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Meldpunt Kinderporno: bijna 29.000 meldingen behandeld in 2014
In 2014 heeft het Meldpunt Kinderporno 28.960 meldingen behandeld. Dat zijn bijna 5.700 meer meldingen
dan het jaar daarvoor: een toename van 24 procent. De laatste jaren ziet het Meldpunt steeds een groei, die
o.a. te verklaren is door de goede IT-infrastructuur van Nederland. Bij Helpwanted.nl, de hulplijn voor jongeren
die te maken hebben gehad met online seksueel misbruik, stegen de meldingen met maar liefst 77%. Er is ook
goed nieuws: bij Stop it Now!, de hulplijn voor mensen met seksuele gevoelens voor kinderen, nam het aantal
mensen dat na het eerste contact met een behandelaar in behandeling ging toe. In ons jaarverslag kunt u
nadere informatie vinden over deze projecten.
Toch hebben de medewerkers in 2014 door de steeds grotere hoeveelheid meldingen en een tekort aan
personeel niet alle meldingen kunnen afhandelen en is de werkdruk voortdurend te hoog. Voor innovatieve
technieken en het kunnen afhandelen van het grote aantal meldingen, is meer budget nodig. Het Meldpunt is
daarom continue op zoek naar sponsors voor (financiële) ondersteuning.
Meldingen leidden tot veroordelingen
Het Meldpunt zet zich in om materiaal van seksueel kindermisbruik zo snel mogelijk van internet verwijderd te
krijgen. Het beeldmateriaal wordt ook doorgestuurd aan de politie ten behoeve van opsporing van daders en
slachtoffers. Afgelopen jaar leidde een melding aan het Meldpunt er toe, dat drie dagen later in Roemenië een
slachtoffer van 22 maanden oud uit een misbruiksituatie kon worden ontzet, waarbij de vader gearresteerd
werd. Een andere melding leidde tot een veroordeling van 24 maanden voor het bezit, vervaardigen en
verspreiden van beeldmateriaal met seksueel kindermisbruik. Sinds de tweede helft van 2014 neemt het
Meldpunt Kinderporno deel aan het pilotproject IC-CAM. IC-CAM is een veelbelovend nieuw software
programma waarin meldpunten uit verschillende landen en Interpol samenwerken.
Activiteiten Meldpunt
Het Meldpunt beschikt over verschillende websites/projecten, die alle gericht zijn op het bestrijden en het
voorkomen van (online) seksueel kindermisbruik.





Meldpunt-kinderporno.nl - Voor het melden van afbeeldingen en video’s van seksueel kindermisbruik
op internet.
Helpwanted.nl - Kinderen, jongeren en opvoeders kunnen hier online seksueel misbruik melden via
het meldformulier of via de chat. Voor opvoeders is er een telefoonnummer.
Meldkindersekstoerisme.nl – Iedereen die vermoedens van kindersekstoerisme heeft, kan deze
melden via het online meldformulier.
Stop it Now! –Mensen die seksuele gevoelens voor kinderen hebben of mensen die zich zorgen maken
over iemand in hun omgeving met deze gevoelens, kunnen terecht bij de anonieme telefonische
hulplijn.

Volg ons: @meldpuntKP @helpwanted_nl @stopitnow_NED. Het jaarverslag 2014 vindt u via deze link:
www.meldpunt-kinderporno.nl/publicaties_jaarverslag.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arda Gerkens, tel. 071 - 51 350 49 /
06 – 24 68 44 89 of info@meldpunt-kinderporno.nl.

