
 
 

 
 

Factsheet 
 

 
 
Beleid internationale aanpak kinderporno 
Laatste update: augustus 2018 
 
Auteur: mr. S.R. de Gruijl 

 
Wetgeving Er bestaan verscheidene internationale verdragen waarmee is getracht om 

tot meer uniforme regelgeving bij verschillende landen te komen ter 
bestrijding van kinderporno. Zoals reeds is besproken in de Factsheet 
Wetgeving is dit bijvoorbeeld geprobeerd met het Cybercrime-verdrag en 
het Verdrag van Lanzarote. De Europese Unie heeft verdere harmonisering 
geprobeerd te bereiken met Richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie. Ondanks deze inspanningen bestaan er nog steeds 
verschillen in wetgeving tussen de landen. Dit komt mede omdat een 
richtlijn van de EU doelstellingen bevat, en de lidstaten zelf mogen 
bepalen hoe ze aan deze doelstellingen voldoen. Toch zijn er veel 
samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met de bestrijding van 
(online) seksueel misbruik van kinderen. 

 
INHOPE INHOPE (Internet Association of Internet Hotlines) is het overkoepelende 

orgaan dat de internationale samenwerking tussen alle bestaande 
meldpunten coördineert, en is opgericht in 1999. Bij INHOPE zijn inmiddels 
51 hotlines aangesloten, in 45 verschillende landen.

1
 Het Nederlandse 

Meldpunt Kinderporno is ook bij INHOPE aangesloten en is één van de 
oprichters. Het doel van INHOPE is onder andere het opstellen van 
standaarden voor de verschillende hotlines en om er voor te zorgen dat 
snel en effectief opgetreden kan worden wanneer strafbaar materiaal bij 
een meldpunt gemeld wordt.
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De meeste leden van INHOPE zijn aangesloten op een internationale 
database. Wanneer een meldpunt een melding ontvangt en het de inhoud 
kwalificeert als strafbaar volgens de nationale wetgeving van het land 
waar dat meldpunt is gevestigd, controleert het meldpunt in welk land het 
materiaal gehost wordt. Indien materiaal in het eigen land wordt gehost, 
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 Zie http://www.inhope.org/gns/who-we-are/at-a-glance.aspx. 
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 Zie http://www.inhope.org/gns/who-we-are/our-mission.aspx.  
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meldt de hotline dit aan de nationale politie en/of aan de hosting provider, 
zodat het materiaal van het internet verwijderd wordt. 
 
Dit materiaal wordt aangeduid als CSAM (‘Child Sexual Abuse Material’). 
Indien dit niet in eigen land staat gehost, wordt de URL doorgestuurd naar 
het meldpunt van het land waar het materiaal wel gehost staat. Elk 
meldpunt werkt nauw samen met de politie. Het Meldpunt Kinderporno 
meldt strafbaar materiaal dat in Nederland wordt gehost bij de Nationale 
Politie. Dat geldt ook voor materiaal dat wordt gehost in een land dat niet 
bij INHOPE is aangesloten. 

 
Interpol Interpol is de grootste internationale politieorganisatie, waar 190 landen 

lid van zijn. Vanwege het internationale karakter van de verspreiding van 
kinderpornografie heeft Interpol de International Child Sexual Exploitation 
Image Database opgericht. Landen die zijn aangesloten bij deze database 
leveren hier kinderpornografisch materiaal voor aan, zodat slachtoffers 
en/of daders geïdentificeerd en gelokaliseerd kunnen worden en om 
mogelijk te achterhalen waar het materiaal is vervaardigd. Om dit te 
bereiken wordt gebruik gemaakt van software waarin beelden met elkaar 
vergeleken worden om verbanden te kunnen leggen tussen slachtoffers en 
plaatsen.

3
 Politiediensten die zijn aangesloten bij deze database kunnen 

query’s uitvoeren (dit is een vraagstelling aan de database om informatie 
te verkrijgen) en krijgen hier in een korte tijd respons op. 

 
Europol Europol is het samenwerkingsverband tussen de verschillende 

politiediensten van de lidstaten van de Europese Unie. De organisatie 
steunt onder andere de lidstaten met het Analytical Work File (AWF). In dit 
Analytical Work File wordt door analisten en experts op het gebied van 
georganiseerde misdaad en terrorisme informatie verzameld over 
criminele activiteiten. Ten behoeve van de opsporing wordt deze 
informatie beschikbaar gesteld aan de lidstaten.

4
 Sinds 2011 is Europol lid 

van het Virtual Global Taskforce, wat zich ook bezig houdt met de 
bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen.  

 
VGT VGT (Virtual Global Taskforce) is een initiatief om online kindermisbruik op 

globaal niveau te gaan bestrijden. Bij deze organisatie zijn politiediensten 
van verschillende landen betrokken, waaronder die van Nederland. 
Daarnaast zijn verscheidene private partijen bij deze organisatie 
betrokken.
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 De werkzaamheden van de organisatie hebben er sinds de 

oprichting 2003 toe geleid dat honderden kinderen uit situaties van 
seksueel misbruik zijn bevrijd en dat honderden verdachten opgepakt zijn.
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CIRCAMP CIRCAMP, ofwel ‘COSPOL Internet Related Child Abuse Material Project’, is 

een project dat is gestart in 2004, en heeft met succes een anti-
distributiefilter van Kinderporno geïmplementeerd in landen als 
Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Zwitserland, Nieuw Zeeland 
en Italië. Dit betekent dat in aangesloten landen websites waar 
kinderporno op staat op domeinnaamniveau door politie geblokkeerd 
kunnen worden. Er verschijnt dan een ‘stop’ pagina met informatie. Zowel 
Europol als Interpol zijn bij dit project aangesloten. 
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 Zie http://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Crimes-against-children.  

4
 Zie https://www.europol.europa.eu/content/page/our-people-19. 

5
 Zie https://virtualglobaltaskforce.com/member-countries/ en https://virtualglobaltaskforce.com/private-sector-

partners/.  
6
 Zie https://virtualglobaltaskforce.com/vgt-strategic-goals/.  
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Europese Financiële Coalitie De Europese Financiële Coalitie wordt gesubsidieerd door de Europese 

Commissie. De coalitie is een publiek-private samenwerking. In de coalitie 
zitten zowel opsporingsinstanties als NGO’s, internet providers en 
financiële instellingen (creditcardmaatschappijen). Het doel van de 
organisatie is het bestrijden van commerciële seksuele exploitatie van 
kinderen op het internet. De organisatie onderneemt actie tegen misbruik 
van betaal- en ICT-systemen die gebruikt worden om illegale activiteiten te 
ondernemen. Hierbij kunnen criminele inkomsten in beslag genomen 
worden die verkregen zijn met het vervaardigen en verspreiden van 
kinderporno. Daarnaast verleent de coalitie financiële steun om 
slachtoffers en daders te identificeren.
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 Zie http://www.europeanfinancialcoalition.eu/private10/images/document/21.pdf. 


