CHILD FOCUS: DE VERDWIJNING EN SEKSUELE
UITBUITING VAN MINDERJARIGEN
FEDERAAL MEMORANDUM
Op 29 maart 2018 vierde Child Focus haar twintigjarig bestaan. 20 jaar… Dat zijn 20.000 teruggevonden kinderen, meer
dan 20.000 meldingen van beelden van seksueel misbruik van kinderen doorgestuurd naar de politie en bijna 1.400
geholpen minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. Achter deze cijfers schuilt te veel leed. Te veel kinderen die
beschadigd werden. Te veel verloren onschuld. Wij vragen dan ook verhoogde aandacht voor deze thema’s waarin de
Federale overheid een grote verantwoordelijkheid draagt.
Child Focus is een onafhankelijke organisatie die alles in het werk stelt om verdwijningen van kinderen en jongvolwassenen
op te lossen en seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Naast het operationele luik is ook preventie een
ontzettend belangrijk onderdeel geworden van onze stichting. Op basis van de bevindingen uit de behandelde dossiers,
analyseren we de fenomenen van verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen. Deze nieuwe inzichten dragen bij tot
de preventieprojecten, sensibiliseringscampagnes en de aanbevelingen die volgen.

ALGEMEEN
WAT IS NODIG?

ONZE BIJDRAGE

Kindvriendelijke justitie: alle kinderen moeten de kans krijgen om gehoord te worden
in aangelegenheden die hen aanbelangen.

➺ Onderzoeken hoe het welzijn van kinderen in procedures 		
verzekerd kan worden.
➺ Professionelen opleiden voor het horen van kinderen.

Opgeleide en bewuste professionals die op de hoogte zijn van recente fenomenen
en goed weten hoe zij hiermee om moeten gaan.

➺ Professionelen sensibiliseren en opleiden betreffende 		
onze thema’s. Meer bepaald: jeugdrechters, magistra-		
ten, politie, onderwijs, hulpverlening, etc.

Een continue verzameling van cijfermateriaal bij academici, hulpverlening, politie
en justitie om verdere statistische analyse mogelijk te maken.

➺ Eigen cijfermateriaal bijhouden om dit later te kunnen
vergelijken met cijfers van justitie en politie of andere landen.

Child Focus systematisch informeren m.b.t. lopende strafprocedures in zaken van
(online & offline) seksuele uitbuiting en verdwijningen.

➺ Burgerlijke partijstelling in zaken m.b.t. verdwijningen en 		
seksuele uitbuiting van minderjarige slachtoffers, indien 		
de belangen van het kind dit vereisen. De belangen van 		
(anonieme) slachtoffers verdedigen.

Huidige financiering Child Focus herzien & overstappen naar een structureel model
over meerdere jaren.

VERDWIJNINGEN
WAT IS NODIG?

ONZE BIJDRAGE

Een betere omkadering en opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) die aangepast zijn aan hun specifieke kwetsbaarheden. Meer aandacht
voor identificatie en informatie-uitwisseling, o.m. via een geïntegreerde database
die enkel gebruikt wordt in het belang van het kind.

➺ Verdwijningen van NBMV kunnen bij Child Focus gemeld 		
worden. We stimuleren een gecoördineerde aanpak om de 		
verdwijning van NBMV’s te voorkomen en op te lossen, 		
zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Een concreet actieplan van terugkeer en nazorg van Belgische kinderen in con➺ Een faciliterende rol spelen in informatie-uitwisseling, coör-		
flictgebieden en een betere samenwerking tussen politie/justitie en hulpverlening om
dinatie en herstel van vertrouwen
deze kinderen uit conflictzones te repatriëren en te re-integreren in onze samenleving.
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INTERNATIONALE KINDERONTVOERING
WAT IS NODIG?

ONZE BIJDRAGE

Bemiddeling promoten als oplossing bij internationale kinderontvoeringen.
De financiële nadelen om voor bemiddeling te kiezen in plaats van een gerechtelijke procedure, wegwerken.

➺ De toeleiding naar bemiddeling in internationale familieconflic-		
ten verzekeren via het Pre-Mediation Bureau.

Eerlijke vertegenwoordiging van de achterblijvende ouders die in België om ➺ Een lijst van gespecialiseerde advocaten voor internationale
de terugkeer van hun kinderen verzoeken, zodat het Openbaar Ministerie ten volle
kinderontvoeringen verspreiden.
de belangen van de betrokken kinderen kan dienen.
➺ Deze gespecialiseerde advocaten opleiden.
Een neutrale voogd voor elk kind in een terugkeerprocedure in het kader van
➺ Opleiding van gespecialiseerde voogden in zaken van internatiohet Haags Kinderontvoeringsverdrag, die het kind bijstaat tijdens en na de procedunale kinderontvoering.
re tot aan de uitvoering van de beslissing.
Blijvend contact bewerkstelligen tussen de achterblijvende ouder en de kinderen tijdens de duurtijd van de terugkeerprocedure.

➺ Contactmomenten organiseren en faciliteren.

SEKSUELE UITBUITING
WAT IS NODIG?

ONZE BIJDRAGE

Maak van de strijd tegen seksueel geweld een topprioriteit. Voldoende menselijke en financiële middelen voor politieteams en magistraten die werken rond dit
thema en deze middelen efficiënter inzetten.
Snelle detectie en identificatie van de slachtoffers, onmiddellijke doorverwijzing, snelle doorstroom van informatie en een constructieve samenwerking tussen
betrokken actoren. Meer opvangmogelijkheden voor alle minderjarige slachtoffers van mensenhandel in België.
Betere juridische en politiële omkadering en begeleiding van de slachtoffers.
Efficiënt strafrechtelijk beleid voor de vervolging, bestraffing en opvolging van
daders. De dataretentieregels evalueren en bijsturen.
Expertise en technische vooruitgang uitbouwen in de strijd tegen seksuele
misbruikbeelden van minderjarigen.
De industrie wettelijk verplichten om proactief seksuele misbruikbeelden van
minderjarigen op te sporen en te melden. De slachtofferonvriendelijke term
‘kinderpornografie’ in de Strafwet vervangen door ‘Seksuele misbruikbeelden van
minderjarigen’ en de bevoegdheden van Child Focus verder uitbreiden.

➺ De veiligheid van slachtoffers proberen te verzekeren en ervoor
zorgen dat ze zo snel mogelijk de gepaste hulp krijgen.
➺ Advies aan en ondersteuning van bezorgde ouders, professionelen
en minderjarigen.
➺ De gemelde seksuele misbruikbeelden analyseren, het burgerlijk
meldpunt verder optimaliseren en politie en justitie nog beter 		
ondersteunen.
➺ Constructieve partnerschappen uitbouwen met de industrie
(Google, Facebook,...) om vanuit onze rol als “trusted flagger” sneller
ongewenste beelden offline te halen.
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dan 20.000 meldingen van beelden van seksueel misbruik van kinderen doorgestuurd naar de politie en bijna 1.400
geholpen minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. Achter deze cijfers schuilt te veel leed. Te veel kinderen die
beschadigd werden. Te veel verloren onschuld. Wij vragen dan ook verhoogde aandacht voor deze thema’s waarin de
Vlaamse overheid een grote verantwoordelijkheid draagt.
Child Focus is een onafhankelijke organisatie die alles in het werk stelt om verdwijningen van kinderen en jongvolwassenen
op te lossen en seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Naast het operationele luik is ook preventie een
ontzettend belangrijk onderdeel geworden van onze stichting. Op basis van de bevindingen uit de behandelde dossiers,
analyseren we de fenomenen van verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen. Deze nieuwe inzichten dragen bij tot
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ALGEMEEN
WAT IS NODIG?

ONZE BIJDRAGE

Opgeleide en bewuste professionals die op de hoogte zijn van recente fenomenen en goed weten hoe zij hiermee om moeten gaan.

➺ Professionelen die in contact komen met minderjarigen opleiden.
Meer bepaald: jeugdrechters, magistraten, politie , onderwijs, hulpverlening, etc.

Continue verzameling van cijfermateriaal bij academici, hulpverlening,
politie en justitie om verdere statistische analyse mogelijk te maken.

➺ Eigen cijfermateriaal bijhouden om dit later te kunnen
vergelijken met cijfers van justitie en politie of andere landen.

Uitbouw peer-to-peer hulp: jonge ervaringsdeskundigen op structurele basis
inzetten om kinderen en jongeren in moeilijkheden te helpen.

➺ Onderzoeken op welke manier ervaringsdeskundigen kunnen 		
worden ingezet voor preventie, hulp en het begeleiden van 		
kinderen en jongeren die kampen met problemen en vragen rond
verdwijning, seksuele uitbuiting en online veiligheid.

Huidige financiering Child Focus herzien & overstappen naar een structureel
model over meerdere jaren. De afschaffing van het duolegaat terugdraaien of het
nultarief voor goede doelen toepassen.

VERDWIJNINGEN
WAT IS NODIG?

ONZE BIJDRAGE

Voor weglopers is er nood aan laagdrempelige hulp en opvanginitiatieven.
Jongeren moeten ook daadwerkelijk inspraak krijgen in hun zorgtraject.

➺ Weglopers en hun familie begeleiden en actief verwijzen 		
naar de gepaste hulp.
➺ Preventietools ontwikkelen om weglopen te voorkomen.
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INTERNATIONALE KINDERONTVOERING
WAT IS NODIG?

ONZE BIJDRAGE

Systematisch psychologische ondersteuning aanbieden bij de terugkeer van
kinderen na een internationale kinderontvoering.

➺ De organisatie van de terugkeer ondersteunen en financieel
steunen. De psychologische hulpverleners opleiden.

SEKSUELE UITBUITING
WAT IS NODIG?

ONZE BIJDRAGE

Afzonderlijke centra die specifiek aangepast zijn aan de noden van slachtoffers
van tienerpooiers en waar ze opgevangen en begeleid worden door een multidisciplinair team.

➺ De veiligheid van slachtoffers proberen te verzekeren en ervoor
zorgen dat ze zo snel mogelijk de gepaste hulp krijgen. 		
➺ Advies aan en ondersteuning van bezorgde ouders, 		
professionelen en minderjarigen.

De problematiek van tienerpooiers in heel België in kaart brengen.

➺ Onderzoek naar tienerpooiers in Wallonië.

Mediawijsheid als bijzondere prioriteit binnen het onderwijs en dit al vanaf
de lagere school. Inzetten op preventie door kwetsbare minderjarigen beter te
beschermen, hen te informeren en te versterken. Hierbij is het essentieel om meer
aandacht te besteden aan weglopers en aan jongeren uit jeugdvoorzieningen.

➺ Opleidingen mediawijsheid voor ouders en leerkrachten en lesmateriaal voor scholieren. Verbeteren van de Child Focus site over
veilig internetten: www.clicksafe.be.
➺ Vertaling en verdere verspreiding van de GPS-tool.

Daderpreventie: Maximale bekendheid, zichtbaarheid en middelen voor de Stop It ➺ We scharen ons achter de Stop It Now-lijn, geven het bekendheid
Now-lijn Vlaanderen.
en verwijzen mensen door indien nodig. Samen met partners werken
we aan een gelijkaardig initiatief in Franstalig België.

