
Kinderpornografie  
op internet

Noodnummer :  (24 uur op 24)

Noodnummer vanuit het buitenland :
+32 (0)2 475 44 99 (24 uur op 24)

Melden van kinderpornografie op internet:
stopchildporno.be

Surfen en chatten in alle veiligheid : clicksafe.be

Wat kunt u voor Child Focus doen?
Vrijwilligers om affiches van vermiste kinderen te 
verspreiden, zijn altijd welkom. Als u interesse 
heeft, kunt u het volgend telefoonummer bellen  
0800 / 95 5 95.

U helpt Child Focus met uw giften op rekeningnum-
mer 310-1222999-12 met de vermelding ‘steun’. 
Jaarlijks gecumuleerde giften vanaf 30€ zijn aftrek-
baar van de belastingen. U kunt ook bijdragen met 
een permanente opdracht of via uw nalatenschap.

Bel 02 475 44 11 en vraag naar de verantwoordelijke 
fondsenwerving.

This project is co-funded by the European Union, through the 
Safer Internet plus program. http://ec.europa.eu/saferinternet 

This project is co-funded by the European 
Union, through the Safer Internet plus 
program. http://ec.europa.eu/saferinternet Ve
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Houba - de Strooperlaan 292
B-1020 Brussel 
Tel : +32/2/475 44 11 
Fax : +32/2/475 44 03
childfocus.be

Kinderpornografie is een ernstige 
vorm van kindermisbruik 
Het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie ter 
bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinder-
pornografie omschrijft kinderpornografie als volgt : 

«Pornografisch materiaal dat de visuele weergave behelst 
van : 

a)  een echt kind dat betrokken is bij of deelneemt aan 
expliciet seksueel gedrag, waaronder het op wellustige 
wijze tonen van de geslachtsdelen of schaamstreek van 
een kind; ofwel 

b)  een bestaande persoon die er als een kind uitziet en 
betrokken is bij of deelneemt aan onder a) bedoeld 
gedrag; ofwel 

c)  realistische afbeeldingen van een niet-bestaand kind 
dat betrokken is bij of deelneemt aan voornoemd 
gedrag.»

Stichting voor Vermiste en  
Seksueel Uitgebuite Kinderen 

Child Focus en de strijd tegen 
kinderpornografie op internet

Met de steun van de Europese 
Commissie (Safer Internet plus 
programma) beheert Child Focus een 
burgerlijk meldpunt dat 24 uur op 24 ter 
beschikking staat van mensen die met 
kinderpornografie geconfronteerd worden 
en hierover vragen hebben.  

Dit burgerlijk meldpunt www.stopchildporno.be heeft een 
drievoudige opdracht:

•  iedereen de mogelijkheid te geven beelden van misbruikte 
kinderen te melden en de melder op de hoogte houden van het 
gevolg dat aan zijn melding wordt verleend; 

•  internetgebruikers informeren over de strafbaarstelling en de 
gevaren van kinderpornografie op internet; 

•  verantwoordelijkheidszin van internetgebruikers aanwakkeren 
via sensibilisatiecampagnes. 



Kortom, kinderpornografie kan men ook 
omschrijven als beelden van seksueel 
misbruikte kinderen. 

 

Achter iedere productie, uitwisseling en verspreiding van kin-
derpornografisch materiaal schuilt het seksueel misbruik van 
een kind. 

De beelden banaliseren het seksueel misbruik en worden 
gebruikt om nieuwe slachtoffers te overhalen om dit voorbeeld 
te volgen. 

Het bekijken en verzamelen van beelden van seksueel misbruik 
van kinderen kan potentiële daders bovendien ook stimuleren 
om tot actie over te gaan. 

2.   Via de Federale Politie.

   Uw melding aan de Federale Politie kan u doorgeven bij 
middel van :

•  de invulling van een online formulier op het politioneel 
meldpunt ecops.be 

•  een verklaring in uw plaatselijke politiekantoor.

Hoe reageren indien u beelden van 
seksueel misbruikte kinderen op internet 
ontdekt ?  

De Belgische internaut heeft 2 mogelijkheden om beelden van 
misbruikte kinderen te melden :

1. Via Child Focus.

   U kan uw melding aan Child Focus doorgeven (wat niet het-
zelfde is als een verklaring of een klacht bij de politie) door:

•  een online formulier in te vullen op het burgerlijk meldpunt 
stopchildporno.be. U kan ervoor kiezen om dit geheel 
anoniem te doen ;

•  het gratis noodnummer 116 000 in België te bellen om informatie 
door te geven (+32 (0)2 475 44 99 voor het buitenland) ;

• een brief te sturen met alle informatie naar :

Child Focus
Tav  Stopchildporno

Houba - de Strooperlaan, 292
1020 Brussel – België

Melders kunnen anoniem blijven, de 
medewerkers van Child Focus zijn 
gebonden door het beroepsgeheim. 

Child Focus geeft de meldingen door aan de Centrale Dienst 
Mensenhandel en de Federal Computer Crime Unit van de 
Federale Politie. De politiediensten analyseren de inhoud en 
brengen Child Focus op de hoogte van het gevolg dat eraan 
gegeven wordt. 

Indien wenselijk, sturen deze diensten een proces-verbaal naar 
het bevoegde parket in België of naar de Interpoldienst van het 
land waar de site gehuisvest is. 

Indien de site een inbreuk betekent op de nationale wetgeving, 
zal het bevoegde parket de sluiting van de site bevelen. 

De melder die zijn persoonlijke gegevens heeft nagelaten, kan 
het gevolg van zijn melding nalezen op het feedback formulier 
op de site stopchildporno.be.




