
Tips voor 
hotelpersoneel

Volgende situaties zijn indicaties voor mensenhandel of dwang in prostitutie

•  Eén of twee mannen en één vrouw boeken een kamer voor één persoon. De vrouw staat afzijdig.  
    Er is amper contact tussen haar en de man(nen). Ze zoekt geen oogcontact en is schuw.

•  Verschillende mannen die niet in het hotel gekend zijn, gaan rechtstreeks naar dezelfde kamer.

•  Gasten die een kamer huren, gaan via de garage of kelderverdieping naar hun kamer. 
    Ze passeren niet langs de receptie.

•  Verschillende mannen lopen in en uit een kamer.

•  De deurhanger met ‘do not disturb’ op, hangt vaak of de hele dag buiten.

•  Gasten vragen veel handdoeken, lakens of een extra schoonmaakbeurt van de kamer.

•  Er liggen veel condooms, papieren zakdoekjes of seksspeeltjes in de kamer of vuilnisbak.

•  Op verschillende tijdstippen zit een vrouw in de bar of het restaurant met telkens een andere  
    man. Ze zit in een hoek of op een andere plaats die niet goed zichtbaar is. Als ze lacht,  
    betekent dit niet altijd dat ze blij is. Soms doet ze alsof om geen klanten af te schrikken.

Volgende situaties zijn indicaties voor slachtoffers van zedenfeiten

•  Een of meer minderjarige meisjes zijn dronken en vergezeld van enkele mannen. Ze huren  
    een kamer voor slechts enkele uren.

•  Eén of twee mannen en één vrouw boeken een kamer voor één persoon. De vrouw staat afzijdig.  
    Er is amper contact tussen haar en de man(nen). Ze zoekt geen oogcontact en is schuw.
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Meer info

Payoke
Deze organisatie zorgt voor slachtoff ers van mensenhandel. Payoke biedt opvang, juridische en 
administratieve ondersteuning en psychologische begeleiding.
•  tel. 03 201 16 90
•  www.payoke.be

Online training
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Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u reageert op deze situaties. Overleg eventueel met uw collega’s 
om de situatie in te schatten.

Denkt u dat er aanwijzingen zijn van mensenhandel, dwang of zedenfeiten? 
Contacteer dan zo snel mogelijk het prostitutieteam van de politie:

•  tel. 03 338 59 29 of 0491 16 61 76 
•  prostitutie@politie.antwerpen.be

Bel het nummer 101 voor dringende politiehulp.
Voor niet-dringende vragen, bel gratis naar de Blauwe Lijn: tel. (0)800 123 12. 

Deze telefoonnummers zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Registratieplicht
U bent verplicht de volgende identifi catiegegevens van elke reiziger te registreren:

• Naam en voornaam;

• Geboorteplaats en geboortedatum;

• Nationaliteit;

• Rijksregisternummer (en bij buitenlandse documenten het nummer van het identiteitsbewijs);

• Naam en voornaam van minderjarige kinderen die een meerderjarige reiziger vergezellen.

Het Nederlandse Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt 
een gratis online training aan om signalen van mensenhandel te leren 
herkennen. 

Via deze QR-code kunnen u en uw collega’s de e-learning volgen.
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