
 

Bijlage 2:  
PROCEDURE (INDIVIDUELE-)  VESTIGINGEN; 
 
1. Het hotelmanagement verricht bij boeking en inchecken registratie van persoons-

gegevens volgens het bestaande model nachtregister. Wanneer bij boeking of check-
in van de hotelgast/ bezoeker er indicaties zijn van mensenhandel c.q. illegale 
prostitutie, voorziet het hotelmanagement er in dat instemming voor uitgebreidere 
gegevensregistratie wordt gevraagd onder vermelding van de interne richtlijn 
veiligheid. Tevens wordt gewezen op dit gepubliceerde reglement, waarin het recht op 
inzage, wijziging en de bewaartermijn van twee jaar voor de verzamelde gegevens is 
vastgelegd. De instemming voor registratie wordt vastgelegd. Reden voor gegevens-
verzameling in het kader van deze Handreiking is bestrijding van mensenhandel/ 
illegale prostitutie. 

 
2. De hotelgast/ bezoeker krijgt een afschrift van de richtlijn veiligheid verstrekt, zodat 

deze kennis kan nemen van de redenen van persoonsregistratie, het recht op inzage, 
wijziging en de bewaartermijn van twee jaar voor de verzamelde gegevens. 

 
3. Conform het huidige hotelbeleid en de wettelijke verplichtingen, worden alle 

persoonsgegevens correct en volledig geregistreerd, zodat steeds bekend is, welke 
hotelgasten in het hotel verblijven. Bij het vermoeden van illegale prostitutie/ 
mensenhandel is het toegestaan bijvoorbeeld overige (identificerende-) informatie met 
betrekking tot de betrokken persoon of personen vast te leggen. 

 
4. Bij de vastlegging als bedoeld in punt 1 zal proportionaliteit steeds worden bezien. Er 

wordt met name nagegaan of er voor de vastlegging van persoonsgegevens andere 
voorzieningen voorhanden zijn, die hetzelfde resultaat geven. 

 
5. Bij het inchecken in hotels wordt duidelijk zichtbaar voor het publiek, kennisgegeven, 

dat hotels geen medewerking verlenen aan illegale prostitutie en/ of mensenhandel en 
wordt verwezen naar de huisregels/ de richtlijn veiligheid. 

 
6. Het eerste aanspreekpunt voor het doorgeven van mogelijke signalen mensenhandel 

en illegale prostitutie is de lokale politie. In tweede instantie kan een beroep gedaan 
worden op het Korps Landelijke Politie Diensten, meer specifiek het Expertisecentrum 
mensenhandel. 

 
7. Bij constatering van een mogelijk signaal mensenhandel/ illegale prostitutie wordt 

zonder enig voorbehoud bij voorkeur door het management onmiddellijk telefonisch 
kennisgegeven aan de regio middels het telefoonnummer 0900 – 8844, dan wel 112 
indien sprake lijkt van een levensbedreigende situatie. Bij deze melding wordt steeds 
aangegeven, dat het een signaal mensenhandel of illegale prostitutie betreft. 

 
8. De Politie wordt bij aankomst tevens voorzien van een schriftelijke melding 

mensenhandel / illegale prostitutie. Dit meldformulier, opgemaakt naar het model 
overeenkomstig bijlage 4, wordt gericht aan de regionale eenheid die zich richt op 
bestrijding van mensenhandel / illegale prostitutie en afgegeven aan de ter plaatse 
gekomen Politie-eenheid. 

 
9. Koninklijke Horeca Nederland is in het bezit van een lijst met regionale 

contactgegevens. In geval van twijfel kan het management van de betrokken hotels 
overleg voeren via Koninklijke Horeca Nederland over gedane bevindingen. 
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10. De schriftelijke- en mondelinge meldingen worden gedaan op naam van het 
hotelmanagement van het betrokken hotel dat ook zelf kennis heeft genomen van de 
aard van het bewuste signaal. 

 
11. De Politie zorgt voor een juiste opvolging van het signaal mensenhandel / illegale 

prostitutie. Dit overeenkomstig de laatst geldende aanwijzing mensenhandel. Voor 
algemeen inzicht kunnen op basis van verstrekte gegevens, algemene analyses 
hotelprostitutie worden gemaakt. 

 
12. Het hotelmanagement is bekend met de geheimhoudingsplicht van de Politie met 

betrekking tot verstrekte signalen. 
 
13. Intern wordt door/ namens het hotelmanagement aantekening gemaakt, wie van de 

betrokken medewerkers het betreffende signaal heeft waargenomen en bewaart deze 
aantekening in de eigen bedrijfsadministratie, gedurende 2 jaar. 
 

14. Bij constatering van illegale prostitutie en/ of mensenhandel zullen de 
persoonsgegevens worden toegevoegd aan een interne zwarte lijst, waardoor 
toekomstig gebruik van de hotelfaciliteit wordt voorkomen. 
 

15. Er kan de hotelgast een hotelontzegging worden opgelegd. 
 

16. De melding conform punt 1 t/m 3 wordt eveneens gedaan aan de regionale 
Belastingdienst. 

 


