Persbericht, 28 maart 2014

Meldpunt Kinderporno: Nederland Europees koploper
In 2013 heeft het Meldpunt 23.278 meldingen behandeld. Dat zijn bijna 3.500 meer meldingen dan het jaar
daarvoor: een toename van 17 procent. De reden van deze toename lijkt te liggen in het feit dat afbeeldingen
en video’s van seksueel kindermisbruik veel meer in Nederland worden gehost dan in andere landen. INHOPE,
het wereldwijde netwerk van meldpunten, laat zien dat Nederland zelfs op de eerste plaats staat in Europa.
Dat roept de volgende vragen op. Vormt de populariteit van het Nederlandse datanetwerk de basis voor het
toegenomen aantal meldingen? En waarom neemt het aantal meldingen van afbeeldingen en video’s van
seksueel kindermisbruik op Nederlandse servers de laatste jaren zo toe? Meer hierover leest u in het
jaarverslag 2013 van het Meldpunt.
Het Meldpunt zet zich in om materiaal van seksueel kindermisbruik zo snel mogelijk van internet verwijderd te
krijgen. In 2013 heeft het Meldpunt nieuwe afspraken met politie en providers gemaakt waardoor strafbaar
materiaal gemiddeld binnen één dag wordt verwijderd. Het Meldpunt is erg blij met deze afspraken. Toch
hebben de medewerkers in 2013 door de steeds grotere hoeveelheid meldingen en een tekort aan personeel
niet alle meldingen kunnen afhandelen en is de werkdruk nog steeds erg hoog.
Steun van nieuwe sponsors hard nodig
Om het steeds maar toenemende aantal meldingen te kunnen behandelen, is uitbreiding van het budget nodig.
De ministeries en Europese Commissie hebben echter bezuinigingen aangekondigd. Het Meldpunt is daarom
op zoek naar sponsors voor (financiële) ondersteuning. Het Meldpunt wil hiermee het personeel uitbreiden en
investeren in innovatieve technieken om het materiaal efficiënter te kunnen behandelen en de psychologische
belasting voor de medewerkers te beperken.
Activiteiten Meldpunt
Het Meldpunt beschikt over diverse websites waarop seksueel misbruik van kinderen kan worden gemeld.
Deze zijn allemaal gericht op het voorkomen van seksueel kindermisbruik:


www.meldpunt-kinderporno.nl: Voor het melden van afbeeldingen en video’s van seksueel
kindermisbruik op internet.



www.helpwanted.nl: Voor slachtoffers (en hun opvoeders) van online seksueel misbruik, zoals
grooming en sexting. Zij ontvangen advies wat zij in hun situatie het beste kunnen doen.



www.kindersekstoerisme.nl: Voor het melden van vermoedens van kindersekstoerisme.



www.stopitnow.nl: Voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen of andermans seksuele
gevoelens voor kinderen.

Volg ons: @meldpuntKP @helpwanted_nl @stopitnow_NED
Het jaarverslag 2013 vindt u via deze link: www.meldpunt-kinderporno.nl/publicaties_jaarverslag.htm
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