
Beleidsplan 2020 S.ch.ng Child Protec.on Research Centre (CPRC) 

Inleiding 

In dit beleidsplan, dat strekt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 en vooruit blikt naar de 
twee daaropvolgende jaren, legt de Stichting Child Protec.on Research Centre (CPRC) neer wat 
haar missie en doelstellingen zijn als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) en met 
welke mensen en middelen zij zal trachten deze doelen te bereiken. 

Missie 

De Stichting is opgezet om vanuit het perspectief ‘burgerparticipatie’ overheden, maar ook 
andere partijen bij te staan in het beschermen van minderjarigen en jongeren tot 23 jaar 
tegen (seksuele) uitbuiting en misbruik in de ruimste zin des woords. Tevens wil de Stichting 
overheden bewegen tot het implementeren van wetgeving, die is bedoeld om minderjarigen 
beter te beschermen tegen (seksuele) exploitatie en misbruik. Het gaat hierbij om misdrijven 
zoals mensenhandel (gedwongen prostitutie), grooming, sextortion, webcam seks, 
kinderporno en kindersekstoerisme. 
De Stichting wil de uitbuiting en het misbruik zowel in Nederland als internationaal (helpen) 
detecteren en bestrijden. Het detecteren geschiedt door middel van research, zowel online als op 
locatie. Bij het bestrijden wil de Stichting in de eerste plaats helpen voorkomen dat kinderen 
slachtoffer worden via het geven van voorlichting en met vroegdetectie en vroeginterventie. Voorts 
wil de Stichting kinderen, die slachtoffer zijn, opsporen en uit hun benarde positie (doen) 
bevrijden. Ook wil de Stichting barrières opwerpen tegen uitbuiting en misbruik, (potentiële) 
uitbuiters en misbruikers tot stoppen (doen) dwingen en verdachten strafrechtelijk doen laten  
vervolgen.  

Visie 
Volgens Unicef zijn wereldwijd minsten twee miljoen kinderen slachtoffer van seksuele 
uitbuiting. Tel daarbij op het aantal kinderen dat slachtoffer is van de kinderporno-industrie, 
online misbruik en kindersekstoerisme en andere vormen van uitbuiting en misbruik, dan 
gaat het waarschijnlijk om een veelvoud van die twee miljoen. Waar in het verleden nog veel 
minderjarigen in obscure bordelen of op straat voor seks werden aangeboden is de handel in 
kinderen voor seks nu vooral verplaatst naar het internet, zowel op het Clear als Dark Web 
en social media applicaties. Anonieme klanten ‘shoppen’ daar bij anonieme aanbieders. En 
geschiedt het misbruik niet direct online, dan worden er online of via andere communicatie 
applicaties fysieke afspraken gemaakt op  geheime locaties. Voor overheden en andere 
partijen die kinderuitbuiting en -misbruik willen aanpakken is een vrijwel ondoordringbare 
jungle ontstaan, die het beschermen van kinderen tegen uitbuiting en misbruik bijna 
onmogelijk maakt. Stichting Child Protection Research Centre zet tools, technieken en 
forensische onderzoekspecialisten in om kinderen te beschermen tegen uitbuiting en 
misbruik, zowel online als op locatie, en heeft zich ten doel gesteld strafbare feiten op dit 
gebied bij overheden kenbaar te maken en andere partijen bij te staan in de strijd tegen deze 
misdrijven en het opvangen, juridisch begeleiden, rehabiliteren en succesvol re-integreren 
(zonder kans op revictimisatie) van de slachtoffers in de samenleving. 
De Stichting doet dit vanuit het perspectief ‘burgerparticipatie’. In de meeste landen, ook in 
Nederland, durven slachtoffers, hun familie of getuigen kinderuitbuiting of -misbruik niet bij 
de politie te melden, laat staan aangifte te doen. Men is bang voor represailles van de 
uitbuiters of misbruikers, inmenging van kinderbeschermingsinstanties, het verschijnen in 
rechtszittingen en in veel landen is er ook angst voor de politie zelf. Niet zelden heeft men 
het gevoel door de politie niet serieus te worden genomen of zaken worden niet op de juiste 
wijze opgepakt omdat ze op de verkeerde afdeling terecht komen. Ook is er bij de politie of 
het OM vaak sprake van onvoldoende capaciteit, politieke prioriteit, financiële middelen of 
(online) kennis om genoemde problematiek aan te pakken. 



Verder acteert de politie niet op ‘onderbuikgevoelens’, maar moet er sprake zijn van 
(bewijsbare) strafbare feiten. Handhaven wordt vaak belangrijker geacht dan dienstbaarheid 
( ‘to serve and protect’ ) aan de burger, die zich zorgen maakt over (mogelijk op handen 
zijnde) seksuele uitbuiting of misbruik. De Stichting acht vroegdetectie en vroeginterventie 
belangrijk om verwezenlijking van daadwerkelijke exploitatie en/of misbruikerger te 
voorkomen.  
Het is de Stichting ook bekend dat de Nederlandse overheid (en dat geldt tevens voor 
andere ‘home countries’) weinig zicht heeft op ‘travelling child sex 
offenders’ (kindersekstoeristen). Hoewel er sprake is van opsporingsbevoegdheid, indien een 
Nederlander in het buitenland kinderen misbruikt, wordt van deze bevoegdheid zelden 
gebruikt gemaakt. Meestal zijn politie en OM zijn niet op de hoogte van de activiteiten van 
deze kindermisbruikers of men heeft niet de capaciteit of de middelen om de zaak in 
samenwerking met het bestemmingsland van de kindersekstoerist te onderzoeken, òf er zijn 
politieke redenen om niet met politie en OM van het bestemmingsland samen te werken 
(bijvoorbeeld de Filipijnen). Het is de Stichting bekend dat het OM en de TBKK (Team 
Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de Nationale Politie) eigenlijk alleen 
willen investeren in zaken waarbij sprake is van georganiseerde criminaliteit (zoals 
kinderpornonetwerken), waardoor de individuele kindersekstoerist niet zelden straffeloos 
blijft. De Stichting wil in deze gevallen bevorderen dat (naast de Nederlandse autoriteiten) in 
elk geval de autoriteiten van de bestemmingslanden worden geïnformeerd met als doel het 
misbruik te doen stoppen en de kinderen in dat land te beschermen. Tot slot is het de 
Stichting bekend dat het Nederlandse OM en de TBKK afgelopen jaar minstens 30.000 
meldingen (o.a. via het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children - 
NCMEC) van online kinderporno ontvingen, waarbij Nederlanders zouden zijn betrokken. 
Niet meer dan 1 procent van deze meldingen zou zijn nagetrokken, ook hier weer vanwege 
gebrek aan capaciteit en/of middelen. De Stichting wil kinderen beschermen tegen productie 
en verspreiding van kinderporno en de Nederlandse en andere nationale en internationale 
politie-instanties degelijke onderzoekdossiers aanbieden, waarop beter en efficiënter kan 
worden geacteerd dan op losse meldingen.      
Stichting Child Protection Research Centre en haar NGO-partners doen proactief onderzoek 
en maken ook gebruik van meldpunten waar slachtoffers, hun familie of getuigen terecht 
kunnen zonder dat de overheid hier direct bij wordt betrokken. Vervolgens wordt er bekeken 
hoe de uitbuiting of het misbruik kan worden voorkomen of gestopt, welke partijen hierbij 
diensten kunnen verlenen en hoe de politie kan worden ingeschakeld waarbij slachtoffers of 
getuigen die dat wensen buiten beeld kunnen worden gehouden. Indien nodig treden de 
Stichting en/of haar NGO-partners  op als getuigen in een mogelijke strafzaak. Uitgangspunt 
is burgerparticipatie vanuit de Stichting en/of haar NGO-partners in de strijd tegen 
kinderuitbuiting en -misbruik met als doel kinderen tegen deze misdrijven te beschermen. 
Primair doel is niet de strafvervolging van verdachten, maar omdat deze strafvervolging 
bijdraagt aan het reduceren van de kans dat kinderen (opnieuw) aan de verdachten ten prooi 
vallen is het stoppen van uitbuiters en misbruikers wel van groot belang voor de 
bescherming van potentiële slachtoffers.

Doelstellingen 

Algemeen: Als kinderrechtenorganisa3e beoogt de S3ch3ng CPRC kinderen en kwetsbare 
jongeren middels burgeronderzoek te beschermen tegen (seksuele) uitbui3ng en misbruik. 

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:
1. Het voorkomen, detecteren en (doen) stoppen van (al dan niet door misleiding) 

gedwongen prostitutie van minderjarigen, uiterst kwetsbare en/of verstandelijk 
beperkte jongeren tot 23 jaar (mensenhandel)



2. Het voorkomen, detecteren en (doen) stoppen van webcam seks waarbij kinderen of 
onder punt 1 genoemde jongeren worden geëxploiteerd

3. Het voorkomen, detecteren en (doen) stoppen van de vervaardiging en distributie van 
(online) kinderporno

4. Het voorkomen, detecteren en (doen) stoppen van alle andere vormen van uitbuiting 
van kinderen en onder punt 1 genoemde jongeren, al dan niet in samenhang met 
seksuele uitbuiting

5. Het detecteren, waarschuwen, afschrikken en (doen) stoppen van de klanten van de 
onder punt 1 tot en met 4 genoemde vormen van (seksuele) uitbuiting (de 
misbruikers) 

6. Het detecteren en (doen) stoppen van grooming, sextortion en (online) 
ronselpraktijken voor prostitutie, andere vormen van uitbuiting en kinderporno van 
minderjarigen en de onder punt 1 genoemde jongeren

7. Het detecteren en (doen) stoppen van kindersekstoeristen en alle andere ‘travelling 
child sex offenders’ door hen te doen laten vervolgen in zowel hun thuis- als 
bestemmingsland.

8. Het stimuleren van overheden tot het verbeteren van wetgeving en het 
implementeren/handhaven van bestaande wetgeving die kinderen beschermt tegen 
(seksuele) exploitatie en misbruik.   

Strategie   

1. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het nationaal en internationaal verrichten van proactief en reactief (naar 

aanleiding van meldingen) onderzoek, zowel online als op fysieke locaties, 
naar alle vormen van (seksuele) kinderuitbuiting en/of -misbruik, alsmede 
dossiervorming ter ondersteuning van bevrijdings- en 
hulpverleningsinterventies alsmede het stoppen van de uitbuiters en 
misbruikers door opsporingsinstanties, jeugdzorginstellingen, non 
gouvernementele (kinder)hulporganisaties, juristen en alle andere partijen die 
zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van kinderuitbuiting en 
-misbruik en het verlenen van hulp aan slachtoffers in de ruimste zin des 
woords;

b. onder kind wordt verstaan een persoon van achttien jaar of jonger en/of uiterst 
kwetsbare of verstandelijk  adolescente personen van 23 jaar of jonger;

c. het vormen van een vermogen bestemd om de aan dit onderzoek verbonden 
kosten te realiseren;

d. het inzetten van zoveel mogelijk vrijwillige en belangeloze (rechts)personen 
en instanties om dit onderzoek te realiseren en kinderuitbuiting en -misbruik te 
stoppen;

e. het (doen) geven van voorlichting over kinderuitbuiting en -misbruik met als 
onderliggende doelen preventie, bewustwording en het melden van casussen; 

f. het ontwikkelen van up to date tools en technieken, om genoemd onderzoek 
zo intensief en efficiënt mogelijk te kunnen verrichten, de gegevens op te 
slaan en te analyseren.

g. het adviseren en onderwijzen van overheidsinstanties en ngo’s in de strijd 
tegen (seksuele) exploitatie en misbruik van minderjarigen.

h. en al hetgeen verder ter verwezenlijking van het doel bevorderlijk kan zijn, 
één en ander in de ruimste zin van het woord.

2.  De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Huidige situa.e 



De Stichting wordt in maart 2020 operationeel. In het laatste kwartaal van 2019 zijn 
afspraken gemaakt met de in Haarlem gevestigde Stichting Free A Girl. Deze NGO 
organiseert een belangrijk deel van de fundraising voor de Stichting en zal bovendien haar 
NGO-partners in de landen waar zij actief is aanbevelen nauw samen te werken met de 
Stichting. 
Hiernaast is de Stichting de uitvoerend partner van Free A Girl in haar Nederlandse 
programma tegen mensenhandel in minderjarigen. Ook zijn afspraken gemaakt met de 
Amerikaanse organisatie Child Liberation Foundation om te participeren in het internationale 
programma Operation Underground Railroad (O.U.R), dat zich richt op de strijd tegen ‘child 
trafficking’.  Via Free A Girl zal de Child Liberation Foundation het onderzoek van de 
Stichting tevens financieel ondersteunen. Hiernaast wordt op dit moment over 
partnerschappen gesproken met de International Justice Mission (IJM) en het Leger des 
Heils.

De Stichting is opgericht door kinderrechtenjurist en voormalig onderzoeksjournalist en 
documentairemaker J.G. (Gideon) van Aartsen, die o.a. naam heeft gemaakt in de strijd 
tegen kindersekstoerisme en seksuele exploitatie van minderjarigen (mensenhandel) in 
Nederland met het project WATCH Nederland. Medeoprichter is politiespecialist/cybercrime 
expert B. (Bas) Eikelenboom, die voor de Nationale politie het Team Bestrijding Kinderporno 
en Kindersekstoerisme heeft opgezet en leiding heeft gegeven aan grootschalige 
onderzoeken naar kinderpornonetwerken en ander kindermisbruik (o.a. de “Amsterdam Sex 
Crimes Case”, het internationale onderzoek naar het netwerk van Robert M.). Eikelenboom 
geeft ook leiding aan DutchSec, een bedrijf dat cybercrime bestrijdt voor zowel commerciële 
klanten als overheden.

Van Aartsen reisde in december 2019 in opdracht van Free A Girl Nederland naar New Delhi 
om daar met Indiase en Nepalese Free A Girl partners, International Justice Mission (IJM), 
Childline India en de Indiase politie mogelijkheden door te nemen ook in die landen research 
online met onderzoek op locatie te combineren in de strijd tegen seksuele uitbuiting en 
misbruik van kinderen. Dit omdat in India en Nepal kinderprostitutie in bars, bordelen en op 
straat snel plaats maakt voor het online werven en aanbieden van kinderen voor seks. Op 17 
en 18 december 2019 werd in Delhi een speciale workshop over online kinderuitbuiting en 
misbruik en de combinatie van online & op locatie georganiseerd door CPRC, Free A Girl en 
Child Rescue NGO Shakti Vahini.
Van Aartsen (in Delhi) en Eikelenboom (online vanuit Nederland) waren de keynote 
speakers. Aan het einde van de workshop werd door aanwezigen besloten in 2020 een 
gezamenlijk Action Plan op te stellen.

Ac.viteiten van de organisa.e 

In de eerste negen maanden van 2020 wordt in Nederland gestart met twee pilots inzake 
een bijzondere focus op bestrijding seksuele exploitatie van minderjarigen en zwakbegaafde 
jongeren in Amsterdam e.o. en Den Haag e.o.. Er zijn samenwerkingscontacten gelegd met 
o.a. Comensha, het Leger des Heils, de gemeente Amsterdam, het Centrum Seksueel 
Geweld, jeugdzorgorganisaties HVO Querido en Spirit, alsmede met enkele buurtwerkers 
(Amsterdam) en met de Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP). 
De verwachting is dat in deze negen maanden minstens 25 minderjarigen uit een 
(dreigende) situatie van kinderuitbuiting worden gered en dat minstens 100 prostitutieklanten 
met interesse in seks met minderjarigen online van hun anonimiteit worden beroofd en 
dringend worden gewaarschuwd of voor grooming worden aangegeven bij de politie. 



Met Comensha en diverse andere organisaties wordt ook de bouw van een Nationaal 
Platform voor hulp bij (dreigende of vermoedens van) seksuele uitbuiting besproken, dat 
zowel strafrechtelijk als civiel onderzoek vanuit vele bronnen (zowel particulier als 
professioneel) mogelijk moet maken. CPRC maakt hiervoor gebruik van het door DutchSec 
ontwikkelde RAVEN big data analyse systeem.  

In oktober 2020 wordt de bestrijding van seksuele exploitatie van minderjarigen in Nederland 
landelijk uitgerold.

In de eerste negen maanden van 2020 wordt een gespecialiseerde webcrawler gebouwd om 
online aanbod van minderjarigen voor seks in Nederland te onderzoeken. Deze CPRC 
crawler wordt later  gemoduleerd voor gebruik in India, Nepal en andere landen.  

In 2020 worden ook online lokprofielen en andere honeytraps opgezet om groomers, 
ronselende uitbuiters, personen die zich bezig houden met sextortion of met kinderporno te 
ontmaskeren en bij politie en justitie bekend te maken. In de tweede helft van 2020 worden 
verder technieken ontwikkeld om online ontmoetingsplaatsen op het internationale (Dark) 
Web voor seks met kinderen onbereikbaar te maken. Tevens wordt een systeem gebouwd 
om ‘webcam sex huizen’ waar kinderen voor online seks worden aangeboden te identificeren 
en de slachtoffers in samenwerking met lokale Child Rescue NGO’s en/of de Child Liberation 
Foundation en de politie te bevrijden. De lokale NGO’s zorgen voor opvang en zullen deze 
kinderen begeleiden naar een beter leven zonder kans op revictimisatie.  

In 2020 wordt ook het ICIT-systeem opgezet voor het monitoren van kindersekstoeristen. 
ICIT wordt operationeel in 2021, eerst als onderdeel van het CPRC programma met Free A 
Girl in India en Nepal. 
Er wordt gebouwd aan een netwerk van partijen met wie gegevens kunnen worden gedeeld 
met als doel barrières op te werpen tegen rondreizende kindersekstoeristen opdat zij de 
kinderen die zij willen misbruiken niet kunnen bereiken (denk aan visumdiensten, 
luchtvaartmaatschappijen, hotels, credit card maatschappijen). Ook wordt samenwerking met 
de FIOD (en ook met buitenlandse belastingdiensten en overige overheidsinstanties) 
bestudeerd om kindermisbruikers die schooltjes of weeshuisjes in het buitenland als ‘goed 
doelen’ hebben opgezet te identificeren en het voortzetten van hun activiteiten te stoppen.
Ook wordt bestudeerd of een internationaal meldpunt kan worden opgezet als alternatief 
voor het  Don’t Look Away meldpunt (in Nederland bekend onder de naam Meldpunt 
Kindersekstoerisme), dat helaas niet onafhankelijk is van de overheid.  

In maart stelde CPRC de eerste versie op van het Action Plan voor India & Nepal dat, tenzij 
COVID-19 maatregelen dit onmogelijk maken, in oktober 2020 allereerst moet leiden tot een 
anti-child trafficking forensisch ICT/DevOps educatieprogramma voor Indiase en Nepalese 
NGO-onderzoekers en politiemensen. CPRC organiseert het onderwijs en stelt het 
onderwijspakket samen, in nauwe samenwerking met de Hogeschool Leiden en The Hague 
Security Delta.
Intussen wordt dan ook gebouwd aan een onderzoeksnetwerk dat NGO-onderzoekers (en 
politie) in Nepal en de zes Indiase regio’s East, West, North-South, North-East en Central 
aaneen koppelt. 

Als het Action Plan wordt goedgekeurd door alle voorgestelde deelnemers, zal CPRC het 
programma ter bestrijding van binnenlandse en grensoverschrijdende kinderhandel (t.b.v. 
seksuele uitbuiting en misbruik) samen met de programmapartners implementeren in de 
periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2024. 
 
Tijdens de implementatie zal CPRC forensische online tools en technieken bouwen en 



leveren, alsmede een online helpdesk activeren, om deze misdaden tegen kinderen op te 
sporen en te bestrijden. Einddoel is dat na 1 januari 2024 de Indiase partner-NGO's volledig 
zelfredzaam zijn. 

In de jaren 2021 en 2022 wordt aan alle programma’s verder gebouwd en gewerkt aan 
verbreding van het netwerk van samenwerkende partners. 
Met als uiteindelijk de bedoeling dat elke internationale of nationale NGO en andere partijen, 
die kinderuitbuiting en misbruik bestrijden, voor het onderzoek hiernaar een partnerschap 
kunnen sluiten met het Child Protection Research Centre om kwetsbare kinderen, waar ook 
ter wereld, te bescherming of hulp te bieden.

Gegevens organisa.e en bestuur 
Adres: Paradijsboulevard 28, 3541 CX Utrecht
Mailadres: info@cprc-foundation.com
Website: https://www.cprc-foundation.com/

KvK nr.: 77621840
RSIN nr.:  861068555 
Fiscaal nr.: 861068555

Leden Raad van Toezicht:
Voorzitter: Ryanne van der Eijk, 
CXO bij Ras Al Khaimah Zone Economic (RAKEZ), Verenigde Arabische Emiraten

Vicevoorzitter: Jolanda van Boven,
Directeur Van Boven Juridisch Adviesbureau

Lid: Tjipke Bergsma,
CEO War Child Nederland

Lid: Hans Hameetman,
Accountant bij 216 Accountants 

Direc.e:
Gideon van Aartsen
Bas Eikelenboom

Werknemers 

De Stichting werkt met werknemers en vrijwilligers, allen met een professionele opleiding en 
ervaring op het terrein van particulier of strafrechtelijk onderzoek, forensische ICT, sofware 
engineering, criminologie, data-analyse, strafrecht en/of kinderrechten.
Het aantal werknemers in vaste dienst of op basis van overeenkomst van opdracht is 
afhankelijk van de vermogenspositie van de Stichting. 

Financiën en het werven van gelden 
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en donaties, bijdragen uit vermogensfondsen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. baten uit inzamelingsacties, van welke aard ook;
d. alle andere verkrijgingen en baten.

https://www.cprc-foundation.com/


Beheer en besteding van het vermogen 

Ontvangen gelden worden besteed aan geoormerkte projecten. Niet geoormerkte ontvangen 
gelden worden toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen, beperkt binnen de 
doelstellingen van de Stichting.  


