
 

Bijlage 4:  
INDICATOREN     

 
A. In tabellen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is te zien, dat veel van de 

slachtoffers/ verdachten, betrokken personen oorspronkelijk1 afkomstig zijn uit die 
landen, waar het economisch minder gaat dan in de westerse samenleving. In 
algemeenheid betreft dit de voormalige Oostbloklanden, Zuid-, Zuid-Oost- en Oost 
Azië. Landen in Afrika en Latijns Amerika.  
Dit is NIET per definitie altijd het geval, het risico m.b.t. de genoemde gebieden ligt 
hoger, maar elke persoon kan slachtoffer worden van mensenhandel/ illegale 
prostitutie. 
 

B. Een tweede groep betreft 'de pooierboy/ loverboy'. Betreft vaak Nederlandse personen 
met een allochtone achtergrond. 
 

C. Geen voor de hand liggende 'relatie' vast te stellen tussen de persoon die de boeking 
heeft uitgevoerd en degene die incheckt. Persoon en/ of begeleider weet niets over de 
boeking te verklaren. 
 

D. Steeds dezelfde persoon als boeker met steeds wisselende personen die in  het hotel 
verschijnen voor verblijf. 
 

E. Begeleider en potentieel slachtoffer spreken verschillende talen, zijn uit verschillende 
landen afkomstig. 
 

F. Het slachtoffer spreekt geen Nederlands of slechts gebrekkig. 
 

G. Het slachtoffer heeft een slaafse, onderdanige houding ten opzichte van de 
begeleider. 
 

H. Begeleider is in het bezit van de identiteitsdocumentatie van het slachtoffer/ de 
persoon. 
 

I. Reserveringen voor of door een vrouw voor enkele uren (5-10 uren). 
 

J. Verschillende personen proberen dezelfde creditcard voor de reserveringen te 
gebruiken. 
 

K. Men wenst contant af te rekenen. Veel bundeltjes van € 50,--. 
 

L. Begeleider betaalt de rekening voor de duur van het verblijf van de betrokkene. 
 

M. Betaling geschiedt moeizaam. 
 

N. Eerst wordt betaald met een bankpas; de transactie wordt geweigerd/ wordt niet 
voltooid. Volgt een creditcardbetaling zonder dat identiteitsdocumentatie beschikbaar 
is. 
 

O. Er wordt moeilijk gedaan over het huishoudelijk reglement en cash-betaling. 
 
 
1 De meeste slachtoffers hebben echter de Nederlandse nationaliteit. 
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P. Slachtoffers dragen kenmerken die duiden op afhankelijkheid van de begeleider of 
daaraan te relateren andere onbekende personen. Betreft tatoeages, evt. voodoo-
materiaal. 
 

Q. Slachtoffer heeft tatoeage pooier. 
 

R. Steeds dezelfde begeleidende personen van (potentiële-) slachtoffers. 
 

S. Twee of meer personen (potentiële slachtoffers) tegelijk met een begeleider. 
 

T. Spanning in gedrag tussen potentieel slachtoffer en begeleider. 
 

U. Invloed van begeleider op invullen van inchecken van potentieel slachtoffer. 
 

V. Begeleider doet het woord voor slachtoffer en heeft identiteitsdocumentatie van 
slachtoffer. 
 

W. Zichtbare blauwe plekken bij het mogelijke slachtoffer. 
 

X. Mogelijk slachtoffer is schichtig. 
 

Y. Begeleider blijft in de entree/ hal achter, terwijl de vrouw in de kamer verblijft (gedrag 
wijst op het optreden als 'beschermer'). 
 

Z. Niet incheckende verschillende personen die vragen naar steeds hetzelfde 
kamernummer. 
 

AA. Een bovenmatige vraag om handdoeken. 
 

BB. Langdurig of afwisselend steeds het bordje 'niet storen' op toegangsdeur/ kamer. 
 

CC. Het potentiële slachtoffer is (bijna) de hele dag in het hotel en/ of op de kamer 
aanwezig. 
 

DD. De uitdagende wijze waarop het potentiële slachtoffer is gekleed. 
 

EE. In de hotelkamer zijn meerdere condooms en/ of glijmiddel aanwezig. 
 

FF. De betrokken kamer wordt regelmatig betreden door verschillende personen. 
 

GG. Met betrekking tot seksuele uitbuiting/ prostitutie met kinderen: 
 Kind blijft op afstand van de volwassene, weinig contact tussen volwassene en 

het kind. 
 Emotieloos of juist paniekerige gezichtsuitdrukking. 
 Kind kan een hoofdzakelijk blanke/ grauwe kleur hebben. 
 Kind kan transpireren/ trillen. 
 Kind bewegingen zijn instabiel en traag. 
 Volwassene zegt precies wat het kind moet doen, hetgeen kennelijk emotieloos 

wordt opgevolgd. 
 Men spreekt niet dezelfde taal of een duidelijk ander accent. 
 Geen affectie naar elkaar toe. 
 Volwassene/ kind weigert te antwoorden op vragen. 
 Niet begrijpen, waarom er identiteitspapieren getoond dienen te worden. 
 Vragen beantwoorden met wedervragen. 
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Wat als U een minderjarige (persoon beneden de 18 jaar) aantreft in het bijzijn van een gast 
van het hotel; 
 
A. Tracht 'de relatie' tussen betrokken persoon en minderjarige vast te stellen. 

 
B. Vraag naar de identiteitsbewijzen van beide. 

 
C. Controleer ter preventie altijd de identiteit van de betrokken personen en minderjarige. 

Registreer de gegevens. 
 

D. Evalueer de situatie. Stel vragen, observeer gedrag van de betrokken personen en de 
minderjarige. 
 

E. Vraagstelling kan gaan over de boeking en datgene wat de betrokken persoon weet. 
 

F. Waarschuw beveiliging/ housekeeping/ backoffice, als u het niet vertrouwt en vraag 
deze nauwlettend de persoon met het kind te volgen. 
 

G. Blijf alert op andere aanwezige personen. 
 

H. Wees niet bevooroordeeld voor wat betreft geslacht / afkomst van de volwassene/ 
minderjarige.  
 

Bij waarneming van één of meerdere signalen, eventueel in combinatie met overige 
bevindingen, wordt door het hotelmanagement de Politie ingelicht conform de procedure, 
bijlage 2. 


