ILLEGALE PROSTITUTIE
EN MENSENHANDEL IN
HOTELS/VAKANTIEPARKEN

HANDLEIDING

SIGNALEREN EN HERKENNEN
VAN ILLEGALE PROSTITUTIE
EN MENSENHANDEL IN
HOTELS EN VAKANTIEPARKEN

Beste bedrijfsleider/manager,

Seksafspraken vinden vaak ongemerkt plaats in hotels en vakantieparken.
Het kan daarbij gaan om illegale prostitutie, waaronder seksuele uitbuiting,
een vorm van mensenhandel. De meeste slachtoffers van mensenhandel
houden de uitbuiting geheim uit angst voor hun eigen veiligheid en die van
hun familie. Om uit de situatie van gedwongen prostitutie te komen, hebben
zij oplettende omstanders nodig die de signalen daarvan herkennen en
vervolgens actie ondernemen.
Defence for Children komt als kinderrechtenorganisatie onder meer
op voor kinderen die seksueel worden uitgebuit. Wij vinden het belangrijk
dat managers van hotels en vakantieparken weten wanneer ze welke actie
moeten ondernemen en hoe ze vermoedens van illegale prostitutie en
mensenhandel kunnen melden. Daarom ontwikkelden wij voor managers een
stappenplan.
In het stappenplan staat ook dat het van belang is het personeel te trainen
in het leren herkennen van signalen. Dat kan door het volgen van onze gratis
e-learnings. Deelnemers krijgen het advies eventuele signalen van illegale
prostitutie of mensenhandel met de manager te delen. De e-learnings duren
10 – 15 minuten en na afronding daarvan krijgen deelnemers een certificaat.
Er zijn e-learnings voor receptiepersoneel, beveiligers, technische dienst
en schoonmaakpersoneel (in het Nederlands, Engels, Spaans en Pools).
De e-learnings zijn te volgen via:
www.hetccv.nl/defenceforchildren
Herkent jouw personeel signalen van mensenhandel?

TRAIN JE PERSONEEL!

Alvast bedankt voor je inzet!
Celine Verheijen,
Defence for Children

TRAINING

ILLEGALE PROSTITUTIE
EN MENSENHANDEL IN
HOTELS/VAKANTIEPARKEN

SIGNALEN

VERZAMELEN

MELDEN

SIGNALEREN EN MELDEN VAN ILLEGALE
PROSTITUTIE, WAARONDER MENSENHANDEL
ILLEGALE PROSTITUTIE IS ONWENSELIJK, SCHADELIJK VOOR HET IMAGO
VAN HET HOTEL OF VAKANTIEPARK, VERBODEN EN MOGELIJK EEN
SIGNAAL VAN MENSENHANDEL.

TRAINING

• Train al het personeel: iedereen kan signalen opvangen
• Training via e-learnings: www.hetccv.nl/defenceforchildren
voor front-office/schoonmaak/beveiliging/technische dienst
• Doe mee aan het gratis certificeringsprogramma voor hotels
en vakantieparken: www.noplaceforsextrafficking.org
• Gratis training in hotel/vakantiepark: info@defenceforchildren.nl

SIGNALEN

• Contante betalingen
• Vrouw/man/minderjarige
maakt onderdrukte indruk/sporen van geweld
• Man checkt in met minderjarige en is geen familie - check ID’s!
• Gast verblijft de hele tijd in kamer/huisje
• Don’t disturb-kaartje aan de deur/gesloten gordijnen
• Grote vraag naar schone lakens/handdoeken
• Mannelijke ‘begeleider’ houdt controle
• (Veel) condooms/lingerie/seksattributen/glijmiddel
• Veel aanloop van mannen naar hotelkamer/huisje
• Vertrouw op je onderbuikgevoel als een situatie niet klopt!

VERZAMELEN

• Neem elk signaal serieus en stimuleer personeel
signalen door te geven
• Zorg bij een signaal voor extra alertheid van personeel
met betrekking tot kamer/huisje
• Neem geen onnodig risico. Eigen veiligheid gaat voor alles!
• Noteer signalen van de verdachte situatie op een centrale plek
• Noteer signalement van betrokkenen zoals naam, leeftijd,
haarkleur, postuur, tattoos, gesproken taal of accenten,
nummerbord auto, etc.
• Sluit kamer/huisje af als gasten al zijn vertrokken om bewijs
te behouden
• Bewaar camerabeelden en informatie over openen deur

MELDEN

0900 - 8844

112

• Bij vermoedens van een minderjarig slachtoffer direct
politie waarschuwen
• Neem bij meerdere signalen actie, vooral bij veel bezoek
van mannen
• Bel 0900-8844 en bel in geval van nood/gevaar direct 112
• Meld signalen van de verdachte situatie, het signalement van
de betrokken personen en of de personen nog aanwezig zijn
Meer informatie: www.comensha.nl/mensenhandel-academy/horeca-hotelwezen

PROSTITUTIE IN HOTELS/VAKANTIEPARKEN:
WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET?
1. Een gast nodigt een prostituee uit voor seksuele dienstverlening: niet
verboden, tenzij er sprake is van een minderjarige of gedwongen prostitutie.
2. Een prostituee is bedrijfsmatig werkzaam vanuit het hotel/vakantiehuis en
ontvangt daar de klanten voor seksuele dienstverlening: dit is verboden,
aangezien dit onvergunde prostitutie is volgens de lokaal geldende
Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
3. Klant en prostituee bezoeken gezamenlijk een hotel/vakantiepark: niet
verboden, tenzij er sprake is van gedwongen prostitutie en/of het een
minderjarige betreft. Wanneer de prostituee steeds met een andere klant
komt en de hotelkamer of het vakantiehuisje dus gebruikt voor seksuele
dienstverlening, is dit onvergunde prostitutie en daarom verboden.
Gemeenten kunnen een last onder dwangsom opleggen wanneer een hotel/
vakantiepark onvergunde (illegale) prostitutie toestaat dat verboden is of
onvoldoende maatregelen neemt om dit tegen te gaan. Dit betekent dat de
overheid een verplichting aan het bedrijf oplegt om de situatie te verbeteren.
Als hieraan niet op tijd wordt voldaan, dient de onderneming een geldbedrag
aan de overheid te betalen. Hierdoor kan het hotel financiële of imagoschade
oplopen. Het hotel kan zelfs tijdelijk worden gesloten.
Seksuele uitbuiting
Seksuele uitbuiting betekent: gedwongen prostitutie. Slachtoffers van
seksuele uitbuiting worden gedwongen seks te hebben met anderen tegen
betaling. Het geld dat zij daarmee verdienen, gaat meestal in z’n geheel
naar de mensenhandelaar – de persoon die hen dwingt om de seksuele
handelingen te verrichten. Gedwongen prostitutie is strafbaar en komt voor
in de vergunde en onvergunde prostitutiebranche.
Mensenhandel
Er is sprake van mensenhandel als de ene persoon de andere dwingt tot
arbeid of (seksuele) handelingen en daar geld aan verdient. Mensenhandel
in de vorm van seksuele uitbuiting kan ook plaatsvinden bij de verhuur van
hotelkamers of huisjes op een vakantiepark. De verhuurde hotelkamers/
huisjes zijn daarbij een essentieel onderdeel van de modus operandi van
seksuele uitbuiting. Een hotel/vakantiepark kan (onbewust) mensenhandel
faciliteren door onvoldoende alert te zijn.

Mensenhandel gaat veelal gepaard met dwang. Dwang kan bestaan
uit dreiging met geweld, maar ook uit bedrog, misleiding, ontvoering,
machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie. Het kan gebeuren
dat slachtoffers in eerste instantie zelf instemmen met het verrichten van de
werkzaamheden, maar er toch sprake is van mensenhandel. Wat vrijwillig is
begonnen, kan immers uitmonden in dwang. Bij minderjarigen maakt het voor
de wet zelfs geen verschil of zij hebben ingestemd met het verrichten van
seksuele handelingen of niet. Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel
273f Wetboek van Strafrecht.

Ruim 6.000 slachtoffers
In Nederland zijn dagelijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen
slachtoffer van gedwongen prostitutie. Volgens een schatting van de
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
zijn er in Nederland jaarlijks ruim 6.000 slachtoffers, onder wie ruim 1.300
minderjarigen. De meesten zijn echter niet in beeld. Slachtoffers melden
zelden zelf, want de consequenties voor hen zijn te groot. Zij vrezen voor
hun eigen veiligheid en die van hun familie. Om uit de uitbuitingssituatie te
komen, hebben zij oplettende omstanders nodig die signalen herkennen en
actie ondernemen, zoals personeel in hotels en vakantieparken.

Getuigenverklaring: “Ik was dertien jaar oud toen ik werd gedwongen om
seks te hebben tegen betaling. Ik kwam in een periode van anderhalf jaar
tientallen keren in eenzelfde hotel met verschillende mannen. Soms checkte
ik in met een man, of checkte ik uit met een (andere) man. Soms wachtte ik
in de lobby tot de lift open ging (alleen toegankelijk met pasje) om naar de
kamer te gaan waar mijn klant wachtte. Ik was altijd onder invloed van drugs.
Ik vind het gek dat niemand ooit heeft gevraagd hoe oud ik was of wat mijn
relatie was tot de man met wie ik was. Dat dit gewoon kon gebeuren, zonder
dat iemand iets deed.” (Waargebeurd, 2018).
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