Onder het Erevoorzitterschap
van H.M. de Koningin

Jaarverslag 2020
1

134.214
followers

5.925
followers

2.072

158
388
followers

followers

16.177
followers

3 WIE ZIJN WE?

4 VOORWOORD

5 RAAD VAN BESTUUR

6-7 CIJFERS 2019-2020

8-13 VERMISTE KINDEREN

14-17 SEKSUEEL
UITGEBUITE KINDEREN

18-21 ONLINE VEILIGHEID

22-25 PREVENTIE-EN
SENSIBILISERINGSACTIES

26-27 VRIJWILLIGERS

28-29 FINANCIËLE
RESULTATEN

30 FINANCIERING

31 PARTNERS

Verantwoordelijke uitgever: Heidi De Pauw I Redactie: Nel Broothaerts, Stephan Smets, Hilde Demarré, Jean-Paul Fajgenblat, Sofia Mahjoub, Niels Van Paemel,
Charlotte Verhofstadt, Sandra Voet I Leescomité: Inne Cornu, Selyna Ayuso Ferrandiz, Stephan Smets, Véronique Vogeleer I Hoofdredacteur: Stéphanie Leyn
Grafische vormgeving: Françoise Albertyn, Marie Ringeard I Fotografie: © Layla Aerts
2

WIE ZIJN WE?
De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen
is een stichting van openbaar nut en is actief onder de naam
‘Child Focus’. We stellen 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 alles
in het werk om vermiste kinderen en jongvolwassenen*
terug te vinden en om te strijden tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen, zowel offline als online.
Een verdwijning of seksuele uitbuiting kan gemeld worden
op het gratis noodnummer 116 000. Dat nummer is ook
toegankelijk voor iedereen die een vraag of probleem heeft
met betrekking tot internetgebruik door minderjarigen.
Mensen die online op seksuele misbruikbeelden van minderjarigen botsen, kunnen dit anoniem melden via ons burgerlijk
meldpunt stopchildporno.be. Dankzij onze expertise op het
terrein, kunnen we ook actief inzetten op preventie.
Overheidssubsidies dekken iets meer dan 25% van de financiële behoeften van Child Focus. Over deze fondsen wordt
er per project of op jaarbasis onderhandeld. Ondernemingen
en het grote publiek zorgen voor de rest van de nodige
financiële middelen.
* tot 24 jaar

Child Focus is lid van:
• Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS)
• De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF)
• Insafe, Better Internet for Kids
• International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC)
• International Association of Internet Hotlines (INHOPE)
• Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
• Missing Children Europe (MCE)
• Plateforme francophone du Volontariat (PFV)
• Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
• Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Wij geven nooit op
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VOORWOORD
Heidi De Pauw
Algemeen directeur

Jongeren de hand reiken
Het jaar 2020 heeft ons allemaal heel diep getroffen. Ook onze kinderen
en jongeren werden niet gespaard. Op operationeel vlak ervaarde Child
Focus de impact van de Covid-19 pandemie vrijwel onmiddellijk na haar
uitbraak.
Als gevolg van de lockdown werden veel jongeren het slachtoffer van
intra-familiaal geweld, anderen kampten met depressies, angsten of
zelfs zelfdodingsgedachten. De meest kwetsbaren zagen weglopen als
enige uitweg. De cijfers spreken voor zich: elke dag hadden we te maken
met gemiddeld 3 nieuwe verdwijningen.
Jongeren waren veel meer online actief en werden zo meer blootgesteld
aan online risico’s. Het aantal dossiers van minderjarigen waarvan de
seksuele integriteit aangetast werd, steeg in die periode met een
factor 3: grooming, sextortion of grensoverschrijdende sexting.
Wereldwijd zagen we een heel sterke toename van meldingen van
seksuele misbruikbeelden van minderjarigen. Ook het aantal meldingen
via ons burgerlijk meldpunt stopchildporno.be zagen we verdrievoudigen
tijdens de eerste lockdown. Hierachter schuilde een toegenomen vraag,
een toegenomen uitwisseling, maar ook een toegenomen productie van
dergelijk materiaal.
Meer dan ooit voelden we de nood aan ondersteuning, maar ook de
nood aan preventie.
We namen het initiatief om een campagne te lanceren om de hand
te reiken aan kinderen en jongeren die het moeilijk hadden tijdens de
lockdown. Om hen te vertellen dat ze er niet alleen voor staan en hen
een centraal contactpunt te bieden. Child Focus lanceerde deze samen

François Cornelis
Voorzitter Raad
van Bestuur

met Awel, het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling,
Nupraatikerover.be, het Agentschap Opgroeien, Cera en WAT WAT.
We lanceerden ook ChildRescue, een applicatie om snel een melding
te krijgen van een onrustwekkende verdwijning in de buurt en om snel
getuigenissen over het vermiste kind te delen met Child Focus.
Samen met jongeren, ontwikkelden we CyberSquad, een peer-to-peer
online platform waar jongeren de hulp kunnen inroepen van een andere
jongere of een medewerker van Child Focus. Net die hulp die ze nodig
hebben bij online twijfels of problemen..
Op 18 november, de Europese dag voor de Bescherming van Kinderen
tegen Seksuele Uitbuiting en Seksueel Misbruik, trokken we met een
opvallende sensibiliseringscampagne #Catsforkids aan de alarmbel met
betrekking tot het explosief groeiend aantal seksuele misbruikbeelden
van minderjarigen online.
In naam van Child Focus, alle minderjarigen en hun naasten die we dit
jaar hebben kunnen helpen, willen we jou bedanken voor jouw niet
aflatende steun, want meer dan ooit was onze missie uiterst zinvol.
Ook willen we hier onze medewerkers en vrijwilligers ontzettend
bedanken om ook in deze moeilijke tijden alles te geven in het belang
van ieder kind.

Heidi De Pauw
Algemeen directeur

François Cornelis
Voorzitter Raad van Bestuur

DE RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter

François Cornelis

Ondervoorzitter
Cathy Clerinx

Leden

Cédric Visart de Bocarmé
Dirk Vanden Branden
Françoise Pissart
Guido Van Wymersch
Gwendoline Loosveld
Heidi De Pauw
Isabelle Mazzara
Jeroen Wils
Kristof Desair
Marina Maes

Waarnemer aangeduid
door de Federale Regering
Tessa Latrez

Waarnemers aangeduid
door de drie Gemeenschappen

Julie Fontaine (Franstalige Gemeenschap)
Peter Casteur (Vlaamse Gemeenschap)
Vanessa Lübbert (Duitstalige Gemeenschap)
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CIJFERS
IN EEN OOGOPLSAG
Nieuwe dossiers "verdwijningen"

Ons noodnummer
werd meer dan
13.438 gebeld!

2018*

2019**

2020*

p.10 weglopers

950

816

719

p.11 internationale kinderontvoeringen door een ouder

223

216

155

p.12 ontvoeringen door derden

19

12

10

p.13 ongedefinieerde en andere verdwijningen

52

104

79

p.13 verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

128

113

99

TOTAAL verdwijningsdossiers

1372

1261

1062

TOTAAL onrustwekkende verdwijningen

203

215

205

publieke affichagecampagnes

72

72

57**

vignettagecampagnes (discrete opsporingscampagnes)

59

43

29**

TOTAAL van de opsporingscampagnes

131

115

86

		

Deze cijfers betreffen enkel de nieuw geopende dossiers tijdens de jaren 2018, 2019 en 2020.
Deze cijfers zijn aanzienlijk lager dan in 2019 als gevolg van de gezondheidscrisis. Deze acties worden deels uitgevoerd door onze vrijwilligers. Om hen veilig te houden,
hebben we meer gebruik gemaakt van onze digitale netwerken..
*

**

Criteria voor onrustwekkende verdwijningen uit de Ministeriële Richtlijn van 20 februari 2002
1. de vermiste persoon is jonger dan 13 jaar;
2. de vermiste persoon heeft een lichamelijke of geestelijke beperking of mist de nodige zelfredzaamheid;
3. de vermiste persoon is afhankelijk van medicatie of medische behandeling;
4. de vermiste persoon bevindt zich mogelijk in een voor hem/haar levensbedreigende situatie;
5. de vermiste persoon bevindt zich mogelijk in het gezelschap van derden die zijn welzijn kunnen bedreigen of is het slachtoffer van een misdrijf;
6. de afwezigheid van de vermiste persoon is in complete tegenstelling tot zijn normale gedrag.

BEDANKT

EEN KETEN VAN SOLIDARITEIT DIE VOORTDUREND GROEIT

535 steeds bereidwillige vrijwilligers: 7 dagen op 7, 24 uur op 24.
31 affichagepartners 39 keer betrokken bij dossiers van onrustwekkende verdwijningen.
46 privé-of overheidsorganisaties en 26 333 particulieren hebben ons financieel ondersteund.
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Nieuwe dossiers “seksuele uitbuiting”

				

2019

2020

p.17 seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderporno)* 		

1414

2056

p.16 seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie		

47

66

seksuele uitbuiting van kinderen in het toerisme		

3

0

vragen/vermoedens rond seksuele misbruikbeelden**		 37

83

TOTAAL dossiers seksuele uitbuiting van minderjarigen 		

1501

2205

2019*

2020

Ontvangen meldingen via ons burgerlijk meldpunt “Stopchildporno.be“.
Ontvangen via telefoon of mail.

*

**

Nieuwe dossiers “online veiligheid”

		

98

135

p. 21 sextortion		 55

p. 21 grensoverschrijdende sexting		

101

p. 21 grooming		 34

58

p. 21 seksuele intimidatie		

21

43

schadelijke berichten/uitdagingen		

22

14

privacy		

14

7

cyberpesten*

23

53

267

411

TOTAAL dossiers online veiligheid		

cyberpesten
schadelijke privacy
berichten/
uitdagingen
2%
4%
seksuele
intimidatie
10%

13%

33%

grensoverschrijdende
sexting

14%

grooming

24%

sextortion

Sinds 2014 verwijst Child Focus de dossiers over cyberpesten naar organisaties die hierin gespecialiseerd zijn.

*

Aantal mensen die we bereikten met onze verdwijningsberichten op Facebook

TOTAAL 2020

BEREIK

INTERACTIE

24.814.402

2.009.889

GEMIDDELD PER VERDWIJNING 2020

501.301

41.801

GEMIDDELD PER VERDWIJNING 2019

488.974

49.118

134.214
followers

5.925
followers

2.072

158
388
followers

followers

16.177
followers
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“

Dag lieve Marie*. Bij deze wil ik je nog
eens bedanken voor de laatste twee weken,
voor de zoektocht, voor jouw steun,
en vandaag voor dit mooi gebaar van
jullie directie en de rest van het personeel.
Bedankt voor alles.
Wens je nog veel succes.
PS: als je me jouw adres stuurt dan
bezorg ik je heel graag zijn prentje…
*Schuilnaam voor een van onze consulenten

VERMISTE KINDEREN
In 2020, behandelde Child Focus 812 wegloopdossiers,
waaronder 719 nieuwe meldingen. Dat is ongeveer
11% minder dan in 2019. Waarom deze vermindering?

8
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Een daling als gevolg van de
Covid-maatregelen
In 2020 behandelde Child Focus 812 wegloopdossiers, waaronder 719
nieuwe meldingen. Het gaat om een daling van ruim 11% tegenover
2019. Deze daling is te verklaren door de maatregelen ten gevolge van
de Covid-19 uitbraak. Kinderen en jongeren zijn een groot deel van het
jaar beperkt geweest in hun vrijheid en zaten soms letterlijk vast in hun
huis of voorziening waar ze verbleven. Aan de ene kant zou men kunnen
denken dat dit positief is, omdat ze dan minder tot geen kans hadden
om weg te lopen. Maar weglopen is vaak een manier om te ontladen en
stress onder controle te krijgen. Child Focus kreeg vaker oproepen van
kinderen die het mentaal zwaar hadden of ouders die meldden dat hun
weggelopen zoon of dochter te kampen had met donkere gedachten. Het
aantal preventieve dossiers en het aantal onrustwekkende dossiers is dan
ook gelijk gebleven met vorig jaar. De daling bevindt zich in het aantal
minder onrustwekkende wegloopdossiers.

Een permanente samenwerking
Bijna 1 op 5 dossiers had een onrustwekkend karakter. Het onrustwekkende karakter van een wegloopdossier wordt gekenmerkt door één
(of meerdere) onrustwekkende criteria zoals bepaald in de Ministeriële
Richtlijn met betrekking tot de opsporing van vermiste personen (p.6).
Bij een onrustwekkende verdwijning wordt de Cel Vermiste Personen
van de Federale Politie ingeschakeld, die de lokale politie bijstaat in de
opsporing van vermiste personen. Child Focus hecht evenwel hetzelfde
belang aan de zogenaamde “minder onrustwekkende” verdwijningen
waarvoor geen enkele van deze criteria van toepassing is. Alle meldingen
worden onpartijdig en professioneel behandeld.

behandelt, betreft jongeren die in een voorziening geplaatst zijn. In deze
moeilijke dossiers moeten de consulenten vaak extra creatief zijn om
oplossingen te vinden, gezien deze jongeren vaak al een heel hulpverleningsparcours hebben afgelegd en de mogelijkheden van een duurzame
oplossing voor hen steeds beperkter worden.

75% terecht binnen de week
In 2020 was ruim 41% van de weglopers terecht binnen de 48 uur en
34% was terecht na 2 tot 7 dagen. In 17% van de gevallen duurde de
verdwijning een week tot een maand. In 8% van de gevallen duurde de
verdwijning langer dan 1 maand.
Helaas stelden we vast dat het vinden van een oplossing na het
weglopen in 2020 werd bemoeilijkt door de coronacrisis. Ouders die
behoren tot risicogroepen waren bang voor besmettingen, jongeren in
voorzieningen moesten verplicht in quarantaine blijven. Bovendien was
en is er nog steeds een overbelasting van de geestelijke gezondheidszorg.
Dit zorgt ervoor dat we minderjarigen en hun naasten langer opvolgen.

Leeftijd van weglopers in 2020*
9%
35%

101 kinderen liepen meerdere keren weg
In 2020 zijn 101 kinderen meerdere keren weggelopen. Dit heeft te maken
met het feit dat kinderen en jongeren na hun eerste wegloopmoment
vaststellen dat hun situatie niet verbeterd is. De hulp en begeleiding
die aangeboden wordt na een eerste wegloopepisode is cruciaal om
te voorkomen dat de jongere een patroon van herhaaldelijk weglopen
ontwikkelt als een manier om controle te krijgen over zijn of haar leven.
Minderjarigen die in een voorziening verblijven willen ook controle krijgen
over hun levenssituatie. Eén op vier wegloopdossiers die Child Focus
10

< 13 jaar
13-15 jaar
16-17 jaar

56%

*Child Focus wordt vaker gecontacteerd voor een weggelopen meisje dan voor een weggelopen jongen. Ook in 2020 ging het in bijna 2/3 van de gevallen om meisjes.

De geruststellende woorden van een vader
na tal van onderhandelingen, telefoontjes
en e-mails voor een repatriëring in het
kader van een internationale kinderontvoering: "Ja, alles is in orde, we zijn op de
luchthaven. Dank u voor alles.” Gevolgd
door een sms van de lokale politie-inspecteur: “Net iets gehoord van de
verbindingsofficier. FANTASTISCHE samenwerking. De magistraat is ingelicht. Ze is
verheugd over de samenwerking en het
resultaat. Bedankt.”

Gesprek met een consultent
die gespecialiseerd is in internationale
kinderontvoeringen

Een forse daling van het aantal internationale kinderontvoeringen door
een ouder als gevolg van de sluiting van de grenzen
In 2020 behandelde Child Focus 431 dossiers van internationale kinderontvoeringen. Van de 431 dossiers ging het in 288 gevallen om een effectieve
internationale kinderontvoering (300 in 2019) en in 143 gevallen om een
preventiedossier (187 in 2019). Hierin waren 615 kinderen betrokken: 282
meisjes en 329 jongens (voor 4 kinderen hadden we geen gegevens over
het geslacht). Van de 431 dossiers werden er 155 geopend in 2020. De
overige 276 dossiers waren reeds geopend voor 2020 maar, werden in dat
jaar nog steeds behandeld.
De cijfers tonen voor het eerst in 4 jaar een daling ten opzichte van
vorig jaar (487 dossiers) hoewel ze nog steeds hoger liggen dan het jaar
voordien (409 dossiers). De daling is wellicht te wijten aan de gevolgen
van de Covid-19 maatregelen in de verschillende EU-lidstaten die reizen
voor langere periodes moeilijk of onmogelijk maakten.
Kinderen die worden ontvoerd zijn klassiek heel jong. Ruim de helft (52%)
van de ontvoerde kinderen is jonger dan 6 jaar. 4/5 van alle ontvoeringen
gebeurt voor de leeftijd van 10 (80%) en in 22% van de gevallen zijn het

nog baby’s (2 jaar of jonger). Dit percentage ligt hoger dan dat van alle
tieners (12-18 jaar) samen: 13%.
In de meeste gevallen ontvoert de moeder haar kind. Hun aandeel daalde
licht in vergelijking met vorig jaar: 68% (197 dossiers). De vader is in
31% van de gevallen (89 dossiers) de ontvoerende ouder. Dit is een kleine
toename ten opzichte van vorig jaar.
De landen waar kinderen naar ontvoerd worden zijn hoofdzakelijk
Europees: 51% van alle effectieve ontvoeringen gebeurt binnen de EU.
Wat voornamelijk opvalt is een stijging van de ontvoeringen naar Azië.
Hierbij springen voornamelijk de dossiers met Rusland (10 dossiers met
Rusland en nog eens 8 ontvoeringen naar Tsjetsjenië) in het oog. De top 5
van bestemmingslanden zijn Frankrijk (35 gevallen), Spanje (14 gevallen),
Nederland (11 gevallen), Marokko (11 gevallen) en een gedeelde 5e plaats
voor Duitsland, Groot-Brittannië en Rusland met telkens 10 gevallen.
Van de 288 effectieve ontvoeringen die in 2020 behandeld werden,
werden er vorig jaar 110 afgesloten (39%). Dit ligt iets hoger dan de
voorbije jaren (32% in 2019 en 26% in 2018).
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Ontvoering door derden: meestal door een bekende derde partij
Child Focus definieert de ontvoering door een derde als de
onrechtmatige onttrekking van de minderjarige aan de hoede van
de wettelijke ouder of voogd. Het gaat dus niet enkel om ontvoeringen
door een voor het slachtoffer onbekende persoon, maar ook en vooral om
ontvoeringen door bijvoorbeeld biologische (maar niet erkende) ouders die

12

uit hun rechten werden ontzet of familieleden zonder ouderlijk gezag.
Child Focus behandelde 15 dossiers van ontvoering door een "gekende
derde", waarvan 10 nieuwe meldingen in 2020. Bij deze dossiers ging
het voornamelijk om een ontvoering door een ouder of familielid zonder
ouderlijk gezag. In 2 op 3 dossiers was het kind jonger dan 10 jaar.

Ongedefinieerde en andere verdwijningen: afname van bijna 25%
Indien er bij de opening van een verdwijningsdossier onvoldoende
informatie is over de aard van de verdwijning, wordt dit door Child Focus
als een ongedefinieerde verdwijning geregistreerd. Deze dossiers zijn
initieel altijd onrustwekkend omdat het onduidelijk is of de minderjarige verdween als gevolg van een kwaadwillig opzet, een ongeluk, een
vrijwillig vertrek, een verdwaling of zelfdoding.
In 2020 opende Child Focus 79 dossiers van ongedefinieerde verdwijningen.
Het gaat om bijna 25% minder dossiers ten opzichte van vorig jaar. De
daling is te wijten aan de maatregelen gelinkt aan de

coronacrisis, waarbij mensen moesten thuisblijven. Het ging in deze
dossiers om 52 onrustwekkende verdwijningen van een jongvolwassene
(misverstanden, vrijwillige verdwijningen, ongeval), 14 verdwijningen van
meestal jonge kinderen (verdwaald, misverstanden) en 6 verdwijningen
van een volwassen persoon met een beperkte zelfredzaamheid die onder
persoonlijke bewindvoering staat. In 7 dossiers betrof het een niet respecteren van een verblijfsregeling met een onrustwekkend element.
We konden bijna 90% van deze dossiers afsluiten. Er werden helaas 4
jongvolwassenen levenloos teruggevonden.

Vermiste niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV)
Child Focus maakt zich al jaren zorgen om het grote aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die na korte of langere tijd weer zonder spoor verdwijnen. Het gaat om kwetsbare jongeren
die vaak een traumatische voorgeschiedenis hebben, in een onzekere verblijfssituatie verkeren,
een gezinsomkadering missen en een grote nood hebben aan psychologische ondersteuning en
praktische begeleiding. Ze lopen een groot risico om slachtoffer te worden van mensenhandel en
diverse vormen van (seksuele of economische) uitbuiting.
Het aantal kinderen waarvan men het spoor bijster is, is moeilijk in te schatten. Child Focus wordt
niet altijd op de hoogte gebracht van de verdwijning van NBMV. De Dienst Voogdij registreert
jaarlijks een veelvoud van het aantal verdwijningen dat bij Child Focus wordt gemeld. In tegenstelling tot andere verdwijningen zijn er, wanneer het gaat om vermiste NBMV, geen ongeruste ouders
in België die de melding van verdwijning aan Child Focus overmaken. Voor deze meldingen is Child
Focus afhankelijk van de politie, de voorziening waar het kind verbleef of zijn voogd.
In 2020 behandelde Child Focus 359 dossiers van vermiste NBMV waarvan 99 nieuwe meldingen.
In 2019 ging het om 318 dossiers in behandeling en 113 nieuwe dossiers. De oorzaak van het
stijgende aantal openstaande dossiers is dat het, in tegenstelling tot bij de meeste andere
verdwijningen, veel moeilijker is om deze kinderen terug te vinden. Slechts 1 op 5 behandelde
dossiers kon worden gesloten. Sommige dossiers blijven jarenlang openstaan en hoe langer een
dossier openstaat hoe kleiner de kans dat de verdwijning wordt opgelost. Child Focus zal uit
principe ook nooit een dossier afsluiten wanneer er geen nieuws is, ook niet wanneer het kind
ondertussen meerderjarig is.

Leeftijd van de NBMV
verdwenen in 2020
18 %
20%

57 %

25 %
31%

49%

< 13 jaar
13-15 jaar
16-17 jaar

Van de 99 nieuwe dossiers was 4 op 5 van de betrokken NBMV een jongen. Bijna 30% was
afkomstig uit Marokko.
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SEKSUEEL
UITGEBUITE
KINDEREN
Child Focus heeft in 2020 2.173 dossiers
over seksuele uitbuiting behandeld,
met name 2.056 nieuwe meldingen via
stopchildporno.be en 66 nieuwe dossiers
met betrekking tot andere vormen van
seksuele uitbuiting zoals in de prostitutie.
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“

Tienerpooiers beschouwen meisjes
niet als menselijke wezens die
kunnen lijden. Ze beschouwen
meisjes als contracten, als een
manier om snel geld te verdienen.
Tienerpooiers maken gebruik van
de mythe van de prins op het witte
paard en herkennen de emotionele
gebreken in hun potentiële prooi:
geïsoleerde jonge meisjes met een
laag zelfbeeld. Ze weten dat ze zich
niet moeten richten op een meisje
dat zich te goed voelt of dat te
zelfzeker is.
Maïté, slachtoffer van tienerpooiers

15

De seksuele uitbuiting van minderjarigen in de
prostitutie: ondanks de coronamaatregelen een
opvallende stijging merkbaar
In België blijft de seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie een verborgen en complex
fenomeen dat vaak niet gemeld of opgespoord wordt. Ondanks de vergaande coronamaatregelen
en beperkte bewegingsvrijheid opende Child Focus in 2020, 66 dossiers van deze vorm van seksuele
uitbuiting (51 in 2019). Bovendien werkten onze consulenten nog verder in 46 niet-afgesloten dossiers
van de afgelopen jaren. Je zou denken dat het fenomeen tijdens de lockdown, waar iedereen moest
thuisblijven, zou verminderen, maar het tegendeel is waar. Deze cijfers zijn bovendien niet volledig
omdat veel gevallen niet werden gemeld. Jongeren die thuis "opgesloten" zaten, konden immers niet
praten over hun probleem met een opvoeder, een mentor of een vertrouwenspersoon op hun school.
In de meeste gevallen waren de slachtoffers tussen 14 en 17 jaar oud, maar er werden ook 8
(mogelijke) slachtoffers van 13 jaar aangemeld en één dossier waarbij kinderen van 8 tot 10 jaar
seksueel uitgebuit werden met toestemming van hun ouders. Verder hadden 5 slachtoffers bij de
aanmelding van het dossier reeds de meerderjarigheid bereikt, maar vonden de feiten voordien plaats.
Op 1 dossier na betrof het steeds meisjes en in 30% van de dossiers verbleef de minderjarige in een
jeugdvoorziening. In 21 gevallen kon er ook een link gelegd worden met een (herhaaldelijke) wegloopproblematiek, wat deze jongeren uiterst kwetsbaar maakt en waar andere personen maar al te graag
misbruik van maken.

De tienerpooierproblematiek: een nationaal én internationaal fenomeen

Het is één van de welgekende tactieken van tienerpooiers, mensenhandelaars die kwetsbare tieners
aan zich binden (met fysieke of psychische dwang) om ze vervolgens seksueel uit te buiten in de
prostitutie. Ze zien kwetsbare jongeren als gemakkelijke prooien en speelden een rol in 45 van de 66
dossiers. Ook de cijfers van 2020 bevestigen dat het niet enkel een Vlaams fenomeen is. Zo namen
we ook kennis van dossiers in Brussel en Luik en dossiers met een internationale link met Frankrijk of
Nederland. Anderzijds is ook deze lijst onvolledig, want Child Focus ontving vaak geen informatie over
de verblijfplaats en/of plaats van uitbuiting. Bovendien blijven deze meldingen slechts het topje van
de ijsberg.
De detectie van slachtoffers blijft dé grootste uitdaging. Enerzijds omdat het ronselen en benaderen
van potentiële slachtoffers (hawking en grooming), alsook het aanbieden van minderjarigen grotendeels online plaatsvindt. Anderzijds is hier ook een link met de problematische zelfidentificatie van de
slachtoffers zelf. Slachtoffers doen in de praktijk zelden zelf een melding. Dat weerspiegelen ook de
cijfers, waarbij de aanmeldingen voornamelijk door de hulpverlening (38%), de ouders (22%) en politie
(20%) geschiedden1. Slechts in 2 dossiers nam het slachtoffer zelf met ons contact op. Het onderzoek
dat Child Focus voerde naar het fenomeen in Brussel maakte duidelijk dat tienerpooiers ook slachtoffers
maken in welgestelde gezinnen en dat daders zich ook situeren in stadsbendes, die naast hun normale
illegale praktijken (zoals drug- en wapenhandel) minderjarigen seksueel uitbuiten.

Scholen en andere kennissen of personen stonden garant voor 15,5% van de meldingen.

1
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Dossiers slachtoffers van tienerpooiers
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Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen: een
pijnlijke stijging van het aantal meldingen
Sinds 6 juli 2017 ontvangt en analyseert Child Focus de meldingen van vermoedelijke seksuele misbruikbeelden van minderjarigen, via het burgerlijk meldpunt ‘Stopchildporno.be’. Wanneer het effectief gaat
om beelden van seksueel misbruik van minderjarigen op Belgische websites, maken onze medewerkers ze
onmiddellijk over aan de Federale Politie. Staan de beelden op buitenlandse sites, dan worden ze overgemaakt
aan de zusterorganisatie van het betrokken land via het netwerk INHOPE, dat de 47 burgerlijke meldpunten die
wereldwijd actief zijn, groepeert. Het doel is een arrestatie van de daders, identificatie van de slachtoffers en
onmiddellijke verwijdering van de beelden en omstreden websites overal ter wereld.
In 2020 ontving Child Focus 2056 meldingen van vermoedelijke seksuele misbruikbeelden van minderjarigen.
Van de 2056 achtte Child Focus 376 meldingen illegaal. Naast materiaal van ‘echte’ kinderen, stellen we ook
vast dat er vaker virtueel geproduceerd materiaal circuleert dat daarnaast ook realistischer wordt. De technologieën maken het dus mogelijk om video's te maken die des te schokkender zijn met virtuele kinderen.
Bovendien zijn deze cijfers slechts het topje van de ijsberg. De versleuteling en privacy instellingen van
online berichten op sociale media, alsook het ‘dark web’ maken het niet eenvoudig om illegaal beeldmateriaal op te sporen en te melden. Hierdoor blijven veel slachtoffers in de kou en worden daders niet vervolgd.
Aangezien 2/3 van het illegaal materiaal in de wereld gehost wordt in Europa, blijft Child Focus zich verder
inzetten samen haar partners en sturen we aan op een sterke Europese wetgeving tegen online seksueel
misbruik en seksuele uitbuiting van minderjarigen.

17

ONLINE VEILIGHEID
Ons gratis noodnummer, 116 000, is ook een
hulplijn voor vragen of problemen gelinkt aan de
online veiligheid van minderjarigen. Iedereen kan
er terecht voor vragen of problemen die gelinkt zijn
aan de online veiligheid van minderjarigen. Zowel
volwassenen als jongeren kunnen ons bellen.

18
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Je bent de enige die echt de tijd heeft genomen om naar me te
luisteren, om alles op een rijtje te zetten, om dingen recht te zetten,
en die echt beschikbaar was. Ik wil je bedanken. Gisteren wist ik
niet wat ik moest doen en ik voelde me gesteund. Het was als een
geschenk uit de hemel.
Anonieme getuigenis van een mama wiens dochter een intieme/seksuele ontmoeting had met een jonge
onbekende op het internet.
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Een overspoelde noodlijn
eSafety, vrij vertaald ‘online veiligheid’ vormt een belangrijke
pijler binnen de werking van Child Focus. We fungeren dan
ook als hulplijn wanneer iemand - jong of oud - vragen heeft
over veilig internetgebruik bij minderjarigen. Child Focus heeft
een team van gespecialiseerde consulenten die bijstaan met
raad en daad en samen actief meezoeken naar een oplossing.
In 2020 heeft Child Focus 465 dossiers geopend over online
veiligheid. Dit is een gigantische stijging van 65% in vergelijking met 2019, toen ging het over 276 dossiers. In 81%
van de gevallen ging het over de mogelijke aantasting van
de seksuele integriteit van minderjarigen. Wanneer we op
deze cijfers inzoomen, zien we dat het gaat over grooming (58
dossiers), grensoverschrijdende sexting (135 dossiers), sextortion (101 dossiers) en seksuele intimidatie (43 dossiers).

Grooming: nog steeds
gangbaar
Child Focus opende in 2020 58 dossiers met betrekking
tot grooming. Grooming staat voor het proces waarbij een
volwassene doelbewust minderjarigen benadert, met een
seksueel doeleinde. Dat seksueel doel kan variëren: het kan
gaan over een afspraak om effectief tot seksueel misbruik
over te gaan, maar in sommige gevallen blijft het bij seksueel
getinte gesprekken of de uitwisseling van beeldmateriaal.
Of de groomer al dan niet slaagt in zijn opzet maakt niet uit,
het gaat sowieso over een ernstig strafbaar feit. Het grootste
deel van de slachtoffers waren meisjes en op 1 dossier na
was elk slachtoffer jonger dan 16 jaar.

Grensoverschrijdende sexting:
vaak misbruik van vertrouwen
Een pikante foto sturen naar je lief? Moet kunnen! Op zich is
er eigenlijk niets mis met sexting, zolang het maar gebeurt
zonder dwang en de juiste afspraken gemaakt worden. Maar
in sommige gevallen loopt het mis. En wanneer het misloopt,
loopt het grondig mis en spreken we van grensoverschrijdende sexting. In 2020 opende Child Focus 135 dossiers met
betrekking tot grensoverschrijdende sexting (98 in 2019).
Child Focus speelt hier als hulplijn zeker een rol en heeft
bevoorrechte contacten met de meeste belangrijke sociale
netwerksites zoals Facebook (en dus ook Instagram en
Whatsapp), Google (en dus ook Youtube), Twitter, TikTok en
Snapchat, waardoor we als trusted flaggers heel snel kunnen
tussenkomen en er sneller voor zorgen dat bepaalde beelden
offline gehaald worden. Ook in 2020 deden we hier meerdere
malen met succes beroep op.

Sextortion: seksuele afpersing
alomtegenwoordig
‘Sextortion’ is Engels voor sexual extortion, ofwel seksuele
afpersing. Bij sextortion worden jongeren verleid om naaktfoto’s of filmpjes van zichzelf door te sturen. Nadien komt de
aap uit de mouw en blijkt het niet te gaan over een romantisch gesprekje, maar wordt de jongere in kwestie afgeperst
met deze pas uitgewisselde beelden. Maken ze geen geld
over of sturen ze geen nieuwe beelden, dan dreigen de daders
ermee de beelden door te sturen naar vrienden of familie.
Het aantal meldingen van dit fenomeen nam opnieuw enorm
toe, met 101 meldingen tegenover 55 in 2019 & 46 in 2018.
In ongeveer de helft van de gevallen ging het over financiële
afpersing. In de overige dossiers wilden de daders extra
beeldmateriaal. De slachtoffers van sextortion zijn vaak
jongens tussen 14 en 16 jaar, maar het kan zeker ook meisjes
overkomen.
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PREVENTIE: MEER DAN
Preventie is een belangrijke pijler binnen de werking van Child Focus.
Via tools, sensibiliseringscampagnes en vormingen voor allerlei
doelgroepen willen we de verdwijning en seksuele uitbuiting van
minderjarigen voorkomen. In een uitdagend coronajaar was dit meer
dan ooit broodnodig…
De Child Focus Academy biedt 10 opleidingsmodules aan over
preventie, gericht op jongeren, ouders en professionals. Ongeveer 18
opleiders en 60 vrijwillige animatoren zetten zich het hele jaar in. Door
de maatregelen in 2020 gingen we jammer genoeg niet zo vaak op pad,
maar door de snelle overschakeling naar digitale toepassingen konden
we onze preventieboodschap toch op grote schaal verspreiden.
Zo kregen toch bijna 6.110 kinderen van 10 tot 12 jaar in 298 sessies
op school bezoek van onze vrijwillige animatoren, die de belangrijkste

thema's van onze Stichting besproken via het didactische detectivespel “Dossier 116 000”.
Samen met onze partners, de Gezinsbond en la Ligue des Familles,
stapten we voor de 'veilig online' vormingen over naar video-opnames
en webinars, waarmee we niet minder dan 7.000 ouders bereikten.
Dat is zelfs meer dan in een niet-coronajaar! Ook voor leerkrachten
en andere professionals richtten we ons op digitale ondersteuning op
afstand. Meer dan 450 professionals ontvingen zo meer informatie
en concreet materiaal om minderjarigen bij te staan in hun online
ontdekkingstocht.
Met het iCoach-programma kunnen politieagenten en preventiemedewerkers van gemeenten een gepaste toelichting geven in scholen
over veilig internetten. In 2020 groeide ons netwerk tot 146 iCoachers.

EEN INTERNATIONALE STUDIEDAG

Sexting en gender
Child Focus organiseerde, in samenwerking met partners, een “Betternet Lab over genderstereotiep gedrag online”
voor professionals. Op deze druk bijgewoonde internationale studiedag stelden we ons luidop de vraag hoe genderstereotiep gedrag en ideeën een rol spelen in de manier waarop jongeren omgaan met bijvoorbeeld sexting.

Januari
E-SAFETY

Meer en meer betrokkenheid

Februari
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Elk jaar vieren we op de tweede dinsdag van februari Safer Internet Day : een internationale dag waarop iedereen
even stilstaat bij welke rol hij kan spelen om van het internet een nog veiligere plek te maken voor kinderen en
jongeren. Als coördinator van het Belgian Safer Internet Centre lanceerde Child Focus samen met haar partners de
campagne “Samen voor een beter internet” waarbij iedereen online zijn engagement kon uitspreken. De campagne
was een succes.

OOIT BROODNODIG
CAMPAGNE

#nooitalleeninuwkot

April

In april bleven de schooldeuren dicht. Samen met onze partners op het terrein maakte Child Focus zich grote zorgen
over die kinderen en jongeren voor wie thuis zitten niet zo veilig of evident is. Daarom namen we het initiatief om
samen met onze partners een campagne op poten te zetten voor minderjarigen. Met #nooitalleeninuwkot richtten
een hele hoop Vlaamse hulporganisaties zich tot kinderen en jongeren: voel je je niet goed of zit je met iets, praat
erover met Awel, ze zijn er om naar je te luisteren en verwijzen indien nodig door naar andere hulplijnen. Dankzij een
sterk campagneconcept ontwikkeld door het communicatiebureau Wunderman Thompson en verspreid via sociale
media vonden veel kinderen en jongeren de weg naar hulp of een luisterend oor.

CAMPAGNE

“Zolang we blijven zoeken, zijn vermiste kinderen nog
bij ons”
In een tv- en radiospot werden kijkers en luisteraars meegenomen in de herinneringen van ouders aan hun
vermiste kinderen. Door te focussen op hun gemis en hun herinneringen, wilden we mensen het emotionele
verhaal achter de vaak nuchtere opsporingsberichten tonen.

Mei

PREVENTIE SLACHTOFFERSCHAP VAN TIENERPOOIERS

Onderzoek in Brussel

Juni

In navolging van het onderzoek naar slachtoffers van tienerpooiers in Vlaanderen (2015) voerde Child Focus in
2019 en 2020 in opdracht van equal.brussels een gelijkaardig exploratief onderzoek in Brussel. Deze studie heeft
verrassende resultaten opgeleverd en duidelijk gemaakt dat de huidige aanpak van deze problematiek en de
ingezette middelen om het te bestrijden ontoereikend zijn.
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VERDWIJNINGEN

Lancering van een app

Augustus

Technologie staat niet stil en ook in de zoektocht naar vermiste kinderen is het belangrijk om nieuwe en innovatieve technologieën in te zetten om nog efficiënter te werken. Op 30 augustus lanceerde Child Focus daarom de
applicatie ChildRescue waarmee iedereen een steentje kan bijdragen om snel vermiste kinderen terug te vinden.
Je krijgt een melding als in jouw buurt een kind vermist is. Heb je informatie over het kind? Dan kan je die via de
applicatie doorsturen naar Child Focus. ChildRescue is het resultaat van meer dan 2 jaar denk- en ontwikkelingswerk en was van bij het begin een succes. Inmiddels downloadden maar liefst 17.000 personen de applicatie.

PREVENTIE IN SCHOLEN

Internet Safe&Fun vierde zijn 10e verjaardag
Internet Safe & Fun vierde dit jaar haar jubileum : voor het 10e jaar op rij trokken we samen met bedrijven naar
kinderen uit het 5e en 6e leerjaar om hen bewust te maken van het belang van een veiliger gebruik van het internet
en sociale media. Dit jaar verwelkomden we Sopra Steria dat naast Proximus, Microsoft, ING en Xylos, meestapte
in het “Internet Safe & Fun”-preventieprogramma.

September
BEMIDDELING

Laten we luisteren naar het kind, het verdient om
gehoord te worden om gehoord te worden

Oktober

Een internationale kinderontvoering door een ouder is vaak een uit de hand gelopen conflict tussen ouders waarin
kinderen meegesleurd worden, vaak met zeer lange juridische procedures tot gevolg. Kinderen willen dat ouders
zelf oplossingen zoeken voor hun conflicten na een scheiding. Ze geloven dat bemiddeling hierbij kan helpen.
Met de #HearMeOut stickercampagne van Child Focus, in samenwerking met Missing Children Europe, vroeg de
Belgische jeugd aan hun ouders om aan onderlinge akkoorden te werken, wanneer ze uit elkaar gaan.
De boodschap aan ouders in heel Europa was heel duidelijk: stel het belang van jullie kinderen centraal en laat
jullie niet leiden door het onderliggende conflict.
SENSIBILISERINGSCAMPAGNE

#catsforkids

November
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Iedereen weet dat er online veel foto’s van schattige katten gedeeld worden. En toch worden er maar liefst 78
keer meer seksuele misbruikbeelden van minderjarigen gedeeld. Ter gelegenheid van 18 november, de Europese
Dag voor de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Seksueel Misbruik, lanceerden we de
sensibiliseringscampagne #catsforkids, met de oproep om een foto van jouw kat te delen en misbruikbeelden te
melden via stopchildporno.be.

Technologie ingezet voor langdurig vermiste kinderen

November

België - Denemarken, de terugwedstrijd van de UEFA Nations League, vond omwille van de Covid-19-maatregelen
plaats in het lege stadion van Oud-Heverlee Leuven (OHL). Zonder fans. Een gevoel van gemis bij de nationale
voetbalploeg. Maar niets in vergelijking met wat de ouders van Théo Hayez meemaken. Sinds de verdwijning van
hun zoon is er nog geen enkel geldig spoor gevonden. Daarom deden we samen met de ouders van Théo en in
samenwerking met het parket en de politie een bijzondere oproep. De lege tribunes werden tijdens één wedstrijdhelft gevuld met een digitale tifo. Via video mapping technology leek het alsof de fans aan de overkant een bordje
in de lucht hielden. Samen vormden deze pixels de foto van de vermiste Théo. Zijn foto werd op deze manier
getoond aan alle kijkers in België en in het buitenland.

E-SAFETY

Een platform door en voor jongeren

November

Jongeren spenderen heel wat tijd online. Ze beleven er leuke en minder leuke ervaringen. Maar als het eens fout
loopt, zoeken ze weinig naar hulp. Of eerder, weinig hulp van volwassenen. Ze richten zich vooral tot hun leeftijdsgenoten. Om jongeren hierin te erkennen en nog beter te ondersteunen, lanceerde Child Focus, met de steun van
Molengeek, Google en Test Aankoop, www.cybersquad.be: een online community door en voor jongeren. CyberSquad
is een uitwisselingsplek waar jongeren antwoorden en hulp kunnen zoeken en bieden voor hun zorgen online.

VERDWIJNING

Eerbetoon aan families
We hebben het hele jaar door eerbetoon gebracht aan families waarvan kinderen al jaren vermist zijn. In
tegenstelling tot de politie en justitie, houden we deze dossiers open. We blijven getuigenissen oproepen en de
families steunen in hun verzoeken. Enerzijds laten we de ouders zien dat we hun kind niet vergeten, en anderzijds
dat zelfs bij zeer langdurige verdwijningen een resultaat mogelijk is.

Januari-December
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WELKOM AAN ONZE 35 NIEUWE
Het jaar 2020 had een dynamisch jaar
moeten worden met een drukke agenda aan
activiteiten. Met de komst van het covid-19
werden evenementen, stands en vormingen
vanaf maart opgeschort. Child Focus bleef
uiteraard 100% operationeel, net als de meer
dan 500 vrijwilligers die niet bij de pakken
bleven zitten. Ze zijn verdergegaan
met de verspreiding van opsporingsberichten
van kinderen bij onrustwekkende verdwijningen.

Beschikbaar in alle
omstandigheden
Ondanks de lockdown en het besmettingsgevaar
konden we rekenen op onze trouwe vrijwilligers
die solidair bleven en klaarstonden om affiches en
vignetten uit te delen in geval van een onrustwekkende verdwijning. Om hun veiligheid te
garanderen, hebben we hen mondmaskers geleverd
en hen enkel opgeroepen in geval van absolute nood
of wanneer de verspreiding van affiches of vignetten
niet kon worden vermeden. Deze solidariteit, zelfs
in tijden van crisis, is van onschatbare waarde!
Bij de verschillende publicatiecampagnes die in
2020 in het hele land plaatsvonden, werden de
vrijwilligers niet minder dan 41 keer opgeroepen.
Ze haalden ook de affiches en vignetten weg, bij de
terugkeer van het kind.
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Doe mee!

VRIJWILLIGERS!

535

vrijwilligers

BEDANKT

0800 95 5 95

Deelname aan preventieen sensibiliseringscampagnes
We konden ook rekenen op onze vrijwilligers om de verschillende preventie- en sensibiliseringscampagnes,
gelanceerd in 2020, te ondersteunen. Ze werden met succes gemobiliseerd voor de lancering van de nieuwe ChildRescue-applicatie in augustus en waren talrijk om de #catsforkids-campagne in november te verspreiden.

Het vrijwilligerswerk
verandert
Het team Solidarity van Child Focus maakte van deze
periode gebruik om het vrijwilligerswerk binnen Child
Focus te heroverwegen en verbeteren. Het doel is te
moderniseren, te verbeteren en tegemoet te komen
aan de behoeften en verwachtingen van onze vrijwilligers, rekening houdend met de veranderingen in de
maatschappij waarin we leven. De hoofdlijnen van dit
nieuwe vrijwilligerswerk werden in 2020 geschreven
en zullen in 2021 in de praktijk worden gebracht.

De gezondheidscrisis heeft nieuwe
roepingen meegebracht
De gezondheidscrisis had ook een positief effect: bij veel burgers is de
vrijwilligersziel wakker geschoten. Het aantal aanvragen van kandidaat
vrijwilligers, die zich willen inzetten voor Child Focus, is gegroeid.
Tijdens de zomermaanden organiseerden we online opleidingssessies
om kandidaten te informeren over het vrijwilligerswerk “Affichage”.
Dankzij deze digitale informatiesessies konden we in 2020 35 nieuwe
vrijwilligers inschrijven.
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BALANS OP
Vaste Activa (netto)

31/12/20

31/12/19

66.805,89

4.411,61

Grootboek

Immateriële vaste activa
Inrichting gebouw en Installatie

21
22/3

Meubilair en materiaal

24

Borgtochten

28

TOTAAL

-

-

236.522,75

320.035,70

111,33

111,33

303.439,97

324.558,64
258.633,36

Vlottende Activa
Handelsvorderingen

40

434.078,96

Andere vorderingen

41

214.880,22

35.216,58

50/3

5.630.517,05

5.356.962,79

Liquide middelen

54/8

697.328,67

755.117,73

Over te dragen kosten en Verkregen opbrengsten

490/1

25.158,77

64.680,04

TOTAAL

7.001.963,67

6.470.610,50

TOTAAL ACTIVA

7.305.403,64

6.795.169,14

1.810.699,85

Geldbeleggingen

Eigen Vermogen
Fondsen van de vereniging

10

1.810.699,85

Fonds bestemd voor Investeringen

13

233.658,48

301.442,63

Fonds bestemd voor Sociaal passief

13

1.924.054,22

1.746.076,22

Fonds bestemd voor Innovatie en ontwikkeling

13

50.000,00

50.000,00

Fonds bestemd voor Fondsenwerving

13

115.000,00

115.000,00

Overgedragen resultaat

14

1.042.660,68

1.141.568,58

Kapitaalsubsidies

15

TOTAAL
Voorzieningen voor risico's en lasten

160/5

6.607,26

6.607,26

5.182.680,49

5.171.394,54

90.185,33

52.303,33

Schulden

28

Voorschotten Actiris

17

9.851,64

9.851,64

Handelsschulden

44

536.451,96

205.183,49

Belastingen

450/3

175.759,96

176.193,64

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

129.047,58

92.074,25

Provisie vakantiegelden

456

380.285,90

317.035,41

Overige schulden

48

441.755,08

681.784,15

Toe te rekenen kosten

492

-

147,97

Over te dragen opbrengsten

493

359.385,70

89.200,72

TOTAAL

2.032.537,82

1.571.471,27

TOTAAL PASSIVA

7.305.403,64

6.795.169,14

RESULTATENREKENING
Opbrengsten

31/12/20

31/12/19
1.654.414,83

Grootboek

Subsidies

73

1.932.684,67

Schenkingen in natura

73

713.899,57

715.320,77

Geldschenkingen

73

3.430.039,36

3.136.210,14

Andere Opbrengsten

74

TOTAAL

279.681,28

98.251,57

6.356.304,88

5.604.197,31

Uitgaven
Lokalen

61

250.109,48

258.581,01

Verplaatsingen

61

63.357,56

117.622,43

Briefwisseling en telefonie

61

130.104,53

130.368,60

Materiaal en uitrusting

61

136.643,15

61.673,71

Voedsel & Drank

61

9.193,29

25.631,20

Documentatie

61

-

29.766,12

Publicaties en Informatiecampagnes

61

586.071,20

477.310,28

Honoraria

61

1.405.580,47

1.151.870,98

Gerichte financiële hulp

61

55.146,58

74.122,86

Lonen / Sociale Lasten

62

3.428.051,89

3.190.812,48

Afschrijvingen

630/41

165.447,67

137.624,95

Dotatie / Bestedingen Voorzieningen voor risico's en lasten

636

41.252,61

-76.699,77

Andere Kosten

64

38.149,74

54.935,84

6.309.108,17

5.633.620,69

75

5.932,87

78.368,54

Financiële Kosten

65/7

40.218,00

10.810,73

Netto Uitzonderlijke Opbrengsten (Lasten)

76/66

174,46

-520,76

1.799,57

126,98

11.286,47

37.486,69

TOTAAL
Financiële Opbrengsten

Belastingen
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Winst (verlies) van het boekjaar vóór onttrekkingen en bestemmingen

31/12/20

31/12/19

1.141.568,58

1.080.495,56

11.286,47

37.486,69

67.784,15

102.526,33

-177.978,52

-78.940,00

Fonds bestemd voor innovatie en ontwikkeling

-

-

Fonds bestemd voor fondsenwerving

-

-

1.042.660,68

1.141.568,58

Beslissingen genomen door de R. v. b. tijdens de vergadering van 26 maart 2021
Overgedragen resultaat van vorig boekjaar
1. Resultaat van het boekjaar
2. Netto Onttrekkingen en Netto Bestemmingen
Fonds bestemd voor investeringen
Fonds bestemd voor sociaal passief

Resultaat over te dragen

29

FINANCIERING
Bovenop de subsidie van de federale regering, door middel
van een dotatie van de Nationale Loterij, ontvangen we
andere subsidies en hulp vanuit het Brussels Gewest, het
Vlaams Gewest, verschillende provincies en gemeenten,
maar ook de Europese Commissie via de financiering van
meerdere projecten.
Child Focus ontvangt schenkingen van bedrijven in speciën
of in natura. De voornaamste schenking komt van de
Koning Boudewijnstichting. Ook tal van ondernemingen
van verschillende grootte zijn geprivilegieerde partners van
onze activiteiten en concrete projecten, via een financiële
tussenkomst, de aankoop van producten en benodigdheden
via de firma Buy Aid, of de organisatie van tombola’s. De
giften in natura betreffen de terbeschikkingstelling van
kantoren en van materiaal, of het kosteloos gebruik van
diensten.
Zoals elk jaar heeft het grote publiek Child Focus gesteund
door punctuele of terugkerende schenkingen, de aankoop
van “branded” producten, maar ook door middel van meer
specifieke operaties en evenementen en nalatenschappen.
In 2020 heeft Child Focus het aantal van 26.333 actieve
schenkers bereikt die een fiscaal attest hebben ontvangen.
Deze schenkingen laten ons toe om onze missies inzake
verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen verder
te zetten, en tegelijkertijd gratis hulp aan te bieden aan de
ouders en naasten.
Hartelijk dank!

Bronnen van inkomsten 2020

Schenkingen in natura
bedrijven
11%

Nationale Loterij
21%

Bedrijven
7%
Nalatenschappen
6%
Andere schenkingen
grote publiek
3%

Totaal

Andere openbare
subsidies 3%

6,4 miljoen
EUR

Koning
Boudewijnstichting 2%
Projectsubsidies
Europese Commissie
7%

Recurrente schenkingen
grote publiek
40%

Uitgaven 2020

Behandeling dossiers
van verdwijning en
seksuele uitbuiting
19%

Expertise center lobbying
4%

Beheer vrijwilligersnetwerk en affichage
4%
Hotline 116000
8%

Preventie
opleidingen
16%

Totaal

6,4 miljoen
EUR

Communicatie
sensibilisering
fondsenwerving
36%

Algemene kosten*
13%

*Sommige delen van de algemene kosten werden over verschillende afdelingen
verdeeld volgens een eenvoudige verdeelsleutel. Gezien hun concreet operationeel werk,
hebben de kosten van de Algemene Directie, de loonkosten van de informatici, van de
medewerkster verantwoordelijk voor de projectadministratie en de afschrijvingen deze
toewijzing ondergaan in de hierboven vermelde grafiek.
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Financiële partners:

♥ Deze hartspartners zijn ons al meer dan 5 jaar trouw.

Overheden

Gold Partners (tussen € 50 000 en € 125 000)
Europese Commissie

Federale overheid
 egering van het Brussels
R
Hoofdstedelijk Gewest
FOD Binnenlandse Zaken
Vlaamse Gemeenschap

Bronze Partners (€ 5 000 tot € 10 000)
Absolutely Fabl

Buy Aid ♥

Aramark
C&A Foundation
Bahlsen

Silver Partners (tussen € 25 000 en € 50 000)

Cera

Allen & Overy ♥

Exact

Nationale Bank van België ♥

Fondation Peterbroek

bpost

Platinum Partners (> € 125 000)
Nationale Loterij ♥
Koning Boudewijnstichting ♥

Henkel ♥

Carrefour ♥

Plaza Hotel

Charlier brabo group
Hudson
Desdalex Advocaten ♥
Legrand Group Belgium NV
D’Ieteren ♥

Google
MolenGeek
Mutas ♥
Proximus ♥

Multimag ♥

Essity

Nestlé ♥

KBC ♥

PPG

Kimberly-Clark ♥

Ricoh Belgium ♥

Microsoft ♥

Royal Sporting Club Anderlecht

Pietercil
Wunderman Thompson ♥

Procter & Gamble

Legal Services

Smart Pro

www.smartpro.be

Mediacom ♥

Savencia

Sodexo Pass

Affichagepartners:
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Child Focus
Stichting van openbaar nut
Houba de Strooperlaan 292
(Proximus-gebouw)
1020 Brussel - België
Tel.: +32 (2) 475 44 11 - Fax: +32 (2) 475 44 01
Gratis noodnummer:
116 000 (24 uur op 24)
Noodnummer vanuit het buitenland:
+32 2 475 44 99 (24 uur op 24) betalend
www.childfocus.be
www.childalert.be
www.stopchildporno.be
www.stoptienerpooiers.be
www.sexting.be

© Fotografie: Layla Aerts

www.clicksafe.be

Rekeningnummer:
BE 19 3101 2229 9912
Giften vanaf 40 euro per kalenderjaar zijn fiscaal aftrekbaar.

