Herken de signalen van mensenhandel in relatie tot illegale hotelprostitutie.
Onderdak bieden aan illegale prostitutie is onwenselijk, schadelijk voor
het imago van het hotel, strafbaar en een signaal van mensenhandel.
Signalen van redelijke verdenking illegale prostitutie:
• Vrouwelijke gast (18-30 jaar oud), in het bijzonder met Oost-Europees uiterlijk en/of
identiteit.
• Wenst een kamer voor meerdere dagen of week.
• Kamer is voor een vrouw alleen, die daar de hele dag verblijft.
• Er wordt contant betaald. Verlengingen worden contant betaald.
• Boeking afkomstig uit Oost Europa (opdrachtgever, mailextensie, creditcardgegevens).
• Mannelijke ‘begeleider’, die controle houdt op de vrouw en/of de hotelkamer.
• Persoon boekt kamer, maar deze verblijft daar niet zelf.
• Persoon laat ander boeken, omdat zij zegt geen Nederlands of Engels te spreken.
• Veel aanloop van mannen naar dezelfde hotelkamer.
• Continue ‘do not disturb’/niet storen bordje op de kamerdeur.
• Grote vraag naar handdoeken en schone lakens.
• (Veel) condooms in de prullenbak.
• (Veel) sigarettenpeuken in hotelkamer of aangrenzend terras, balkon.
• Uitstal van lingerie en/of sex-attributen.

Personeel in hotels (front-office, portiers, veiligheidsfunctionarissen, schoonmaakpersoneel):
• Is er een situatie waarin onderstaande signalen herkend worden?
• Meldt deze verdachte situatie direct bij de leidinggevende/verantwoordelijke manager!
Eigenaar en leidinggevend hotelpersoneel:
• Neem elke melding van personeel serieus en bij twijfel overleg met politie.
• Controleer/Monitor de hotelkamer waar verdachte situatie is op signalen van illegale
prostitutie.
• Voor een melding bel 0900-8844 en bij directe nood/gevaar voor gast bel direct 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).
• Monitor of uw hotelnaam ongewenst op websites of in kranten voorkomt.
U kunt dan de eigenaar van website/krant brief sturen met verzoek om uw
hotelnaam te verwijderen.
• Bundel alle signalen van de belangrijkste afdelingen (Frontoffice, F&B en
Housekeeping).

