Factsheet

Slachtoffers van kinderpornografie – Feiten en Cijfers
Laatste update: augustus 2020
Auteur: mr. S.R. de Gruijl
Omvang van online seksueel kindermisbruik
Het is lastig om een schatting te doen van het aantal
minderjarigen waarvan seksueel misbruik is vastgelegd en
verspreid via internet. Het internet is een wereldwijd
gebruikt medium. Mede door de opkomst van nieuwe
technologieën zoals de smartphone kan materiaal enorm
snel verspreid worden. Het internet is daardoor nooit
volledig te overzien.
Het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited
Children (NCMEC) geeft aan dat zij tot aan 2015 meer dan
158
miljoen
afbeeldingen
heeft
beoordeeld.
De
Amerikaanse opsporingsdiensten hebben mede aan de hand
daarvan tot nu toe meer dan 10.500 minderjarige
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slachtoffers geïdentificeerd.1 Interpol geeft aan dat in 2017
per dag zeven nieuwe slachtoffers van seksueel misbruik
geïdentificeerd werden; in totaal werden sinds 2001 bijna
14.289 slachtoffers geïdentificeerd. Meer dan 6200
verdachten van seksueel misbruik werden gearresteerd. 2
Europol constateert een stijging van het aantal sites
bevattende afbeeldingen van seksueel misbruik van
minderjarigen waar materiaal tegen betaling kan worden
bekeken. Daarnaast wordt vaker gebruik gemaakt van
verborgen netwerken, en wordt door pedofielen steeds
vaker gebruik gemaakt van anonimiseringssoftware.
Daarnaast constateert Europol dat minderjarigen steeds
vaker zelf materiaal produceren en verspreiden. Dit komt
mede door het gebruik van social media en instantmessaging applicaties. Europol benadrukt het gevaar van
grooming en sexting3 door het gebruik van de mobiele
telefoon.4

Kenmerken slachtoffers

Door het Canadian Centre for Child Protection (Cybertip.ca)
is in 2016 een groot onderzoek gedaan naar de kenmerken
van slachtoffers van afbeeldingen van seksueel misbruik
van minderjarigen. In dit onderzoek is gekeken naar
151.726 meldingen en zijn 43.762 afbeeldingen en
onderzocht. Bij de meisjes was bijna 80% van de
slachtoffers onder de 11 jaar oud. Bij de jongens was dat
bijna 72%. Bijna de helft van de afbeeldingen bevatte
beelden van expliciete seksuele activiteiten. Geconstateerd
werd dat het seksueel misbruik op de afbeeldingen
ernstiger werd naarmate het afgebeelde slachtoffer jonger
was. Bij slachtoffers tussen één en vier jaar oud was bij
bijna 60% sprake van expliciete seksuele handelingen en
extreem seksueel geweld. In bijna 70% van de gevallen
werden de afbeeldingen gemaakt in de thuisomgeving. 5
Daarnaast heeft NCMEC in 2008 onderzoek gedaan naar
1660 slachtoffers die geïdentificeerd zijn. Uit deze cijfers
bleek dat de geïdentificeerde kinderen vooral meisjes waren
(1210 van de 1660 geïdentificeerde kinderen zijn meisjes).
In 6% van de gevallen ging het om (hele) jonge kinderen (02 jaar). Het overgrote deel (94% van de geïdentificeerde
kinderen) bleken kinderen en jongeren in de prepubertijd en
in de pubertijd. De misbruiker bleek in 27% van de gevallen
een ouder, in 9,9% van de gevallen een ander familielid en
in 23% van de gevallen een vriend of bekende van de
familie. Het is niet duidelijk of de cijfers die gebaseerd zijn
op reeds geïdentificeerde kinderen representatief zijn voor
alle
slachtoffers
van
afbeeldingen
van
seksueel
kindermisbruik.6
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Zie http://www.missingkids.org/KeyFacts.
Zie https://www.interpol.int/Media/Images/Crime-areas/Crimes-against-children/ICSE-Infographic201801_022.
Voor nadere informatie, zie de factsheets Grooming en Sexting van het EOKM.
Europol, “Child Sexual Exploitation: factsheet 2012”, 2012, p. 5.
Cybertip.ca, “Child Sexual Abuse Images on the Internet”, januari 2016, p. 14-19.
ECPAT International, “Report of the World Congress IIII Against Sexual Exploitation of Children & Adolescents”, 2008.
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Gevolgen voor het slachtoffer
Het leed bij minderjarigen die zijn misbruikt voor de
productie van afbeeldingen of films is ongekend groot. Een
kind ondervindt daarvan niet alleen fysieke, maar ook
geestelijke schade. Seksueel misbruik is voor de meeste
kinderen een uiterst bedreigende ervaring, een trauma. Dit
geldt ook als er geen sprake is geweest van vergaand
seksueel contact, zoals penetratie.7
Wanneer het seksueel misbruik is vastgelegd op beeld en
via internet wordt verspreid, blijft dit slachtoffers hun leven
lang achtervolgen. Als een foto of filmpje eenmaal op
internet staat is het bijna onmogelijk het er weer af te
halen, aangezien het wordt gedownload, gekopieerd en
weer wordt verspreid op andere plekken op het internet. De
bewijzen van het misbruik blijven daardoor rondzwerven op
internet. Dit is de reden dat het Meldpunt Kinderporno
eraan wil bijdragen de verspreiding van afbeeldingen en/of
films van seksueel kindermisbruik een halt toe te roepen.
Dit wordt gedaan door strafbaar materiaal te melden bij
politie en door Internet Service Providers te verzoeken
strafbaar materiaal te verwijderen.
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