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opsporingscampagnes

1020 weglopers (65% van de dossiers)
406 internationale kinderontvoeringen
door ouders (26% van de dossiers)
54 ongedefinieerde verdwijningen
43 verdwijningen van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen

35 ontvoeringen door derden,
waarvan 2 door onbekende derden
84%

verdwijningsdossiers
afgesloten op 31/12/2014

192 dossiers seksuele uitbuiting
97 gevallen van seksuele uitbuiting via ICT**
43 gevallen van grooming
41 gevallen van sexting
1432 meldingen van kinderpornografie
op het internet

*Jaarverslag 2014
**Informatie- en Communicatietechnologieën
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een notendop
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Stichting voor Vermiste en Seksueel
Uitgebuite Kinderen

CHILD FOCUS IN
ENKELE WOORDEN
OPRICHTING?
Maart 1998.
OPDRACHT?
Vermiste kinderen terugvinden en de seksuele uitbuiting van
minderjarigen tegengaan, zowel online als offline.
BEREIKBAARHEID?
7/7, 24/24 via 116 000 (gratis) of de chatlijn 116000.be
Het burgerlijk meldpunt stopchildporno.be voor de melding van beelden van
misbruik van kinderen die mensen op het internet tegenkomen.
FINANCIERING?
40% publieke sector, 35% groot publiek en 25% privéorganisaties.
VERDWIJNINGEN?
• Weglopers
• Internationale kinderontvoeringen door ouders
• De verdwijning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
• Ontvoeringen door een bekende of onbekende derde
• Ongedefinieerde verdwijningen (ongekende oorzaak)
ONRUSTWEKKENDE VERDWIJNINGEN?
Wanneer één of meerdere van de criteria van de ministeriële richtlijn inzake de
opsporing van vermiste personen van toepassing is: de vermiste persoon is jonger
dan 13 jaar, heeft een fysieke of mentale handicap, volgt een medische behandeling…
CHILD ALERT?
Een heel snel systeem voor de grootschalige verspreiding van het opsporingsbericht van
een kind dat in onmiddellijk levensgevaar verkeert.
SEKSUELE UITBUITING?
• Prostitutie van minderjarigen
• Sekstoerisme waarbij kinderen zijn betrokken
• Kinderpornografie op het internet (het maken, verspreiden en bekijken van beelden van het
seksueel misbruik van minderjarigen)
HULPLIJN VOOR EEN VEILIGER INTERNET: 116 000 of chatlijn 116000.be
Veel voorkomende problemen:
• Grooming: het proces waarbij een volwassene een minderjarige benadert en manipuleert
met het oog op seksueel contact.
• Sexting: samentrekking van ‘sex’ en ‘texting’ (sms’en). Deze term verwijst naar jongeren
die anderen via sms, e-mail, webcam enz. beelden sturen van zichzelf, waarop
ze naakt staan of een sexy pose aannemen.

