
Met een team van 150 mensen werkt de 
Nederlandse politie aan het bestrijden van 
kindersekstoerisme en kinderporno. Binnen een 
groot internationaal netwerk onderzoeken zij 
verdachte situaties, onder meer naar aanleiding 
van meldingen via meldkindersekstoerisme.nl. 
Jesse: ‘Als je op vakantie bent, ben je meestal 
niet alert op misstanden. Gelukkig ook maar. 
Maar als er iets echt niet pluis is, dan vóel je dat. 
We vragen mensen op dit onderbuikgevoel te 
vertrouwen en melding te doen als iets foute 
boel lijkt. Dat kan gemakkelijk en snel via het 
online meldpunt. Je hoeft er niet je hele 
vakantie voor on hold te zetten.’

GOEDE BESCHRIJVING
Als iemand het online meldingsformulier invult, 
komt dat bij het TBKK terecht. ‘We checken 

de melding eerst op volledigheid: hebben 
we genoeg informatie om mee aan de slag 
te gaan? Soms is het nodig om aanvullende 
informatie te verzamelen. Dat doen we zelf, of 
als de melders anoniem willen blijven, neemt 
kinderrechtenorganisatie ECPAT contact met 
ze op. Zij verwijzen bijvoorbeeld door naar het 
Team Criminele Inlichtingen van de politie. Een 
goede beschrijving van de locatie, dader en het 
slachtoffer is belangrijk, net als een omschrijving 
van de verdachte situatie. Natuurlijk is een foto 
ideaal, maar we moedigen mensen niet aan om 
als rechercheurs te werk te gaan. Ze zijn immers 
op vakantie en daar moeten ze zich gewoon op 
blijven richten.’ 

ELKE MELDING IS ZINVOL
De informatie van de melding wordt aangevuld 
met gegevens uit systemen van de politie. ‘We 
kijken altijd of we de melding kunnen plaatsen 
binnen een bestaande casus. Daarom is iedere 
melding, hoe klein of onbenullig die ook lijkt, 
van groot belang. Meerdere meldingen van 
kleine incidenten, kunnen ons inzicht geven in 
grotere zaken. Elke melding is op die manier een 

puzzelstuk’, vertelt Danny. ‘Zodra wij genoeg 
grond hebben om in actie te komen, nemen we 
contact op met onze Liaison Officer ter plaatse. 
Dat is een in het buitenland gestationeerde 
politieman of -vrouw die daar de Nederlandse 
belangen behartigt en in verbinding staat met 
lokale autoriteiten. Hij of zij weet precies via 
welke route de melding het best kan lopen voor 
de meest effectieve aanpak.’ 

VEILIG IN BUITEN- ÉN BINNENLAND
Het kan snel gaan. Vanuit Turkije kwam 
bijvoorbeeld een melding dat twee blanke 
mannen met een Aziatisch meisje aan de 
ontbijttafel zaten. Direct de dag erna kwam een 
Turkse politieman in het hotel de zaak onder-
zoeken. Het bleek gelukkig om een geadopteerd 
kindje te gaan, maar het laat wel zien dat het 
systeem werkt. ‘Je vraagt je misschien af 
waarom je een melding op een Nederlandse 
site moet doen, terwijl deze uiteindelijk bij de 
buitenlandse politie terechtkomt’, begrijpt Jesse. 
‘Dat heeft meerdere redenen. Zoals gezegd, 
houdt ons team een speciale database bij met 
allerlei aanwijzingen en is er wellicht relevante, 

aanvullende informatie beschikbaar. Daarnaast 
is de internationale samenwerking ook goed 
voor de veiligheid in thuislanden. Nederlanders 
die in het buitenland kinderen misbruiken 
vormen ook een gevaar als ze weer in Nederland 
terug zijn.’ 

DUURZAAM

76

Het liefst wil je het niet zien, maar wegkijken is geen optie. Als vakantiegangers kinder-
misbruik vermoeden, dan kunnen ze daar melding van maken. Wat gebeurt er vervolgens? 
Hoe gaat de politie om met zo’n melding? En waar leidt het toe? We vroegen het Danny 
van Althuis en Jesse Donkers, specialisten internationale samenwerking van het Team 
Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme (TBKK). Zij vertellen: ‘Ook al leidt een 
melding niet direct tot een aanhouding, het is altijd een stukje van de grotere puzzel.’
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MEERDERE WEGEN
Het Team Kinderporno & 
Kindersekstoerisme werkt niet 
alleen op basis van meldingen: 
ze werken ook proactief aan het 
opsporen van personen die zich 
met kindermisbruik bezighouden 
en van plaatsen waar dit gebeurt. 
Danny: ‘Als we meerdere meldingen 
krijgen op een bepaalde locatie, 
kan dat voor ons een reden zijn 
om daar te investeren in onze 
informatiepositie.’ 

WAT MOET IK MELDEN?
Probeer bij een melding op 
meldkindersekstoerisme.nl deze
informatie te geven:

•  De naam en/of een beschrijving van 
het potentiële slachtoffer en/of de 
potentiële dader.

•  Een omschrijving van wat je zag of 
hoorde.

• Waar en wanneer dit gebeurde.
•  Waar het potentiële slachtoffer en/of 

de potentiële dader naartoe gingen.

(NIET) ANONIEM
In het buitenland wanen mensen 
zich anoniem: niemand kent mij 
hier. ‘Kindermisbruikers hebben dat 
gevoel ook’, weet Jesse. ‘Doel van het 
meldpunt is om deze mensen uit de 
anonimiteit te halen en te zorgen 
dat zij weten: ik word in de gaten 
gehouden, hoe ver ik ook van huis 
ben.’ Zo bekend als deze criminelen 
trouwens worden, zo anoniem kun je 
als melder blijven. Jesse: ‘Als je om wat 
voor reden dan ook anoniem wenst 
te blijven maar toch wil melden, dan 
kan dat ook. Daar heeft de politie een 
speciaal team voor: Team Criminele 
Inlichtingen. Het is voor ons alleen 
wel handig als mensen beschikbaar 
blijven voor eventuele vervolgvragen. 
Zo halen we zo veel mogelijk uit 
hun melding.’ 

Kijk niet weg …    

KINDERMISBRUIK MELDEN:
HET HELPT ECHT 


