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© april 2017, Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een onafhankelijke stichting die zich 
inzet om (online) seksueel kindermisbruik te bestrijden en te voorkomen. Het EOKM heeft  
de volgende programma’s: Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl, Stop it Now! en  
Meldkindersekstoerisme.nl
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VOORWOORD

Het jaar 2016 was een gedenkwaardig jaar. Het Meldpunt Kinderporno ging  
verder onder de naam Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Het 
Meldpunt zelf vierde haar 20-jarig bestaan, wat aanleiding was tot het uitbrengen  
van een mooie flyer over 20 jaar strijd tegen online kindermisbruik. Het EOKM is 
nu de paraplu waaronder de programma’s Meldpunt Kinderporno, Helpwanted.nl, 
Stop it Now! en Meldkindersekstoerisme.nl vallen, de plek waar alle kennis  
samenkomt. 

In april ging een lang gekoesterde wens van het team in vervulling, we verhuisden  
naar een nieuwe plek. Dit was nodig omdat door gebrek aan ruimtes het analisten- 
werk in dezelfde ruimte plaatsvond als de overige kantoorwerkzaamheden, een 
onprettige situatie. Omdat de meeste medewerkers uit Amsterdam komen, bleek 
vestiging daar tevens een goede mogelijkheid om reisonkosten te besparen.  
We zijn erg gelukkig in ons nieuwe kantoor in het centrum van Amsterdam.

2016 was ook het jaar waarin het Meldpunt Kinderporno voor het eerst meer  
dan 100.000 URL’s bekeek. Het aantal meldingen neemt al jaren explosief toe. 
Met een zeer krappe bezetting blijft de druk op het team onverminderd hoog. 
Hierdoor voelt het alsof we achter de feiten aanlopen en is de bezetting kwets-
baar bij ziekte en verlof. Gecompliceerde meldingen blijven steeds vaker lange 
tijd onbehandeld, een zeer onwenselijke situatie. Daarbij is de verwachting dat 
het aantal meldingen de komende jaren alleen nog harder zal stijgen, door een 
toename van strafbaar materiaal en verbeterde technieken om materiaal  
te vinden en te melden. Dat meer steun nodig is, is duidelijk. 

Ook in 2016 mochten we onmisbare financiële steun ontvangen van onze spon-
soren: SIDN, KPN, Leaseweb en Ziggo. Daarnaast ontvingen we subsidie van de 
Europese Commissie, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gemeenten Den Haag en Amsterdam.  
Om onze financiële ruimte te verbreden zijn we hard bezig geweest om nieuwe 
sponsoren aan ons te binden en we zijn blij dat we in 2017 het aantal sponsoren 
kunnen uitbreiden. 
  

Arda Gerkens
Directeur Expertisebureau Online Kindermisbruik

20 JAAR STRIJD TEGEN ONLINE KINDERMISBRUIK
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Het Expertisebureau Online Kindermisbruik kan rekenen op de steun van  
verschillende bedrijven. De volgende bedrijven sponsoren het programma  
Meldpunt Kinderporno, omdat zij belang hechten aan hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid om het internet schoon te houden van seksueel kindermisbruik.
 
 
 
 

“De Nederlandse digitale infrastructuur wordt terecht aangeduid als ‘3e mainport’  
van het land, naast Schiphol en de haven van Rotterdam. Maar deze goede 
Infrastructuur heeft ook een schaduwkant. Zo staat een groot deel van de online 
kinderporno op Nederlandse servers. Dit is onacceptabel! De bestrijding van dit 
soort misstanden zou veel meer prioriteit moeten krijgen. Ik heb veel waardering 
en respect voor het werk van het Meldpunt Kinderporno. Het effect van hun werk 
is groot, ondanks de beperkte resources. SIDN is daarom al jaren sponsor van het 
Meldpunt en ook de komende jaren kan het zeker op ons rekenen.”
 
Roelof Meijer
Directeur SIDN

Het EOKM bedankt deze sponsors 
voor hun bijdrage aan de strijd  
tegen online kindermisbruik!

In 2016 bestond het Meldpunt Kinderporno 20 jaar. Al sinds 1996 is het mogelijk 
om via www.meldpunt-kinderporno.nl anoniem melding te maken van online 
beeldmateriaal van (vermoedelijk) seksueel kindermisbruik. De analisten van  
het Meldpunt toetsen of het materiaal voldoet aan de wettelijke criteria voor  
‘kinderporno’. Indien nodig wordt het materiaal gedeeld met de politie, Interpol,  
de hostingprovider en/of een meldpunt in een ander land. Op deze manier 
draagt het Meldpunt bij aan het zo snel mogelijk offline halen van het materiaal 
en aan de opsporing van daders en slachtoffers. Het Meldpunt is aangesloten  
bij INHOPE, het internationale netwerk van meldpunten. 

ONZE SPONSORS
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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

Strafbare URL’s op  
Nederlandse servers

Strafbare URL’s

69% 82%

Meldingen en afgeleide meldingen

Categoriën

•     Voor het eerst bekeek het Meldpunt meer dan 100.000 URL’s. 
Het aantal URL’s neemt ieder jaar toe, dit jaar met 60%. De bezetting van ongeveer 
4,5 fte voor het analyseren van meldingen is gezien de hoeveelheid en de psychische 
belasting waarmee analistenwerk gepaard gaat volstrekt onvoldoende. De situatie is 
niet alleen onhoudbaar, maar ook onverantwoord.

•  82% van de kinderporno die het Meldpunt bekeek, was in Nederland gehost. 
In 2015 was dit nog 59%. Het aanbod van online beeldmateriaal van seksueel kinder-
misbruik groeit ongekend hard. Ook de positie van Nederland op de wereldranglijst 
van landen waar dit materiaal wordt gehost stijgt. In verschillende internationale 
lijstjes neemt Nederland inmiddels de eerste plaats in.

• Het Meldpunt signaleerde verschillende trends:
��   Een toename in het aantal forums en imageboards op het openbare gedeelte 
van internet, waar continu en op grote schaal beeldmateriaal van kindermisbruik 
verspreid wordt. 
��  Grote hoeveelheden strafbaar materiaal op image hosting sites (websites waar 
mensen afbeeldingen kunnen uploaden).
��  Meer en meer zelf geproduceerde webcambeelden van minderjarigen die, mogelijk  
zonder hun medeweten, worden verspreid op kinderpornowebsites en -forums.

•  Media-aandacht. 
In 2016 bestond het Meldpunt 20 jaar. Hiervoor was veel aandacht in de media. Zo 
verscheen er onder andere een uitgebreid artikel in de Volkskrant over het werk van 
analisten en was het Meldpunt te zien in de talkshow RTL Late Night. 

Stevig pleidooi voor versterking financiële middelen.
Een groeiend aanbod van online beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik, een 
aanhoudende toename in het aantal meldingen aan het Meldpunt en een stijging van 
Nederland op de wereldranglijst van hostinglanden. De situatie op het Meldpunt is  
onhoudbaar. Bovendien hebben we meer dan de morele plicht om deze zorgwekkende  
trends een halt toe te roepen. Het EOKM pleit daarom voor meer financiële middelen 
voor het Meldpunt Kinderporno. 

OVERZICHT MELDPUNT KINDERPORNO 2016
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Via de ICCAM-database analyseert het 
Meldpunt iedere afbeelding en video op 
een website afzonderlijk. De items die we 
hiermee genereren noemen we ‘afgeleide 
meldingen’. Eén melding kan dus leiden 
tot meerdere afgeleide meldingen.
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Afgeleide meldingen
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* Gezien de hoeveelheid meldingen, kan de politie niet altijd terugkoppeling geven.

Het Meldpunt zet regelmatig meldingen door naar de Landelijke Eenheid van 
het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de politie. 
In 2016 hebben verschillende meldingen tot een zaak geleid.* Hier volgen  
enkele voorbeelden:

MELDEN HELPT!

Melding 1:  
Een Belgische man benadert minderjarigen 
via internet en laat hen zich voor de webcam 
uitkleden en seksuele handelingen verrichten. 
In de melding werd de vermoedelijke naam  
en het adres van de verdachte genoemd. 

De politie kon de betrokken man 
identificeren en aangehouden. 
Tijdens het onderzoek bleek dat 
hij mogelijk ook een minderjarig 
familielid zou hebben misbruikt. 

Politieonderzoek leidde tot de identificatie en  
aanhouding van de betrokken man. Inmiddels is  
hij veroordeeld voor 24 maanden gevangenisstraf, 
waarvan 8 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. 

De Volkskrant en verschillende andere kranten besteedden aandacht aan het werk van 
de analisten van het Meldpunt. 

Op 31 maart was het Meldpunt te gast bij Humberto Tan (RTL Late Night) en sprak 
over het 20-jarig bestaan en de continue toename in het aantal meldingen.

10

‘Wat naast deze concrete voorbeelden ook vaak gemeld wordt, zijn tips over  
verdachte internetomgevingen of fora en we ontvangen tips over mogelijk nieuw  
kinderpornografisch Nederlands beeldmateriaal. Hier komt misschien niet altijd 
een nieuwe zaak uit, maar de politie is erg blij met deze tips. De meldingen  
bevatten vaak nuttige informatie in nieuwe of reeds lopende onderzoeken.  
Melden helpt!’ 
 
Peter Reijnders 
Landelijk Programma Zeden, Kinderporno en Kindersekstoerisme

Melding 2:  
Verdacht beeldmateriaal 
aangetroffen op een 
online fotoalbum. Dit is 
mogelijk kinderporno.

Melding 3:  
Mogelijk kinderporno 
aangetroffen in een 
online fotoalbum.

De melding is doorgezet 
naar de Belgische politie,  
waar de man korte tijd 
later is aangehouden. 
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Helpwanted.nl is er voor kinderen en jongeren tot 26 jaar (en hun opvoeders), 
die te maken hebben (gehad) met online seksueel misbruik, zoals de verspreiding  
van naaktfoto’s, sextortion of grooming. Kinderen en jongeren kunnen contact 
opnemen via het meldformulier op de website of de chat. Voor opvoeders, 
hulpverleners en docenten is er een telefonische hulplijn. Helpwanted.nl geeft 
concreet advies en tips, bijvoorbeeld over het doen van aangifte of over het  
verwijderen van de beelden van internet. Als de beelden niet offline gaan, biedt  
Helpwanted.nl hulp. Door een ‘trusted flagger’ status krijgen meldingen aan 
social media websites afkomstig van Helpwanted.nl een hogere prioriteit. Verder  
biedt Helpwanted.nl handleidingen van 13 verschillende social media websites, 
lesbrieven en voorlichtingsfilmpjes voor professionals die met jongeren in  
gesprek willen over de risico’s van het internet.

WAT DOET HET MELDPUNT KINDERPORNO?

13
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CIJFERS HELPWANTED.NL 2016 OVERZICHT HELPWANTED.NL 2016

•  In 2016 ontving Helpwanted.nl 1.869 meldingen. 
Het aantal meldingen steeg met 20% ten opzichte van 2015. De meeste meldingen 
gingen over bedreiging of chantage met (naakt)foto’s of video’s.

•  Sinds 2013 ieder jaar meer meldingen over financiële sextortion. 
Hierbij wordt iemand afgeperst met naaktbeelden, opgenomen tijdens een  
seksuele chatsessie. Slachtoffers maken soms duizenden euro’s over aan de afperser.  
Helpwanted.nl ontwikkelde een webpagina met tips en informatie voor slachtoffers, 
verspreidde een animatiefilmpje om mensen te waarschuwen en vroeg aandacht in 
de media voor dit groeiende probleem.

•  1 op de 5 meldingen (19%) komt van mensen boven de 25 jaar. 
Sinds 2015 biedt Helpwanted.nl alleen hulp aan jongeren tot en met 25 jaar. Oudere 
slachtoffers verwijzen we door naar Slachtofferhulp Nederland. Desondanks is het aantal  
meldingen van 25-plussers toegenomen. De meeste van deze meldingen gaan over 
financiële sextortion. Onder deze slachtoffers is duidelijk behoefte aan hulp en advies. 

•  Voorlichting over sexting, grooming en sextortion.  
Helpwanted.nl ontwikkelde een e-lespakket over sextortion, verspreidde 8.000 flyers, 
posters en stickervellen, verzorgde workshops aan scholieren en gaf online voorlichting  
in Habbo Hotel. Ook gaf Helpwanted.nl presentaties in binnen- en buitenland en  
organiseerde met ECP het congres ‘Kinderen, Seks en Internet’.

 
•  Helpwanted.nl bereikte duizenden mensen via online campagne en de media. 

In 2016 verscheen Helpwanted.nl veelvuldig in de media (o.a. RTL nieuws en Spuiten 
& Slikken) om aandacht te vragen voor online misbruik. Gesponsorde online adver-
tenties van Helpwanted.nl via Google, Facebook en Instagram kregen meer dan 
550.000 views en bijna 50.000 mensen bezochten de website van Helpwanted.nl.

 

Helpwanted.nl pleit voor campagne sexting en sextortion. 
Om de actuele problematiek van sexting (in het bijzonder het ongewenst verspreiden 
van iemands naaktbeelden) en sextortion aan te pakken, is meer voorlichting onder 
jongeren nodig. Helpwanted.nl heeft plannen voor voorlichtingscampagnes en pleit 
voor meer financiële middelen hiervoor.

In 2016 ontving Helpwanted.nl 
1.869 meldingen, een stijging 
van 20%.
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569 meldingen  
gingen over financiële  
sextortion (afpersing 
met naaktbeelden).

Geslacht melders

Leeftijd slachtoffer

   Meisje 44%    Jongen 41%    Onbekend 15%

8-12 18-25 >25 ?

3% 20% 18% 19% 38%

In 2017 publiceert Helpwanted.nl een rapport met een verdieping van deze cijfers.

1.869  
meldingen

13-17

   Minstens 450 slachtoffers waren jonger dan 18 jaar.



JAARVERSLAG 2016 EXPERTISEBUREAU ONLINE KINDERMISBRUIK

Stop it Now! biedt laagdrempelige hulp aan mensen met seksuele gevoelens 
voor kinderen, hun omgeving, professionals en andere mensen met vragen over 
pedofilie en kindermisbruik. Door over gevoelens te praten, kunnen mensen hun 
isolement doorbreken en indien nodig in (preventieve) behandeling gaan. Het 
doel hiervan is om seksueel kindermisbruik, zowel online als offline, te voorkomen.  
Stop it Now! is in 2012 opgericht door het EOKM en forensische polikliniek de 
Waag. De telefonische hulplijn is iedere werkdag geopend en is kosteloos en  
anoniem. Indien nodig kunnen bellers in behandeling gaan bij de Waag of  
deelnemen aan een lotgenotengroep.Helpwanted.nl in het NOS Journaal.Helpwanted.nl waarschuwt voor  

sextortion met animatiefilmpje  
(gemaakt door StoryMe).

Wat moet je doen bij sextortion?

16 17
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179

CIJFERS STOP IT NOW! 2016 OVERZICHT STOP IT NOW! 2016

•  In 2016 behandelde Stop it Now! 424 telefoontjes en e-mails met hulpvragen. 
Begin 2016 werd het aantal medewerkers voor de hulplijn teruggebracht van vijf naar 
drie. Ondanks de beperkte bezetting hielden we de hulplijn draaiende en hadden we  
zelfs 8 contactmomenten meer dan in 2015. De werkdruk nam echter enorm toe.

•   In ieder geval 179 contactmomenten gingen over het downloaden van  
kinderporno. 
Downloaders zijn een specifieke groep. Doorgaans gaat het niet om mensen met een 
pedofiele geaardheid en de meerderheid gaat niet over tot het plegen van hands-on 
delicten. Behandeling is bij deze mensen zeer effectief.

•  Stop it Now! organiseerde 5 lotgenotengroepen in de Randstad. 
Deze groepen bieden ondersteuning aan partners, familie en vrienden van mensen 
die seksueel overschrijdend gedrag vertonen. Stop it Now! signaleerde ook in andere 
delen van het land behoefte aan lotgenotencontact en hoopt in de toekomst op 
meerdere plekken groepen aan te kunnen bieden.

•   Gedurende 2016 werkte Stop it Now! aan een grootschalig onderzoek naar 
bellers. 
Stop it Now! onderzoekt de achtergronden en motivaties van mensen die de hulplijn 
bellen. De resultaten worden in 2017 gepresenteerd. 

•  Internationale samenwerking. 
De medewerkers zijn op werkbezoek geweest bij Stop it Now!-UK. Ook ondersteunt 
Stop it Now! bij het opzetten van een Stop it Now! hulplijn in België en onderzoekt de 
mogelijkheden voor het opzetten van een Europees netwerk van hulplijnen.

Stop it Now! pleit voor campagne gericht op downloaders.
Het groeiende aanbod van online beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik is niet 
te stoppen door alleen de aanbodzijde te bestrijden. Er is meer aandacht nodig voor 
kinderporno-downloaders, die de vraag naar strafbaar materiaal in stand houden. Stop 
it Now! signaleert dat er behoefte is aan hulp onder deze groep en dat (preventieve)  
behandeling effectief is. Daarom pleit Stop it Now! voor financiële middelen om  
structurele campagnes in te zetten om deze verborgen, maar mogelijk zeer grote  
doelgroep, te bereiken. 

18 19

In 2016 bleef het aantal 
contactmomenten aan 
Stop it Now! stabiel  
(8 contactmomenten 
meer dan in 2015).

221 unieke bellers/ e-mailers 
zochten contact met Stop it 
Now! Bijna de helft maakte 
zich zorgen over hun eigen 
seksuele gevoelens voor 
kinderen.

Voor 41 mensen plande 
SIN een belafspraak bij 
de Waag.
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Wie nam contact op?

Mensen met zorgen over zichzelf

Mensen met zorgen over iemand anders

Professionals

Vraag om informatie

Totaal

104 mannen, 
1 vrouw

Uniek aantal bellers 
en e-mailers

Totaal inclusief  
terugbellers

In behandeling 

> 24 daarvan gingen in 
behandeling (bij de Waag 
of een andere instelling).

Minstens 179 contactmomenten 
gingen over het downloaden van 
kinderporno.

In 2016 vonden 5  
lotgenotengroepen 
plaats.
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Campagne ‘Start het Gesprek’. 
In 2016 is de publiekscampagne ‘Start het gesprek’ opnieuw breed gevoerd middels 
spotjes op regionale tv en radio, een online campagne en via posters op openbare 
plekken in Den Haag en Amsterdam. Alleen al in Den Haag had de campagne een 
bereik van 10 miljoen views. De campagne vergroot de naamsbekendheid van Stop it 
Now! en doorbreekt het taboe rondom praten over pedofilie. Tevens verscheen Stop 
it Now! in 2016 veelvuldig in de media, o.a. bij BBC World en RTL Nieuws.

20 21

Reclamespotje Stop it Now!

Postercampagne in Den Haag en Amsterdam.

Kindersekstoerisme is een fenomeen waarbij personen voor lange of korte duur in 
het buitenland verblijven en daar minderjarigen seksueel misbruiken of uitbuiten. 
Sinds 2010 kunnen vermoedens van kindersekstoerisme (anoniem) gemeld  
worden via Meldkindersekstoerisme.nl. Meldkindersekstoerisme.nl behandelt 
de meldingen en stuurt ze geanonimiseerd door naar het landelijk Team Bestrijding  
Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK) van de politie. Indien nood-
zakelijk bemiddelt Meldkindersekstoerisme.nl in het contact tussen politie en 
melder. Melders krijgen ook de mogelijkheid om anoniem informatie te  
verstrekken aan het Team Criminele Inlichtingen (TCI).
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OVERZICHT MELDKINDERSEKSTOERISME.NL 2016

•    Meldkindersekstoerisme.nl ontving 33 meldingen in 2016.  
De daling ten opzichte van 2015 (43 meldingen) is te verklaren door het feit dat er in 
2015 breder en met een ruimer budget campagne is gevoerd. Wel bevatten steeds 
meer meldingen uitgebreide informatie, contactgegevens of bijgevoegde foto’s.   

•  De politie registreert en onderzoekt iedere melding.  
Meldkindersekstoerisme.nl ontvangt weinig terugkoppeling van de politie. We weten 
daarom niet hoeveel meldingen voldoende aanknopingspunten voor verder onderzoek 
bevatten en tot welk resultaat de meldingen hebben geleid.  

•  #DontLookAway. 
Gedurende 2016 is opnieuw campagne gevoerd via Don’t Look Away, gericht aan 
reizigers en andere potentiële melders. Don’t Look Away stond op de Vakantiebeurs 
en deelde 7.000 flyers uit. In de zomermaanden hingen er posters op verschillende 
luchthavens en had de social media campagne onder leiding van ECPAT een enorm 
bereik van meer dan 8,5 miljoen views. Het aantal websitebezoeken aan Meldkinder-
sekstoerisme.nl steeg van 2.508 in 2015 naar 3.703 in 2016.  
 
 
 

•  Toolkit Kindersekstoerisme. 
In 2016 ontwikkelde de politie in samenwerking met Meldkindersekstoerisme.nl,  
het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke  
Marechaussee, ECPAT en Plan Nederland de Toolkit Kindersekstoerisme, met voor-
lichting en animatiefilmpjes over kindersekstoerisme bestemd voor Nederlanders in 
het buitenland die willen bijdragen aan bewustwording over (het melden van) kinder-
sekstoerisme. Begin 2017 wordt de Toolkit gelanceerd op Meldkindersekstoerisme.nl.

 

Financiële basis Meldkindersekstoerisme.nl noodzakelijk. 
Het EOKM krijgt geen financiering voor de operationele werkzaamheden voor 
Meldkindersekstoerisme.nl, zoals het behandelen van de meldingen, het contact met 
melders en de politie en het onderhouden van de website. Om de werkzaamheden 
te kunnen blijven uitvoeren en de kwaliteit van de afhandeling van de meldingen te 
waarborgen, is structurele financiering noodzakelijk.

CIJFERS MELDKINDERSEKSTOERISME.NL 2016

Aantal meldingen

33
43

13

22

36

In 2016 ontving Meldkindersekstoerime.nl minder meldingen  
dan in 2015, toen de lancering van de campagne Don’t Look 
Away veel media-aandacht genereerde.

8 meldingen bevatten foto’s.
Een waardevolle bron van 
informatie voor de politie.

8

De meldingen  
hadden betrekking  
op de volgende landen: 
Thailand, de Filipijnen, 
Cambodja, Indonesië,  
Mozambique, Kaapverdië, 
Senegal, Mexico, India 
en Vietnam.

Toolkit Kindersekstoerisme. #DontLookAway.

Don’t Look Away is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met de 
Koninklijke Marechaussee, de Nationale Politie, het EOKM, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland, 
Free a Girl de ANVR en TUI Benelux.
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In november 2015 lanceerde het EOKM het Meldpunt Seksueel Misbruik  
Boeddhistische Gemeenschap (Meldpunt BG) naar aanleiding van berichten in de 
media over seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap en op verzoek 
van verschillende boeddhistische organisaties. Meldpunt BG is een onafhankelijk 
meldpunt waar seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen 
een boeddhistische context vertrouwelijk online gemeld kan worden. 

MELDPUNT BG

•  Sinds de oprichting heeft Meldpunt BG in totaal 10 meldingen ontvangen. 
De melders konden hun verhaal doen, de melding werd geregistreerd en de mogelijk- 
heden voor verdere hulp bij verschillende instanties zijn besproken en in enkele  
gevallen georganiseerd. Gezien het kleine aantal meldingen kunnen we geen  
conclusies trekken over aard en omvang van het probleem en inhoudelijk niets  
naar buiten brengen over de meldingen. De informatie zou dan naar individuele 
melders te herleiden zijn.

•  Vanaf 2017 bestaat alleen nog de mogelijkheid om online te melden. 
Bij voldoende meldingen zal worden gerapporteerd over de aard en omvang van 
seksueel misbruik binnen een boeddhistische context. Meldpunt BG heeft besloten 
de telefonische meldoptie evenals de mogelijkheid tot het voeren van een vervolg- 
gesprek na de melding op te heffen. Door het geringe aantal meldingen blijkt het 
moeilijk om een partnernetwerk te onderhouden. Doorverwijzing naar andere instanties  
voor professionele hulp, lotgenotencontact en/of strafrechtelijke stappen, zoals 
Slachtofferhulp Nederland, Sektesignaal, de politie en verschillende (vertrouwens-
personen van) boeddhistische organisaties zal voortaan gebeuren door middel van 
duidelijke informatie op de website. 

Aantal meldingen Meldpunt BG.

OVERIGE ZAKEN

•    In 2016 verhuisde het EOKM naar Amsterdam. 
Het kantoor in Leiden werd te klein. In het nieuwe kantoor is het mogelijk om het  
analistenwerk, de hulplijnwerkzaamheden en de overige werkzaamheden in aparte 
ruimten uit te voeren. Omdat de meeste medewerkers uit Amsterdam komen, besparen  
we nu tevens een hoop reistijd en -kosten.  

•  De nieuwe website www.eokm.nl werd gelanceerd. 
Op deze nieuwe website, die vooral dient als platform voor de programma’s van het 
EOKM worden regelmatig nieuwsberichten over de het werk van het EOKM gedeeld. 
Ook is er een kennisbank met EOKM-factsheets en informatie over online kindermisbruik  
en daaraan gerelateerde thema’s. De komende jaren zullen we deze verder aanvullen, 
o.a. met eigen onderzoeken en rapportages over de programma’s van het EOKM. 

•  Subsidie en sponsoring. 
Het EOKM ontvangt subsidie van de Europese Commissie en het ministerie van  
Veiligheid en Justitie ter ondersteuning van haar werkzaamheden. De bedrijven 
SIDN, KPN, Leaseweb en Ziggo sponsoren het programma Meldpunt Kinderporno. 
Stop it Now! ontvangt tevens subsidie van het ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, de gemeente Amsterdam en de gemeente Den Haag.  
 
 
 
 
 

•  Google Ad Grants. 
Via gesponsorde Google advertenties werd de zichtbaarheid en online vindbaarheid 
van verschillende programma’s van het EOKM vergroot in 2016. Wanneer mensen 
bijvoorbeeld via Google zoeken op termen die met kindermisbruik te maken heb-
ben of naar informatie over ongewenste verspreiding van naaktfoto’s of sextortion, 
krijgen zij automatisch een advertentie van Stop it Now! of Helpwanted.nl te zien. De 
advertenties hadden in totaal meer dan 460.000 views en er werd bijna 12.500 keer 
doorgeklikt naar verschillende websites van het EOKM. 
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De strijd tegen (online) seksueel kindermisbruik voeren we niet alleen.  
Nationaal en internationaal werken we samen met verschillende organisaties:  
 
Nationale samenwerking vindt plaats met de politie, het ministerie van Veiligheid 
en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ECP (Digivaardig 
& Digiveilig, Veiliginternetten.nl), Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel,  
Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Koninklijke Marechaussee, De Waag,  
de Kindertelefoon, Meldknop.nl, Bureau Jeugd en Media, Kennisnet, Defence for  
Children-ECPAT, Slachtofferhulp Nederland, NL Confidential (Meld Misdaad  
Anoniem, Sektesignaal), Pretty Woman, Fier, Free a Girl, Terre des Hommes,  
Plan Nederland, ANVR, Tui Benelux, Boeddhistische Unie Nederland, Soa Aids 
Nederland, hostingproviders en de Dutch Hosting Provider Association. 

Internationale samenwerking is er met de leden van INHOPE, het internationale  
netwerk van meer dan 50 meldpunten wereldwijd, Interpol en de WeProtect  
Global Alliance. Verder zijn we via Helpwanted.nl actief binnen de netwerken  
Better Internet for Kids, het netwerk voor jongerenhulplijnen, en Child Helpline 
International en werkt Stop it Now! samen met ChildFocus, Universitair Forensisch  
Centrum, Stop it Now! UK and Ireland.

“Meer meldingen, meer materiaal.... de uitstekende Nederlandse internet infra-
structuur heeft ook een donkere keerzijde. Ongeloofliijk veel respect voor de  
mensen die dagelijks aan het werk zijn om deze vaak bijzonder confronterende 
meldingen te analyseren, zodat strafbaar materiaal naar de politie kan. Een  
organisatie die alle erkenning en steun verdient.”
 
Marjolijn Bonthuis - Krijger
Adjunct Directeur ECP

BEZOEK ONS 
www.eokm.nl
www.meldpunt-kinderporno.nl
www.helpwanted.nl
www.stopitnow.nl
www.meldkindersekstoerisme.nl

VOLG ONS
@MeldpuntKP
@Stopitnow_NED
@Helpwanted_nl 
 
 
 

STEUN ONS
www.eokm.nl/steun-ons/

 

BEL ONS
EOKM: 020 - 261 52 32
Helpwanted.nl - hulplijn voor opvoeders: 020 - 261 52 75
Stop it Now! - gratis en anonieme hulplijn: 0800 - 266 64 36

ONZE PARTNERS



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.

Meldpunt Kinderporno
Voor het (anoniem) melden 

van online beeldmateriaal van 
seksueel kindermisbruik.

Stop it Now!
Anonieme telefonische hulplijn  

voor mensen met seksuele 
gevoelens voor kinderen, hun 
omgeving en professionals.

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

maken hebben met online  
seksueel misbruik.

Meldkindersekstoerisme.nl
Voor het (anoniem) melden  

van vermoedens van  
kindersekstoerisme.

EXPERTISEBUREAU ONLINE KINDERMISBRUIK
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