
82% van de kinderporno is in Nederland 
gehost. In 2015 was dit 59%.

CIJFERS MELDPUNT KINDERPORNO 2016

In 2016 bekeek het Meldpunt 100.478 URL’s, 
een stijging van bijna 60%.

STRAFBARE URL’S

100.478 URL’sHet aanbod van online beeld-
materiaal van seksueel kinder-
misbruik groeit ongekend hard. 
Ook de positie van Nederland 
op de ranglijst van landen waar 
dit materiaal wordt gehost stijgt.  
In sommige lijstjes neemt  
Nederland inmiddels wereldwijd  
de eerste plaats in. We hebben 
meer dan de morele plicht om 
deze zorgwekkende trend een 
halt toe te roepen.  

Het Expertisebureau Online 
Kindermisbruik ziet al jaren een 
explosieve stijging in het aantal 
meldingen. Geld en middelen 
zijn hierbij achtergebleven. Dit 
kan zo niet langer. De aanpak 
van online (beeldmateriaal van) 
seksueel kindermisbruik hoort 
hoog op de agenda van de  
politiek de komende vier jaar. 
Daarom vragen wij bij de  
formatie uw aandacht voor  
dit probleem.

Strafbare URL’s op  
Nederlandse servers

Strafbare URL’s

69% 82%

HET EOKM VRAAGT

JAARLIJKS €185.000 EXTRA
 }  Om het aantal analisten op peil te houden en het toenemende 
aantal meldingen te kunnen blijven verwerken.

 }  Om te investeren in betere techniek om meldingen sneller te  
behandelen en efficiënter bij te dragen aan opsporing van daders 
en slachtoffers. 

 }  Om crawl technieken in te zetten, waarmee we bekend materiaal  
automatisch kunnen detecteren en het Nederlandse serverpark 
actiever schoon kunnen houden.

 }  Om een informatieplatform voor hosting providers te ontwikkelen 
gericht op samenwerking, kennisdeling, voorlichting en training.  
 

JAARLIJKS €230.744 EXTRA
Om structurele campagnes in te zetten, zodat meer (potentiële)  
daders en kinderporno-downloaders (preventief) in behandeling gaan. 
 
 
JAARLIJKS €10.000 
Om het meldpunt voor vermoedens van kindersekstoerisme  
operationeel te houden. 
 

EENMALIG €50.000  
Voor een voorlichtingscampagne over sexting voor jongeren.   
EENMALIG €75.000
Voor een driejaarlijks programma tegen financiële sextortion  
(afpersing met naaktbeelden) van jongeren en volwassenen.

 
 
Proactief zoeken naar online beeldmateriaal van seksueel  
kindermisbruik
We hebben veel kennis opgedaan over online vindplaatsen van 
strafbaar materiaal op Nederlandse servers. Helaas mogen we nu 
alleen reactief opereren en kunnen we deze kennis niet inzetten.

STOP IT NOW!

MELDKINDERSEKS- 
TOERISME.NL  

HELPWANTED.NL

Wij kunnen een significante bijdrage leveren aan de preventie en de bestrijding van 
online seksueel kindermisbruik. Hiervoor hebben wij nodig:

MELDPUNT 
KINDERPORNO 

UITBREIDING  
BEVOEGDHEDEN



Meldpunt Kinderporno
Voor het (anoniem) melden 
van online beeldmateriaal 

van seksueel kindermisbruik.

Helpwanted.nl
Hulp en advies voor kinderen, 
jongeren en opvoeders die te 

maken hebben met online  
seksueel misbruik.

Stop it Now!
Anonieme telefonische hulplijn  

voor mensen met seksuele 
gevoelens voor kinderen, hun 

omgeving en professionals.

Meldkindersekstoerisme.nl
Voor het (anoniem) melden 

van vermoedens van  
kindersekstoerisme.

EXPERTISEBUREAU ONLINE KINDERMISBRUIK
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen seksueel misbruik, zowel online als offline. 
Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) zet zich in om (online) seksueel 
kindermisbruik en seksuele uitbuiting te bestrijden en te voorkomen.

Het EOKM heeft de volgende programma’s:

Het EOKM wordt financieel gesteund door de Europese Commissie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie,  
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de sponsors SIDN, KPN, Ziggo, Leaseweb en T-Mobile.


