuiting 

van kinderen in de reiswereld is nu voornamelijk een binnenlands of regionaal 

probleem en kan zowel in ontwikkelde landen als in arme landen voorkomen.

 

Afbeelding 1: website www.protectingchildrenintourism.org

Toch zijn er wel landen waar dit meer dan in andere landen voorkomt en het 

ook opzichtiger gebeurt, zoals de gekleurde landen op de wereldkaart 

hiernaast. Dit is uiteraard geen uitputtende lijst, want zoals eerder 

aangegeven komt seksuele uitbuiting van kinderen in hotels of andere 

toeristische gelegenheden voor in alle landen. ECPAT International brengt 

voor een groot aantal landen de situatie van seksuele uitbuiting van kinderen 

in kaart en wat hiertegen gedaan wordt. Kijk hiervoor op de websites: 

 www.ecpat.org en www.protectingchildrenintourism.org.
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Afbeelding 2: wereldkaart kindersekstoerisme

Volgens het Trafficking in Person (TIP) Report 2014 is in 62 landen melding 

gemaakt van kindersekstoerisme. Dit geldt onder meer voor:

Centraal- en Zuid-Amerika: Belize, Brazilië, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse 

Republiek, Guatemala, Honduras en Mexico.

Afrika: Egypte, Ethiopië, Gambia, Ghana, Kameroen, Kenia, Malawi, Marokko, 

Namibië, Senegal, Zuid-Afrika en Madagaskar.

Azië: Cambodja, Filipijnen, India, Indonesië, Laos, Mongolië, Myanmar, Nepal, 

Sri Lanka, Thailand en Vietnam.

Oost-Europa: Bulgarije, Estland, Tsjechië en Turkije.
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Herkennen en melden van seksuele 
uitbuiting van kinderen

Seksuele uitbuiting van kinderen in 

toerisme (kindersekstoerisme) is het 

fenomeen waarbij personen voor lange 

of korte duur in het buitenland verblijven 

en daar minderjarigen seksueel 

misbruiken, seksueel uitbuiten of daar 

hun medewerking aan verlenen. Het 

gaat niet alleen om seks. Ook naakt-

dansen, erotische massages, het maken 

van kinderporno, kinderhandel en 

webcamkindersekstoerisme vallen 

hieronder. 

Feiten die de mythen ontkrachten:
• Er is geen typische dader, het zijn toeristen, zakelijke reizigers, migrerende 

werknemers, expats maar ook ‘goede doelen’ vrijwilligers.

• Reizende daders zijn meestal afkomstig uit de regio of het land waar het 

misbruik plaatsvindt.

• Seksuele uitbuiting van kinderen vindt in elk land plaats, niet alleen in 

ontwikkelingslanden.

• Zowel meisjes als jongens kunnen slachtoffer zijn. 

• Álle kinderen kunnen slachtoffer worden. Sommige kinderen zijn 

kwetsbaarder dan anderen, zoals arme kinderen, vluchtelingenkinderen of 

straatkinderen.

• Nederlanders die zich hieraan schuldig maken zijn ook strafbaar in 

Nederland.

De opvallendste kenmerken op een rij:
• Het kind is jonger dan achttien jaar.

• Het betreft lokale meisjes èn jongens.

• Het contact tussen de toerist en lokale minderjarige is seksueel getint.

• Vaak zijn de daders mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. 
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Wanneer melden?
• Iemand zondert zich af met een lokaal kind in bijvoorbeeld hotelkamer of 

appartement.

• Iemand zit ongewoon intiem met een lokaal kind bij het zwembad, in een 

restaurant of op het strand. 

• Iemand biedt een kind of jongere aan voor seks.

• Iemand is op zoek naar seksuele diensten van kinderen of jongeren.

• Een hotel of organisatie staat kindermisbruik toe op zijn terrein of via de 

onderneming.

• Iemand misbruikt een kind via een stichting, bijvoorbeeld in een weeshuis 

of schooltje.

• Iemand vertelt over zijn of haar seksuele ervaring met een kind in het 

buitenland.

Waar melden?
• Als het om een Nederlandse verdachte gaat -> 

 www.meldkindersekstoerisme.nl (kan ook anoniem).

• Als het om een buitenlandse verdachte gaat en je weet welke nationaliteit 

de verdachte heeft, kijk dan op www.reportchildsextourism.org. Hier kun je 

melden in ruim 20 westerse landen.

• Als een kind in direct gevaar is -> lokale politie. Zij hebben vaak een 

landelijke children’s unit of anti-trafficking unit.

• Als je niet precies weet waar je lokaal kunt melden, neem dan contact op 

met een lokale ECPAT groep en vraag hen advies via ->  

http://www.ecpat.org/where-we-work/.

• Als je weet wanneer de verdachte weer aankomt in Nederland -> 

Koninklijke Marechaussee op luchthaven (zodat de politie eventueel kan 

controleren op het bezit van kinderporno).
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Welke gegevens melden?
Mocht je iets zien of horen, noteer dan zoveel mogelijk details over het 

vermoedelijke seksuele misbruik. Het geeft niet als je niet het ‘hele plaatje’ 

hebt. 

• 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.

• Een foto of filmpje van de verdachte situatie (doe dit alleen als het veilig is 

en je het onopvallend kunt doen).

Doe zelf geen onderzoek!
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.

MELD!

!
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Verschil tussen melding en aangifte
Melding maken van een verdachte situatie is niet hetzelfde als het doen van 

aangifte. Een aangifte doen betekent letterlijk: ‘ik doe een verzoek tot 

strafvervolging’. Dat is bij het doen van een melding niet aan de orde. 

Onzeker of je het wel goed hebt gezien of gehoord?
Het melden van een verdachte situatie rondom seksueel misbruik van een 

minderjarige kan lastig zijn. Je wilt niemand onterecht beschuldigen, maar je 

wilt ook niet dat een kind misbruikt blijft worden. Het belang van het kind 

weegt zwaarder. Een kind is kwetsbaar en is afhankelijk van bescherming  

van volwassenen om hem of haar heen. Daarom is het belangrijk om elk 

vermoeden serieus te nemen, omdat jouw melding het verschil kan maken 

voor een kind. Jouw melding kan het begin van het einde zijn van seksueel 

misbruik. Voor een kind is het belangrijk om gezien te worden. Door een 

melding te maken bij meldkindersekstoerisme.nl, kom je in contact met 

iemand die met jou mee kan denken over de situatie. Je kunt eventuele 

twijfels met het meldpunt bespreken. Als het meldpunt meent dat er 

voldoende signalen zijn, wordt het doorgezet naar de politie.

Politie onderzoekt zorgvuldig
De belangrijkste taak van de politie is te doen aan waarheidsvinding. Dit 

betekent dat eerst moet worden uitgezocht of de informatie die met de  

politie gedeeld is, ook daadwerkelijk juist is. Opsporingsonderzoeken naar 

meldingen van Nederlanders die mogelijk kinderen in het buitenland 

misbruiken kunnen om die reden leiden tot verschillende uitkomsten. Eén van 

die uitkomsten is dat er onvoldoende bewijs is om (op dat moment) over te 

gaan tot bijvoorbeeld huiszoeking of aanhouding. Dit wil niet zeggen dat de 

politie niets met de melding doet. De informatie wordt zoveel als mogelijk 

vastgelegd in systemen, zodat bij eventuele toekomstige meldingen deze 

informatie mogelijk weer goed van pas komt. Wees daarom zo zorgvuldig en 

uitgebreid mogelijk met het beschrijven van: situaties en signalementen en 

upload – indien mogelijk en veilig – een foto of een filmpje van de verdachte 

situatie op www.meldkindersekstoerisme.nl. 
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Welke meldingen worden gedaan bij  
www.meldkindersekstoerisme.nl?

 

Afbeelding 3: website www.meldkindersekstoerisme.nl/melding

Het aantal meldingen verschilt per jaar en is afhankelijk van de mate van 

campagne voeren en aandacht in de media. In 2018 kwamen bijna 50 

meldingen binnen bij meldkindersekstoerisme.nl. Van de bijna 50 meldingen 

gingen 20 meldingen over seksuele uitbuiting van kinderen in het buitenland. 

Verder waren er meldingen over afbeeldingen van seksueel misbruik op 

internet (kinderporno), kinderhandel, vermoedens van kindermisbruik in 

Nederland en vragen of zorgen om andere zaken, zoals potloodventers of 

boeken die seks met kinderen promoten. 
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Landen, leeftijden en locaties
In 2018 gaan de meldingen over seksuele uitbuiting van kinderen in het 

buitenland over de volgende landen: Thailand, Madagaskar, Cambodja, India, 

Filippijnen, Indonesië, Sri Lanka, Singapore, Moldavië, Gambia en Zanzibar. 

Melders zien in bijna de helft van de gevallen een verdachte situatie in een 

hotel. Andere plekken zijn bars, clubs, restaurants, strand of op straat. De helft 

van de meldingen betreft jongensslachtoffers. De geschatte leeftijden van de 

kinderen variëren van 4 tot en met 17 jaar. 

Aangeleverde informatie
Melders vullen over het algemeen het hele meldingsformulier in, waardoor 

concrete informatie wordt gegeve, zoals plaats, tijdstip en een omschrijving 

van de dader en slachtoffer. Van de 20 meldingen over kindersekstoerisme in 

2018 hebben 7 melders ook foto’s geüpload op de website. Dit is erg 

bruikbaar voor de politie. Ongeveer de helft van de melders willen anoniem 

blijven of alleen contact hebben met het meldpunt en niet met de politie.
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Wat gebeurt er met de meldingen?
Defence for Children – ECPAT bekijkt de meldingen, geeft een reactie aan de 

melder en stuurt de meldingen door naar de politie. Wanneer een melder niet 

in contact met de politie wenst te komen maar wel met het meldpunt, dan 

fungeert Defence for Children – ECPAT als tussenpersoon. Het Team 

Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de nationale politie krijgt 

de meldingen binnen. Het is van vele factoren afhankelijk of een melding 

daadwerkelijk kan overgaan in een (juridisch) onderzoek in het land zelf of 

anders in Nederland. Vanuit Nederland kunnen niet alle zaken opgepakt 

worden met de beperkte capaciteit die bij politie beschikbaar is. Iedere 

melding is echter waardevol en vormt een onderdeel in zaken die vaak jaren 

duren. Eén melding kan een heel netwerk blootleggen. 

Samenwerking met het buitenland
Wanneer een melding voldoende aanknopingspunten heeft voor verder 

onderzoek, neemt de Nederlandse politie contact op met haar partners in het 

betreffende land. De Nederlandse politie heeft geen opsporingsbevoegdheid 

in het buitenland, maar werkt samen met lokale politie-instanties. Het 

uitgangspunt is dat een opsporingsonderzoek uitgevoerd wordt door de 

lokale autoriteiten van het betreffende land. De vervolging vindt bij voorkeur 

plaats in het betreffende land. Dit doet recht aan het leed dat slachtoffers is 

aangedaan. 

Eén van de vijf prioriteiten van de politie
De bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme is één van de vijf 

prioriteiten van de politie. De centrale boodschap hierbij is dat kinderen, waar 

ook ter wereld, recht hebben op bescherming tegen seksueel misbruik. Alle 

elf eenheden van de politie hebben een Team Bestrijding Kinderporno en 

Kindersekstoerisme (TBKK) waarbij in totaal 150 mensen werkzaam zijn. 

Nederlandse politieagenten in het buitenland
Behalve de teams in Nederland, werken er ook Nederlandse politiemensen 

als liaison officers in het buitenland. De Nederlandse politie heeft, naast de 

reguliere liaisons officers (LO’s) twee LO’s specifiek op dit thema in het 

buitenland gestationeerd in Thailand en de Filippijnen. De Nederlandse politie 

liaison officers (LO’s) vormen een belangrijk internationaal informatiekanaal. 

Zij zijn de oren en ogen van de politie in alle continenten en hebben een 

belangrijke signaal- en monitorfunctie in de regio’s.
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Voorlichting over kindersekstoerisme
Seksuele uitbuiting van kinderen is geen gemakkelijk onderwerp om over te 

praten. Vakantiegangers zitten over het algemeen niet te wachten op zulke 

zware onderwerpen en iemand zou zich wel eens beledigd kunnen voelen. 

Om dit te voorkomen is het belangrijk om klanten als potentiele getuigen te 

behandelen en niet als potentiele daders. 

Je kunt aangeven dat:

• Jouw reisorganisatie de bescherming van kinderen erg belangrijk vindt. 

• Jouw reisorganisatie daarom haar personeel traint over dit onderwerp en 

eisen stelt aan zakenpartners om seksuele uitbuiting van kinderen tegen 

te gaan.

• Je mensen oproept alert te zijn en vermoedens te melden bij  

www.meldkindersekstoerisme.nl.

• Je altijd klaar staat voor vragen over dit onderwerp.

Integreer het onderwerp bij andere duurzame tips
Om het onderwerp niet te zwaar te maken, kun je het noemen bij andere 

duurzame tips, zoals over het meenemen van souvenirs van bedreigde 

diersoorten. Het is goed om reizigers voor te lichten over hoe om te gaan met 

kinderen in landen waar armoede heerst. Je kunt het dan hebben over 

bedelende kinderen, straatverkopers en seksuele uitbuiting van kinderen. 

Reizigers weten vaak helemaal niet hoe ze moeten reageren als kinderen op 

hen afkomen om iets te verkopen of om geld vragen. Dit is wat je hen kunt 

vertellen:

Geef niet aan bedelende 
kinderen
Hoe hard het ook kan zijn, geef 

bedelende kinderen geen geld. Door ze 

geld te geven, houd je dit in stand en 

gaan ze niet naar school. Ze leveren 

immers meer op als ze bedelen. 

Wanneer kinderen op straat leven wordt 

het geld meestal afgepakt door 

bendeleiders. Je kunt hen hooguit wat 

te eten geven. Neem ze dan niet mee in een restaurant, maar geef hen een 

zakje met iets te eten of drinken erin. 
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Koop niets van kinderen die werken op ongewone tijden
Kinderen verkopen allerlei producten aan toeristen, zoals bloemen, voedsel  

of telefoonkaarten. Of ze fungeren als gids of wassen autoruiten. Het is van 

belang dat deze kinderen naar school gaan en hun school niet lijdt onder het 

werk dat ze doen. Kinderen die tijdens schooltijden, ’s avonds laat of ’s nachts 

werken, gaan niet of nauwelijks naar school. Door iets van hen te kopen, houd 

je het eigenlijk in stand. 

Houd je ogen open voor seksueel misbruik van kinderen
Kinderen die in direct contact staan met toeristen die vele malen rijker zijn 

dan zij, zijn extra kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. Het is de taak van ons 

allemaal om kinderen hiertegen te beschermen, alert te zijn op signalen en 

vermoedens te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl. 

Verhaal van een lokale reisleider in Gambia: “Een meisje van dertien verkocht 

gebrande nootjes op het strand. Op een dag kwam een toerist op haar af en 

hij kocht alle nootjes. Het meisje was blij, want in Gambia is het maar zes 

maanden per jaar toeristenseizoen en zij moest werken voor het 

gezinsinkomen. De toerist gaf haar ook een briefje. Ik zag dit gebeuren en 

vroeg later aan het meisje of ik het briefje kon lezen. Dit stond op het briefje: 

‘Come to hotel X, room Y. I will pay you good money’. Ik wist toen dat deze 

man geen goede bedoelingen had.”

Ga niet naar weeshuizen
In toeristische gebieden zijn vaak ook weeshuizen. Je moet weten dat de 

kinderen in deze weeshuizen in de meeste gevallen nog één of twee ouders 

hebben (80%). Ze komen terecht in weeshuizen vanwege armoede. Bezoek 

geen weeshuizen, doneer geen geld of bezoek geen dansshows met 

weeskinderen. Zo houd je een systeem in stand waarin kinderen onnodig 

(lang) in weeshuizen opgroeien. 

Wat kun je wel doen voor kinderen in armoede?
• Geef bedelende kinderen iets te eten of drinken wat je al in je tas had. 

Neem ze niet mee naar een restaurant of bar, want dan normaliseer je dat 

kinderen meegaan met vreemden.

• Steun een lokale organisatie die kinderen helpt om naar school te gaan en 

probeert hen bij hun familie of in een andere gezinssituatie te laten 

opgroeien.
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Campagne Don’t Look Away
Misschien zie je weleens posters op Schiphol van de Don’t Look Away 

campagne of is de campagne via social media op je tijdlijn langsgekomen. 

Grote kans dat jouw reisorganisatie de campagne ondersteunt. Met de 

campagne roepen we reizigers op alert te zijn en vermoedens van seksuele 

uitbuiting van kinderen te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl. 

Help mee om deze boodschap te verspreiden! Bijvoorbeeld door er met 

groepsleden over te praten en flyers uit te delen. Je kunt bij Defence for 

Children – ECPAT gratis Don’t Look Away flyers bestellen. In deze flyers staat 

uitgelegd wat en waar men seksuele uitbuiting van kinderen in het buitenland 

kan melden. Het zijn uitvouwbare flyers, ter grootte van een bankpas. Stuur 

een email naar: info@meldkindersekstoerisme.nl om flyers te bestellen.  

Kijk voor meer informatie en voorlichtingsmaterialen, zoals filmpjes op  

www.meldkindersekstoerisme.nl. 

De campagne Don’t Look Away is een samenwerkingsverband tussen het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Koninklijke Marechaussee, de politie, 

de ANVR, TUI Benelux, Defence for Children – ECPAT, Terre des Hommes,  

Plan International Nederland en Free a Girl.

\

Afbeelding 4: campagneposter
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Wat kun je doen als…
Zorg dat je al (voordat er een incident plaatsvindt) met een lokale ECPAT 

groep of andere kinderrechtenorganisatie hebt kennisgemaakt om naar de 

lokale situatie te vragen en waar je in het land een melding kan doen van 

seksuele uitbuiting.

Een paar mensen uit je groep willen een rosse buurt (red light district) 

bezoeken. Hier worden op sommige plekken kinderen uitgebuit in de 

seksindustrie. Wat vertel je de groepsleden? 

Vertel dat daar ook minderjarigen worden uitgebuit voor de prostitutie en dat 

door het bezoeken van deze plaatsen het probleem in stand wordt gehouden 

(ook al maakt men geen gebruik van seksuele diensten van minderjarigen). 

Maak duidelijk dat seksuele uitbuiting van minderjarigen (tot achttien jaar) 

strafbaar is, hoe zij signalen kunnen herkennen en hoe zij misstanden kunnen 

melden. Het is niet verkeerd om je mening te geven, maar voorkom dat je 

belerend en moralistisch overkomt. Raad ze nadrukkelijk aan bars te 

vermijden waar minderjarigen werken (drinken rondbrengen, naaktdansen, 

met klanten vertrekken), want straffen zijn hoog als er een politie-inval mocht 

zijn. Het zou nuttig en leerzaam zijn om ze na afloop naar hun ervaringen te 

vragen. 

Een groepslid komt naar je toe met de mededeling dat hij/zij iemand de 

vorige avond een lokaal kind mee zag nemen naar zijn/haar hotelkamer. 

Je kunt drie dingen doen:

ANVR-leden hebben over het algemeen een clausule opgenomen in 

contracten met leveranciers dat de zakenpartner voldoende maatregelen 

dient te nemen om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting.  

Meld het daarom altijd aan je reisorganisatie. De productmanager gaat  

dan in gesprek met de General Manager van het hotel. Denk eraan dat het 

personeel van het hotel betrokken kan zijn bij het faciliteren van het 

kindermisbruik. Het is daarom niet altijd verstandig om direct bij de  

front office/security verhaal te doen. 
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In deze casus is een kind in direct gevaar, het is daarom van belang de lokale 

politie te waarschuwen. Omdat het politiemensen van het lokale politie-

bureau nog wel eens omgekocht kunnen zijn door mensenhandelaren, is het 

verstandig om met de nationale politie contact op te nemen, vraag dan naar 

de ‘Children Unit’ of de ‘Anti-Trafficking Unit’. Voor de politie is het van belang 

dat de getuige zelf de melding doet. Jij kunt het groepslid hierin begeleiden. 

Als de verdachte een Nederlander is, doe dan ook online een melding via het 

meldingsformulier op www.meldkindersekstoerisme.nl. Komt de verdachte 

uit een ander westers land, kijk dan op www.reportchildsextourism.org om in 

ruim 20 andere landen een melding te doen. Het is van belang dat de 

autoriteiten in het land van herkomst op de hoogte zijn van de melding, zodat 

zij een onderzoek kunnen instellen naar mogelijke eerdere delicten, de lokale 

politie kunnen ondersteunen en de verdachte kunnen opvangen als deze 

terugreist.

Iemand uit de groep heeft een ongewone interesse in lokale kinderen.  

Hij maakt veel foto’s van hen. Je hebt er een ongemakkelijk gevoel bij.  

Wat doe je?

Je kunt de persoon uitleggen dat er niet zomaar foto’s van kinderen gemaakt 

kunnen worden. Er geldt namelijk portretrecht. Er moet daarom toestemming 

gevraagd worden aan de ouders/verzorgers van het kind. Als je een onder-

buik    gevoel hebt bij iemand, moet je dat niet negeren. Wat je kunt doen is een 

(anonieme) melding maken bij www.meldkindersekstoerisme.nl waarin je ook 

de vluchtgegevens van de terugvlucht naar Nederland opgeeft. De politie zal 

checken of deze persoon al eerder een zedendelict heeft begaan, zoals het 

downloaden van kinderpornografie. Als dit het geval is, dan wordt degene op 

de luchthaven gecontroleerd of hij/zij iets bij zich heeft. Heeft de persoon 

geen eerdere delicten gepleegd, dan gebeurt er verder niets. Toch is het voor 

de politie wel van belang om dit soort meldingen te hebben, omdat zeden-

zaken, en met name kindermisbruikzaken in het buitenland, een kwestie van 

stapelen is, waarbij elk stukje informatie (zoals waar diegene heen reist) van 

belang is.
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Tourism Child Protection Code
Sinds de jaren negentig komen vele toeristische- en reisorganisaties in 

opstand tegen seksuele uitbuiting van kinderen binnen de sector door zich 

aan te sluiten bij de Tourism Child Protection Code (The Code). Dit is een 

gedragscode voor de reisindustrie. The Code bestrijdt kindersekstoerisme 

door het creëren van een goed geïnformeerde toerismeketen en goed 

opgeleide medewerkers die seksuele uitbuiting van kinderen herkennen en 

voorkomen, waardoor een omgeving ontstaat waarin dit niet wordt 

getolereerd. The Code is een zelfstandige organisatie met in het bestuur een 

meerderheid aan toeristische ondernemingen. Lokale ECPAT groepen in ruim 

90 landen bieden reisorganisaties hulp bij het implementeren van de Tourism 

Child Protection Code. In Nederland is dat Defence for Children – ECPAT. 

In Nederland zijn de grotere touroperators allemaal lid van The Code. Grote 

kans dus dat jouw reisorganisatie dat ook is. Check of jouw logo ertussen 

staat. 
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Nederlandse bedrijven die The Code hebben 
geïmplementeerd:

• 333Travel

• AccorHotels 

Nederland

• Activity International

• ANVR

• ANWB

• Asian Heritage

• Baobab

• Corendon

• Cruise Travel

• Djoser

• Footprint Travel

• FOX Verre Reizen

• Go Fun

• Golftravel

• Green Partner

• Karin’s Choice

• Koning Aap

• KRAS

• Maris Life

• Pin High

• ResiRest

• Sawadee

• Shoestring

• SNP Natuurreizen

• Stip Reizen

• Travel Counsellors

• TUI Nederland

• YourWay2GO

Zie ook: https://www.defenceforchildren.nl/wat-doen-we/themas/seksuele-

uitbuiting/the-code 

Aangesloten reis- en toerismeorganisaties verplichten zich tot het volgende:

Criteria van The Code
• Er zijn beleid en procedures ter bescherming van minderjarigen tegen 

seksuele uitbuiting.

• Medewerkers worden getraind over kinderrechten, de bescherming van 

kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens 

hiervan.

• In contracten met zakenpartners in de hele keten is een clausule 

opgenomen met als standpunt de verwerping van seksuele uitbuiting van 

kinderen en een ‘zero tolerance’ beleid hierin.

• Informatie over het melden van vermoedens van seksuele uitbuiting van 

kinderen wordt gecommuniceerd met klanten.

• Met belangrijke partijen die zich bezig houden met het tegengaan van 

seksuele uitbuiting van kinderen wordt samengewerkt.

• Er wordt jaarlijks gerapporteerd over genomen maatregelen ter 

bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme.

www.thecode.org
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Over Defence for Children – ECPAT 
Defence for Children en ECPAT zijn twee internationale kinderrechten-

bewegingen die in Nederland één organisatie vormen. Defence for Children 

komt op voor alle rechten van alle kinderen op basis van het  

VN-Kinderrechtenverdrag en heeft secties in ruim 40 landen. ECPAT 

beschermt wereldwijd kinderen tegen seksuele uitbuiting en zit in ruim 

90 landen. Defence for Children – ECPAT geeft advies en trainingen aan 

touroperators, hotels en vakantieparken, ontwikkelt e-learnings en ander 

voorlichtingsmateriaal en is in Nederland de lokale partner voor reis-

organisaties die de Tourism Child Protection Code hebben ondertekend.
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Defence for Children – ECPAT 

Postadres:  

Postbus 11103  

2301 EC Leiden  

   

Bezoekadres:

Kinderrechtenhuis

Hooglandse Kerkgracht 17 G

2312 HS Leiden

Telefoon +31 (0)71 516 09 80

Fax +31 (0)71 516 09 89

E-mail info@defenceforchildren.nl

Facebook /DefenceForChildrenNL

Twitter @DefenceChildren

LinkedIn company/defence-for-children

www.defenceforchildren.nl/ecpat

Fotografie

Defence for Children – ECPAT

Shutterstock

Ontwerp

Designink.nl
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Bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting

Laat kindermisbruik niet reizen!

www.meldkindersekstoerisme.nl 


