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  Datum december 2021 

 Adres misstandenprostitutie@amsterdam.nl  

 Onderwerp meldingen prostitutie vanuit hotels 

   

  
Beste directieleden, beste heer of mevrouw, 

 

Afgelopen periode is er regelmatig prostitutie geconstateerd in hotels. Hierbij zijn ook 

minderjarige meisjes aangetroffen en waren er signalen van seksuele uitbuiting of 

mensenhandel. Hotels zijn vaker een gewilde locatie om criminele activiteiten te ontplooien 

door derden. Daarom is op verzoek van de hotelbranche door Koninklijke Horeca Nederland, 

de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Amsterdam een flyer met tips opgesteld. 

 

Deze tips zijn bedoeld als hulpmiddel bij het voorkomen, eerder signaleren en melden van 

grensoverschrijdend gedrag door hotelgasten, illegale prostitutie en mensenhandel. Uw hulp 

hierbij is cruciaal. 

 

Melden illegale prostitutie 

In het verleden zijn meerdere hotels gesloten of is een last onder dwangsom opgelegd vanwege 

prostitutie. Omdat wij hotels willen stimuleren om vermoedens van prostitutie te melden, 

organiseert de gemeente een pilot van een jaar om het melden te bevorderen. Onder 

omstandigheden kan de gemeente kiezen voor geen of een lichtere maatregel dan opleggen van 

een last onder dwangsom of direct een sluiting. Dit kan wanneer een hotel 1) proactief meldt en 2) 

zich naar oordeel van de gemeente optimaal inspant om prostitutie te voorkomen.  

 

Als een hotel naar het oordeel van de gemeente aan die voorwaarden voldoet, kan de gemeente 

kiezen voor een zogeheten ‘coulancebrief’ en geen maatregel treffen. Wanneer een hotel veel, 

maar volgens de constateringen niet voldoende heeft gedaan, kan de gemeente kiezen voor een 

‘waarschuwing’. Op deze manier kan de gemeente meer maatwerk leveren per hotel.  

 

In beide gevallen kijken we ook of de tips gevolgd zijn. Wij hopen hotels hierdoor te helpen en te 

stimuleren om eerder te melden als er vermoedens zijn van prostitutie in hun hotel.  

  

Mocht u verdere vragen of suggesties hebben over de tips of over (het signaleren van) prostitutie  

in het algemeen, kunt u contact opnemen met prostitutie@amsterdam.nl  

 

Vriendelijke groet, 

 
Femke Halsema 

Burgemeester van Amsterdam 
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