•
•
•
Een minderjarige jongen heeft een 12-jarig
meisje benaderd en
belooft geld in ruil
voor een striptease
voor de camera. Hij
heeft deze beelden
stiekem opgenomen
en nu chanteert hij
het 12-jarige meisje
met die beelden om
meer beeldmateriaal
te krijgen.

categorie 1
•
•
•
•
•
•

Commerciële elementen.
Druk, dwang of misleiding.
Heimelijke opnames.
Een afhankelijkheidsrelatie.
Een slachtoffer jonger dan 12
jaar.
Een meer dan beperkt
leeftijdsverschil tussen de
betrokkenen (5 jaar of meer)
of een mogelijk (ander)
zedenmisdrijf.

Strafvervolging kinderporno
of ander zedendelict.

•
•
•
•

Na een verbroken relatie verspreidt een 15-jarig meisje uit
wraak de foto van haar 15 jarige ex-vriendje op school.
Een van de ontvangers plaatst
het vervolgens online als grap.

categorie 1I
Motieven gericht op belediging,
pesten, smaad laster of
intimidatie.

Strafvervolging verspreiden
afbeelding aanstotelijk voor de
eerbaarheid of een schadelijke
afbeelding van iemand < 16 jr

Onder welke omstandigheden het
beeldmateriaal tot stand is gekomen?
Wat is er op het beeldmateriaal te zien?
In hoeverre is er sprake is van
verspreiding van het materiaal en via
welke kanalen?
Wat is de leeftijd en achtergrond van
de betrokkenen?
Wat is de relatie tussen de
betrokkenen?
Wat zijn de mogelijke motieven?
In hoeverre is er sprake van
instemming, dwang of druk?

Een 12-jarige die spelend
met de telefoon van zijn
15-jarige broer per ongeluk
een naaktfoto van hem uploadt naar diens Twitter.

categorie 1II
Het beeldmateriaal lijkt op basis
van vrijwilligheid tot stand te zijn
gekomen, de betrokkenen zijn
beiden minderjarig (of er is een
leeftijdsverschil van maximaal
vijf jaar) en er is geen sprake van
verzwarende omstandigheden zoals
in categorie I en II.

Strafvervolging niet wenselijk

Alternatieve interventies
•
•
•
•
•
•
•

Voorlichting door HALT of een andere
instantie.
Mediation of bemiddeling
Zorgmelding of doorverwijzing naar
Veilig Thuis.
Strafbaar beeldmateriaal vrijwillig
(laten) verwijderen door bezitter(s).
Verwijzing naar informatieve en
educatieve websites.
Het informeren van de school/ouders.
Groepsgesprek met betrokkenen,
ten behoeve van toelichten
normoverschrijding, waarschuwen.

