Kinderporno
• Meer dan 500 zaken kinderporno. Zaken met veel slachtoffers nemen toe
• Politie en OM hebben 423 slachtoffers van kinderporno en seksueel geweld kunnen identificeren
• Brede inzet op het beschermen kwetsbare personen
foto: Lianne Bertens

Seksueel misbruik van kinderen is buitengewoon ingrijpend voor slachtoffers, ouders en andere familieleden.
De gevolgen van slachtofferschap duren jaren, soms een leven lang. De maatschappelijke verontwaardiging is
groot. Om slachtoffers te kunnen helpen is het van groot belang dat op gevonden beelden zoveel mogelijk
slachtoffers worden geïdentificeerd en dat het fysieke misbruik wordt gestopt.

Er is een toename van het aantal zaken waarbij een verdachte
veel (tot honderden) slachtoffers maakt via het internet. Vaak
doet de verdachte zich in dergelijke zaken voor als minderjarige
en weet hij jongeren ertoe te verleiden seksuele handelingen te
verrichten voor de webcam. Soms wordt daarbij ook dwang of
bedreiging gebruikt. Eén verdachte kan in korte tijd veel slacht
offers maken. In een aantal gevallen leiden deze zaken niet alleen
tot de productie van kinderpornografisch materiaal, maar ook tot
fysiek misbruik van jongens en meisjes.

Kinderporno en seksueel misbruik overschrijden regionale en
nationale grenzen, omdat gebruik wordt gemaakt van ICT (zowel
bij het maken, verspreiden als downloaden). Op dat vlak bestaat
een directe relatie tussen de bestrijding van cybercrime en kinder
porno. Kinderporno-onderzoeken kennen bovendien een sterke
internationale component: hetzij omdat (een deel van) de slacht
offers in het buitenland woont, hetzij omdat de verdachte samen
werkt met personen in het buitenland. Een goede afronding van
dergelijke zaken vraagt om sterke coördinatie, internationale
samenwerking en afstemming.

Aanpak en rol van het OM
De bestrijding van kinderporno en het tegengaan van het achter
liggend seksueel misbruik is een landelijke prioriteit.
De intensieve aanpak werpt de laatste jaren zijn vruchten af, en
dat geldt ook voor 2014. De nadruk ligt niet alleen op het opspo
ren van de downloaders en de verspreiders, maar het OM richt
zich ook op het slachtoffer. Het onderzoekt wie er op foto’s staan
en hoe het misbruik kan worden gestopt. Slachtoffers haalt het
OM uit hun isolement en kan het daardoor hulp en opvang aan
bieden. In een aantal grote zaken waarbij veel slachtoffers waren
betrokken, kon met de opsporing van de verdachte of het achter
liggend netwerk direct een einde gemaakt worden aan het fysieke
misbruik.

In 2014 heeft het OM meer geïnvesteerd in onderzoeken naar
verdachten die alles doen om zich af te schermen en die moeilijk
te identificeren zijn. Om zicht te krijgen op deze verdachten is
betrokkenheid van specialisten van de politie en OM nodig,
internationale samenwerking en een langdurige onderzoeks
capaciteit.

Doelstelling en resultaten
Bij de versterking van de strafrechtelijke aanpak van kinderporno
is afgesproken dat in de periode 2011-2014 het aantal verdachten
met 25 procent zou stijgen ten opzichte van 2010. Naast deze
kwantitatieve doelstelling geldt de kwalitatieve opdracht om
focus te krijgen op de verdachten van seksueel misbruik bij
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Maatschappelijke resultaten – High Impact Crime

Groomingzaak Saturnus
Een 48-jarige man is veroordeeld tot
zes jaar gevangenisstraf en TBS met
dwangverpleging voor verkrachting,
ontucht, het bezit van kinderporno,
verleiding van minderjarige meisjes via
het internet en grooming. Op de dagvaarding stonden in totaal 21 feiten.
Politie Noord-Nederland kwam de man
uit Cuijk op het spoor nadat de politie
de publiciteit had gezocht in een vermissingszaak. Het vermiste meisje werd
na een tip van een getuige bij de verdachte in de auto aangetroffen.
Tijdens het onderzoek trof de recherche op in beslag genomen computers
ruim 26.000 filmpjes en 144.000 afbeel-

dingen aan, waarop minderjarigen
seksuele handelingen met zichzelf
pleegden. Uit verder onderzoek bleek
dat de man uit Cuijk gedurende acht
jaar ongeveer 300 meisjes en enkele
jongens via internet heeft benaderd.
Hij haalde slachtoffers over om seksuele handelingen met zichzelf te verrichten voor de webcam. Van deze handelingen vervaardigde hij beeldmateriaal.
In elf gevallen maakte hij ook fysieke
afspraken met meisjes.
De officier van justitie eiste ter zitting
een gevangenisstraf van 10 jaar plus
TBS met dwangverpleging. Het OM
heeft geen hoger beroep ingesteld.
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 inderen en degenen die kinderpornografisch materiaal vervaar
k
digen en verspreiden. De doelstelling voor 2014 was 594 verdach
ten. Deze ambitieuze doelstelling is niet gehaald. In 2014 werden
329 slachtoffers geïdentificeerd door de inzet van de capaciteit op
kinderporno, significant meer dan in 2012 (239) en in 2013 (130).
In totaal zijn er door een gecombineerde inzet van de recherche
zeden en kinderporno 423 slachtoffers geïdentificeerd.
Zaken met deze slachtoffers zijn arbeidsintensief en langdurig.
Politie en OM doen meer complexe zaken en halen op deze
manier meer slachtoffers uit hun misbruiksituatie. De komende
jaren intensiveert het OM deze aanpak.
In 2014 was sprake van een stijgend aandeel verdenkingen van
productie en verspreiding van kinderporno. De aangeleverde
verdachten waren in 2014 vaker verdachte van productie
(14,4 procent) en verspreiding (30,8 procent) dan in 2013

563
516
594

( respectievelijk 12,9 procent en 20,7 procent). In 11,4 procent van
de zaken is sprake van misbruik.
Voor de downloaders van een beperkt aantal kinderpornografische
plaatjes is de INDIGO-afdoening (Initiatief niets doen is geen
optie) ontwikkeld. Een INDIGO-afdoening betreft een voorwaarde
lijk sepot met als de voorwaarde dat de dader zich onder behan
deling stelt. Hiervan gaat een goede preventieve werking uit en
het gedrag wordt gecorrigeerd. Deze afdoening wordt steeds
meer toegepast.
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Commotie rond bekend worden van huisvesting Benno L. in Leiden
Medio februari 2014 maakte een krant
bekend dat pedoseksueel Benno L. zich
gevestigd had in Leiden. Dat veroorzaakte veel reuring in Leiden en daarbuiten.
Na een week vol publiciteit en demonstraties maakte burgemeester Lenferink
bekend dat Benno L. in Leiden kon blijven. Hij vond de huisvesting van pedoseksuelen een maatschappelijk vraagstuk waar met elkaar een oplossing voor
moest worden gevonden. Opnemen en
in contact blijven is beter dan buitensluiten en isoleren.
Han Moraal, destijds landelijk hoofd
advocaat-generaal, zei hierover: “Ik heb
veel lof voor de burgemeester dat hij
hem op mijn verzoek heeft gehuisvest.

Hiermee zet hij een al langer sluimerend
maatschappelijk vraagstuk op de kaart.
In een week tijd hebben zowel voor- als
tegenstanders hun meningen en emoties
duidelijk gemaakt over deze gevoelige
kwestie. Daar is en blijft plaats voor. Ik
hoef niemand, en zeker niet ouders met
kinderen, uit te leggen dat deze emoties
er zijn. Ik heb hier begrip voor.”

De voorzieningenrechter oordeelde in
oktober dat het OM twee voorwaarden,
het gebiedsverbod en het contact met
minderjarigen, enigszins moet aanpassen. Verder oordeelde de rechter dat de
enkelband als controlemiddel alleen
mag worden gebruikt als het OM die
controle in zijn voorwaarden heeft opgenomen. Het OM heeft dit aangepast.

Om in Leiden te mogen blijven werden
wel enkele aanvullende voorwaarden
opgenomen zoals het geen contact
mogen hebben met minderjarigen in
Leiden en begeleiding door vrijwilligers.
Na de zomer spande Benno L. een kort
geding aan tegen de (aanvullende)
voorwaarden bij zijn invrijheidstelling.

Benno L. werd in mei 2011 in hoger
beroep veroordeeld tot zes jaar cel voor
seksueel misbruik van een groot aantal
kinderen tijdens hun zwemles. Na het
uitzitten van twee derde van zijn
gevangenisstraf is hij in juni 2013 voorwaardelijk in vrijheid gesteld.
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