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De meeste jongens waren 16 jaar 
oud ten tijde van de afpersing.

In totaal zijn er 35 verschillende ontmoetingsplaatsen benoemd. Dit waren social media-apps, 
datingplatformen en chatplatformen die het mogelijk maken (inter)nationale contacten op te 
doen of applicaties die ontwikkeld zijn ter ondersteuning van het spelen van online games. De top 
drie meest benoemde platformen zijn Omegle (19%), Snapchat (14,5%) en Instagram (8,5%).

32% van de jongens heeft maximaal 
een half uur contact met de afperser.

79% kent de dader niet.

52,5% is afgeperst op het platform waar ze de dader ontmoet 
hebben.  47,5% had contact op meerdere social media.

In 2019-2020 heeft Helpwanted.nl een onderzoek uitgevoerd naar financiële sextortion (afpersing met naaktbeelden) onder jongens. In totaal hebben 200 jongens die te 
maken hebben gehad met financiële sextortion meegewerkt aan het onderzoek. Deze infographic geeft een beknopte weergave van de modus operandi van de afpersing 

en de (financiële) gevolgen voor deze jongens. Het volledige onderzoek is te downloaden via www.eokm.nl/onderzoek.

..



‘Ik wil trouwens nog wel even zeggen dat voordat 
ik geld heb overgemaakt ik de politie ook nog heb 
gebeld en het heb uitgelegd. Van mevrouw aan de 
telefoon werd ik wel boos, in plaats van mij te helpen 
ging ze vragen waarom in zulke dingen ook doe en 
dat dat ook niet slim is. ’

   (Respondent 323)

De meeste jongens wordt verzocht een bedrag over te maken naar 
een Nederlandse betaalrekening (30,1%), daarnaast is Western Union 
(17,8%) een veel voorkomend betaalkanaal.

De jongens worden gemiddeld voor een bedrag 
van 548,50 euro afgeperst.

68,5% heeft als eerste zelf actie ondernomen: door 
de afperser te blokkeren of te verwijderen, op het 
internet op zoek te gaan naar informatie of door 
de afperser te betalen.

1 op de 3 jongens (31%) maakt geld over naar de afperser. Maar liefs 
20,5% betaalt het volledige afpersbedrag.

Van de respondenten die contact hebben gehad 
met een hulporganisatie geeft maar liefst
81,7% aan niet de steun te hebben ontvangen waar 
ze op hoopten.

81,7%



Respondenten geven de hoogste cijfers* aan de gevoelens 
Angst, Schaamte en Spijt.

    *(van een range van 1-10)

43% van de respondenten heeft met niemand kunnen 
praten over de afpersing.
    

‘Het voelt echt stom dat ik daar ben ingetrapt, maar ik was zo in 
paniek dat ik het deed’.
    (Respondent 4)
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