
 

Bijlage 5:  
GEGEVENSVERWERKING IN HET KADER VAN DEZE HANDREIKING 
 
Gegevens die worden verwerkt 
Onder "signaal" Mensenhandel wordt in deze handreiking verstaan hetgeen daarmee in 
bijlage 3 van de Aanwijzing Mensenhandel (reg.nr. 2008A022) wordt bedoeld, ook 
branchespecifiek wat daaronder wordt verstaan in bijlage 6 van deze handreiking. 
 
Gegevens die door het hotelmanagement worden verwerkt: 

 Gegevens zoals beschreven in de definitiebepaling “Persoonsgegevens”; 
 De datum van het signaal; 
 Omschrijving van het signaal, waarbij zo mogelijk de relatie wordt gelegd naar de 

beschreven indicatoren; 
 Bron van het signaal naam organisatie en telefoonnummer; 
 Gegevens zoals gevraagd op het meldformulier, bijlage 6. 

 
Verwerking van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de geldende regels 
binnen de betrokken hotels, waarbij rekening wordt gehouden met de afwijkende 
bewaartermijn ingeval van detectie van een signaal Mensenhandel of illegale prostitutie. Er 
wordt geen apart databestand ingericht.  
 
Gegevens die worden overgedragen aan Politie en Belastingdienst 
Gegevens zoals onder de vorige paragraaf verzameld en vastgelegd, worden ingeval van 
vermoedelijk signaal Mensenhandel, overgedragen aan het in de gemeente verantwoordelijk 
regionale Politiekorps en de Belastingdienst. 
 
Verwerking van de verstrekte gegevens door de Politie vindt plaats overeenkomstig de Wet 
Politie Gegevens.  
 
Het verstrekte signaal wordt in overeenstemming met het in de regionale beheersdriehoek 
van Politie, Gemeente en Openbaar Ministerie, vastgestelde beleid onderzocht. 
 
Over de door de hotels verstrekte informatie vindt geen naar personen herleidbare 
terugkoppeling plaats. 
 
Analyse aard en omvang Mensenhandel in hotels 
Gegevens die in het kader van deze Handreiking worden verwerkt, kunnen worden gebruikt 
voor het uitvoeren van analyses naar de aard en omvang van Mensenhandel. Daarvoor zijn 
gegevens nodig die niet tot een persoon zijn te herleiden. Dergelijke gegevens maken het 
mogelijk om op algemeen niveau analyse te doen en algemene conclusies te formuleren. 
 
Op basis van deze analyse op een algemeen niveau, op basis waarvan algemene conclusie 
kunnen worden getrokken, mogelijk maken. De analyse is niet gericht op concrete gevallen 
van Mensenhandel. 
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OVERIGE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE GEGEVENS-VERWERKING IN HET 
KADER VAN DEZE HANDREIKING. 
 
 De deelnemende hotels zijn met betrekking tot de gegevensverwerking zelf 

verantwoordelijk in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 
 
 De deelnemende hotelketens, Politie en Belastingdienst zijn zelf verantwoordelijk voor 

de verwerking in de eigen systemen. 
 
 Als beheerder voor deze Handreiking is, gelet op betrokkenheid, aangewezen  

Koninklijke Horeca Nederland. Namens haar zal de sectormanager hotels optreden als 
penvoerder. De penvoerder ziet toe op de goede toepassing van de Handreiking, 
signaleert problematiek en treedt op in urgente/ niet voorziene situaties in de geest 
van deze Handreiking. De penvoerder bedient zich per locatie van een lokaal 
aanspreekpunt in het kader van deze Handreiking. 

 
Geheimhouding 
 
 De uitgewisselde informatie heeft een vertrouwelijk karakter, waarbij in verband met de 

privacy van personen een geheimhoudingsplicht geldt. 
 

 Voor zover de partijen daartoe niet al verplicht zijn, leggen zij aan die medewerkers die 
inzage hebben of- in overeenstemming met het bepaalde in deze Handreiking- op 
andere wijze persoonsgegevens hebben verkrijgen, een plicht tot geheimhouding op.  

 
 Deze plicht strekt tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan de 

medewerkers kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot 
mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

 
 Persoonsgegevens worden niet aan anderen dan de in de Handreiking genoemde 

partijen verstrekt. 
 

 Strafrechtelijke persoonsgegevens en tot persoon herleidbare gegevens worden door 
de Politie niet verstrekt aan vertegenwoordigers van die hotels. 

 
Bewaren en verwijderen van gegevens 
 
 De informatie die in het kader van deze Handreiking aan de Politie en Belastingdienst 

is verstrekt, wordt, behoudens wettelijke verplichtingen, door het betrokken hotel niet 
langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de specifieke 
verstrekking, met een maximum van 2 jaar na verstrekking. 

 
Informeren van betrokkene 
 
 Bij boeking en het feitelijke inchecken wordt de hotelgast in kennis gesteld, dat in het 

kader van deze Handreiking bij vermoeden van tenminste Mensenhandel en illegale 
prostitutie verstrekte informatie kan worden vastgelegd. De hotelgast/ gasten stemmen 
vrijwillig in met registratie van persoonsgegevens. Hierbij wordt vermeld de reden van 
persoonsregistratie (algemeen veiligheidsbeleid), het recht op inzage, wijziging en de 
bewaartermijn van twee jaar. De gast wordt de richtlijn veiligheid verstrekt, waaruit 
tenminste blijkt dat gegevensverzameling plaatsvindt bij vermoeden van illegale 
prostitutie en Mensenhandel.  
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 Indien in het kader van deze Handreiking, persoonsgegevens worden vastgelegd die 
niet bij de betrokkene zijn verkregen, deelt de penvoerder cq. de lokaal 
verantwoordelijke assistent, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na 
vastlegging van de bedoelde persoonsgegevens de volgende informatie mee: 
-  het doel van verwerking en 
-  nadere informatie  
voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden        
waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig  
is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te  
waarborgen. 
 

 Informatie wordt op een later moment of niet aan de betrokkene verstrekt, indien en 
voor zover dit noodzakelijk is in verband met: 
(a) de veiligheid van de staat; 
(b) de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
(c) gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere     

           openbare lichamen; 
(d) het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten  

           behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c; 
(e) de bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. 

 
Rechten van betrokkene 
 
 De betrokkene kan aan één of meer van de verantwoordelijken verzoeken: 
 (a) informatie te verschaffen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens; 
 (b) inzage te geven in zijn of haar persoonsgegevens; 
 (c) zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren (bv. verbeteren, aanvullen, 
               verwijderen en/ of afschermen); 
 (d) de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te staken op grond van 
               bijzondere omstandigheden. 
 
 De wijze waarop de betrokkene deze rechten kan uitoefenen is in de hierna volgende 

bepalingen beschreven. Voor het uitoefenen van deze rechten kan aan de betrokkene 
een vergoeding van maximaal € 4,50 worden gevraagd. 

 
Recht op inzage 
 
 De betrokkene heeft recht op inzage. Hij/ zij richt zijn of haar verzoek om inzage bij 

voorkeur aan de penvoerder. Verzoeken die zijn gericht aan één of meer van de 
overige verantwoordelijken, worden aan de penvoerder doorgezonden. 

 
 De penvoerder deelt betrokkene zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken 

na ontvangst van het verzoek of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 
De penvoerder kan in het belang van de betrokkene het verzoek in een andere dan 
schriftelijke vorm beantwoorden. 

 
 Indien de betrokkene betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, bevat de 

mededeling van de penvoerder een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm en 
een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, alsmede of 
gegevens aan de Politie zijn verstrekt. 
 

 De penvoerder kan slechts weigeren aan een verzoek om inzage te voldoen, indien en 
voor zover dit noodzakelijk is in verband met: 
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(a) de veiligheid van de staat; 
(b) de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
(c) gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare 
 lichamen; 
(d) het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve 
 van de belangen, bedoeld onder b en c; 
(e) de bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. 
 

 De penvoerder motiveert in het eventuele geval zijn of haar beslissing om niet of niet 
geheel aan het verzoek te voldoen. De penvoerder bericht dit zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de 
betrokkene. 

 
Recht op correctie 
 
 De betrokkene heeft recht op correctie (verbetering, aanvulling, verwijdering en/ of 

afscherming) van zijn of haar persoonsgegevens.  
 
 De betrokkene richt zijn of haar verzoek om correctie bij voorkeur aan de penvoerder. 

Verzoeken die zijn gericht aan één of meer van de overige verantwoordelijken, worden 
aan de penvoerder doorgezonden. De betrokkene geeft in het verzoek aan welke 
correcties hij of zij uitgevoerd wil zien en om welke reden. 

 
 De penvoerder bericht de betrokkene zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier 

weken na ontvangst van het verzoek, in hoeverre hij aan het verzoek voldoet, indien 
en voor zover de persoonsgegevens betreffende de betrokkene: 
(a) feitelijk onjuist zijn; 
(b) voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of; 
(c) anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 

 
 De penvoerder draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, 

verwijdering en/ of afscherming in ieder geval uiterlijk binnen vier weken na de 
beslissing wordt uitgevoerd. 

 
 De penvoerder motiveert in het eventuele geval zijn of haar beslissing om niet of niet 

geheel aan het verzoek te voldoen. De penvoerder bericht dit zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de 
betrokkene. 

 
Recht op verzet 
 
 De betrokkene kan tegen de verwerking van gegevens te allen tijde verzet aantekenen 

in verband met zijn bijzondere omstandigheden. 
 

 De penvoerder beoordeelt het verzet binnen vier weken na ontvangst. Indien het 
verzet gerechtvaardigd is, zorgt hij er voor dat de verwerking terstond wordt beëindigd. 
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 De penvoerder kan namens de verantwoordelijken voor het in behandeling nemen van 
een verzet een vergoeding van kosten verlangen, die niet hoger mag zijn dan een bij 
of krachtens de in artikel 40, derde lid, van de Wbp bedoelde algemene maatregel van 
bestuur vast te stellen bedrag. De vergoeding wordt teruggegeven indien het verzet 
gegrond wordt bevonden. 

 
Melding 
 
 Op de uit deze Handreiking voortvloeiende gegevensverwerking(en) is de Wet 

bescherming persoonsgegevens van toepassing. De penvoerder draagt zorg voor de 
melding van deze gegevensverwerking bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens.    

 
 Indien de verstrekking van gegevens in het kader van deze Handreiking 

consequenties heeft voor eventuele reeds bestaande meldingen bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens dragen de deelnemende hotels zelf de 
verantwoordelijkheid om die melding op correcte wijze aan te passen. 

 


