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In tegenstelling tot de fysieke misbruikers van kinderen is er over downloaders van
kinderporno weinig bekend. In dit artikel staat de persoon van de downloader cen-
traal. De kernvragen in dit artikel zijn: wie zijn de downloaders, wat zijn hun ach-
tergronden, waarom en hoe downloaden zij kinderporno, hoe gedragen zij zich
offline en online en welke typen zijn te onderscheiden? Een eenduidig antwoord op
deze vragen is thans niet te geven. Er is meer, bij voorkeur longitudinaal, onderzoek
nodig naar risicofactoren voor het downloaden van kinderporno en de verschillende
typen downloaders. De aanpak van de downloaders vergt veel van het politieappa-
raat in termen van internationale samenwerking en het up-to-date houden van
kennis en deskundigheid. Hiermee is ook de behandelpraktijk gediend, die mede
afhankelijk is van een goed uitgevoerd politieonderzoek.

Inleiding

Sinds enkele jaren duiken met enige regelmaat berichten op over personen die
betrapt worden op het bezit van soms grote hoeveelheden kinderporno1 die zij
hebben gedownload op hun computer.2 Het ‘nieuwe’ karakter van deze groep
daders heeft mogelijk te maken met de forse toename van de mogelijkheden en
gebruikers van het internet. Heden ten dage maakt kinderporno onlosmakelijk
deel uit van het internet dat in beginsel vrij toegankelijk is. Waar voor het digitale
tijdperk de liefhebber aangewezen was op obscure seksshops die de blaadjes onder
de toonbank verkochten, is het nu bij wijze van spreken een kwestie van een druk
op de knop van de computer om kinderporno te downloaden en te bekijken, hoe-
wel men er wel moeite voor moet doen om het te vinden.
Kinderpornografische afbeeldingen impliceren vrijwel altijd fysiek seksueel mis-
bruik.3 Naar misbruikers van kinderen, de zogenoemde hands-on plegers, is reeds

1 Per land kan de juridische definitie van kinderporno variëren, onder andere met betrekking tot
leeftijdsgrenzen en aard van de poses. Voor Nederland geldt de strafbepaling conform van
art. 240b Wetboek van Strafrecht. Meestal gaat het om pornografische afbeeldingen van prepu-
bertaire kinderen, maar ook pornografische beelden van kinderen van vijftien tot achttien jaar
kunnen onder de strafbepaling vallen.

2 Het begrip ‘downloaden’ wordt voor dit artikel breed opgevat: het gaat om personen die kinder-
pornografische afbeeldingen op het internet zoeken en ze vervolgens downloaden en opslaan op
een gegevensdrager, meestal de harde schijf van hun eigen computer. Sommige downloaders
slaan die afbeeldingen bewust op, maar ook het uitsluitend bekijken van kinderporno laat sporen
achter op de computer van de downloader.

3 Het is ook mogelijk om neutrale foto’s te bewerken tot pornografische voorstellingen. In dat
geval is er feitelijk geen sprake van fysiek misbruik.
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veel onderzoek gedaan. Op de vragen hoe iemand een pleger van seksueel mis-
bruik wordt en wat hij voor persoon is, zijn in de loop van de tijd verschillende
antwoorden gegeven (o.a. Gijs 2002; Vermeulen e.a. 2003). Etiologische modellen
van bijvoorbeeld Finkelhor & Araji (1986) en Marshall & Barbaree (1990) maken
duidelijk dat er niet een verklarende factor is aan te wijzen voor het misbruikge-
drag, maar dat het veeleer gaat om een combinatie van verschillende factoren.
De literatuur maakt tevens duidelijk dat er verschillende typen misbruikers
bestaan. Knight & Prentky (1990) hebben een empirisch gefundeerde classificatie
ontwikkeld, terwijl Groth e.a. (1982) vanuit klinische en Holmes & Holmes
(1996) vanuit hun ervaringen als politiefunctionaris onderscheid hebben gemaakt
in verschillende typen misbruikers.4 Zij maken onderscheid tussen (subtypen
van) preferentiële en situationele plegers van misbruik. De eerste zou kunnen
worden aangemerkt als pedofiel, ofwel iemand met een exclusief seksuele voor-
keur voor kinderen, die hij als geschikte sociale en seksuele partner beschouwt.
De situationele pleger daarentegen heeft een seksuele voorkeur voor leeftijdgeno-
ten, maar kan zich door situationele omstandigheden schuldig maken aan seksu-
eel misbruik van kinderen.
In vergelijking met de beschikbare literatuur over misbruikers van kinderen is er
over downloaders van kinderporno weinig bekend. Vanuit zowel de klinische
praktijk als de opsporing bezien, is het relevant om ook voor de downloaders van
kinderporno meer zicht te krijgen op hun achtergronden, kenmerken en gedrag.
Uitgaande van de stelling dat bij elk aanbod een vraag past, houden downloaders
door hun behoefte aan kinderpornografisch materiaal het aanbod, dus ook het
fysieke misbruik, in stand. In dit artikel wordt op basis van een literatuurstudie
allereerst ingegaan op het fenomeen kinderporno op het internet: om welk mate-
riaal gaat het, waar kunnen de downloaders het vinden en wie zijn de kinderen die
op de afbeeldingen staan? Vervolgens komt de persoon van de downloader aan de
orde: hoe oud zijn ze, hebben ze een relatie en is er sprake van psychische stoor-
nissen? Waarom en hoe doen de downloaders het, is een andere vraag die in dit
artikel aan de orde komt. Ook hun offline en online gedrag komt ter sprake, in
het bijzonder de relatie tussen hands-on en hands-off delicten, en de verschil-
lende typen downloaders.

Opzet literatuursearch

Aan de hand van voornamelijk Angelsaksische literatuur is getracht meer zicht te
krijgen op de kenmerken en achtergronden van downloaders van kinderporno.
Het is een tamelijk jong onderzoeksterrein waardoor het aantal studies beperkt is
en moeilijk met elkaar vergelijkbaar, vanwege de grote onderlinge verschillen in
de methodologie (steekproef, wijze van onderzoek, vergelijkingsgroepen, enz.).
Ook hanteren verschillende landen andere definities voor het strafbaar stellen
van kinderporno. De literatuursearch is op twee manieren vorm en inhoud gege-

4 Uiteraard zijn er veel meer indelingen en typologieën ontwikkeld. Zie daarvoor o.a. Frenken
(2002); Gijs (2002); Koeck e.a. (2002); Terry & Tallon (2005).
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ven. Als eerste is gezocht in de bekende databases van wetenschappelijke tijd-
schriften (Pubmed, Picarta) op trefwoorden en combinaties ervan als ‘child por-
nography’, ‘download’, ‘hands-off sex crimes’, ‘internet offenders’, ‘sex offenders’.
Dit leverde een overzicht op van ruim dertig artikelen. Als tweede zoekslag is in
de referentieoverzichten van de gevonden artikelen nog gezocht naar onderzoe-
ken die interessant konden zijn en die in de eerste ronde niet waren geïdentifi-
ceerd.

Kinderporno op het internet

De omvang van het kinderpornografische beeldmateriaal is volgens Taylor &
Quayle, twee deskundigen op het gebied van kinderporno, met de komst van het
internet enorm toegenomen en neemt door de snelle verbindingen en toegeno-
men opslagcapaciteit nog steeds toe (Taylor & Quayle 2003). Thans treft de poli-
tie soms miljoenen kinderpornografische afbeeldingen aan op de computer van de
downloaders (O’Donnell & Milner 2007). Niet alleen qua omvang zijn er verande-
ringen te zien, ook wat de aard van het materiaal betreft. Waar voorheen vooral
foto’s werden gedownload, bieden de technische ontwikkelingen steeds meer de
mogelijkheid om ook filmmateriaal van een hoge kwaliteit te bekijken en op te
slaan. Bewegende beelden en geluid hebben volgens deskundigen vanuit de politie
een indringender effect dan bijvoorbeeld fotomateriaal (Van Wijk e.a. 2009).
Inherent aan het medium internet betreft het downloaden van kinderporno een
internationale aangelegenheid; internet kent letterlijk en figuurlijk geen grenzen.
Er zijn verschillende manieren om aan kinderporno te komen via het internet.
Waar het vroeger openlijk werd aangeboden, is het aanbod door politieoptreden
steeds meer verborgen (Van der Zee & Groeneveld 2007). Dat neemt niet weg dat
er commerciële sites zijn waar kinderporno kan worden gekocht en/of waar
betaald moet worden voor entree. Het beeldmateriaal, vaak professioneel
gemaakt, omvat veelal poserende, jonge meisjes. Betalingen geschieden met cre-
ditcard, maar dat lijkt steeds minder te gebeuren (Webb et al. 2007). Tevens
wordt er kinderporno via voor iedereen toegankelijke peer-to-peernetwerken uit-
gewisseld. De besloten netwerken daarentegen zijn zeer terughoudend in het toe-
laten van nieuwe leden, die bij wijze van toegang eerst zelf kinderporno moeten
aanleveren of zich anderszins moeten bewijzen (Wortley & Smallbone 2006; Van
Wijk e.a. 2009).
Taylor & Quale (2003) onderscheiden negen categorieën kinderporno, gerang-
schikt naar ernst. De eerste categorie omvat niet erotisch, niet geseksualiseerd
materiaal van kinderen in ondergoed of zwemkleding. De ernstigste categorie
betreft sadistisch beeldmateriaal van kinderen die tijdens de seksuele handelin-
gen worden geslagen, vastgebonden of seks hebben met een dier.
Afgebeelde kinderen zijn zowel meisjes als jongens van verschillende leeftijden.
Afgaande op de beschikbare literatuur blijkt dat het in merendeel om prepuber-
taire, blanke meisjes gaat (O’Donnell & Milner 2007; Webb e.a. 2007; Wolak
e.a. 2005). Poserende kinderen komen het meest voor in de verzameling van de
downloaders. Dit kan echter een vertekening van de werkelijke ernst zijn, omdat
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de mogelijkheid bestaat dat de ernstigste vormen van kinderporno circuleren in
de besloten delen van het internet waar de politie weinig zicht op heeft. De litera-
tuur gaat ervan uit dat het beeldmateriaal ook steeds harder en grover wordt (Van
der Zee & Groeneveld 2007; Taylor e.a. 2001); geïnterviewde deskundigen vanuit
de politie zijn echter van mening dat dergelijke grove vormen altijd al hebben
bestaan (Van Wijk e.a. 2009).

Persoon van de downloaders

Diverse empirische onderzoeken maken duidelijk dat de downloaders over het
algemeen blanke mannen zijn (o.a. Seto & Eke 2005). De leeftijdsrange loopt uit-
een, maar de grootste groep lijkt tussen de 25-45 jaar te zijn (Burke e.a. 2002;
Kierkegaard 2008). Downloaders kunnen alleenstaand zijn, maar ook een partner
hebben (Sullivan 2002). In dat laatste geval is er volgens Van Wijk e.a. (2009), die
onder meer behandelaars van downloaders hebben geïnterviewd, sprake van rela-
tieproblemen en/of een ongelijkwaardige relatie met de partner. De downloaders
hebben middelbaar tot hoger onderwijs genoten (o.a. Webb e.a. 2007). De beroe-
pen zijn gevarieerd; wanneer de downloader een seksuele voorkeur heeft voor
kinderen, heeft hij veelal ook een beroep waarin hij in aanraking kan komen met
kinderen (onderwijs, medische beroepen; zie ook Burgess e.a. 2008) of is hij juist
in de technische beroepen werkzaam (Van der Hulst & Neve 2008; Schell
e.a. 2007). Deze downloaders zullen volgens geïnterviewde deskundigen vanuit de
behandeling en politie ook hun vrijetijdsbesteding afstemmen op hun voorkeur
door bijvoorbeeld trainer bij een jeugdelftal of fotograaf te worden of bij de pad-
vinderij te gaan (Van Wijk e.a. 2009). Downloaders kunnen kampen met allerlei
psychische problemen. Het verslavingselement speelt een belangrijke rol bij hun
afwijkende internetgedrag. In die gevallen wordt gesproken van pathologisch
internetgebruik (Davis 2001). Dat gedrag vormt een substituut voor ‘normale’
relaties met andere volwassenen in de offline wereld. Downloaders kenmerken
zich door een onvermogen om intieme relaties aan te gaan, mede als gevolg van
hun lage zelfbeeld en gebrekkige sociale vaardigheden. Er kan sprake zijn van
emotionele disregulatie (o.a. Quayle & Taylor 2003; Schell e.a. 2007). Psychiatri-
sche stoornissen lijken weinig voor te komen. Uit onderzoek waarin onder andere
deskundigen vanuit de behandeling zijn geïnterviewd, blijken soms wel seksuele
stoornissen en aan autisme verwante stoornissen voor te komen in de groep
downloaders (Van Wijk e.a. 2009). Bij seksuele stoornissen moet in de eerste
plaats worden gedacht aan pedofilie (Seto e.a. 2006), maar ook fysieke, seksuele
stoornissen (bijvoorbeeld erectieproblemen), met alle bijkomende psychische
klachten, komen voor. Downloaders lijken niet verslaafd aan alcohol en/of drugs
(Webb e.a. 2007).

Motieven en werkwijze

De belangrijkste motieven zijn nieuwsgierigheid, seksuele opwinding, bevredigen
van de verslaving aan het downloaden en de ‘veilige’ (want digitale) contacten
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met gelijkgestemden op het internet en statusverwerving (o.a. Morahan-Martin
& Schumacher 2000; Quayle e.a. 2006; Surjadi e.a. 2010; Van der Hulst & Neve
2008). De downloaders rechtvaardigen hun gedrag met allerlei rationalisaties
ofwel cognitieve vervormingen, zoals ‘seks met kinderen is niet schadelijk voor ze’
(Alexy e.a. 2005; Burke et al. 2002). De veel gehoorde opmerking dat zij bij toeval
op kinderporno zijn gestuit, houdt geen stand. Men moet tegenwoordig bewust
op zoek gaan en allerlei handelingen verrichten om de kinderpornografische
afbeeldingen te vinden en op te slaan (Van Wijk e.a. 2009).
In de meeste gevallen zal de downloader het materiaal op de harde schijf van zijn
eigen computer opslaan. Ook worden externe gegevensdragers gebruikt (dvd, cd-
rom, externe harde schijven, USB-sticks, PDA, enz.) (Webb e.a. 2007; Stol
e.a. 2008). De aanpak van politie en justitie maakt dat de downloaders beveili-
gingstechnieken toepassen en zowel fysieke als softwarematige voorzorgsmaatre-
gelen nemen (o.a. Stol e.a. 2008; Van der Werf 2003). Die kunnen variëren van
eenvoudig tot zeer geavanceerd. Eenvoudige maatregelen zijn bijvoorbeeld het
plaatsen van een externe harde schijf in een andere ruimte of het gebruiken van
software die de computer helemaal ‘schoonmaakt’. Onder de geavanceerde bevei-
ligingstechnieken horen onder meer het werken met versleutelprogramma’s,
afgescheiden partities op de harde schijf en het gebruikmaken van een proxy ser-
ver om het eigen IP-adres te verbergen. Nieuw zijn de programma’s die het mate-
riaal ‘verknippen’ en verspreiden via verschillende computers. De downloader kan
softwarematig die verschillende delen weer aan elkaar ‘plakken’ (Van der Hulst &
Neve 2008). Blijkens de literatuur treft ongeveer een kwart van de downloaders
maatregelen om detectie zo moeilijk mogelijk te maken (Carr 2004; Wolak
e.a. 2005).

Online en offline afwijkend gedrag

Het deviante internetgedrag van de downloaders hoeft zich niet te beperken tot
het downloaden van kinderporno, maar kan zich uitstrekken tot andere vormen
van digitaal gedrag, zoals het zich begeven in chatrooms en profielsites, om op die
manier contact te krijgen met kinderen, eventueel resulterend in webcamseks en
fysieke ontmoetingen (o.a. Kierkegaard 2008; O’Donnell & Milner 2007; Schell
e.a. 2007). Het is vooralsnog niet duidelijk welke typen downloaders dat doen.
Vermoedelijk gaat het hierbij vooral om de hands-on delinquenten met een seksu-
ele voorkeur voor kinderen die naast het fysieke misbruik óók kinderporno down-
loaden (Van Wijk e.a. 2009). Een onbekend aantal downloaders begeeft zich in
besloten delen van het internet en kan deel uitmaken van kinderpornonetwerken
die een mondiaal karakter hebben. Er is vrijwel geen zicht op deze groep. Een zeer
beperkt aantal downloaders reist naar landen met de uitdrukkelijke bedoeling om
kinderen te misbruiken (O’Donnell & Milner 2007; Van der Zee & Groeneveld
2007). Sommigen zullen daar volgens geïnterviewde politiefunctionarissen opna-
men van maken voor zichzelf én om te verspreiden binnen de netwerken waarvan
zij deel uitmaken (Van Wijk 2009). Op basis van interviews met deskundigen is de
indruk dat de verspreiding vooral een psychosociale oorzaak heeft: men voelt als
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het ware de verplichting om het materiaal met elkaar te delen. Bovendien kan het
verspreiden van nieuwe kinderporno een statusverhogend effect hebben (Taylor
& Quayle 2003; Van Wijk e.a. 2009). De verspreiders van kinderporno zijn ook te
vinden bij de georganiseerde misdaad (o.a. in Rusland) die op grote schaal kinder-
porno vervaardigt en verkoopt (Van Wijk 2009). Hier liggen financiële overwegin-
gen aan ten grondslag. Binnen de afgescheiden netwerken, maar ook nog steeds
via bijvoorbeeld peer-to-peernetwerken wordt materiaal uitgewisseld (Van Wijk
2009).
Wat betreft het bredere criminaliteitspatroon is op basis van verschillende onder-
zoeken te zeggen dat de downloaders nauwelijks criminele antecedenten voor bij-
voorbeeld gewelds- en vermogensmisdrijven hebben (Burke e.a. 2002; Sullivan
2005; Webb e.a. 2007). Wel kunnen zij jaren bezig zijn met het verzamelen van
kinderporno of andersoortige risicogedragingen vertonen richting kinderen alvo-
rens de politie hen oppakt (Buschman & Krapohl 2009). Daarentegen wordt uit
andere onderzoeken duidelijk dat downloaders wel eerdere delicten hebben
gepleegd (seksueel en niet-seksueel) en dat een deel van hen na de veroordeling
ook recidiveert (o.a. Kingston e.a. 2008; Beech e.a. 2008; Seto & Eke 2005). Uit
het schaarse onderzoek komt naar voren dat downloaders van kinderporno op
diverse terreinen (maatschappelijk, sociaal, psychologisch) verschillen van plegers
van fysieke zedenmisdrijven, maar dat die verschillen vooralsnog gradueel lijken
te zijn (Webb e.a. 2007; Van Wijk e.a. 2009).

De vraag of downloaders (op den duur) ook fysiek misbruik maken van kinderen
is op grond van de literatuur niet op eenduidige wijze te beantwoorden (Bullens
2007; Schell e.a. 2007; Web e.a. 2007; Taylor & Quayle 2003). Er zijn downloaders
die het houden bij het downloaden en bekijken van kinderporno, en geen mis-
bruik zullen plegen, bijvoorbeeld omdat ze die stap niet kunnen of durven zetten.
Er is ook een groep downloaders die deze stap wel zet (Sullivan 2002). Daarbij
hoeft geen sprake te zijn van een causaal verband tussen kinderporno en hands-
on delicten. Eerder lijkt het zo te zijn dat met name de mannen die de neiging of
behoefte al hebben dat ook zullen doen. Het bekijken van kinderporno is dan op
te vatten als ‘brandstof’ of facilitator (o.a. Calder 2004).5

Seto et al. (2006) stellen op grond van hun onderzoek onder 685 zedendelinquen-
ten dat het bekijken van kinderporno een sterkere aanwijzing is voor een pedo-
fiele voorkeur dan het feitelijk misbruiken van kinderen, hoewel niet alle down-
loaders kinderen fysiek zullen misbruiken (Seto & Elke 2005). Bourke & Hernan-
dez (2008) tonen aan dat ‘internet sex offenders’ seksueel opgewonden raken van
het kijken naar kinderporno en ook kinderen fysiek misbruiken, maar dat laatste
is dan nog niet ontdekt door de politie. De inzet van de polygraaf (leugendetector)
lijkt een goede manier om meer zicht te krijgen op de niet-bekende delicten
(Buschman e.a. 2010).
De impact van het downloaden en bekijken van kinderporno moet niet worden
onderschat, omdat het seksueel deviante fantasieën kan aanwakkeren en verster-

5 Misbruikers van kinderen kunnen kinderporno ook gebruiken om aan hun slachtoffers te laten
zien of ze maken opnamen van het misbruik zelf (Langevin & Curnoe 2004).
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ken (Taylor & Quayle 2003). Overigens hoeven de fantasieën nog niet in concreet
misbruikgedrag te resulteren (Nategaal 2008). Er kan een conditioneringseffect
optreden door middel van masturbatie. Hierbij moet tevens het feit in aanmer-
king worden genomen dat de sociaal geïsoleerde mannen in kinderpornonetwer-
ken als het ware een substituut hebben gevonden voor relaties in de offline
wereld. Door het deel uitmaken van die netwerken kan een druk ontstaan om sek-
sueel misbruik te plegen teneinde uniek kinderpornografisch materiaal te kunnen
aanleveren (Van Wijk e.a. 2009).

Typen downloaders

Uit de literatuur blijkt dat downloaders geen homogene groep zijn; ze kunnen qua
sociaaldemografische kenmerken, kennis en vaardigheden, motieven, sociale
positie en criminele carrière verschillen (o.a. Beech e.a. 2008; Krone 2004;
McLaughlin 2000; Robertiello & Terry 2007). De typologieën zijn echter nog niet
uitgekristalliseerd. Een onderscheid dat ontleend is aan de indeling van hands-on
misbruikers betreft de preferentiële plegers aan de ene kant en de situationele
daders aan de andere kant (Lanning 2009). Bij de eerste groep speelt vooral de
specifieke voorkeur voor kinderen een rol bij het downloaden en bekijken van kin-
derporno. Bij de situationele daders zijn het vooral contextuele factoren die ertoe
leiden dat zij kinderporno downloaden. Zij hebben derhalve geen uitgesproken
seksuele voorkeur voor kinderen. Een beperking van de buitenlandse indelingen
in typen is dat het daarbij soms gaat om problematisch internetgedrag in het alge-
meen; downloaden van kinderporno is daarvan vaak dan een onderdeel. Verder
hebben de indelingen geen betrekking op de Nederlandse populatie downloaders.
Uit interviews met onder meer politiefunctionarissen blijkt het ontbreken van
daderprofielen een belangrijk knelpunt (Van Wijk e.a. 2009). Op basis van de
resultaten uit het voornoemde onderzoek is getracht een eerste aanzet te geven
tot een profiel van downloaders. In navolging van het voornoemde onderscheid
tussen situationele en preferentiële plegers is een derde type genoemd, namelijk
die van de obsessieve verzamelaars. Situationele plegers, volgens Van Wijk e.a.
(2009) de groep die het meest voorkomt in de politie- en behandelpraktijk, down-
loaden kinderporno vooral uit nieuwsgierigheid en lust. Een deel zal hier na ver-
loop van tijd mee stoppen, want het beeldmateriaal bevredigt niet meer. Bij een
deel van de nieuwsgierigen valt kinderporno wel in de smaak en zij ontsporen na
verloop van tijd door steeds meer kinderporno te verzamelen of door ook kinde-
ren fysiek te misbruiken. De preferentiële downloaders hebben een exclusieve
seksuele voorkeur voor kinderen. Zij kunnen zich uitsluitend beperken tot het
gericht verzamelen van kinderporno. Daarnaast is er een groep die ook fysiek
misbruik maakt van kinderen. Bij de obsessieve downloaders gaat het primair om
hun drang tot verzamelen; van een exclusieve voorkeur voor kinderen lijkt geen
sprake. Er zijn mannen die alles verzamelen op pornogebied (waaronder kinder-
porno) en er zijn mannen die juist heel gericht naar thematische kinderporno zoe-
ken.
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Beschouwing

In vergelijking met hetgeen er geschreven is over fysieke misbruikers van kinde-
ren is er over de groep downloaders van kinderporno nog betrekkelijk weinig
bekend. Dat heeft te maken met het hedendaagse karakter van het verschijnsel.
De huidige stand van zaken in de literatuur over downloaders laat vooral een
blinde vlek zien op het gebied van de kindertijdervaringen, zoals hechting en sek-
suele ontwikkeling, onderwerpen die blijkens empirisch onderzoek onder hands-
on delinquenten van belang zijn voor het verklaren van het delictgedrag.
Een en ander roept de theoretische vraag op in hoeverre het digitale aspect van de
problematiek (downloaden van kinderporno) niet meer dan een uitingsvorm is
van een onderliggende kern die de downloaders delen met de hands-on delin-
quenten, althans bij een deel van de downloaders. Nader wetenschappelijk onder-
zoek zou zich kunnen richten op de aanwezigheid van gemeenschappelijke
(risico)factoren bij hands-on daders en downloaders van kinderporno. Het is ech-
ter mogelijk dat nieuwe theorievorming omtrent internetdelictgedrag noodzake-
lijk is, omdat de gangbare theorieën over seksueel misbruikgedrag niet alle aspec-
ten dekken (zie Elliot & Beech 2009).
Het ruime en zeer gevarieerde aanbod aan kinderporno op het internet en de toe-
gankelijkheid van het internet zouden mogelijk als een ‘nieuwe’ situationele facto-
ren kunnen worden aangemerkt, die overigens niet onderschat mogen worden.
Enerzijds omdat de downloaders zich tamelijk anoniem en ongestoord op het
internet kunnen begeven. Anderzijds vanwege het versterkende effect op de ont-
wikkeling van seksueel afwijkende fantasieën door middel van conditionerings-
processen. Naast het wetenschappelijke belang van nader onderzoek kan ook de
behandeling van downloaders hiervan profiteren als duidelijker wordt in hoeverre
downloaders te onderscheiden zijn van hands-on daders en op welke gebieden zij
echt een aparte groep vormen. Een zinvolle verdieping zou zijn om verklarend
onderzoek te koppelen aan empirisch gefundeerde daderprofielen, bij voorkeur
door middel van longitudinaal onderzoek. Zodoende kan het online en offline
gedrag van de downloaders worden onderzocht en met elkaar in verband worden
gebracht.
In Nederland blijken volgens Van Wijk et al. (2009) die zowel behandelaars als
politiefunctionarissen hebben geïnterviewd, politie en hulpverlening voorname-
lijk te maken te hebben met situationele plegers; mannen die uit nieuwsgierigheid
kinderporno downloaden (en daar vaak ook nog voor betalen op een voor de poli-
tie traceerbare wijze). Een groot deel van de schaarse opsporingstijd van de politie
zit momenteel in de aanpak van downloaders van kinderporno. De discussie bin-
nen de politie is in hoeverre deze ‘symbolische jacht op plaatjes’ wel te verant-
woorden is en niet beter geïnvesteerd kan worden in de aanpak van producenten
en misbruikers van kinderen (zie ook Taylor & Quayle 2003; Van der Zee & Groe-
neveld 2007). Het is echter vanwege die mogelijke ontwikkeling van downloaden
naar fysiek misbruik dat deze groep downloaders niet zonder meer terzijde kan
worden geschoven als ‘minder relevant’. Hier ligt een belangrijke taak voor de
behandelaars, namelijk het bepalen van de ernst van de problematiek en voorko-
men van verdere ontsporing.
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In de huidige politie- en behandelpraktijk is het ontbreken van een duidelijk
daderprofiel een belangrijk knelpunt. Downloaders laten in hun politie- en behan-
delcontacten niet altijd het achterste van hun tong zien. Het is om die reden zaak
om in het politieonderzoek zo uitvoerig mogelijk verslag te doen van de werkwijze
van de downloader, zijn leefsituatie en sociaal netwerk, (afwijkende) gewoonten
en een goede analyse van het aangetroffen beeldmateriaal. Mede aan de hand van
een goed proces-verbaal kan de eventuele behandeling gerichter vorm en inhoud
worden gegeven.
De keerzijde van het feit dat de politie en behandelaars vooral de situationele
groep downloaders in beeld hebben, is dat er tamelijk weinig zicht bestaat op de
groep preferentiële (en in mindere mate de obsessieve) downloaders. Het heeft er
onder meer mee te maken dat zij over dermate goede technische vaardigheden
beschikken en in de besloten delen van het internet opereren dat zij vrijwel onge-
stoord hun gang kunnen gaan. Weliswaar gaat het vermoedelijk om een kleinere
groep dan de situationele downloaders, de ernst van de problematiek (in termen
van grove vormen van kinderporno en het zelf produceren) is er niet minder om.
De aanpak ervan stelt hoge eisen aan het (internationale) opsporingsapparaat en
vergt veel expertise en kennis van de behandelaars. De technologische ontwikke-
ling staat immers niet stil en zou op de voet gevolgd moeten worden.
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