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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 het internetgebruik door
minderjarigen.
Mensen die online op seksuele misbruikbeelden van minderjarigen
botsen, kunnen dit eventueel anoniem melden via ons burgerlijk meldpunt
stopchildporno.be.
Overheidssubsidies dekten in 2021, via de Nationale Loterij, 19 % van de
financiële behoeften van Child Focus. Onze organisatie beschikt niet over
andere structurele publieke financiering. Ondernemingen en het grote
publiek zorgen voor de rest van de nodige financiële middelen.
*

tot en met 24 jaar

Child Focus is lid van:
• Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS)
• 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
De afgelopen twee jaar kleurde de
barometer rood voor onze jongeren.

De cijfers van onze noodlijn zijn onze beste barometer. Ze geven
tendensen op korte en lange termijn aan en zijn ook een aanwijzing
voor de mentale gezondheidstoestand van de samenleving. We merken
dat de geestelijke gezondheid van jongeren ernstig is ondermijnd door
de Covid-19 pandemie. In 2020 werden ze voor lange periodes letterlijk
afgesneden van de buitenwereld, van hun leeftijdsgenoten en van
hun vertrouwenspersonen. Tijdens de harde lockdowns werden ze als
het ware opgesloten thuis of in de voorziening waarin ze verbleven
en konden nergens naartoe. We zagen toen het aantal weglopers
logischerwijze ook dalen. Maar eigenlijk haperde onze barometer toen.
Hij bleef even hangen… Want net nadien, samen met de versoepelingen, zagen we deze cijfers plotseling weer drastisch stijgen. In
2021 registreerde Child Focus een stijging van maar liefst 21% van het
aantal nieuwe wegloopdossiers. Dat waren er 867, of bijna 3 per dag.
Achter deze cijfers schuilen schrijnende verhalen van kinderen en
jongeren die vluchten of weglopen van een situatie, zonder te weten
waar ze naartoe gaan. Zolang ze maar weg zijn. Psychologisch en
mentaal zitten ze erdoor. Ze slagen er niet meer in om connecties te
vinden met hun naasten. In vele gevallen zijn ze zelfs slachtoffer van
geweld of misbruik, verschijnselen die de Covid-19 crisis alleen maar
verergerde.
We zagen ook twee jaar na elkaar een explosie in de cijfers van
seksuele uitbuiting. De toename lag voornamelijk in het aantal
meldingen van seksuele misbruikbeelden van kinderen (+50% in 2020

Heidi De Pauw
Algemeen directeur

François Cornelis
Voorzitter Raad
van Bestuur

en 2021 ten opzichte van 2019) en in de dossiers van online aantasting
van de seksuele integriteit van jongeren, zoals grooming, sextortion en
grensoverschrijdende sexting.
Het beste antwoord dat we hierop konden geven, was de succesvolle
lancering van ons “Max”-project in maart 2021: de ambitie dat elk kind
tussen 10 en 12 jaar een vertrouwenspersoon, een Max, kan kiezen.
We zullen op termijn jaarlijks zo’n 125.000 kinderen bereiken via
workshops in scholen, concreet materiaal en rechtstreekse communicatie. Max is een universeel preventieproject. Alle kinderen hebben
het recht om op te groeien en zich te ontwikkelen in een wereld waarin
ze alle kansen kunnen benutten en waarin hun rechten beschermd
worden. Eén van deze rechten is “gehoord worden”, waarvoor ze een
referentie- en vertrouwenspersoon nodig hebben. Kwetsbare kinderen
hebben er het meeste nood aan en mogen niet alleen blijven zitten met
hun problemen.
In naam van Child Focus en alle kinderen en hun naasten die we dit
jaar hebben kunnen helpen, willen we u nogmaals bedanken voor uw
continue steun, want meer dan ooit bleek onze missie uiterst zinvol.
Ook willen we onze 67 medewerkers en 490 vrijwilligers ontzettend
bedanken om dag in dag uit hun energie, vaardigheden en idealen ter
beschikking te stellen van kinderen.

Heidi De Pauw
CEO Child Focus

François Cornelis
Voorzitter Child Focus

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
Helga Van Peer
Eric Snoeck

Waarnemer aangeduid
door de Federale Regering
Tessa Latrez

Waarnemers aangeduid door
de drie Gemeenschappen

Marie Grailet (Franstalige Gemeenschap)
Peter Casteur (Vlaamse Gemeenschap)
Vanessa Lübbert (Duitstalige Gemeenschap)

Child Focus onderschrijft de Ethische Code van de VEF. De toekenning van het VEF-label houdt
in dat al onze donateurs, medewerkers en personeelsleden minstens jaarlijks op de hoogte
worden gehouden van wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt. Ons jaarverslag is een
concrete toepassing van dit recht op informatie. Meer weten? Kijk op www.vef-aerf.be
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CIJFERS
IN EEN OOGOPSLAG

Ons noodnummer
werd 16.916
keer gebeld!

Nieuwe dossiers "verdwijningen"
		

2019*

2020**

2021*

p.10 weglopers

816

719

867

p.11 internationale kinderontvoeringen

216

155

139

p.12 ontvoeringen door een derde

12

10

10

p.13 ongedefinieerde en andere verdwijningen

104

79

74

p.13 verdwijningen van niet-begeleide minderjarigen

113

99

98

TOTAAL verdwijningsdossiers

1261

1062

1188

TOTAAL onrustwekkende verdwijningen

215

205

222

publieke affichagecampagnes (sociale netwerken/ChildRescue)

72

57**

56**

vignettagecampagnes (discrete opsporingscampagnes)

43

29*

17**

TOTAAL van de opsporingscampagnes

115

86

73

Deze cijfers betreffen enkel de nieuw geopende dossiers tijdens de jaren 2019, 2020 en 2021.
Deze cijfers zijn aanzienlijk lager dan in 2019 als gevolg van de Covid-crisis. 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

490 steeds bereidwillige vrijwilligers: 7 dagen op 7, 24 uur op 24.
31 affichagepartners werden 39 keer betrokken bij dossiers van onrustwekkende verdwijningen.
43 privé- of overheidsorganisaties en 26 508 particulieren hebben ons financieel ondersteund.
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Nieuwe dossiers “seksuele uitbuiting”

				

p.18 seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie)

2019

2020

2021
2147

1414

2056

p.16 seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie

47

66

57

p.17 grensoverschrijdende sexting

98

135

129

p.17 sextortion

55

101

91

p.17 grooming

34

58

43

1648

2416

2467

*

TOTAAL dossiers seksuele uitbuiting

Ontvangen meldingen via ons burgerlijk meldpunt “Stopchildporno.be“.
Met hulp van Arachnid, een tool die proactief zoekt naar beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. In 2021 werden
in totaal 55 601 beelden geanalyseerd, waarvan 34 266 werden beschouwd als seksuele misbruikbeelden van kinderen.
*

17,8 %
Prostitutie

40,3 %
Grensoverschrijdende
sexting

13,4 %
Grooming

28,5 %
Sextortion

In 2021 heeft Child Focus zich burgerlijke partij* gesteld in drie dossiers: één dossier betreffende tienerpooiers en twee dossiers betreffende het bezit en de verspreiding van beelden
van seksueel misbruik van minderjarigen.
*
Door zich burgerlijke partij te stellen in dit soort dossiers, wil Child Focus een stem geven aan de niet-geïdentificeerde
slachtoffers, maar ook een sterk signaal geven aan het grote publiek door te sensibiliseren over de uitbreiding van deze
fenomenen in België.

Aantal mensen die we bereikten met onze verdwijningsberichten op Facebook

BEREIK

INTERACTIE

36.515.902

2.408.284

GEMIDDELD PER VERDWIJNING 2021

572.617

36.368

GEMIDDELD PER VERDWIJNING 2020

501.301

41.801

TOTAAL 2021

+5%
meer dan in
2020

166
729
followers

140.369
followers

6.477
followers

3.588
followers
16.295
followers
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VERMISTE KINDEREN
Onze missies bij de verdwijning van een kind omvatten: de naasten ondersteunen, indien nodig opsporingsberichten verspreiden via onze vrijwilligers
en partners, het lopende politieonderzoek opvolgen en oproepen tot getuigenissen via ons noodnummer 116 000.
In 2021 behandelde Child Focus 1 188 nieuwe verdwijningsdossiers, waarvan
222 onrustwekkende verdwijningen. Dit komt neer op bijna 3 verdwijningen
per dag. Bovendien hebben we de ChildRescue-app 56 keer geactiveerd om
een kind zo snel mogelijk veilig en wel terug te vinden.
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“

De dagen na de terugkeer van Lou (schuilnaam) waren
vrij intens. Helaas, op een slechte manier. We hadden
woensdag een gesprek met de politie en de dienst
jeugdbescherming. Donderdag moest het crisiscentrum
tussenkomen. Ik weet niet hoe het zal eindigen. Ik had
niet gedacht dat Lou zo lang vrijwillig weg van thuis zou
willen blijven… Maar we worden nu ondersteund en dat
is het enige wat telt. Bedankt voor je hulp en vooral om te
luisteren!
Getuigenis van de mama van een jongere die wegliep

”
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Stijging als gevolg van de
veranderde Covid-19 maatregelen
In 2021 behandelde Child Focus 986 wegloopdossiers waarvan 867 nieuwe
meldingen. Het gaat om een stijging van ruim 21% tegenover 2020.
Jongeren waren in 2021 minder beperkt in hun vrijheden in vergelijking met
2020, wanneer ze soms letterlijk vastzaten thuis of in de voorziening waar
ze verbleven.
Bij 3 op 4 dossiers waren meisjes betrokken, tegenover 2 op 3 dossiers in
2020. In 10% van de gevallen was de wegloper jonger dan 13 jaar op het
moment dat de verdwijning werd gemeld, 53% was tussen 13 en 15 jaar en
37% tussen 16 en 17 jaar oud.
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 mentale welzijn van kinderen en
jongeren door en tijdens de Covid-19 pandemie mag absoluut niet uit het
oog verloren worden.

Een voortdurende 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. 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.
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Herhaaldelijk weglopen: weinig
duurzame oplossingen
In 2021 zijn 130 kinderen meerdere keren weggelopen. Als kinderen
en jongeren na hun eerste wegloopmoment vaststellen dat hun situatie
niet verbeterd is, lopen ze soms opnieuw weg. De hulp en begeleiding na
een eerste wegloopepisode zijn cruciaal om te voorkomen dat jongeren
een patroon van herhaaldelijk weglopen ontwikkelen als een manier om
controle te krijgen over hun leven. De zoektocht naar deze controle geldt
zeker ook voor minderjarigen die in een voorziening verblijven.
In deze context worden we alsmaar vaker geconfronteerd met uitzichtloze
situaties. In deze moeilijke dossiers moeten dossierbeheerders vaak extra
creatief zijn om oplossingen te vinden, aangezien deze jongeren vaak
al een heel hulpverleningsparcours hebben afgelegd en de mogelijkheden van een duurzame oplossing voor hen steeds beperkter worden.
Bovendien zorgen personeelstekorten en steeds langere wachtlijsten
binnen de jeugdhulp ervoor dat steeds meer jongeren herhaaldelijk
weglopen. In één dossier liep de jongere maar liefst 14 keer weg.
Child Focus krijgt alsmaar meer oproepen van radeloze ouders die zich in
de steek gelaten voelen door het systeem.

Overbelasting van de geestelijke
gezondheidszorg
We stelden helaas vast dat oplossingen vinden na een wegloopepisode in 2021 nog steeds werd bemoeilijkt door de Covid-19 crisis.
Bovendien was en is er nog steeds een erger wordende overbelasting
van de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor volgden we de families
en jongeren langer op.

Daling van internationale kinderontvoeringen door ouders, bevestigd in de
afgelopen 2 jaar
In 2021 behandelde Child Focus 370 dossiers van internationale
kinderontvoeringen waarvan 276 effectieve en 94 preventieve dossiers.
Er waren 550 kinderen bij betrokken: 262 meisjes en 282 jongens (voor
6 kinderen hadden we geen gegevens over hun geslacht). Van de 370
dossiers werden er 139 geopend in 2021. De overige 231 dossiers waren
reeds geopend vóór 2021, maar werden nog steeds behandeld in 2021.
De daling van deze cijfers, die we in 2020 voor het eerst hebben
waargenomen, heeft zich in 2021 dus verdergezet. Deze 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.
71 van de 139 nieuw geopende dossiers waren effectieve internationale kinderontvoeringen. In 68 gevallen ging het om een
preventiedossier waarbij een ouder ons contacteerde met de vrees dat de
andere ouder de kinderen zou meenemen naar het buitenland.
Moeders waren iets vaker de ontvoerende ouder. In 54% van de
gemelde effectieve ontvoeringen in 2021 was de moeder de ontvoerende

ouder. De vader was dit in 45% van de gevallen. We merken dat steeds
meer vaders hun kind ongeoorloofd overbrengen of niet terugbrengen.
Dit wijst mogelijks op een actievere rol van vaders in de opvoeding van
kinderen.

Internationale kinderontvoeringen voornamelijk binnen
Europa
De landen waarnaar kinderen werden ontvoerd, waren hoofdzakelijk
Europees: 65% van alle effectieve ontvoeringen gebeurde binnen de
EU, waarvan 8% naar België*. In bijna 20% van de gevallen werd een
kind ontvoerd naar een Afrikaans land, 10% naar een Aziatisch land en
5% naar een (Zuid-)Amerikaans land. De top 5 van bestemmingslanden
waren Frankrijk, Nederland, België, Turkije en een gedeelde vijfde plaats
voor Duitsland, Polen, Groot-Brittannië, Spanje, Roemenië en Marokko.

*
We spreken van een internationale kinderontvoering naar België wanneer het dossier
gelinkt is aan België. Bijvoorbeeld: een papa belt ons vanuit Marokko omdat de mama
naar België is teruggekomen met hun kinderen en dat ze sindsdien niets meer heeft
laten weten.
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Child Focus steeds vaker facilitator bij de terugkeer
Child Focus is alsmaar meer betrokken bij de terugkeer van de door een
ouder ontvoerde kinderen. Onze organisatie speelde in ruim 12% van
de opgeloste dossiers een actieve rol om kinderen terug te brengen. De
terugkeer is vaak de laatste hindernis in een moeizaam juridisch parcours
en vraagt een zeer nauwgezette logistieke voorbereiding en opvolging.
Daarbij worden kinderen vaak niet of onvoldoende ondersteund.
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Child Focus regelt de praktische en psychische ondersteuning en zal
indien nodig ter plaatse gaan om de kinderen terug naar België te
begeleiden. 73 dossiers konden worden afgesloten (26%). Dit ligt
beduidend lager dan de twee voorbije jaren (39% in 2020 en 32% in
2019). Deze daling wijst mogelijks op de steeds complexere geopolitieke
context, waar ook internationale kinderontvoeringen aan onderhevig zijn.

Tien ontvoeringen door een bekende derde
Child Focus definieert de ontvoering door een derde als de onrechtmatige
onttrekking van de minderjarige aan de hoede van de wettelijke ouder of
voogd. Deze dossiers omvatten niet enkel ontvoeringen door een persoon
die het kind niet kent, maar vooral ontvoeringen door een biologische
niet-erkende ouder die uit zijn/ haar rechten werd ontzet of een familielid
zonder ouderlijk gezag.

Wat betreft de ontvoering door een ‘gekende derde’ behandelde Child
Focus 16 dossiers waarvan 10 nieuwe meldingen. Bij deze dossiers
ging het voornamelijk om een ontvoering door een ouder of familielid
zonder ouderlijk gezag die het kind onttrok aan het ouderlijk gezag. In
2 op 3 dossiers was het kind jonger dan 10 jaar.

Ongedefinieerde en andere verdwijningen: lichte daling
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
onrustwekkend omdat het onduidelijk is of de minderjarige verdween als
gevolg van een kwaadwillig opzet, een ongeluk, een vrijwillig vertrek, een
verdwaling of een zelfdoding.
In 2021 opende Child Focus 74 dossiers met betrekking tot ongedefinieerde verdwijningen. Het gaat om een lichte daling ten opzichte van 2020.

Het ging in deze dossiers om 57 onrustwekkende verdwijningen van een
jongvolwassene (misverstanden, vrijwillige verdwijningen, ongeval), 8
verdwijningen van meestal jonge kinderen (verdwaald, misverstanden) en
5 verdwijningen van een volwassen persoon met een beperkte zelfredzaamheid die onder persoonlijke bewindvoering staat. In 4 dossiers betrof
het een niet-respecteren van verblijfsregeling met een onrustwekkend
element. We konden ruim 80% van deze dossiers afsluiten. 3 jongvolwassenen werden helaas levenloos teruggevonden.

Vermiste niet-begeleide minderjarigen
Kwetsbare kinderen
Child Focus maakt zich al jaren zorgen om het grote aantal niet-begeleide minderjarigen (NBM) dat na korte of langere tijd zonder spoor
verdwijnt. 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 NBM dat van de radar verdwijnt, is moeilijk in te schatten.
Child Focus wordt lang niet altijd op de hoogte gebracht van hun
verdwijning. De Dienst Voogdij registreert jaarlijks een veelvoud
van het aantal verdwijningen dat bij Child Focus wordt gemeld. In
tegenstelling tot andere verdwijningen zijn er geen ongeruste ouders
in België die deze verdwijning melden aan onze organisatie.

We zijn hiervoor afhankelijk van de politie, de voorziening waarin het
kind verbleef of de voogd.
Ze blijven vaker spoorloos
In 2021 behandelde Child Focus 384 dossiers van vermiste niet-begeleide
minderjarigen waarvan 98 nieuwe meldingen. In 2020 ging het om 359
dossiers in behandeling en 99 nieuwe dossiers. NBM zijn in tegenstelling
tot de meeste andere vermiste kinderen, veel moeilijker 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 nooit een dossier afsluiten wanneer er geen nieuws is, ook niet
wanneer het kind ondertussen meerderjarig is.
4 op de 5 betrokken jongeren in de 98 nieuwe meldingen waren jongens.
Bijna 30% was afkomstig uit Marokko, gevolgd door Afghanistan (27%).
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“

Nogmaals bedankt voor het gesprek. Ik had er echt
nood aan… Ik had geen idee wat ik later wilde doen, maar
nu weet ik het! Ik zou heel graag kinderen en jongeren
willen helpen en naar hen luisteren als ze problemen
hebben. Je hebt me zo hard geholpen door naar mij te
luisteren. Nu heb ik meer zelfvertrouwen. Ik hoop dat ik in
de toekomst ook kan werken bij Child Focus om jongeren
in nood te ondersteunen. Wat jullie doen, is zo magisch en
dankbaar! Bedankt voor alles!

”

Getuigenis van een slachtoffer van seksuele uitbuiting
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SEKSUEEL
UITGEBUITE
KINDEREN
Naast de verdwijning van kinderen is de tweede belangrijke missie
van Child Focus de strijd tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen. In 2021 opende Child Focus 2 412 dossiers met betrekking tot
deze tweede missie. Dit is een opmerkelijke verderzetting van het
recordjaar 2020, toen ons noodnummer duidelijk maakte dat
de Covid-19 crisis niet de enige bedreiging vormde voor het
welzijn van onze kinderen. We spreken nog steeds over
49% (!) meer dossiers in vergelijking met 2019.
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De prostitutie van minderjarigen: het aanbod
van betaalde seksuele diensten verschuift
naar sociale mediakanalen
In België is de seksuele uitbuiting van minderjarigen een verborgen en complex
fenomeen dat vaak niet wordt opgespoord of gemeld. Ondanks de beschikbare gegevens
die het bestaan van het fenomeen in België aantonen, is het zeer moeilijk om haar
werkelijke omvang te meten, aangezien enkel de gevallen die door het parket zijn
opgespoord en soms vervolgd, terug te vinden zijn. Bovendien bestaat er geen gecentraliseerde gegevensbank. We merken ook dat het aanbod van betaalde seksuele diensten
alsmaar meer naar sociale mediakanalen verschuift. Dit maakt het nog moeilijker om het
fenomeen te kwantificeren omdat we niet over voldoende middelen beschikken om alle
slachtoffers en daders te identificeren.
Ondanks de moeilijkheden om dit fenomeen op te sporen, opende Child Focus 57
nieuwe dossiers van deze vorm van seksuele uitbuiting in 2021. Daarnaast werkten
onze dossierbeheerders verder aan 62 dossiers die in voorgaande jaren niet werden
afgesloten.
In de meeste dossiers waren de slachtoffers tussen de 14 en 17 jaar, maar er was ook
1 slachtoffer van 13 jaar en 2 van 12 jaar. De slachtoffers waren meestal meisjes,
in 2 dossiers waren jongens betrokken.

De tienerpooierproblematiek: een voortdurend aanwezig, maar
moeilijk vast te stellen verschijnsel
Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die jongeren psycho-emotioneel en materieel
afhankelijk maken om ze vervolgens uit te buiten in de prostitutie. Ze waren betrokken
bij 37 van de 57 nieuwe dossiers die Child Focus beheerde in 2021. Deze cijfers
bevestigen dat dit fenomeen niet enkel in Vlaanderen en Brussel bestaat. Zo beheerden
we ook dossiers in Luik en Henegouwen. In 2 gevallen was er ook een link met
Nederland en Frankrijk. Deze lijst is niet volledig omdat Child Focus niet altijd informatie
ontvangt over de verblijfplaats en/of de uitbuiting van de minderjarige. Onze cijfers
vormen dus slechts het topje van de ijsberg.
In één geval werd een prostitutienetwerk ontmanteld dankzij de getuigenis van een
een slachtoffer die Child Focus aan de politie heeft doorgegeven. De identificatie van
slachtoffers en daders blijft een grote uitdaging omdat de werving en benadering van
potentiële slachtoffers grotendeels online plaatsvindt, bijvoorbeeld via versleutelde
apps. Slachtoffers dienen bovendien zelden zelf klacht in omdat ze zichzelf niet als
slachtoffer beschouwen.
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Grooming: “vind je het erg dat ik wat ouder ben?”
Child Focus opende 43 dossiers met betrekking tot grooming in 2021. Grooming staat voor het
proces waarbij een volwassene doelbewust minderjarigen benadert met een seksueel doel. Dat
seksuele 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 bij de uitwisseling van beeldmateriaal. Het maakt niet uit of de groomer al dan niet slaagt in zijn opzet, het gaat
sowieso over een ernstig strafbaar feit. In 75% van de gevallen waren de slachtoffers meisjes, bijna
allemaal jonger dan 16 jaar.
Vooral ongeruste ouders contacteerden Child Focus na bijvoorbeeld de ontdekking van verdachte
gesprekken op de computer of smartphone van hun kind. Dit betekent dat het aantal stilgezwegen
gevallen ongetwijfeld hoog blijft, aangezien jongeren zelf niet altijd de stap durven te zetten om het
te melden.

Sextortion: “...en dan komt de aap uit de mouw”
“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 de
pas uitgewisselde beelden. Maken ze geen geld over of sturen ze geen nieuwe beelden, dan dreigen de
daders om de beelden door te sturen naar vrienden of familie.
Het aantal meldingen van dit fenomeen bleef ook in 2021 enorm hoog, met 91 meldingen (voor de
Covid-19 crisis waren dat er nog 55 in 2019). In ongeveer 60% van de gevallen ging het over financiële
afpersing. Ook hier is het percentage van jongeren dat ons zelf belt, gestegen in 2021. Een
positieve tendens die zich blijft doorzetten!

Grensoverschrijdende sexting: een moeizame
strijd met encryptie
Een pikante foto sturen naar je lief? Moet kunnen! Op zich is er niets mis met sexting, zolang het zonder
dwang gebeurt en de juiste afspraken gemaakt worden. Maar in sommige gevallen loopt het mis. En
wanneer het misloopt, loopt het grondig mis omdat de beelden verder verspreid worden en spreken we
van grensoverschrijdende sexting. In 2021 opende Child Focus 129 dossiers met betrekking tot grensoverschrijdende sexting. In 85% van de gevallen waren meisjes het slachtoffer, tegenover “slechts”
15% jongens.
Child Focus heeft als hulplijn bevoorrechte contacten met de meeste belangrijke sociale mediakanalen
zoals Facebook/Instagram, Google/Youtube, Twitter, TikTok en Snapchat. Hierdoor kunnen we als trusted
flaggers heel snel tussenkomen en er sneller voor zorgen dat bepaalde beelden offline gehaald worden.
Dit kan enkel bij publieke profielen, want beelden die rondgaan via kanalen die werken met encryptie
(WhatsApp, Signal, KiK, en binnenkort ook Messenger) zijn niet traceerbaar. De strijd tegen seksuele
uitbuiting en de strijd voor meer privacy (en dus encryptie) werken elkaar jammer genoeg niet in de hand.
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Seksuele misbruikbeelden van
kinderen: Child Focus drijft haar
inspanningen op
Via het meldpunt “Stopchildporno.be”, kan elke burger beelden van
vermoedelijk seksueel misbruik van minderjarigen overmaken aan
Child Focus. Een gespecialiseerd team analyseert de meldingen en
onderneemt actie wanneer het daadwerkelijk gaat om seksueel
misbruik van kinderen.
Zijn de beelden toegankelijk op in België gehoste websites, dan
maken onze medewerkers ze onmiddellijk over aan de federale
politie. Staan de beelden op sites die in het buitenland gehost
worden, dan worden deze beelden via INHOPE, een netwerk van 50
burgerlijke meldpunten, aan de zusterorganisatie in het betrokken
land overgemaakt. Dankzij deze samenwerking kunnen daders en
slachtoffers geïdentificeerd en omstreden beelden en websites
onmiddellijk verwijderd worden. Sinds april 2021 analyseert Child
Focus beelden binnen het project Arachnid, een innovatieve tool die
seksuele misbruikbeelden van minderjarigen op het wereldwijde net
opspoort. In totaal werden 55 601 beelden geanalyseerd, waarvan
34 266 beschouwd als seksuele misbruikbeelden van kinderen.
In 2021 ontving Child Focus 2.147 meldingen van vermoedelijke
seksuele misbruikbeelden van minderjarigen, waarbij elke melding
toegang verschaft tot meerdere beelden en websites. Dit is een lichte
stijging in vergelijking met 2020, maar nog steeds een toename van
52% ten opzichte van 2019. 26% van deze geanalyseerde beelden
werd als illegaal materiaal beschouwd. Onze medewerkers stellen
een stijgend aantal zelfgemaakte beelden vast, van steeds jongere
slachtoffers (15%, dus 79 meldingen). Een trend die zich ook bij onze
partnerorganisaties wereldwijd voordoet. Dit is slechts het topje
van de ijsberg, want we weten dat het grootste deel van seksuele
misbruikbeelden in versleutelde berichten en besloten groepen,
alsook op het “dark web”, circuleert.
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“

Ik wil je graag bedanken voor je hulp en steun
in deze nogal moeilijke fase van mijn leven. Dankzij
jou wist ik welke stappen ik moest nemen om een
procedure op te starten. Al je tips en suggesties
hebben zeker geholpen. Op emotioneel vlak was het
vooral belangrijk voor mij om te voelen dat een organisatie proactief was en zich om mijn kinderen leek te
bekommeren. Zonder jou, had ik kunnen eindigen in
een depressie …
Getuigenis van een mama

”
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PREVENTIE ALS PRIORITEIT: STEEDS
MEER KINDEREN, PROFESSIONALS EN
OUDERS WORDEN BEREIKT
Preventie is een belangrijke pijler binnen de werking van Child Focus.
Via tools, sensibiliseringscampagnes en vormingen voor verschillende
doelgroepen willen we de verdwijning en seksuele uitbuiting van minderjarigen voorkomen. Want de noden zijn hoog. Steeds meer kinderen en
jongeren geven aan dat ze zich niet goed in hun vel voelen en kinderen
ontdekken op steeds jongere leeftijd de digitale wereld. Ouders en begeleiders hebben hierdoor alsmaar meer nood aan materiaal en informatie om
hen te leren op een leuke en veilige manier te internetten. We merken
dat heel wat fenomenen waar Child Focus rond werkt, toenemen èn we
spotten telkens nieuwe trends waar we op moeten inspelen. Ook in 2021
bleef preventie dan ook één van onze prioriteiten.
De Child Focus Academy biedt 10 opleidingsmodules aan over preventie,
gericht op jongeren, ouders en professionals. Ongeveer 18 opleiders en

30 vrijwillige animatoren zetten zich in doorheen heel het jaar. In 2021
bleven we volop inzetten op de combinatie tussen vormingen ter plaatse
en digitale opleidingen en toepassingen om onze preventieboodschap
op zo groot mogelijke schaal te verspreiden. Zo kregen 6.500 kinderen
van 10 tot 12 jaar in 333 sessies op school bezoek van onze vrijwillige
animatoren. Deze vrijwilligers bespraken de belangrijkste thema's van onze
organisatie via het didactische detectivespel “Dossier 116 000”. Samen
met onze partners, de Gezinsbond en la Ligue des Familles, konden we
via de “Veilig Online"-vormingen 5.600 ouders bereiken. Meer dan 700
professionals ontvingen dan weer meer informatie en concreet materiaal
om minderjarigen bij te staan in hun online ontdekkingstocht en we gaven
17 politievormingen om (kandidaat-)politieagenten te informeren over onze
operationele werking en samen met hen te bekijken hoe ze nog beter met
Child Focus kunnen samenwerken.

CAMPAGNE
voor
jou

Ik stel me
vragen

Iedereen een

Ik voel
me alleen

Ik vo
niet el me
go
mijn ed in
vel

Ik heb
twijfels

EN JIJ, HEB JIJ AL
EEN MAX?

januari
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Max, de vertrouwenspersoon

2021 startte met een knal. We lanceerden Max: de ambitie dat elke kind tussen 10 en 12 jaar een vertrouwenspersoon,
een Max, heeft. Want als je op jonge leeftijd leert om iemand in vertrouwen te nemen, kan later heel wat leed voorkomen
worden. Op www.iedereeneenmax.be vinden kinderen èn hun potentiële “Max” informatie over waarom het belangrijk is
om een Max te kiezen of te zijn en hoe je een goede Max kiest. Kinderen kunnen er ook een filmpje maken om aan iemand
te vragen om hun Max te worden. De komende jaren gaan we verder aan de slag om onze ambitie waar te maken: een Max
voor elk kind.

ONLINE VEILIGHEID

Een dag vol inspiratie

Op de tweede dinsdag van februari vieren we elk jaar Safer Internet Day. Deze keer een dag vol inspiratie met de
Betternet Inspiration Day: een digitale dag vol fijne initiatieven uit Nederlandstalig en Franstalig België. Maar liefst
250 professionals volgden deze dag mee, wisselden uit en leerden van elkaar.

februari

PREVENTIE IN SCHOLEN

Een succesvol initiatief samen met de privésector

Elk jaar vinden in maart en oktober de “Internet Safe & Fun”-sessies plaats: vrijwilligers uit bedrijven worden
gevormd door Child Focus en gaan op pad om kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar een fijne workshop te geven
over veilig internetten. In 2021 sloten Sopra Banking Software, Deloitte en Allen & Overy aan bij de “Internet Safe
& Fun”-familie. Samen met onze andere partners, Proximus, Microsoft, Xylos, BNP Paribas Fortis en Sopra Steria,
bereikten we 12.000 leerlingen.

maart

PREVENTIE SLACHTOFFERS VAN TIENERPOOIERS

Een tool voor kwetsbare jonge meisjes
Voorkomen van slachtofferschap
van tienerpooiers

april

Ook rond moeilijke thema’s doen we aan preventie. Zo lanceerden we in 2019 al “GPS” (Girl Power Squad), een
unieke preventietool voor meisjes vanaf 11 jaar die verblijven in een jeugdhulpvoorziening, om hen weerbaar te
maken tegen tienerpooiers. In 2021 kwam na twee jaar hard werken ook het Franstalige zusje van GPS ter wereld.
Intussen vroegen al meer dan 300 begeleiders om voor hen een account aan te maken op het GPS-platform. Heel
wat onder hen kregen ook een vorming rond het thema “slachtofferschap van tienerpooiers”.
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- 25 mei: Internationale Dag van de Vermiste Kinderen -

Zeg,
waar
is ons
Nora?

mei
Het ergste gebeurt gelukkig bijna nooit.
Erop voorbereid zijn, kan altijd.

CAMPAGNE

Een podcast die goede reflexen aanleert in geval van
een verdwijning

Alle ouders of begeleiders hebben het al eens meegemaakt: je bent ergens met je kind, wordt even afgeleid en wanneer
je je terug omdraait, is je kind plots verdwenen. Maar wat doe je best in zo’n geval? Child Focus vertrok van dit scenario
voor de uitwerking van een nieuwe preventiecursus: EHBV, Eerste Hulp Bij Verdwijningen. Doorheen een geïllustreerde
podcast van 4 lessen, waarin we inzoomen op verschillende thema’s, leren ouders hoe correct te reageren bij een
verdwijning en wat ze preventief kunnen doen om een verdwijning in de mate van het mogelijke te voorkomen:
www.ehbv.be

In onze cursus EHBV ontdek je wat je moet doen
als je kind verdwenen is. Volg hem gratis op ehbv.be

GRENSOVERSCHREIDENDE SEXTING

Hoe kan je praten over sexting en genderstereotypes ?

2021 was de geboorte van het educatieve platform www.sextoooh.be rond sexting en genderstereotypes, voor
professionals die met jongeren werken. Op het platform vind je interactieve en leuke methodes om met jongeren na
te denken over hoe genderstereotiep gedrag of stereotiepe verwachtingen een rol spelen in hoe ze kijken naar of
omgaan met sexting. Onderwerpen zoals imago, zelfbeeld, vriendschappen en relaties komen aan bod.

juni

OPLEIDING

Weglopers beter begrijpen om ze de meest adequate
hulp te bieden
juli
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Jongeren die weglopen van huis of uit de voorziening waarin ze verblijven, vormen de grootste groep verdwijningen die Child Focus jaarlijks behandelt. Deze jongeren worden vaak geconfronteerd met het stigma van
aandacht zoeken en problematisch gedrag. Terwijl weglopen vaak een symptoom is van het feit dat jongeren
vastlopen en letterlijk nood hebben aan ruimte. Om hen beter te ondersteunen, ontwikkelde Child Focus de
RADAR-vorming voor hulpverleners en politiemensen. We zoomen in op het profiel van jongeren die weglopen:
wie zijn ze en wat maakt hen extra kwetsbaar? Wat kan je doen om (herhaaldelijk) weglopen te voorkomen en hoe
kunnen professionals adequaat reageren tijdens en na een wegloopsituatie?

CATALOGUS

PREVENTIEMATERIAAL

PREVENTIE

Een catalogus van al ons preventiemateriaal en vormingen
Child Focus heeft heel wat materiaal en vormingen om professionals en/of ouders te ondersteunen in de
preventie van verdwijning of seksuele uitbuiting van kinderen. Al deze initiatieven staan nu gebundeld in een
mooie catalogus die je kan vinden op www.childfocus.be. Zo kan iedereen inspiratie opdoen om met pedagogische tools met kinderen en jongeren aan de slag te gaan rond onze thema’s.

september
COMMÉMORATION
MARCHE BLANCHE

CAMPAGNE

HERDENKING
WITTE MARS

25 jaar Witte Mars

oktober

Op 20 oktober 1996 kwamen 300.000 Belgische burgers op straat. Ze eisten naar aanleiding van de zaak Dutroux
een betere werking van politie en justitie en een betere bescherming van onze kinderen. Als antwoord hierop
werd Child Focus opgericht. Justitie en politie werden grondig hervormd. Op de 25e verjaardag van de Witte Mars
betuigde Child Focus haar steun aan de ouders en naasten van vermiste kinderen tijdens een herdenkingsplechtigheid, in aanwezigheid van HM Koningin Mathilde, regeringsleden en naasten van vermiste kinderen. We wierpen
een blik op de realisaties van de voorbije 25 jaar, maar ook op de uitdagingen van vandaag en de toekomst.

CAMPAGNE
HELP MEE DE CIRKEL VAN
KINDERMISBRUIK TE DOORBREKEN

Kom je seksuele misbruikbeelden van kinderen tegen? Meld ze op

STOPCHILDPORNO.BE

november

Technologie bestrijden met technologie

De strijd tegen de verspreiding van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen is relevanter dan ooit. Jaar na
jaar merkt Child Focus een explosieve toename van dergelijke beelden die online circuleren. In 2021 stapte Child
Focus mee in het internationale Arachnid-project om deze problematiek doeltreffender aan te pakken. Arachnid
maakt gebruik van speciaal ontworpen software op basis van artificiële intelligentietechnieken. Het doel is om
de misbruikbeelden proactief op te sporen en van het internet te verwijderen. Op 18 november lanceerden we
een campagne om Arachnid uit te leggen en om het grote publiek bewust te maken van de problematiek van
dergelijke beelden.

OPLEIDING

Train de trainer

déecember

Heel wat politiezones waren in 2021 erg actief rond veilig internetten. We gaven maar liefst 7 iCoach-vormingen
aan politie- en/of preventiediensten die langsgaan in scholen om kinderen en jongeren te sensibiliseren rond online
veiligheid. De iCoach-vorming geeft heel wat (pedagogische) informatie en concrete tools mee om in de klassen
aan de slag te gaan. In 2021 verdubbelde de groep iCoachers zowaar tot een netwerk van niet minder dan 350
iCoachers, verspreid over heel België. Child Focus werd ook betrokken bij de uitwerking van 5 totaalprojecten in
steden en gemeenten.
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VRIJWILLIGERSWERK IS OOK ZINVOL IN TIJ
Het jaar 2021 heeft veel flexibiliteit gevraagd
van Child Focus èn van onze vrijwilligers. De
veranderende gezondheidsmaatregelen hadden als gevolg dat veel activiteiten moesten
worden uitgesteld of geannuleerd. Onze prioriteit om 100% operationeel te blijven en te
kunnen reageren op de verdwijning van elk
vermist kind, is echter onveranderd gebleven.
Onze vrijwilligers waren begripvoller, beschikbaarder en behulpzamer dan ooit.

Niet-aflatende inzet

Veel van onze vrijwilligers bleven, net zoals
in 2020, solidair en bereid om affiches en
vignetten uit te delen in geval van een onrustwekkende verdwijning. Om hun veiligheid
te garanderen, contacteerden we hen enkel
als het absoluut noodzakelijk was of als de
verspreiding van affiches of vignetten niet
via andere kanalen mogelijk was. Deze inzet,
zelfs in tijden van crisis, is van onschatbare
waarde! Onze vrijwilligers werden 25 keer
opgeroepen voor affiche- en vignettagecampagnes die in 2021 in het hele land
plaatsvonden.
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DEN VAN EEN GEZONDHEIDSCRISIS

490

vrijwilligers

bedankt

Doe mee!

www.childfo
cus.be

Meer aanwezigheid over het hele grondgebied

Het vrijwilligerswerk “Affichage” werd in 2021 gemoderniseerd. Dit vrijwilligerswerk was oorspronkelijk gebaseerd op opsporingscampagnes in de buurt waar de vrijwilligers wonen. In 2021 werd een nieuw mobiel vrijwilligersteam opgericht dat bereid
is om langere afstanden af te leggen om opsporingsberichten te verspreiden. We hebben een oproep gedaan via ons netwerk
en meer dan 20 gemotiveerde vrijwilligers reageerden positief. Dankzij dit mobiele team kunnen we aanwezig zijn in meer
afgelegen regio's waar we niet altijd over actieve vrijwilligers beschikken. Dit is een grote stap voorwaarts in de ondersteuning
van onze primaire missie: een vermist kind zo snel mogelijk terugvinden.

Bewustmaking
voortgezet in de scholen

De vrijwilligers “Animatoren in de scholen” blijven
naar klassen van het 5e en 6e leerjaar trekken om
leerlingen te sensibiliseren dankzij het educatieve
spel “Dossier 116 000”. Dit vrijwilligersteam
bestaat nu uit 28 vrijwilligers. Ze hebben samen
meer dan 300 sessies georganiseerd en in totaal
bijna 6.500 kinderen bewust gemaakt.

Deelname aan preventie- en
bewustmakingscampagnes

We konden ook rekenen op onze vrijwilligers om verschillende
preventie- en bewustmakingscampagnes te ondersteunen die in
2021 werden gelanceerd. Een honderdtal vrijwilligers droeg zo
een steentje bij tijdens de “Internationale Dag van de Vermiste
Kinderen” op 25 mei, door vergeet-me-nietjes, affiches en
spaarpotten uit te delen in lokale winkels.
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BALANS OP
Vaste Activa (netto)

31/12/21

31/12/20

34.781,57

66.805,89

Grootboek

Immateriële vaste activa
Inrichting gebouw en Installatie

21
22/3

Meubilair en materiaal

24

Borgtochten

28

TOTAAL

-

-

183.073,1

236.522,75

111,33

111,33

217.966,08

303.439,97

182.517,42

434.078,96

Vlottende Activa
Handelsvorderingen

40

Andere vorderingen

41

24.624,00

214.880,22

50/3

5.386.941,93

5.630.517,05

Liquide middelen

54/8

1.098.767,28

697.328,67

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten

490/1

36.939,14

25.158,77

TOTAAL

6.729.789,77

7.001.963,67

TOTAAL ACTIVA

6.947.755,85

7.305.403,64

1.810.699,85

Geldbeleggingen

Eigen Vermogen
Fondsen van de vereniging

10

1.810.699,85

Fonds bestemd voor Investeringen

13

128.825,55

233.658,48

Fonds bestemd voor Sociaal passief

13

2.099.513,22

1.924.054,22

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

971.995,90

1.042.660,68

Kapitaalsubsidies

15

1.948,11

6.607,26

5.177.982,63

5.182.680,49

134.788,52

90.185,33

17

9.851,64

9.851,64

TOTAAL SOCIAAL FONDS
Voorzieningen voor risico's en lasten

160/5

Schulden
Voorschotten Actiris
Handelsschulden

28

44

415.568,64

536.451,96

Belastingen

450/3

152.875,59

175.759,96

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

185.395,89

129.047,58

Provisie vakantiegelden

456

407.461,19

380.285,90

Overige schulden

48

261.726,90

441.755,08

Toe te rekenen kosten

492

-

-

Over te dragen opbrengsten

493

202.104,85

359.385,70

TOTAAL SCHULDEN

1.634.984,70

2.032.537,82

TOTAAL PASSIVA

6.947.755,85

7.305.403,64

RESULTATENREKENING
Product

31/12/21

31/12/20
1.932.684,67

Grootboek

Subsidies

73

1.729.769,20

Schenkingen in natura

73

728.909,91

713.899,57

Geldschenkingen

73

4.079.115,83

3.430.039,36

Andere opbrengsten

74

TOTAAL PRODUCT

237.406,66

279.681,28

6.775.201,60

6.356.304,88
250.109,48

Uitgaven
Lokalen

61

266.056,27

Verplaatsingen

61

69.992,81

63.357,56

Briefwisseling en telefonie

61

128.300,40

130.104,53

Materiaal en uitrusting

61

183.552,44

136.643,15

Voedsel & drank

61

13.077,02

9.193,29

Documentatie

61

-

-

Publicaties en informatiecampagnes

61

622.179,34

586.071,20

Honoraria

61

1.251.996,54

1.405.580,47

Gerichte financiële hulp

61

20.711,48

55.146,58

Lonen / sociale Lasten

62

3.897.922,89

3.428.051,89

Afschrijvingen

630/41

166.036,74

165.447,67

Dotatie / bestedingen voorzieningen voor risico's en lasten

636

44.603,19

41.252,61

Andere kosten

64

68.050,53

38.149,74

6.732.479,65

6.309.108,17

75

9.831,88

5.932,87

Financiële kosten

65/7

32.307,81

40.218,00

Netto Uitzonderlijke opbrengsten (Lasten)

76/66

73,31

174,46

20.211,42

1.799,57

(38.71)

11.286,47

TOTAAL
Financiële opbrengsten

Belastingen

67

Winst (verlies) van het boekjaar vóór onttrekkingen en bestemmingen

31/12/21

31/12/20

1.042.660,68

1.141.568,58

(38,71)

11.286,47

104.832,93

67.784,15

(175.459,00)

(177.978,52)

Fonds bestemd voor Innovatie en Ontwikkeling

-

-

Fonds bestemd voor Fondsenwerving

-

-

971.995,90

1.042.660,68

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
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Bronnen van inkomsten 2021

FINANCIERING
Naast de subsidie van de federale regering, door middel
van een dotatie van de Nationale Loterij, ontvangen we
projectsubsidies en hulp vanuit het Brussels Gewest,
het Vlaams Gewest, verschillende provincies en
gemeenten, maar ook de Europese Commissie via de
financiering van verschillende projecten.

Schenkingen in natura
bedrijven
Nationale Loterij
11%
Bedrijven
19%
3%
Nalatenschappen
9%
Andere schenkingen
groot publiek
6%

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 moest en kon Child Focus rekenen op de
steun van het grote publiek door punctuele of terugkerende schenkingen, de aankoop van “branded”
producten, maar ook door middel van meer specifieke
operaties en evenementen en nalatenschappen. In
2021 heeft Child Focus het aantal van 26.508 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!

Totaal

6,8 miljoen
EUR

Andere publieke
subsidies 2%
Koning
Boudewijnstichting 1%
Projectsubsidies
Europese Commissie
4%

Recurrente schenkingen
groot publiek
45%

Uitgaven 2021
Expertise center lobbying
3%

Behandeling dossiers
van verdwijning en
seksuele uitbuiting
24%

Beheer vrijwilligersnetwerk en affichage
4%

Total
Totaal

6,4 miljoen
millions
6,8
EUR

Hotline 116000
7%

Preventie en
opleidingen
15%

EUR

Communicatie
Sensibilisering
Fondsenwerving
34%

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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PARTNERS
Financiële partners:

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

Overheden

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

Bronze Partners (€ 5 0000 tot € 25 000)

Buy Aid ♥

Bahlsen Comm.Vscs

Federale overheid

Koning Boudewijnstichting ♥

 egering van het Brussels
R
Hoofdstedelijk Gewest

Google

Bolton Belgium Nv.

Molengeek

Bruggeman Nv.

BNP Paribas Fortis

Vlaamse Gemeenschap

Brussels Ladies Club vzw

Silver Partners (€ 25 000 tot € 50 000)

Charlier Brabo Group Nv

Nationale Bank van België ♥

Platinum Partners (> € 125 000)

Exact

Bluesun Consumer Brands Bv

Golf Team-Ullen (Fifty-One)

Actiris

Bpost ♥

Carrefour ♥

Danone Nv.

Nationale Loterij ♥

Desdalex

Neobulles Sa

D'Ierteren ♥

Pladis Belgium vzw

Hotel Le Plaza

Microsoft ♥
Mutas ♥

Multimag ♥

Procter & Gamble ♥

Essity Belgium Nv.

Royal Sporting Club Anderlecht

Kimberly Clarck ♥
Proximus ♥

Savencia ♥
Nestlé Belgilux Nv. ♥

Wunderman Thompson ♥

Legal Services

Smartpro Bvba

www.smartpro.be

Pietercil Delly's Nv. (General Mills) ♥
Mediacom ♥

Sodexo ♥

Woomany

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
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.

Child Focus onderschrijft de Ethische Code
van de VEF. Dit houdt in dat onze schenkers,
vrijwilligers en personeelsleden tenminste
jaarlijks worden ingelicht over het gebruik
van de ingezamelde fondsen.

