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Deze brochure is bestemd voor professionals
in de reisindustrie en is ontwikkeld binnen het
project Offenders Beware! van ECPAT Nederland,
ECPAT Duitsland, ECPAT Oostenrijk, ECPAT Italië
en ECPAT Estland. Het doel van dit project is het
vergroten van bewustwording, kennis en vaardigheden op het gebied van de bestrijding van kindersekstoerisme. Het project richt zich naast de
reisindustrie ook op beleidsmakers, NGO’s, politie
en justitie. Offenders Beware! wordt gefinancierd
door de Europese Commissie en in Nederland mede
door Plan Nederland. Deze brochure is tot stand
gekomen met steun van het Ministerie van Justitie.
De inhoud van deze brochure mag vrij worden
gereproduceerd, op voorwaarde dat ECPAT als
bron wordt vermeld.
De foto´s in deze brochure zijn alleen voor esthetische
doeleinden. Er zijn geen afbeeldingen gebruikt van
kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik.
Copyright © 2010, ECPAT Nederland
ECPAT staat voor
End Child Prostitution, child pornography
and Trafficking of children for sexual purposes.
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Inleiding
Wat is seksuele uitbuiting van kinderen?
Wat is kindersekstoerisme?
– Wat zijn de oorzaken?
– Wie zijn de daders?
– Wie zijn de slachtoffers?
– Wat zijn de gevolgen voor de kinderen?
– Wat zijn de gevolgen voor toeristische bestemmingen?
Kinderrechten en wetgeving
– VN-Kinderrechtenverdrag
– Nationale wetgeving
– Extraterritoriale wetgeving
Kindersekstoerisme en de rol van de reissector
– Wat kan de reis- en toerismesector doen tegen kindersekstoerisme?
– Code of Conduct
Wat kunnen toerismepersoneel en reizigers doen?
– Wat kunnen reisbureaumedewerkers doen?
– Wat kunnen reisleiders, hostesses of lokale gidsen doen?
– Wat kunnen reizigers doen?
Hoe kan verdacht gedrag worden gemeld?
– Wat is verdacht gedrag?
– Welke informatie melden?
– Waar kunnen meldingen worden gedaan?
Bijlagen
1. Plaatsen waar kindersekstoerisme voorkomt
2. Lijst van landen met extraterritoriale wetgeving tegen kindersekstoerisme
3. Veroordeelde Nederlandse kindersekstoeristen
4. Het trainen van medewerkers
5. Formulier voor het melden van kindersekstoerisme
6. Woordenlijst
7. Over ECPAT
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D

e toeristische sector is een belangrijke
speler en een waardevolle bondgenoot in de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in
toerisme. Hoewel toerisme niet de oorzaak is van
commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, maken kindersekstoeristen wel gebruik van de faciliteiten die reis- en toerismeorganisaties bieden.
Want ook kindersekstoeristen verblijven in hotels,
eten in restaurants en maken gebruik van luchtvaartmaatschappijen en andere transportbedrijven.
Naast goede wetgeving en handhaving door politie
ter plaatse, heeft de reissector een belangrijke rol
als het gaat om voorlichting en het melden van
misbruik en uitbuiting van kinderen.
Op veel plaatsen is het op dit moment nog te
makkelijk voor een kindersekstoerist om een kind
seksueel te misbruiken. Het is daarom belangrijk dat
de reis- en toerismesector een gezamenlijke boodschap hebben, namelijk: Kindersekstoerisme wordt
niet getolereerd! Door deze boodschap te communiceren en alleen samen te werken met organisaties die
dezelfde boodschap uitdragen, worden het bewustzijn
en de alertheid van toeristen en toerismeprofessionals vergroot en wordt het moeilijker voor kindersekstoeristen zich met een minderjarige te laten zien
of ergens binnen te komen. Hierdoor kunnen reis- en
toerismeorganisaties dus directe bescherming bieden
aan kinderen.
Het actief bestrijden van kindersekstoerisme is
ook belangrijk om het imago van vakantiebestem-

Inleiding
mingen te beschermen en te verbeteren. Bestemmingen met een reputatie van kindersekstoerisme
komen hier moeilijk vanaf. Dit heeft een negatief effect op toeristenaantallen. Economisch gezien is het
dus van belang om op risicobestemmingen kindersekstoerisme te bestrijden en deze op die manier
aantrekkelijk te maken voor mainstream toeristen.
Door openlijk kindersekstoerisme af te wijzen is
het voor reizigers duidelijk welke organisaties bijdragen aan de bescherming van kinderen. Dat is belangrijk omdat steeds meer mensen verwachten dat organisaties op een duurzame en verantwoorde wijze
omgaan met vakantiebestemmingen en uitbuiting van
kinderen tegengaan.
Kinderen hebben recht op bescherming tegen
seksuele uitbuiting. Dat betekent dat bij vermoedens
van seksueel misbruik actie ondernomen moet worden. Wanneer niet iedereen een actieve houding tegen kindersekstoerisme inneemt, zullen kinderen
slachtoffer blijven van seksuele uitbuiting door toeristen. Doe mee met het gezamenlijke ‘zero tolerance’
beleid tegen kindersekstoerisme! Lees in deze brochure meer over kindersekstoerisme, en wat de reisen toerismesector kan doen om kinderen hiertegen
te beschermen.

Seksuele uitbuiting
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Wat is seksuele uitbuiting van kinderen?
Seksuele uitbuiting van kinderen betekent het seksueel misbruik van een minderjarige door
een volwassene voor commerciële doeleinden, dus tegen betaling of de belofte daarvan.
Betaling kan in de vorm van geld of in een andere vorm van vergoeding, zoals het geven van
eten, kleding, cadeautjes of onderdak.

Seksuele uitbuiting van kinderen komt wereldwijd voor, ook in Nederland. Per jaar worden wereldwijd meer dan 1,8 miljoen kinderen seksueel
uitgebuit. Seksuele uitbuiting is een vorm van geweld tegen kinderen, en komt neer op gedwongen
arbeid en een moderne vorm van slavernij.

van seksuele uitbuiting.
Kinderen die seksueel worden uitgebuit en misbruikt, ondervinden daar hun hele leven hinder van.
Ze zijn emotioneel beschadigd, hebben vaak fysieke
problemen van uiteenlopende aard en worden gestoord in hun emotionele ontwikkeling.

Seksuele uitbuiting van kinderen is iets anders
dan seksueel misbruik van kinderen. In tegenstelling
tot seksueel misbruik, wordt het kind bij seksuele
uitbuiting gezien als een object om geld mee te
verdienen. Wel is er een duidelijk verband met seksueel misbruik door de toegenomen kwetsbaarheid
van het misbruikte kind om slachtoffer te worden

Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde
Naties vormt de leidraad voor de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen.Volgens artikel 34 van
het Verdrag zijn kinderen alle personen jonger dan
achttien jaar, en dienen alle kinderen te worden
beschermd tegen iedere vorm van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.
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Seksuele uitbuiting
van kinderen

Er zijn vier vormen van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen:

a Kinderprostitutie: Het gebruik van een minderjarige voor seksuele activiteiten in ruil voor
geld of elke andere vorm van vergoeding. (Bron:
Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie
bij het VN-Kinderrechtenverdrag.)

a Kinderpornografie: Elke afbeelding van een
kind dat betrokken is bij echte dan wel gesimuleerde seksuele activiteiten of het afbeelden
van geslachtsdelen van een kind voor hoofdzakelijk seksuele doeleinden. (Bron: Facultatief
Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het VNKinderrechtenverdrag).

a Kinderhandel: Kinderhandel

betreft alle acties met betrekking tot het werven, vervoeren,
overbrengen, huisvesten of opnemen van kin-

deren binnen een land of over landsgrenzen
heen, met als doel uitbuiting in bijvoorbeeld
prostitutie en pornografie. (Bron: Nederlandse
wetgeving)

a Kindersekstoerisme: Seksuele uitbuiting van
kinderen door personen die uit hun eigen land
reizen naar een ander, vaak minder ontwikkeld
land om zich daar in te laten met seksuele activiteiten met kinderen. (Bron: ECPAT International)
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Kindersekstoerisme

In arme landen is vaak een gebrek aan scholing, een
hoge werkloosheid en een gebrekkige wetshandhaving. Als de toerismesector dan ongereguleerd
groeit, lopen kinderen het risico uitgebuit te worden door toeristen.

Kindersekstoerisme
Kindersekstoerisme betekent kinderprostitutie
in relatie tot reizen. Een kindersekstoerist is iemand
die op vakantie een minderjarige seksueel misbruikt
in ruil voor geld, goederen of de belofte daarvan.
Ook erotische massages, naaktdansen, pornografische foto’s of films en de handel in kinderen voor
seksuele doeleinden vallen hieronder. Vaak reizen
kindersekstoeristen van een ontwikkeld land naar
een land dat minder ontwikkeld is, maar ze kunnen
ook binnen hun eigen land of regio reizen.
Wat zijn de oorzaken?
Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor het
bestaan van seksuele uitbuiting van kinderen. Verschillende factoren dragen bij aan het ontstaan en
het in stand houden ervan. Armoede, de vraag naar
seks met kinderen en jongeren en het gemak waarmee kindersekstoeristen de wereld rond reizen,
zijn belangrijke oorzaken van kindersekstoerisme.

Wie zijn de slachtoffers?
Slachtoffers van kindersekstoerisme zijn vaak
de meest kwetsbare kinderen. Zoals kinderen uit
arme gezinnen, kinderen die niet naar school gaan,
kinderen die afhankelijk zijn van seizoenswerk, kinderen uit minderheidsgroepen, vluchtelingenkinderen, kinderen die hun ouders verloren zijn aan oorlog of aids, of kinderen die weglopen van huis omdat
ze het slachtoffer zijn van verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Slachtoffers van kindersekstoerisme zijn zowel meisjes als jongens. De
meeste slachtoffers zijn kinderen in de leeftijd tussen dertien en achttien jaar.
Wie zijn de daders?
Vaak worden kindersekstoeristen pedofielen
genoemd. Pedofielen hebben een seksuele voorkeur voor kinderen die nog niet in de puberteit zijn.
Het is echter zo dat de grootste groep kindersekstoeristen kinderen misbruiken die de puberteit al
bereikt hebben. De term misbruiker is daarom beter, omdat het een persoon beschrijft die betrokken
is bij seks met kinderen. Misbruikers komen uit alle
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Kindersekstoerisme

lagen van de bevolking en hebben verschillende sociale achtergronden. Ze kunnen in elk land en ieder
beroep worden aangetroffen. De daders kunnen
godsdienstig zijn of niet, heteroseksueel of homoseksueel, getrouwd of single. Ze kunnen buitenlandse, lokale, rijke, of budgettoeristen zijn. Hoewel
het merendeel van de misbruikers mannelijk is, zijn
er ook vrouwelijke misbruikers.
Volgens ECPAT International zijn er drie verschillende categorieën van kindersekstoeristen:

a Situationele kindersekstoeristen: zijn vaak
willekeurige toeristen die als de mogelijkheid
wordt geboden om seksueel contact te hebben
met een persoon onder achttien jaar, dit aanbod
aannemen. Zij hebben geen seksuele voorkeur
voor kinderen en misbruiken daarom meestal

jongeren of kinderen die al in de puberteit zijn
of voor volwassen door kunnen gaan. De meerderheid van de kindersekstoeristen zijn situationele misbruikers.

a Preferentiële kindersekstoeristen: zijn personen die bewust zoeken naar seksuele contacten
met kinderen en jongeren. Zij kunnen nog steeds
een seksuele interesse hebben voor volwassenen
, maar zullen actief zoeken naar minderjarigen
voor seksueel contact. Zij richten zich over het
algemeen op puberende kinderen en jongeren.

a Pedofielen:

hebben een exclusieve seksuele
voorkeur voor prepuberale kinderen. Een pedofiel wordt meestal beschouwd als iemand die lijdt
aan een ziekte. Pedofielen zitten vaak in een netwerk waarbinnen ze informatie en foto´s van kindermisbruik verspreiden. Pedofielen
zijn de kleinste groep van kindersekstoeristen, maar toch zijn de meeste
arrestaties onder pedofielen. Dat
komt omdat deze groep meer bewijsmateriaal maakt door foto’s te maken
van het misbruik en deze te verspreiden via hun netwerk. De kans op recidive bij deze groep is erg groot.

Kindersekstoerisme
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Wat zijn de gevolgen voor kinderen?
De gevolgen van seksuele uitbuiting zijn voor kinderen ernstig. Hun gezondheid, welzijn en toekomstmogelijkheden zijn aangetast door de uitbuiting waarvan ze slachtoffer zijn. Ongeacht hun achtergrond hebben kinderen die het slachtoffer zijn van sekstoerisme
allemaal in meer of mindere mate te maken met emotionele, psychologische, fysieke en sociale problemen.

a Psychologisch:

Kinderen leiden onder schuldgevoelens, een lage eigenwaarde en depressies,
met in sommige gevallen zelfmoord tot gevolg.
Het fysieke geweld dat vaak gepaard gaat met de
seksuele uitbuiting van een kind, leidt tot verwondingen, pijn en angst.

a Fysiek:

Omdat het lichaam van kinderen nog
niet volledig is volgroeid, raken lichaamscellen
eerder beschadigd en kunnen ziektekiemen makkelijker het lichaam binnendringen. Kinderen zijn
daarom kwetsbaarder voor seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s), zoals hiv/aids.

a Sociaal:

Kinderen die slachtoffer zijn van kindersekstoerisme, worden vaak gestigmatiseerd door
hun gemeenschap en hebben moeite deel te nemen
in het (beroeps)onderwijs. Zij ontvangen geen steun
van de gemeenschap en kunnen zich niet op dezelfde manier ontwikkelen als andere kinderen.

Wat zijn de gevolgen voor toeristische
bestemmingen?
Als een toeristische bestemming bekend staat
als (kinder)seksbestemming en prostitutie een belangrijke bron van inkomsten is, loopt de hele lokale
gemeenschap risico op besmetting met hiv/aids en
andere soa´s. Daarnaast spreekt het (kinder)sekstoerisme-imago alleen een kleine doelgroep aan en
niet de mainstream toeristen. Daardoor kan het toerisme zich niet optimaal ontwikkelen. Investeerders
voor meer duurzame vormen van toerisme zijn door
de slechte reputatie moeilijk te vinden. Kindersekstoerisme ondermijnt daarom de ontwikkeling van
een welvaart brengend en duurzaam toerisme.

Kinderrechten
en wetgeving
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Kinderrechten en wetgeving
Toerisme heeft een enorme impact op het leven van kinderen over de hele wereld. Daarom is
het belangrijk dat de toerismesector zich rekenschap geeft van de rechten van kinderen. Zoals
het recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting.
VN-Kinderrechtenverdrag
In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde
Naties staan alle rechten van kinderen beschreven.
Het Verdrag bestaat sinds 1989, en is sindsdien geratificeerd door 193 landen (alle VN-landen, behalve de
Verenigde Staten en Somalië). In Nederland is het
Kinderrechtenverdrag sinds 1995 van kracht.
Artikel 32, 34 en 35
Artikel 32, 34 en 35 van het VN-Kinderrechtenverdrag beschermen kinderen
tegen seksuele uitbuiting, verkoop en
handel voor seksuele doeleinden. Volgens het Kinderrechtenverdrag moet de
overheid alle mogelijke maatregelen nemen om seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden en te voorkomen.

Het VN-Kinderrechtenverdrag
heeft een extra Facultatief Protocol
over de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie dat

extra bescherming biedt tegen seksuele uitbuiting van
kinderen. Nederland heeft zich in 2005 juridisch verbonden aan dit Protocol.
Nationale wetgeving
In de Nederlandse wet staat geen apart wetsartikel over kindersekstoerisme. Kindersekstoeristen
kunnen vervolgd worden voor seksueel misbruik met
behulp van artikel 248b uit het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel gaat over het gebruik maken van
diensten van minderjarige prostituees. Klanten van
minderjarige prostituees kunnen maximaal een gevangenisstraf krijgen van vier jaar of een geldboete
van 18.500 euro.
Voor het uitvoeren van seksuele handelingen
met een kind dat jonger is dan twaalf jaar, gelden
zwaardere straffen. Daders kunnen met behulp van
artikel 244 uit het Wetboek van Strafrecht vervolgd
worden met maximaal twaalf jaar gevangenisstraf of
een geldboete van 74.000 euro.
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Extraterritoriale wetgeving
Het vervolgen van een kindersekstoerist in het land
van herkomst voor daden die in het buitenland zijn
gepleegd, valt onder de extraterritoriale wetgeving.
Ook Nederlandse burgers kunnen in eigen land
strafrechtelijk worden vervolgd voor het seksueel
misbruiken van kinderen in het buitenland, zelfs wanneer het misbruik niet strafbaar is in het land waar
het feit gepleegd is. Meer dan veertig landen waar
kindersekstoeristen vandaan komen, hebben een extraterritoriale wetgeving (zie bijlage 2). Helaas maken
maar weinig landen regelmatig gebruik van de wetgeving.
Nederland heeft in 1996 voor het eerst een
Nederlandse kindersekstoerist veroordeeld voor
het seksueel misbruiken van een minderjarig meisje
in de Filippijnen. Het meisje was twaalf op het moment van het misbruik. De kindersekstoerist kreeg
vijf jaar gevangenisstraf. De meest recente zaak in

Nederland was in 2004.Toen maakte Nederland nogmaals gebruik van de extraterritoriale wetgeving bij de
veroordeling van een Nederlandse kindersekstoerist
die in Gambia gedurende een lange periode systematisch meisjes jonger dan zestien jaar misbruikt had. De
zaak duurde zeven jaar. De man werd veroordeeld tot
van 1,5 tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Lees meer over
Nederlandse veroordeelde kindersekstoeristen in bijlage 3.
Het verzamelen van bewijs over kindersekstoeristen is erg complex. Bewijs dat in het buitenland
wordt verzameld, dient namelijk wel te voldoen aan
Nederlandse strafrechtelijke normen om tot vervolging te kunnen overgegaan. Zaken met extraterritoriale wetgeving zijn extreem tijdrovend en kostbaar
omdat politie en justitie van verschillende landen
moeten samenwerken. Daarom wordt de wetgeving
niet vaak toegepast. Herkomstlanden van kindersekstoeristen zouden daarom moeten investeren in
politie en justitie in bestemmingslanden, zodat kindersekstoeristen daar vervolgd kunnen worden.
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Kindersekstoerisme
en de rol van de reissector
Wat kan de reis- en toerismesector
doen tegen kindersekstoerisme?
Een belangrijke factor in de strijd tegen kindersekstoerisme is voorlichting. Door voorlichting
worden mensen bewust dat kindersekstoerisme
bestaat. Ze kunnen verdacht gedrag beter herkennen en weten hoe ze dit kunnen melden. Reizigers
(binnenlands en internationaal) kunnen kindersekstoerisme signaleren, maar ook kunnen zij zelf potentiële daders zijn. De grootste groep kindersekstoeristen zijn situationele misbruikers. Dit zijn willekeurige toeristen die ver van huis geconfronteerd
worden met de mogelijkheid om seksueel contact
te hebben met een minderjarige en gebruik maken
van het aanbod. Voorlichting over wetgeving en
risico´s als het gaat om seks met minderjarigen in
het buitenland, heeft bij deze groep wel degelijk
invloed op de keuze of ze wel of niet gebruik maken
van de seksuele diensten van een minderjarige. Het
oefenen van situaties in een rollenspel is een effectieve manier om (toekomstig) reispersoneel
voor te bereiden. Zie bijlage 4 voor een voorbeeld
van een rollenspel.

De toerisme- en reisindustrie heeft vanwege het
directe contact met reizigers een belangrijke rol in de
voorlichting over kindersekstoerisme. Werknemers
van reis- en toerismebedrijven moeten daarom weten
hoe ze toeristen hierover kunnen informeren en hoe
verdacht gedrag kan worden aangegeven. Hier is training voor nodig. Veel toerismeopleidingen (middelbaar
en hoger onderwijs) en toerismeorganisaties hebben
dan ook het onderwerp kindersekstoerisme opgenomen in hun lessen of trainingen. Zie bijlage 4 voor
trainingsmateriaal.
Ook bij het aangaan van zakenrelaties op bestemming kan een Nederlands toerismebedrijf invloed uitoefenen op de bescherming van kinderen tegen kindersekstoerisme.Wanneer Nederlandse toerismebedrijven
alleen nog maar zakenpartners kiezen die een beleid
hebben in hun onderneming dat gericht is op bescherming van kinderen, zullen meer organisaties op bestemming zorgen dat ze zo’n beleid hebben. Een Nederlandse touroperator zou bijvoorbeeld alleen contracten
kunnen aangaan met hotels die als beleid hebben lokale
kinderen niet in de hotelkamers toe te laten.
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Reisindustrie

Een sectorbrede aanpak van kindersekstoerisme is het meest effectief, zowel in het land van
herkomst als in het land van bestemming. Wereldwijd zijn er al veel reis- en toerismeorganisaties die
kindersekstoerisme bestrijden. Een concrete en
zichtbare manier om kindersekstoerisme tegen te
gaan, is met behulp van de Code of Conduct, een
gedragscode voor de reis- en toerismesector.
Code of Conduct
De Code of Conduct ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme, ook
wel Child Protection Code genoemd, is in 1998
opgericht door ECPAT Zweden, in samenwerking
met Scandinavische touroperators en met ondersteuning van de United Nations World Tourism Organization (UNWTO) en later UNICEF. In 2009
hadden bijna 1000 bedrijven in 38 landen de Code

of Conduct ondertekend. The Code.org is een zelfstandige organisatie met in het bestuur een meerderheid van toeristische ondernemingen.
De Code of Conduct biedt de reisindustrie
(naast touroperators ook luchtvaartmaatschappijen,
hotels, reisagenten, etc.) handvaten om op een concrete en zichtbare manier een bijdrage te leveren
om seksuele uitbuiting van minderjarigen tegen te
gaan. Het doel van de gedragscode is meer bewustwording te creëren over de problematiek bij reizigers en reispersoneel, waardoor uiteindelijk minder
kinderen seksueel uitgebuit zullen worden. In Nederland hebben op dit moment (januari 2010) de
volgende reisorganisaties zich aangesloten bij de
Code of Conduct. Dit zijn TUI, OAD Reizen, Sawadee en Travel Counsellors.

Reisorganisatie aangesloten bij de ANVR behoren zich volgens de ANVR-gedragscode in
te zetten tegen kindersekstoerisme*. De ANVR-gedragscode houdt onder meer in dat:
a ANVR-leden zich op geen enkele manier mogen inlaten met het organiseren en aanbieden van
reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben.
a contracten met hotels kunnen worden opgezegd indien deze gelegenheid geven tot het misbruiken van kinderen in het hotel of kinderprostituees toelaten.
a ANVR-leden een informatieve tekst plaatsen over kinderprostitutie in hun brochure.
a ANVR-leden hun personeel informeren over de problematiek van seksuele uitbuiting van
kinderen.
* Hiermee zijn reisorganisaties niet automatisch aangesloten bij de Code of Conduct.
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Code of Conduct
ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme

a

1: 	Opstellen van een ethisch beleid met betrekking tot de commerciële seksuele uitbuiting
van minderjarigen
Het formuleren van een beleid tegen kindersekstoerisme waarin het belang van het maken van meldingen
is genoemd. Dit moet bekend zijn bij alle medewerkers en alle zakenpartners. Er is iemand binnen de
organisatie verantwoordelijk voor klachten, meldingen, voorlichting, trainingen en rapportage. En er is een

a

protocol aanwezig voor wat te doen bij meldingen van kindersekstoerisme.
2:	Trainen van personeel in Nederland en op vakantiebestemmingen
Personeel moet weten wanneer en hoe ze toeristen moeten informeren en hoe verdacht gedrag kan
worden aangegeven. Bedrijven organiseren hiervoor trainingsbijeenkomsten, gebruiken e-learning en
verspreiden brochures en folders. Het up to date houden van werknemers gebeurt meestal via interne

a

nieuwsbrieven en intranet. Zie bijlage 4 voor trainingsmateriaal.
3: 	Opnemen van een clausule in contracten met zakenpartners
Hierin staat dat als de zakenpartner zich inlaat met de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, het

a

contract direct beëindigd kan worden.
4: 	Informatie verstrekken aan reizigers
Toeristen informeren over wat kindersekstoerisme is, welke plaatsen ze moeten vermijden, dat er een
gevangenisstraf op staat en dat ze verdacht gedrag kunnen doorgeven aan de reisorganisatie, (de plaatselijke) ECPAT en aan www.meldkindersesktoerisme.nl. Dit kan tijdens verkoopgesprekken aan de orde
komen, vermeld staan op de website, in brochures, of als extra informatie bij de reisbescheiden worden

a
a

meegegeven.
5: Het verschaffen van informatie aan belangrijke partijen op de vakantiebestemmingen
Bijvoorbeeld toerisme informatie bureaus, NGO´s, overheid. Dit zou via lokale partners kunnen gebeuren.
6: Jaarlijks rapporteren over genomen maatregelen
De rapportage geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in een jaar en de geplande activiteiten
voor het volgende jaar. Er zijn standaardformulieren voor de jaarlijkse rapportage.

Voor meer informatie: www.thecode.org. Neem contact op met ECPAT Nederland om ook lid te worden van de Code of Conduct
(info@ecpat.nl).
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Hoe te handelen

Wat kunnen toerismepersoneel
en toeristen doen?
Wat kunnen reisbureaumedewerkers
doen?
a Informeer klanten die een reis boeken naar een
risicogebied.Vertel hen dat het een prachtige bestemming is, maar dat er op bepaalde plekken
prostitutie van minderjarigen voorkomt (zie bijlage 1 voor een lijst met plaatsen). Uit onderzoek
blijkt dat mensen hierdoor een positievere beleving van de vakantie hebben, omdat ze niet onverwachts worden geconfronteerd met seksuele
uitbuiting van kinderen en jongeren.
a Vertel mensen dat zij een melding van kindersekstoerisme bij de reisorganisatie kunnen maken en dat de reisorganisatie de melding doorgeeft aan ECPAT. Ze kunnen ook melden bij
www.meldkindersekstoerisme.nl of telefonisch
bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.
a Maak duidelijk dat toeristen plaatsen waar kinderen en jongeren seksuele diensten aanbieden
moeten vermijden en dat zij zeker geen geld
moeten besteden in bijvoorbeeld bars waar kinderen naaktdansen.

Wat kunnen reisleiders, hostesses of
lokale gidsen doen?
a Informeer klanten die risicogebieden bezoeken
over de problematiek van kindersekstoerisme
(zie bijlage 1 voor een lijst met plaatsen).
a Maak het onderwerp bespreekbaar bij groepsreizen.
a Vertel mensen dat zij een melding van kindersekstoerisme bij de reisorganisatie kunnen maken en dat de reisorganisatie de melding doorgeeft aan ECPAT. Ze kunnen ook melden bij
www.meldkindersekstoerisme.nl of telefonisch
bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.
a Zorg ervoor dat toeristen plaatsen waar kinderen en jongeren seksuele diensten aanbieden niet
bezoeken.
a Zorg ervoor dat toeristische voorzieningen
waarmee samen wordt gewerkt hun verantwoordelijkheid nemen en de consequenties van
het toelaten van seksuele uitbuiting van minderjarigen inzien.
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a
a
a

Hoe te handelen

Wat kunnen reizigers doen?
Een reisorganisatie kiezen met een beleid tegen
kindersekstoerisme.
Plaatsen vermijden waar kinderen en jongeren
seksueel worden uitgebuit.
Ter plaatse melding maken van verdenking van

a

seksuele uitbuiting. Ze kunnen thuis ook melden bij
www.meldkindersekstoerisme.nl of telefonisch bij
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.
Bijdragen aan lokale organisaties die zich inzetten
tegen seksuele uitbuiting van kinderen.

Hoe kan verdacht gedrag worden gemeld?
Wat is verdacht gedrag?
a Een toerist die een kind of jongere seksueel misbruikt.
a Een persoon die een kind of jongere aanbiedt
voor seks.
a Een toerist die op zoek is naar seksuele diensten
van kinderen of jongeren.
a Een hotel of reisorganisatie die seksuele uitbuiting van kinderen toestaat op hun terrein of in of
via hun onderneming.

Waar kunnen meldingen worden gedaan?
a Reisorganisatie.
a Lokale hotline.
a Lokale NGO (ECPAT zit in 75 landen).
a ECPAT International: protect@ecpat.net.
a www.meldkindersekstoerisme.nl
a Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
a Lokale autoriteiten.
a Ambassade van het land van de toerist.
a Politie in Nederland als het om een Nederlander
gaat.

Welke informatie melden?

a Beschrijving en zo mogelijk naam dader.
a Beschrijving en zo mogelijk naam kind.
a Land van herkomst dader.
a Hotel of ander type accommodatie.

Het is niet de bedoeling dat toeristen of toerismepersoneel de taak van de politie overnemen en met gevaar voor
zichzelf aan een politieonderzoek beginnen. Wanneer iemand beschikt over informatie, is het de bedoeling dit te
melden aan de juiste instanties. Zie bijlage 5 voor een
voorbeeldformulier voor meldingen van kindersekstoerisme.

Bijlagen
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Bijlage 1
Plaatsen waar kindersekstoerisme voorkomt

Dit is geen uitputtende lijst en een momentopname van januari 2010.

Bijlage 1
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Midden en
Zuid Amerika

Belize
Brazilië

Kustgebieden.
Kuststeden in het noordoosten van
Brazilië, zoals Belem, Fortaleza, Natal,
Recife, Salvador; Rio de Janeiro, Porto
Murtinho (Paraná), Coruma, Campo
Grande en Coxim (Mato Grosso do
Sul). Maar ook steden die grenzen aan
Bolivia en Paraguay.
Costa Rica San José, Jacó Beach, Limón, Cahuita,
Puntareñas Region, Golfito regio,
Quepos.
Cuba
Toeristenplaatsen als Varadero en Havana.
Dominicaanse Republiek Boca Chica, Sosua,
Puerto Plata en Santo Domingo.
Guatemala Puerto Barrios, Izabal, Puerto de San
Jose, Antigua, Panajachel, Chimerical
en Retalhuleu, Barrios en Izabal; and
in the departments of: San Marcos,
Escuintla, Suchitepéquez, Mazatenango, Retalhuleu, Quetzaltenango, Chimaltenango, Jutiapa.
Mexico
Grenssteden als: Nogales, en Tijuana,
maar ook: Mexico City, Acapulco,
Cancun, Puerto Vallarta, Ciudad Juarez, Guadalajara, Tapachula, Playa del
Carmen, Isla Mujeres en Cozumel en
in de toeristen gebieden van Cancun
tot Playa del Carmen.

Bijlage 1
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Afrika

Gambia

De hoofdstad Banjul, in stedelijke -en
toeristische gebieden.
Kameroen Steden aan de kust, zoals Douala.
Kenia
Kustprovincie en steden als Malindi,
Kilifi, Mombassa, Kwale.
Marokko
Marrakech en Casablanca. In Tanger
is kindersekstoerisme in opkomst.
Senegal
Steden langs de kust.
Zuid Afrika Kaapstad, Johannesburg, Durban, Nelspruit, Polokwane.

1 9

Azië

Cambodia

Filippijnen

India

Indonesië

Laos
Mongolië
Myanmar

Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville
en Poipet. Opkomende locaties: Koh
Kong, Kampot, Kep, Banteay Meanchey
en Battambang.
Angeles City, Sabang, Las Pinas, Manila,
Ilocos Norte, San Pablo City, Cebu
City, Tagbilaran, Puerto galera, Boracay,
Pasay City, Pagsanjan, Laguna, Aklan,
Baguio, Olongapo, Bacolod, Davao en
Zamboanga.
Zuid India:Andhra Pradesh (Tirupati, Hyberabad,Vishakhapatnam en Vijayawada),
Karnataka (Gokarna, Karwar en Kudle
Beaches), Kerala (Kovalam, Varkala, Cochin en Guruvayoor), Tamil Nadu (Mamallapuram) en Pondicherry.
Noord-Midden India: Dehli, Uttar Pradesh
(Agra) en Rajasthan (Jaipur).
West India: Goa en Maharashtra.
Oost India: Orissa (Puri) en West Bengal.
Bali, Lombok, West Kalimantan, Batam,
Pontianak, Medan, Palemberg, Jakarta,
Indramaju, Jepara, Pati en Surabaya,
Ujung Pandang, Maluku Islands, Irian
Jaya en Menado.
Vientiane en Luang Prabang.
Ulaanbaatar, Dornod en Zamiin Ud.
Bogan-Mandalay, Taunggyi-Inlay Lake,
Kyaik-hti-yo en Chaung-tha.

Bijlage 1
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Vervolg Azië
Nepal
Sri Lanka
Thailand

Kathmandu Valley en andere stedelijke
gebieden.
Toeristensteden in de kustgebieden.
Bangkok, Pattaya, Pang-Nga, Phuket,

Vietnam

Chiang Mai, Songkla (Hat Yai District),
Chiang Rai en verschillende eilanden.
Hanoi, Ho Chi Minh City, Vung Tau,
Nha Trang, Danang en Sapa.

Oost Europa
Bulgarije
Estland

Noord
Rusland
Tsjechië

Turkije

De kustgebieden aan de Zwarte Zee.
Vooral langs grenzen. In Zweden is het
bijvoorbeeld verboden om seksuele
diensten van een prostituee te kopen.
Mensen uit Zweden gaan daarvoor
naar Estland.
St. Petersburg, vooral straatkinderen.
Steden langs de Europese routes E48
en E49, zoals Aš, Cheb, Kynsperg, Sokolov, Karlovy-Vary, Ostrov en Jachymov.
Rond de Zwarte Zee (waar minderjarigen vanuit Oekraïne en Rusland het
land binnen worden gebracht) en plaatsen als Izmir, Kusadasi, Fethiye en Antalya (cijfers zijn echter zeer schaars).
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Bijlagen

Bijlage 2

Lijst van landen met extraterritoriale
wetgeving tegen kindersekstoerisme
Algeria
Andorra
Australia
Austria		
Belgium
Bulgaria
Canada
Chile		
China		
Costa Rica
Cyprus		
Denmark
Ethiopia
Finland		
France		
Germany	Iceland		Indonesia
Ireland	Italy		
Japan		
Kyrgyzstan
Laos		
Luxembourg
Mauritius*	Mexico		Morocco	Netherlands	New Zealand	Norway
Portugal	Singapore	Slovenia	South Africa	Spain		Sudan
Sweden	Switzerland	Taiwan		Thailand	Togo		
Ukraine
				
UK		
USA
* Mauritius past extraterritoriale wetgeving toe, maar slechts de misdaad van kinderhandel,
en niet kinderprostitutie en kinderpornografie.

Bijlagen
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Bijlage 3

Veroordeelde Nederlandse
kindersekstoeristen
Veroordeeld in Thailand
tot 37 jaar gevangenisstraf
In 2009 is een 62-jarige Nederlander door een
rechtbank in Bangkok veroordeeld tot 37 jaar cel
voor seksueel misbruik van een jongen van twaalf
jaar. Tussen maart en december 2007 nam hij de jongen meermaals mee en misbruikte hem tegen betaling. Een medeplichtige Thai kreeg 26 jaar cel.
Veroordeeld in Cambodja
tot tien jaar gevangenisstraf
In april 2004 werd een Nederlander (R. A., 48
jaar) gearresteerd in een hotel van Phnom Penh waar
hij met twee naakte 13-jarige jongens werd aangetroffen. Hij had zeven jongens onder de vijftien jaar
seksueel misbruikt en pornografische foto’s van hen
genomen. Hij betaalde hen 10 euro om seks met hen
te hebben. A. werd aangeklaagd voor losbandigheid
en het nemen van pornografische foto’s van minderjarige jongens. In augustus 2004 werd hij niet schuldig
bevonden door de Cambodjaanse rechtbank. De

openbare aanklager diende een hoger beroep in en
hield A. vast. In het hoger beroep werd A. in 2006
veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en een
schadevergoeding van 256 euro aan elk van zijn
slachtoffers.
Veroordeeld in Nederland
voor seksueel misbruik in Gambia
Van april 1995 tot januari 1997 bezocht een 64
jaar oude Nederlander meerdere keren Fajara in
Gambia. Daar had hij regelmatig seks met meisjes
van twaalf tot zestien jaar oud. In 2004 veroordeelde de rechtbank van Haarlem de verdachte tot
een gevangenisstraf van dertig maanden waarvan
tien voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.
De rechtbank hield er ten voordele van de verdachte rekening mee dat hij nooit eerder was veroordeeld wegens seksueel misbruik van minderjarigen en dat een gevangenisstraf wegens zijn leeftijd
en lichamelijke conditie zwaar zou zijn.
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Veroordeeld in Nederland
voor seksueel misbruik in de Filippijnen
L. van E. was een 24 jarige Nederlandse student
toen hij op 28 januari 1997 berecht werd tot twee jaar
gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk indien hij intensieve psychiatrische behandeling
onderging. L. van E. was voorzitter van een pedofielenclub en was zelf misbruikt in zijn jeugd. Hij werd veroordeeld wegens seksuele handelingen met twee Filippijnse meisjes. Eén meisje was jonger dan zestien
jaar en één meisje was jonger dan twaalf jaar oud.
Veroordeeld in Nederland
voor seksueel misbruik in de Filippijnen

J. van der S. was 43 jaar oud en werkte als computerprogrammeur in Nederland. Hij ging meerdere
keren naar de Filippijnen. Daar liet hij minderjarige
meisjes naar zijn hotelkamer komen en misbruikte ze
seksueel. Hij maakte pornografische foto’s en video’s

en nam die mee naar huis. Op 8 oktober 1996 is J. van
der S. veroordeeld tot 5 jaar celstraf voor onder
anderen verkrachting en andere vormen van seksueel
contact met Filippijnse meisjes jonger dan zestien jaar.
Schadevergoeding slachtoffer
Defence for Children-ECPAT Nederland begon een
civiele procedure namens het slachtoffer, met de steun
van Nederlandse en Filippijnse advocaten. De procedure
duurde lang wegens de complexiteit van de verschillende
rechtssystemen. In 2006 was het de eerste keer dat een
Nederlandse rechtbank een buitenlands slachtoffer van
een Nederlandse kindersekstoerist een schadevergoeding heeft toegekend. Ruim 3000 euro moest de 52-jarige J. van der S. uit Delft betalen aan de jonge Filippijnse
vrouw die op 12-jarige leeftijd door hem seksueel werd
misbruikt. De moeder van het meisje heeft ook psychische schade geleden door het misbruik van haar dochter
en kreeg een bedrag van 100 euro. Deze uitspraak was
een stap vooruit in de bestrijding van het kindersekstoerisme. Want na deze uitspraak kunnen kindersekstoeristen een gevangenisstraf krijgen en bovendien via een civiele procedure
veroordeeld worden tot het betalen van een
schadevergoeding aan het slachtoffer.

Bijlagen
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Bijlage 4

Het trainen van medewerkers
Het is vervelend om met kindersekstoerisme
geconfronteerd te worden en het is niet makkelijk
om het onderwerp bespreekbaar te maken met
klanten. Daarom is het belangrijk dat medewerkers
in de reisindustrie hierop worden voorbereid. Dit
kan op verschillende manieren. ECPAT heeft een elearningtool gemaakt die gratis is te bestellen. Elearning heeft als voordeel dat medewerkers deze
vanaf elke computer kunnen doen en het niet veel
tijd in beslag neemt. Het leereffect is daarentegen
veel minder dan wanneer medewerkers met elkaar
discussiëren of een rollenspel spelen. In deze brochure worden hiervoor een aantal situatieschetsen
gegeven. Kies altijd situaties waarmee medewerkers
ook echt te maken kunnen krijgen. Zo kunnen de
deelnemers zich beter inleven en gaat het onderwerp ook meer leven.

den aangewezen. De deelnemers kunnen na het geven van de de situatieschets zelf een scetch bedenken, of deze kan vooraf worden gegeven. Van te voren kunnen tips worden gegeven, of deze kunnen bij
de evaluatie worden besproken. Hoe dan ook, laat de
acteurs voordat het rollenspel begint wel eerst overleggen en zich voorbereiden.
Situatieschets
Je bent de front-desk receptioniste tijdens de
nachtdienst. Op een nacht zie je een bekende gast
van het hotel, meneer Donz, met een minderjarig
meisje het hotel ingaan. Je hebt meneer Donz nooit
met dit meisje gezien en denkt dat zij niet zijn dochter is. Hoe zou je reageren op deze situatie?

a
Rollenspel
Een rollenspel kan op verschillende manieren
worden aangepakt. Er kunnen vrijwilligers gevraagd
worden voor de rollen, of deelnemers kunnen wor-

a

Aanwijzigingen rollenspel
Receptionist: Laat niet toe dat meneer Donz
met het kind naar de hotelkamer gaat en roept
na een tijdje de manager erbij.
Kindersekstoerist: Staat erop om de minderjarige mee te nemen. Hij biedt geld aan, wordt
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boos en wil met de manager spreken.

a Manager: Herhaalt het beleid van het hotel en
en dreigt de politie te gaan bellen.

a Kind: Blijft aan de zijde van de toerist en beantwoordt vragen indien er iets wordt gevraagd.

a Twee andere toeristen: Er zijn twee toeristen
die observeren wat er gebeurt. Probeer je in te
denken hoe je je zou voelen als dit echt zou
gebeuren.
Tips receptionist
vragen over het kind aan meneer Donz.
Wees beleefd, maar duidelijk in je woorden en
lichaamstaal.
Controleer de identiteitskaart van het kind. Kinderen onder de achttien jaar kunnen niet in het
hotel zonder toestemming van de ouders!
Leg het beleid van het hotel uit (minderjarigen
mogen niet in de hotelkamers komen).
Blijf verwijzen naar het beleid als er onenigheid
is. Indien nodig, haal de manager erbij en laat de
gast het beleid zien.
Wees niet bang of zenuwachtig bij het stellen
van vragen of voor het vragen van de identiteitskaart. Het is normale procedure.
Vertrouw op je intuïtie en vergeet niet dat je het
juiste aan het doen bent!

a Stel
a
a
a
a
a

Evaluatie
Begin de evaluatie altijd met hoe de acteurs het
hebben ervaren. Daarna kunnen alle deelnemers bijvoorbeeld een top (wat vond je goed?) en een tip (wat
kon beter?) geven. De deelnemers kunnen tijdens het
rollenspel ook een observatieformulier invullen die na
het rollenspel wordt besproken. Bespreek dan de volgende vragen:
1.
2
3
4

Hoe reageerde de receptionist (beleefd, boos, etc)?
Wat zei hij/ zij tegen de man?
Hoe was zijn/ haar lichaamstaal?
Hoe denk je dat hij/ zij zich voelde tijdens het
gesprek?
5 Was de reactie van de receptionist effectief? Hoe
zou het nog beter kunnen?

Discussiëren over situatieschetsen
De trainer kan situatieschetsen uitdelen die in
groepjes bediscusieerd worden. Er kan gekozen worden om elk groepje dezelfde situatieschets te geven
of iedere groep een andere. Bespreek de uitkomsten
van de groepjes in de hele groep.

Bijlage 4
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Voorlichting door
reisbureaumedewerker
Een man en een vrouw komen een reis boeken naar
Fortaleza, Brazilië. Je weet dat daar kindersekstoerisme voorkomt. Moet je hier iets over zeggen?

Reisbureaumedwerker
verdenkt een klant
Een man komt een reis boeken naar Gambia. Je weet
dat hij vaker naar deze bestemming is geweest en je
hebt er een naar gevoel bij. Wat doe je?

Geef aan iedereen die naar risicobestemmingen
reist voorlichting over kindersekstoerisme. Zo
wordt de alertheid van reizigers vergroot en weten
zij wat ze moeten doen als ze verdacht gedrag zien.
Geef de informatie bijvoorbeeld als je vertelt over
het drinken van water en benodigde vaccinaties.
Zorg dat je het imago van de bestemming niet
schaadt. Besteed er daarom ook niet teveel tijd aan.
Zeg dat het een prachtige bestemming is, maar dat
op sommige plekken kindersekstoerisme voorkomt.Vertel dat als ze bijvoorbeeld zien dat iemand
een kind in het hotel meeneemt of iemand een kind
aanbiedt voor seksuele diensten, ze dan een melding kunnen doen bij een lokale hotline, bij de reisorganisatie en op www.meldkindersekstoerisme.nl

Ga er in de eerste instantie vanuit dat iemand onschuldig is, maar sluit je gevoel niet uit. Je kunt deze
toerist (net als alle andere toeristen die naar risicobestemmingen reizen) informatie geven over kindersekstoerisme, wetgeving en waar meldingen gedaan
kunnen worden (zo laat je zien dat je hem niet beschuldigt). Je kunt specifiek bij deze toerist adviseren
dat als er gebruik gemaakt wordt van prostituees, hij
bij twijfel over de leeftijd geen gebruik moet maken
van de seksuele diensten, omdat er hoge gevangenisstraffen op staan. Als de klant boos reageert, kun je
vertellen dat je deze informatie geeft aan iedere
klant die naar die bestemming gaat. Je kunt je verdenkingen ook voorleggen aan je manager om te vragen
hoe hij/zij vindt dat de organisatie hiermee om moet
gaan.
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Voorlichting door reisleider
Je groep verblijft een paar dagen in Bangkok. Een
paar mensen uit je groep willen naar Pat Pong (rosse
buurt). Hoe ga je hiermee om?

Reisleider krijgt melding van groepslid
In Costa Rica komt een groepslid naar de reisleider
of hostess met de mededeling dat hij/zij iemand de
vorige avond een kinderprostituee mee zag nemen
naar zijn/haar hotelkamer.

Bespreek het onderwerp in de groep.Vertel dat ook
in Pat Pong kindersekstoerisme voorkomt, wat kindersekstoerisme is, dat seks met minderjarigen verboden is en dat door het opzoeken van deze plaatsen het probleem in stand wordt gehouden. Het is
belangrijk dat je niet te belerend en te moralistisch
overkomt. Het is echter niet verkeerd om je mening
te geven. Mochten de mensen in je groep de buurt
alsnog willen bekijken (je kunt het ze niet verbieden),
dan kun je ze nadrukkelijk zeggen niet iets te gaan
drinken in bars waar bijvoorbeeld minderjarigen
naaktdansen. Het zou nuttig en leerzaam zijn om ze
na afloop naar hun ervaringen te vragen, het liefst in
het bijzijn van de hele groep.

Probeer zoveel mogelijk informatie te krijgen van het
groepslid en vraag aan het hotelpersoneel of zij iets
gezien hebben. Meld het altijd aan je reisorganisatie.
Als blijkt dat het hotel gelegenheid geeft voor kindersekstoerisme, moet de reisorganisatie de samenwerking staken. Leg het groepslid uit waar een melding
gedaan kan worden en begeleidt hem of haar daarbij.
Dit kan bij de plaatselijke ECPAT, bij een lokale hotline, bij de ambassade van het land waar de kindersekstoerist vandaan komt, of bij protect@ecpat.nl.
Als het om een Nederlandse toerist gaat, kan er ook
een melding worden gedaan bij de Nederlandse ambassade, www.meldkindersekstoerisme.nl, de Nederlandse politie, Meld Midaad Anoniem of (08007000).

Bijlagen
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Bijlage 5
Formulier voor het melden van feitelijke of vermoedelijke
seksuele uitbuiting van kinderen
Over u
Uw naam: .................................................................................................................................................................................................
Uw functie: ............................................................................................................................................................................................
Bedrijf: ...........................................................................................................................................................................................................
Contactgegevens: .......................................................................................................................................................................

Over uw zorg

Wat is uw zorg?
Is deze zorg gebaseerd op eerste hand informatie of informatie aan u verstrekt door iemand
anders? .........................................................................................................................................................................................................
Is dit misbruik waargenomen of een vermoeden? ........................................................................................................................................................
Datum en plaats van het vermeende incident: .....................................................................................................................................................................

Over de vermeende misbruiker/ dader

Naam: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Beschrijving: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nationaliteit: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Paspoort nummer: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Huisadres: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Over het kind

Naam: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Beschrijving: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nationaliteit: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bijlagen
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Bijlage 6

Woordenlijst
Code of Conduct

Facultatief Protocol

De Code of Conduct of Child Protection Code is
een gedragscode voor de reisindustrie en biedt
(touroperators, luchtvaartmaatschappijen, hotels,
reisagenten, etc.) handvaten aan om op een concrete
en zichtbare manier een bijdrage te leveren om seksuele uitbuiting van minderjarigen tegen te gaan.

Het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie
vormt een aanvulling op het VN-Kinderrechtenverdrag en werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2000 en is sinds
2005 van kracht in Nederland.

Duurzaam toerisme

Kind

Duurzaam toerisme is toerisme in harmonie met
natuur en milieu en de lokale bevolking op de bestemming. Zo kunnen zij de vruchten plukken van
het toerisme in plaats van het slachtoffer te worden
van de negatieve gevolgen. Het is een misverstand
dat alleen kleinschalig toerisme duurzaam kan zijn.
Duurzaam toerisme is toepasbaar op alle soorten
vakanties, van massatoerisme tot cultuurtoerisme.

De Verenigde Naties definieert een kind als een
persoon onder de leeftijd van 18 jaar, tenzij het in
de nationale wetgeving anders is bepaald.

Extraterritoriale wetgeving
De mogelijkheid tot het vervolgen van een kindersekstoerist in het land van herkomst voor daden
die in het buitenland zijn gepleegd, is vastgelegd in
extraterritoriale wetgeving.

Kinderrechtenverdrag
In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties staan alle rechten van kinderen beschreven. Het
verdrag bestaat sinds 1989, en is sindsdien geratificeerd door 193 landen (alle landen behalve de Verenigde Staten en Somalië).

Bijlage 6
Kindersekstoerisme
Kindersekstoerisme betekent seksuele uitbuiting
van kinderen in relatie tot reizen. Een kindersekstoerist is iemand die op vakantie een minderjarige
seksueel misbruikt in ruil voor geld, goederen of de
belofte daarvan.

Pedofielen
Pedofielen hebben een exclusieve seksuele voorkeur voor prepuberale kinderen. Een pedofiel wordt
meestal beschouwd als iemand die lijdt aan een klinische aandoening. Pedofielen zitten vaak in een
netwerk waarbinnen ze informatie en foto´s van
kindermisbruik verspreiden. De kans op recidive bij
deze groep is erg groot.

Preferentiële kindersekstoeristen
Preferentiële kindersekstoeristen zijn personen die
bewust zoeken naar seksuele contacten met kinderen en jongeren. Zij kunnen nog steeds een seksuele interesse hebben voor volwassenen , maar zullen
actief zoeken naar minderjarigen voor seksueel contact. Zij richten zich over het algemeen op puberende kinderen en jongeren.

Seksueel misbruik van kinderen
Seksueel misbruik van kinderen kan worden omschreven als seksuele contacten of interacties tussen een kind en een volwassene of leeftijdgenoot
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waarin het kind wordt gebruikt als een object voor
de bevrediging van seksuele behoeften van de dader.
Deze acties worden verricht met behulp van dwang,
bedreiging, smeergeld of bedrog.

Seksuele uitbuiting van kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen betekent seksueel
misbruik van een minderjarige door een volwassene
voor commerciële doeleinden, dus tegen betaling of
de belofte daarvan. Betaling kan in de vorm van geld
of in een andere vorm van vergoeding, zoals het
geven van eten, kleding, cadeautjes of onderdak.

Situationele kindersekstoeristen
Situationele kindersekstoeristen zijn vaak willekeurige toeristen die als de mogelijkheid wordt geboden om seksueel contact te hebben met een persoon onder achttien jaar, dit aanbod aannemen. Zij
hebben geen seksuele voorkeur voor kinderen en
misbruiken daarom meestal jongeren of kinderen
die al in de puberteit zijn of door kunnen gaan voor
volwassen. De meerderheid van de kindersekstoeristen zijn situationele misbruikers.
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Bijlagen

Bijlage 7

Over ECPAT
ECPAT staat voor End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for
Sexual Purposes. ECPAT is een internationale organisatie die zich inzet voor de bescherming
van kinderen tegen seksuele uitbuiting van kinderen.

ECPAT is in 1990 in Bangkok opgericht en

heeft zich inmiddels uitgebreid tot een wereldwijde
beweging van NGO’s (niet- gouvermentele organisatie) in 75 landen, waaronder Nederland.

ECPAT Nederland is sinds 1995 actief en probeert de bewustwording over kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden
bij de Nederlandse bevolking te vergroten. Hiermee
probeert ECPAT betrokkenheid te creëren in het
tegengaan van dit probleem.Voorlichting, onderzoek
en lobby zijn de kerntaken van ECPAT Nederland.
ECPAT Nederland pleit bij de overheid, politieke
partijen en maatschappelijke organisaties voor goede
hulpverlening en adequate en effectieve wet- en regelgeving, gericht op het voorkomen van seksuele
uitbuiting van kinderen. Ook het bedrijfsleven, zoals

Internet Service Providers en de reisindustrie, wordt
aangesproken op haar verantwoordelijkheid om een
bijdrage te leveren aan het beschermen van kinderen
tegen seksuele uitbuiting.
In augustus 2009 is ECPAT wereldwijd een driejarige campagne gestart met The Body Shop met in
Nederland de titel STOP seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren.
Vanaf januari 2010 zit ECPAT Nederland samen
met Defence for Children in het Kinderrechtenhuis
in Leiden.

ECPAT Nederland
‘Het Kinderrechtenhuis’
Hooglandse Kerkgracht 17 g
2312 HS Leiden
(071) 516 09 80
info@ecpat.nl
www.ecpat.nl

Deze brochure is tot stand gekomen
met financiële steun van de Europese
Commissie en Plan Nederland en met
steun van het Ministerie van Justitie

