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 Kinderpornografische afbeeldingen op het internet zijn een mondiaal 
probleem. Het aantal meldingen neemt ieder jaar toe. Voor een specifieke categorie 
downloaders heeft de politie in samenwerking met de Reclassering, het OM en 
behandelinstituten een aanpak ontwikkeld: Initiatief Niets Doen Is Geen Optie, 
ofwel INDIGO. Downloaders met een laag risicoprofiel kunnen gebruikmaken van 
de mogelijkheid om niet voor de rechter te verschijnen als ze een behandeling 
volgen en het toezicht door de Reclassering op de gestelde voorwaarden accepteren. 
 In dit onderzoek is een groep van die downloaders in de tijd gevolgd. Hun 
kenmerken en achtergronden zijn geïnventariseerd en hun criminele loopbaan is 
in beeld gebracht. Om de gegevens beter te kunnen duiden is een controlegroep 
samengesteld van downloaders van kinderporno die wel voor de rechter zijn 
geweest en veroordeeld. Er is gebruikt gemaakt van de wetenschappelijke literatuur, 
informatie van de Reclassering en de politie. Daarnaast zijn interviews gehouden 
met politiefunctionarissen, behandelaars, Reclasseringsmedewerkers en een vijftal 
downloaders die de INDIGO-afdoening hebben gehad. 
 Het onderzoek is uniek voor Nederland, gelet op de omvang van de 
onderzoeksgroepen en de looptijd waarin de criminele carrière is onderzocht. 
Een belangrijke bevinding is dat de INDIGO-groep sneller recidiveert op 
zedenmisdrijven in vergelijking met de controlegroep. Dit kan aanleiding geven om 
de aard en inhoud van de INDIGO-afdoening te heroverwegen. Maatwerk, waarbij 
rekening wordt gehouden met de problemen en behoeften van de downloader, kan 
meer richting geven aan het (behandel)traject. 

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap. Publicaties in de 
reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handelingen, modellen, instrumenten of werkwijzen 
die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. 
 
Meer informatie vindt u op www.politieenwetenschap.nl.
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Voorwoord    VOORWOORD

Voorwoord  

De aanvrager van het onderzoek, Ben van Mierlo van het Landelijk Programma Zeden, 
Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, heeft in 2016 de vraag naar de werking en 
effecten van de INDIGO-afdoening bij Bureau Beke neergelegd. Dat heeft geresulteerd 
in een voorstel voor Politie & Wetenschap dat het onderzoek heeft gefinancierd. Voor 
u ligt het eindresultaat van een voor Nederlandse begrippen uniek project, waarin een 
grote groep kinderpornoplegers is gevolgd in de tijd en vergeleken met een controle-
groep. Verschillende mensen hebben een belangrijke rol gehad in het onderzoek. Al-
lereerst is dat de medewerker van Bureau Management Informatie (Staf/Korpsleiding) 
voor het samenstellen van de databestanden met politieregistraties en Fact Factory 
(Parket-Generaal) voor het samenstellen van de controlegroep. Amanda de Haan van 
de Nationale Politie wordt bedankt voor haar hulp bij het vinden van respondenten 
binnen de politie. Marleen Wiersum-Hartman, Peter Groenendaal, Ria Slijkhuis en 
Martine Stegink van de Reclassering zijn we erkentelijk voor de toegang tot de dossiers 
en de bemiddeling naar enkele cliënten, alsook de Waag. De leden van de leescommis-
sie zijn we dank verschuldigd voor hun nuttige suggesties bij de conceptversie van deze 
rapportage: Catrien Bijleveld, Ben van Mierlo, Jules Mulder, Adriaan Rottenberg, An-
net Kramer, Irene Verheij en Martine Stegink.
Tot slot danken we de respondenten voor hun – soms openhartige – verhaal en Politie 
& Wetenschap voor hun geduld. 

Anton Wijk, Sylvia Dickie en Juno van Esseveldt
Arnhem, oktober 2019
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1   INLEIDING

1  Inleiding 

Kinderpornografische afbeeldingen zijn een mondiaal probleem. In Nederland is kin-
derporno strafbaar gesteld in artikel 240b Wetboek van Strafrecht (WvSr). Het gaat 
hierbij kort gezegd om afbeeldingen of films waarop seksuele gedragingen van minder-
jarigen te zien zijn. In Nederland is de leeftijdsgrens op achttien jaar gesteld. Taylor en 
Quayle (2003) onderscheiden negen categorieën kinderporno, gerangschikt 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 handelingen worden geslagen, vastgebonden of 
seks hebben met een dier.1 De omvang van het probleem – in termen van aantallen 
afbeeldingen, slachtoffers en plegers – is moeilijk in te schatten. 
Het aantal meldingen van online kinderporno en -misbruik bij de politie is daarente-
gen fors gestegen: van ongeveer 3.000 in 2014 naar bijna 18.000 vorig jaar.2 De politie 
verwacht voor 2018 een aantal van 30.000 meldingen.3 Deze toename is grotendeels 
toe te schrijven aan bedrijven als Google, Microsoft en Facebook die volgens de Ame-
rikaanse wet verplicht zijn melding te maken van mogelijk kinderpornografisch beeld-
materiaal. Deze meldingen komen binnen bij het Amerikaanse National Center for 
Missing and Exploited Children (NCMEC). Deze organisatie stuurt de melding ver-
volgens door naar de politie in het land waar het plaatje is geüpload of gedownload.4 In 
hoeverre het genoemde aantal meldingen uniek is voor Nederland, is moeilijk te zeg-
gen. Wel is duidelijk dat Nederland wereldwijd een sleutelrol speelt in het fenomeen 
kinderporno, vanwege de goede digitale infrastructuur. Onderzoek van de Britse Inter-
net Watch Foundation laat zien dat van alle kinderpornolinks 37 procent wordt gehost 
op Nederlandse servers (IWF, 2017). In het Nationaal Dreigingsbeeld 2018-2021 is het 
onderwerp gekwalificeerd als ‘dreiging’. De basis voor deze typering is onder meer de 
forse toename van meldingen die bij de politie binnenkomen en de daarbij te verwach-
ten maatschappelijke effecten die het gevolg kunnen zijn van grootschalige vormen 

1 Voor de volledigheid: niet alle categorieën, met name de lichte, zijn strafbaar volgens de Nederlandse regelge-
ving. 

2 Brief van de minister van Justitie & Veiligheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Hernieuwde aanpak online seksueel kindermisbruik, kinderporno, februari 2018.

3 Bron: www.politie.nl/nieuws/2018/november/22/00-digitaal-bewustzijn-zedenteams-toegenomen.html. 
4 In Nederland doet de Landelijke Eenheid van de politie verder onderzoek naar de meldingen en zet deze 

eventueel door naar een TBKK (team bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme) binnen een van de 
eenheden. 
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van seksueel kindermisbruik.5 De bestrijding van het kinderpornoprobleem vergt het 
uiterste van overheden, ook van de Nederlandse.
De bestrijding van kinderpornografie en kindersekstoerisme behoort al sinds 2012 tot 
de speerpunten van de Nationale Politie en is een van de vijf korpsprioriteiten binnen 
de gemeenschappelijke Veiligheidsagenda. In 2012 is de capaciteit bij de politie om 
kinderpornozaken op te pakken verdubbeld naar 150 fte’s. Desondanks blijft het aan-
bod aan zaken groot en moet de politie afgewogen keuzes maken over welke zaken wel 
en welke niet worden opgepakt. In Rotterdam heeft het OM, in samenwerking met de 
politie, de Reclassering6 en een forensisch behandelinstituut, in 2011 het Initiatief 
Niets Doen Is Geen Optie (INDIGO) ontwikkeld. De werkwijze is inmiddels binnen 
alle kinderpornoafdelingen geïmplementeerd en maakt sinds 2012 onderdeel uit van 
de standaard afdoeningen van kinderpornomeldingen en -onderzoeken. 
Het uitgangspunt is dat bij overtreding van artikel 240b WvSr (kinderporno) altijd een 
reactie vanuit de politie en het OM volgt. Die reactie kan binnen het strafrecht geschie-
den, waarbij de verdachte ter terechtzitting moet verschijnen. Daarnaast kan de officier 
van justitie onder bepaalde voorwaarden tot een INDIGO-afdoening besluiten op ba-
sis van de informatie die de politie aanlevert over de verdachte. Juridisch gesproken is 
dan sprake van een voorwaardelijk sepot. De politie doet in zo’n geval geen uitgebreid 
strafrechtelijk onderzoek.7 Het doel van INDIGO is tweeledig: het voorkomen van re-
cidive enerzijds en anderzijds het besparen van kostbare opsporingscapaciteit en de 
snelle afdoening van de zaak. Een voordeel voor de verdachten is dat ze niet voor de 
rechter hoeven te verschijnen en dat ze minder lang in onzekerheid verkeren over de 
afdoening van de zaak.

De voorwaarden voor INDIGO zijn:
 � een verdachte die first offender is en
 � de afwezigheid van een beroep of hobby waarbij de verdachte mogelijk risicovol 

contact met kinderen kan hebben en
 � het beperkt bezit/verspreiden (waaronder ook begrepen zich toegang verschaffen 

tot, aanbieden en verwerven) van kinderporno of indien slechts een beperkte 
noodzaak bestaat tot voorbereidend (digitaal of gedragskundig) onderzoek of een 
onderzoek ter terechtzitting,

5 Voornoemde aantallen zijn fors, maar vermoedelijk nog steeds het topje van de ijsberg. Het gaat immers om 
bekend geworden feiten. Uit diverse onderzoeken blijkt een relatief groot deel van de mannelijke bevolking 
(2,2%) naar kinderporno te kijken (Dombert et al., 2016). 

6 In Nederland worden voor volwassenen de reclasseringstaken uitgevoerd door drie reclasseringsorganisaties: 
Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Leger des Heils Jeugdbe-
scherming & Reclassering (LJ&R). 

7 Ook in gevallen waarin wel een uitgebreid onderzoek is gedaan waarbij het resultaat daarvan aan de criteria 
voor toepassing van INDIGO voldoet kan INDIGO worden toegepast. In een dergelijk geval wordt de zaak 
ook als INDIGO geregistreerd. Dit kan ook als er een doorzoeking met de RC is geweest, waarbij de zaak na 
onderzoek uiteindelijk aan de criteria voor INDIGO voldoet. 
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 � of waarin sprake is van onderzoeksgegevens en initiële verdenking van een dusda-
nige ouderdom dat de te verwachten straf of maatregel die zou volgen op een ge-
rechtelijke afdoening ook verkregen kan worden binnen de INDIGO-afdoening.

Leidend binnen de afweging van deze criteria is de vraag of het gewenst en noodzake-
lijk is dat een volledig onderzoek (naar de feiten en omstandigheden van het delict en 
de persoon van de verdachte) wordt uitgevoerd en de verdachte zich tegenover een 
strafrechter dient te verantwoorden.8

De INDIGO-afdoening kan worden aangeboden wanneer er bijvoorbeeld bij de politie 
een melding binnen is gekomen dat er vanaf een bepaald IP-adres kinderporno is ge-
download en/of verspreid van dermate beperkte aard dat strafrechtelijke vervolging 
niet nodig is. Er moet echter wel een signaal worden afgegeven aan de verdachte. De 
gegevensdragers van de verdachte worden in beslag genomen en aan de verdachte 
wordt, namens de officier van justitie, het aanbod gedaan om strafrechtelijke vervol-
ging te voorkomen. Deze voorwaarde houdt in dat de verdachte onder toezicht van de 
Reclassering komt en daarnaast (meestal) in behandeling gaat bij een forensisch ambu-
lante instelling. Deze ambulante behandeling duurt doorgaans twee jaar. Onttrekking 
aan de behandeling of aan het toezicht van de Reclassering betekent strafvervolging. 

Afdoeningswijze INDIGO
Alle verdachten worden onaangekondigd thuis bezocht en alle digitale middelen en 
voorwerpen waarop kinderporno voorkomt of waarmee de strafbare feiten zijn ge-
pleegd, worden in beslag genomen. Afhankelijk van de persoon van de verdachte en de 
mogelijkheden die de adviserende Reclassering en/of GGZ-instelling zien, kunnen bij-
zondere voorwaarden worden opgelegd met een proeftijd van twee tot drie jaar. De 
bijzondere voorwaarden zullen in de regel gedragsbeïnvloedende of op zorg gerichte 
voorwaarden betreffen in de vorm van psychosociale behandeling bij een GGZ-instel-
ling, alsook toezicht door de Reclassering, (periodieke huisbezoeken inbegrepen) en 
een gedragsaanwijzing met betrekking tot internetgedrag. De officier van justitie ver-
werkt deze voorwaarden in een kennisgeving van voorwaardelijke niet verdere vervol-
ging die aan verdachte wordt uitgereikt.
Altijd blijft het voorbehoud gelden dat de officier van justitie alsnog kan besluiten de 
verdachte voor de rechter te brengen, wanneer hij de gestelde voorwaarden niet nakomt 
of uit het toezicht door de Reclassering, uit de doorzoeking, het in beslag genomen ma-
teriaal of andere omstandigheden, andere en/of zwaardere strafbare feiten blijken.9

8 Bron: https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@96125/richtlijn-26/. 
9 https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@96125/richtlijn-26/. 
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De politie geeft aan behoefte te hebben aan onderzoek naar de mate waarin de doelen 
van INDIGO worden bereikt. Verder heeft zij behoefte aan inzicht in de selectieproce-
dure van de INDIGO-kandidaten en kennis over de impact van de afdoening op de 
kinderpornoplegers. Tot slot wil de politie kennis verkrijgen over hoe in de politie-
praktijk wordt omgegaan met de INDIGO-afdoening.
Doel van het onderzoek is vast te stellen wat de effecten (o.a. in termen van recidive) 
en (praktische) werking zijn van de INDIGO-afdoening. Om aan de behoeften van de 
politie en de doelen van het onderzoek te kunnen voldoen, zijn drie onderzoeksvragen 
opgesteld. Deze luiden als volgt:
1. Wat zijn de kenmerken en achtergronden van de personen die een INDIGO-afdoe-

ning opgelegd hebben gekregen en van de groep kinderpornoplegers10 die een con-
trolegroep vormt?

2. Welke criminaliteitspatronen, in termen van criminele historie en recidive, zijn bij 
de INDIGO-groep en de controlegroep te identificeren? 

3. Hoe is het INDIGO-proces geregeld in de politie-eenheden c.q. welke criteria en 
afwegingen worden er in de praktijk gemaakt om te kiezen voor de INDIGO-af-
doening en welke rol hebben andere instanties daarin? 

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk (2) komt de wijze waarop het onderzoek is opgezet en uit-
gevoerd aan de orde. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een korte beschrijving van wat er 
bekend is over kinderpornoplegers in de literatuur. In de hoofdstukken erna komen de 
kenmerken en achtergronden aan de orde zoals die blijken uit het dossieronderzoek en 
de interviews (hoofdstuk 4) en de criminaliteitspatronen op basis van de politiecijfers 
(hoofdstuk 5). In het hoofdstuk erna wordt ingegaan op de praktijk van de INDI-
GO-afdoening en de rol die de diverse instanties naast de politie daarin hebben (hoofd-
stuk 6). Het rapport besluit met de conclusies (hoofdstuk 7).

10 Omwille van de leesbaarheid wordt er in dit rapport gesproken over ‘kinderpornoplegers’. De term kinder-
pornoplegers is een wat gebrekkige vertaling van de term child pornography offenders die veel in Angelsak-
sische literatuur wordt gebruikt. Het kan hierbij gaan om downloaden en/of verspreiden. 
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2   ONDERZOEKSOPZET

2  Onderzoeksopzet 

Aan het onderzoek is vorm en inhoud gegeven met verschillende onderzoeksmetho-
dieken. Allereerst is een literatuurstudie verricht (§ 2.1). Verder is er een omvangrijk 
dossieronderzoek uitgevoerd bij de politie en Reclassering (§ 2.2). Ten derde zijn inter-
views gehouden met politie, OM, behandelaars, Reclassering en een aantal INDI-
GO-cliënten (§ 2.3). De genoemde onderdelen worden hieronder nader uitgewerkt, 
gevolgd door een reflectie op de onderzoeksmethodiek (§ 2.4). 

2.1  Literatuurstudie

De literatuurstudie is erop gericht om inzicht te verkrijgen in: 1) de belangrijkste ken-
merken en achtergronden van kinderpornoplegers, 2) de mate van recidive van kin-
derpornoplegers (algemeen en specifiek en waar mogelijk naar de ernst van het delict-
gedrag. Voor de (internationale) wetenschappelijke literatuur hebben we over de 
periode 2011-2018 in databases voor academische tijdschriften gezocht. Ook is de 
sneeuwbaltechniek toegepast door in de literatuurlijsten van gevonden artikelen ver-
der te zoeken naar andere mogelijk relevante onderzoeken. De literatuurstudie geeft 
inzicht in de belangrijkste kenmerken en achtergronden van daders en de mate waarin 
(verschillende typen) kinderpornoplegers recidiveren. 

2.2  Dossieronderzoek 

De politie houdt vanaf 2012 landelijk bij hoeveel INDIGO-afdoeningen er zijn opge-
legd. Het overzicht bevat onder meer de personalia van de verdachten en bijbehorende 
BVH-nummers waardoor we gericht konden zoeken in de verschillende registratiesys-
temen (zie verderop). Hieronder staat een overzicht van het aantal bij de politie gere-
gistreerde INDIGO-zaken. Over de afname van het aantal zaken volgt in hoofdstuk 6 
meer informatie.
Tabel 2.1 – INDIGO-afdoeningen 2012-2018

Jaar n

2012 59

2013 79

2014 65

2015 37

Jaar n

2016 40

2017 37

2018 28
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Bij de selectie van de onderzoeksgroep was het van belang om een zo ‘oud’ mogelijke 
groep te nemen (in dit geval 2012), zodat de periode waarbinnen eventuele recidive 
kan worden vastgesteld langer is en de bevindingen in wetenschappelijk opzicht meer 
power krijgen. Daarbij komt dat de behandeling doorgaans twee jaar duurt. Vanwege 
de te verwachten lage recidive is, naast de groep uit 2012, ook de groep uit het jaar 2013 
meegenomen in het onderzoek.11 Een grotere onderzoekspopulatie heeft meer moge-
lijkheden voor analyses. Niet alle kinderpornoplegers uit de INDIGO-groep (n=138) 
konden in de systemen van de politie worden teruggevonden. De reden hiervoor is 
onduidelijk.12 Er is informatie beschikbaar over in totaal 118 kinderpornoplegers uit de 
INDIGO-groep. 
Om de resultaten met betrekking tot de criminele historie en recidive van primair de 
INDIGO-groep beter te kunnen duiden, is een controlegroep samengesteld. Dat is als 
volgt gedaan. Aan het OM13 is gevraagd om een overzicht te leveren van willekeurige 
personen die in 2012 en 2013 voor de rechter zijn geweest in verband met overtreding 
van het kinderporno-artikel (240b WvSr) en daarvoor een geheel of gedeeltelijk voor-
waardelijke straf hebben gekregen in combinatie met reclasseringstoezicht en behan-
deling bij een forensische GGZ-instelling.14 Door de controlegroep op deze manier 
samen te stellen, is getracht de groep zo vergelijkbaar mogelijk te maken aan de INDI-
GO-groep, met als verschil dat de INDIGO-groep niet voor de rechter is verschenen. 
De controlegroep 2012-2013 bestaat uit 198 kinderpornoplegers; hieruit zijn er 106 
geselecteerd (at random).15

Systeemanalyse
De politiesystemen (BVH en HKS) zijn geraadpleegd om de kenmerken van de ver-
dachten en het delict op te zoeken. Het betreft:

 � leeftijd;
 � geslacht;
 � criminele historie;
 � informatie over indexdelict (aard, omvang, datum, etc.);
 � recidive;
 � andere kenmerken en achtergronden, voor zover geregistreerd.

11 In 2013 zijn de criteria voor INDIGO gewijzigd en is daarmee het criterium dat inhoudt dat INDIGO kan 
worden toegepast omdat de zaak oud is (‘ouderdomscriterium’) komen te vervallen. Hiermee is in het onder-
zoek geen rekening gehouden. 

12 De oorzaak zou kunnen zijn dat de INDIGO-brief is toegepast. Sinds 2013 is de INDIGO-brief vervallen en 
valt deze afdoeningswijze niet meer onder de INDIGO-afdoening. 

13 Met dank aan Fact Factory voor de selectie van de controlegroep. 
14 Er is ook gekeken naar de vrijheidsstraf die kinderpornoplegers in de controlegroep kregen opgelegd: ruim de 

helft kreeg een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, in driekwart van die gevallen gaat het om een vrijheidsstraf 
van minder dan een half jaar. Slechts 7 procent van de kinderpornoplegers uit de controlegroep kreeg een 
langdurige vrijheidsstraf opgelegd (meer dan twee jaar). Gezien deze cijfers is er in de recidive analyses niet 
gecorrigeerd voor een (mogelijke) vrijheidsstraf. Overigens kunnen de feiten eerder dan 2012 en 2013 zijn 
gepleegd.

15 De reden om niet de gehele controlegroep te onderzoeken heeft met de daarvoor benodigde tijdsinvestering 
te maken.
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Voorts zijn de dossiers van de geselecteerde kinderpornoplegers (onderzoeksgroep en 
controlegroep) bekeken bij de drie reclasseringsorganisaties (3RO)16, die toezicht hou-
den op de behandeling. Het gaat hierbij om informatie over:

 � functioneren op de diverse leefgebieden;17

 � risicoschatting recidive;18

 � behandelverloop (onder meer uitval en motivatie).

Overigens kon niet van alle personen uit de INDIGO-groep en de controlegroep infor-
matie bij de politie en Reclassering worden teruggevonden. De aantallen in de be-
schrijving van de resultaten wisselen om die reden. Over sommige thema’s, zoals gezin 
van herkomst en IQ, was vrijwel geen informatie te vinden. 

2.3  Interviews

In het onderzoek zijn tevens interviews gehouden, te weten met de kinderpornople-
gers met een INDIGO-afdoening zelf en de vertegenwoordigers van de betrokken in-
stanties. In totaal gaat het om 28 interviews. 

Kinderpornoplegers met INDIGO-afdoening
Met vijf kinderpornoplegers met een INDIGO-afdoening is een interview gehouden. 
Met hen is gesproken over achterliggende oorzaken voor het downloaden van kinder-
porno, modus operandi, de impact van de afdoening op hun persoonlijke leven en 
omgeving, het behandeltraject en reclasseringstoezicht. Gezien het geringe aantal in-
terviews zijn de verhalen van de downloaders als illustratief aan te merken en hebben 
geen representatieve pretentie. 

Behandelaars en Reclasseringsmedewerkers
Vier behandelaars van drie verschillende instanties zijn geïnterviewd met als doel na te 
gaan of de selectie van de verdachten aansluit bij het (beoogde) lage risicoprofiel. Daar-
naast is ingegaan op de vraag in hoeverre de personen gemotiveerd zijn, hoeveel er 
voortijdig uitvallen en om welke redenen zij uitvallen. 
Met vijf medewerkers van de Reclassering (toezichthouders) is gesproken over de 
werkwijze in relatie tot het toezicht en de samenwerking met politie, behandelaars en 
OM. 

Politie en OM
Met elf kinderpornoteamleden (rechercheurs en teamleiders), uit zes verschillende 
eenheden, is uitgebreid ingegaan op de praktijk van de INDIGO-afdoening. Hierbij is 
gevraagd naar het moment van het detecteren van de verdachte, de inbeslagname van 

16 Het gaat om de volgende drie organisaties: Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering 
GGZ (SVG) en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. 

17 Huisvesting, opleiding, inkomen, middelengebruik, relaties, emotie, denkpatronen en houding. 
18 Gedoeld wordt hier vooral op de Recidive Inschattingsschalen (RISc) van de Reclassering. 
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gegevensdragers en het vaststellen van het risicoprofiel tot de behandeling, prioritering 
van zaken en verdachten, samenwerking met OM en Reclassering en reikwijdte van de 
aanpak. Tot slot zijn drie officieren van justitie (voor kinderporno) geïnterviewd over 
de juridische afwegingen en kaders van de afdoening.
Tabel 2.2 – Verdeling interviews naar personen en betrokken instanties

Interviews n

Personen met INDIGO-afdoening 5

Behandelaars 4

Reclassering 5

Politie 11

OM 3

Totaal 28

2.4  Reflectie

Onderhavig onderzoek naar de INDIGO-afdoening is uniek vanwege de omvang van 
de onderzoeksgroep, het gebruikmaken van een controlegroep en de relatief lange fol-
low-up-periode. Er mist de nodige informatie omdat instanties als de politie en Reclas-
sering deze niet hebben geregistreerd. Dit kan als een beperking van het onderzoek 
worden beschouwd. De interviews hebben een gedetailleerd inzicht gegeven in de ma-
nier waarop de politie met de INDIGO-afdoening omgaat. De interviews leverden 
daarnaast waardevolle informatie op over de kenmerken en achtergronden van de kin-
derpornoplegers, niet in de laatste plaats omdat de geïnterviewde plegers daar zelf erg 
open over waren. 
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3  Literatuuroverzicht kinderpornoplegers 

De vraag wat de kenmerken en achtergronden zijn van kinderpornoplegers wordt in 
dit hoofdstuk beantwoord aan de hand van de wetenschappelijke literatuur. Als eerste 
worden de demografische kenmerken beschreven (§ 3.1), gevolgd door eigen slachtof-
ferschap (§ 3.2) en eerder gepleegde delicten (§ 3.3). Daarna wordt ingegaan op de 
sociale en psychische problematiek van de kinderpornoplegers (§ 3.4), recidive en risi-
cofactoren (§ 3.5). Tot slot wordt ingegaan op de classificatie van Lanning (§ 3.6) en de 
behandeling (§ 3.7).

3.1  Demografische kenmerken

Voor zowel de beschrijving van de demografische kenmerken als andere gegevens over 
kinderpornoplegers geldt dat de onderzoeken waaruit die gegevens afkomstig zijn qua 
onderzoekspopulaties van elkaar kunnen verschillen. Het kan bijvoorbeeld om down-
loaders gaan, verspreiders en/of vervaardigers. Met die heterogeniteit moet bij het le-
zen van dit hoofdstuk rekening worden gehouden. 
Hoewel er geen eenduidig profiel bestaat voor kinderpornoplegers, kan er wel een al-
gemene schets worden gemaakt van de demografische achtergrond van deze groep. 
Een consistente bevinding is dat kinderpornoplegers vrijwel altijd blanke mannen zijn. 
Dit blijkt uit zowel geregistreerde daderpopulaties als onderzoek onder de algemene 
bevolking (zie onder andere Aslan & Edelmann, 2014; Leukfeldt, Jansen & Stol, 2014; 
Ray et al., 2014; Seigfried-Spellar, 2013). Ook reviewstudies bevestigen deze bevinding, 
en tonen daarnaast aan dat kinderpornoplegers in vergelijking met hands-on plegers 
en de algemene bevolking vaker blank zijn (zie onder andere Babchishin, Hanson & 
Hermann, 2011; Babchishin, Hanson & VanZuylen, 2014; Henshaw, Ogloff & Clough, 
2015; Houtepen, Sijtsema & Bogaerts, 2014). Waarom het met name blanke mannen 
zijn – en niet vrouwen of mensen van een etnische minderheid – is niet duidelijk; stu-
dies gaan hier niet op in. Wat leeftijd betreft zijn de bevindingen heel wat minder een-
duidig. De gerapporteerde leeftijden lopen namelijk erg uiteen, hoewel de kinderpor-
noplegers onder de algemene bevolking jonger zijn dan de geregistreerde 
kinderpornoplegers (zie onder andere Cohen & Spidell, 2016; Dombert et al., 2016; 
Faust, Bickart, Renaud & Camp, 2015; Ray et al., 2014). Een kanttekening hierbij is dat 
lang niet alle studies duidelijk zijn over het moment waarop de leeftijd is vastgesteld; 
het kan gaan om de leeftijd ten tijde van het eerste kinderpornodelict, maar ook om de 
leeftijd waarop kinderpornoplegers zijn opgepakt. Daarnaast zijn kinderpornoplegers 
– in vergelijking met hands-on plegers – hoger opgeleid (zie onder andere Babchishin 
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et al., 2014; Henshaw et al., 2015; Houtepen et al., 2014) en heeft het merendeel een 
baan (zie onder andere Babchishin et al., 2011; Neutze, Seto, Schaefer, Mundt & Beier, 
2011; Price, Lambie & Krynen, 2015). Vaak zou dit werk zijn waarbij dagelijks contact 
is met kinderen (Houtepen et al., 2014). In vergelijking met hands-on plegers hebben 
kinderpornoplegers over het algemeen een hogere functie (Cohen & Spidell, 2016). Tot 
slot blijken kinderpornoplegers vaak alleenstaande mannen te zijn (zie onder andere 
McManus, Long, Alison & Almond, 2015; Neutze et al., 2011; Price et al., 2015). Hoe 
de relatiestatus van deze groep zich verhoudt tot die van hands-on plegers is onduide-
lijk, studies hierover zijn niet eenduidig (zie onder andere Babchishin et al., 2014; 
Henshaw et al., 2015).

3.2  Slachtofferschap en criminele historie

Een aanzienlijk aandeel kinderpornoplegers – zo’n een op de vijf – kent een voorge-
schiedenis van lichamelijke mishandeling en/of seksueel misbruik (Babchishin et al., 
2011; Babchishin et al., 2014). Voor seksueel misbruik geldt dat kinderpornoplegers 
hiervan in vergelijking met de algemene bevolking in meerdere mate slachtoffer zijn 
geweest (Houtepen et al., 2014; Negredo & Herrero, 2016).
Behalve een historie van slachtofferschap kent een deel van de kinderpornoplegers ook 
een criminele historie. Het gaat daarbij om zowel niet-zeden- als zedendelicten (zie 
onder andere Eke, Seto & Williams, 2011; Leukfeldt et al., 2014; Long, Alison & Al-
mond, 2012). Het totale aandeel kinderpornoplegers dat antecedenten heeft, ligt tussen 
de 22 en 62 procent (Eke et al., 2011). De bevinding aangaande de criminele historie is 
vrijwel uitsluitend gebaseerd op studies naar geregistreerde kinderpornoplegers. Voor 
zover bekend zijn er twee studies onder de algemene bevolking uitgevoerd die aan-
dacht besteden aan zedenmisdrijven onder kinderpornoplegers (Neutze et al., 2011; 
Seto, Wood, Babchishin & Flynn, 2012). Uit deze twee studies blijkt het aandeel kin-
derpornoplegers dat in het verleden een zedengerelateerd delict heeft gepleegd, hoger 
uit te vallen (tussen de 28 en 51 procent) in vergelijking met onderzoek onder geregis-
treerde plegers (12 à 39 procent) (zie onder andere Aslan & Edelmann, 2014; Leukfeldt 
et al., 2014; Seto & Eke, 2017). Waar het niet duidelijk is hoe kinderpornoplegers zich 
verhouden ten opzichte van hands-on plegers als het gaat om gepleegde niet-zedende-
licten, blijken hands-on plegers beduidend vaker zedendelicten te hebben gepleegd in 
vergelijking met kinderpornoplegers (Babchishin et al., 2014; Henshaw et al., 2015).

3.3  Sociale en psychische problematiek

Kinderpornoplegers ervaren verschillende problemen op het gebied van sociale vaar-
digheden (Price et al., 2015). Zo is er sprake van onderassertiviteit, lage dominantie en 
een laag empathisch vermogen in sociale relaties (Henshaw et al., 2015; Houtepen et 
al., 2014; Merdian, Curtis, Thakker, Wilson & Boer, 2014). Daarentegen lijkt echter 
geen sprake te zijn van uitgesproken antisociale trekken (Merdian et al., 2014). Andere 
punten waarop kinderpornoplegers onderscheiden kunnen worden zijn het hebben 
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van een negatief zelfbeeld en de angst om afgewezen te worden (Armstrong & Mellor, 
2016). De auteurs stellen daarbij dat het aangaan van relaties problemen met zich mee-
brengt, waardoor kinderpornoplegers mogelijk sociale contacten uit de weg gaan en 
hun toevlucht zoeken tot het internet. Hoewel kinderpornoplegers over het algemeen 
niet lijken te verschillen van hands-on plegers op het gebied van sociale problematiek 
(Babchishin et al., 2011), scoren ze lager op de mate van antisociale trekken (Babchis-
hin et al., 2014; Ly, Dwyer & Fedoroff, 2018). 
Wat psychische stoornissen betreft, komt uit onderzoek naar voren dat er met name 
sprake is van internaliserende problematiek onder kinderpornoplegers. Ze blijken last 
te hebben van stemmings- en angststoornissen, wat zich uit in depressie en obses-
sief-compulsief gedrag (Houtepen et al., 2014; Magaletta, Faust, Bickart & McLearen, 
2014). Daarnaast komt uit reviews naar voren dat er onder kinderpornoplegers, in 
vergelijking met hands-on plegers, minder vaak sprake is van een pedofiele voorkeur 
(Houtepen et al., 2014; Ly et al., 2018).
Een andere vorm van problematiek die onder kinderpornoplegers terug te vinden is, is 
die van de verslaving. Zo blijkt de groep geregistreerde kinderpornoplegers – meer dan 
groomers – veelvuldig (kinder)porno te kijken en te masturberen, beide zijn te be-
schouwen als uitingen van een hoge seksdrive en seksuele preoccupatie (Seto et al., 
2012). De bevinding omtrent (een vrijwel continue) seksuele preoccupatie wordt ook 
gevonden in onderzoek naar kijkers van kinderporno onder de algemene bevolking 
(Seto et al., 2015). In lijn hiermee blijkt uit reviews dat bij meer dan de helft van de 
kinderpornoplegers indicaties voor compulsief seksueel gedrag aanwezig zijn (Houte-
pen et al., 2014), dat er sprake is van seksuele preoccupatie en dat er problemen zijn 
met de seksuele gedragsregulatie (Henshaw et al., 2015; Negredo & Herrero, 2016).

3.4  Recidive en risicofactoren

Aan de hand van een meta-analyse – gebaseerd op onderzoeken naar officieel geregis-
treerde kinderpornoplegers – hebben Seto et al. (2011) de mate van recidive onder 
deze groep onderzocht (n=2.630). Daarbij hanteren ze een follow-up-periode van drie 
jaar. In deze drie jaar tijd blijkt bijna vijf procent van de onderzoeksgroep weer een 
zedendelict te hebben gepleegd. In 3,4 procent van de gevallen was dit wederom een 
kinderpornodelict. Twee procent heeft in deze tijd een hands-on zedendelict gepleegd. 
In een vervolgonderzoek hebben Eke et al. (2011) de recidive onderzocht van 541 ver-
oordeelde kinderpornoplegers over een gemiddelde periode van ruim vier jaar. Uit dit 
onderzoek komen de volgende recidivepercentages naar voren:

 � willekeurig delict  32,3%
 � geweldsdelict  6,8%
 � hands-on zedendelict 3,9%
 � hands-off zedendelict 8,5%
 � kinderpornodelict  6,8%
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Deze percentages liggen hoger dan in het onderzoek van Seto et al. (2011). Een moge-
lijke verklaring hiervoor is het verschil in de duur van de follow-up-periode. In lijn met 
voorgaande studies blijkt ook uit recenter onderzoek dat de groep kinderpornoplegers 
vrijwel niet recidiveert naar een nieuw zedendelict (Goller et al., 2016; Seto & Eke, 
2015). Seto & Eke (2015) vinden dat elf procent van de kinderpornoplegers binnen vijf 
jaar opnieuw een zedendelict pleegt. Negen procent pleegt een nieuw kinderpornode-
lict en drie procent een hands-on delict met een minderjarige. De percentages liggen 
in het onderzoek van Goller et al. (2016) lager dan in de eerder genoemde studies. Zo 
zou slechts 5,8 procent in drie jaar tijd opnieuw een delict plegen. 1,6 procent pleegt 
wederom een kinderpornodelict, 0,2 procent een hands-on zedendelict inzake een 
minderjarige en 0,1 procent een ander soort zedendelict.
Risicofactoren, oftewel voorspellende factoren van recidive, zijn van belang om een 
inschatting te kunnen maken van de kans dat kinderpornoplegers opnieuw een delict 
plegen. Eke et al. (2011) vinden dat het hebben van een criminele voorgeschiedenis en 
een jonge leeftijd voorspellers zijn voor een nieuw (zeden)delict. Uit de latere studie 
van Seto & Eke (2015) komt een langere lijst aan risicofactoren naar voren, specifiek 
gericht op seksuele recidive. Het gaat daarbij om de volgende factoren: 

 � leeftijd van de pleger ten tijde van het indexdelict: hoe jonger, hoe hoger het recidi-
verisico;

 � criminele voorgeschiedenis;
 � hands-on zedenmisdrijven;
 � schending voorwaarden (voorwaardelijke) vrijlating;
 � seksuele interesse in kinderen (zelf toegegeven/gediagnosticeerd);
 � meer jongens dan meisjes als slachtoffer op kinderpornografische afbeeldingen;
 � meer jongens dan meisjes op niet-kinderpornografische afbeeldingen.

3.5  Classificaties

De kinderpornoplegers vormen een heterogene groep. In de loop van de tijd zijn er 
allerlei pogingen gedaan om classificaties te ontwikkelen, die overigens grotendeels 
theoretisch van aard zijn en bovendien moeilijk op elkaar te betrekken zijn vanwege de 
verschillende methodologische uitgangspunten (Van Wijk, Dickie & Van Ham, 2019). 
Bovendien zijn veel gegevens over downloaders afkomstig uit onderzoek onder beken-
de (c.q. door de politie gepakte) plegers. Het is onduidelijk in hoeverre de onbekend 
gebleven plegers afwijken van deze groep in termen van kenmerken en achtergronden 
(Van Wijk et al., 2019). Een voor dit doel19 bruikbare en tegelijkertijd eenvoudige clas-
sificatie betreft de tweedeling van Lanning (2001), die onderscheid maakt tussen de 
preferentiële en situationele groep kinderpornoplegers (zie ook Miller, 2013). Lanning 

19 In dit onderzoek gaat het uitsluitend om kinderpornoplegers. Verschillende classificaties gaan over afwijkend 
internetgedrag in brede zin, daaronder ook het downloaden van kinderporno begrepen (zie onder andere 
Krone, 2004). 
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(2001) maakt binnen die tweedeling onderscheid in subtypen die het internet gebrui-
ken voor seksuele doeleinden. 

Preferentiële plegers
a) Pedofielen: mannen met een exclusieve seksuele voorkeur voor prepubertaire kin-

deren. 
b) Onverschilligen: mannen met verschillende (afwijkende) seksuele interesses, niet 

specifiek voor kinderen. Zij zijn geïnteresseerd in kinderporno, vooral omdat het 
afwijkend is. 

c) Latente daders: mannen die een latente voorkeur hebben voor kinderen, maar door 
het kijken naar kinderporno seksueel opgewonden raken en hun interne remmin-
gen verliezen.

Situationele plegers
a) ‘Normale’ adolescenten of mannen: meestal betreft het een adolescent die zoekt 

naar porno op het internet (leeftijdgenoten) of een nieuwsgierige, impulsieve man 
die het aanbod aan porno, waaronder kinderporno, verkent. 

b) Onverschilligen: mannen met een voorgeschiedenis van allerlei delicten. Hun mo-
tivatie is controle en macht. Tot de onverschilligen kunnen ook ouders worden 
gerekend die hun kinderen aanbieden op het internet voor seks. 

c) Profiteurs: criminelen die door de lage pakkans op een gemakkelijke manier geld 
willen verdienen met kinderporno.

In tegenstelling tot de situationele daders heeft de preferentiële groep doorgaans een 
hogere sociaaleconomische status. Deze groep is volgens Lanning (2001) compulsief 
en downloadt themagerichte kinderporno (bijvoorbeeld blanke meisjes tussen de zes 
en negen jaar). Zij hebben afwijkende seksuele fantasieën en er kan sprake zijn van 
meer parafiele stoornissen (waaronder pedofilie, exhibitionisme en sadisme). De clas-
sificatie van Lanning (2001) biedt een goed overzicht van de verschillende motieven 
die kinderpornoplegers kunnen hebben. Als voorbehoud hierbij geldt dat de classifica-
ties gebaseerd zijn op ‘bekende’ internetplegers. Het overgrote deel van de plegers is 
zoals gezegd niet bekend (Van Wijk et al., 2019).

3.6  Behandeling

Zoals hierboven al is besproken, blijken kinderpornoplegers in zeer beperkte mate te 
recidiveren, althans volgens officiële registraties van bijvoorbeeld de politie.20 De groep 
kan om die reden worden aangemerkt als laag-risico-groep, iets wat van belang is om 
rekening mee te houden in het behandeltraject. Zo stellen Merdian et al. (2011) dat de 

20 De pakkans is dan ook laag. In ‘dark number’-onderzoek onder bijna 9.000 Duitse mannen waarin seksuele 
interesse in prepubertaire kinderen is gemeten, is onder meer gevraagd naar het kijken naar kinderporno 
(Dombert et al., 2016). Hierop gaf – gewogen voor de Duitse mannelijke bevolking – 2,2 procent van de groep 
een positief antwoord.
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‘eenvoudige’ kinderpornopleger – die geen afwijkende seksuele voorkeur heeft én niet 
actief is in online pedonetwerken – dezelfde behandeling als een ‘reguliere’ niet-zeden-
delinquent kan ondergaan. Wanneer wel sprake is van een afwijkende seksuele voor-
keur én activiteit in pedonetwerken, vraagt dit een meer op het zedenaspect gerichte 
benadering waarbij onder andere aandacht is voor seksueel afwijkende fantasieën 
(Merdian et al., 2011).
Smid (2014) geeft aan dat behandeling van onder andere kinderpornoplegers het meest 
succesvol is wanneer interventies aan alle drie de principes van het Risk-Need-Respon-
sivity (RNR)-model voldoen. Het eerste principe, ‘Risk’, houdt in dat de intensiteit en 
duur van een behandeling afgestemd moet worden op het recidiverisico van de pleger. 
Iemand met een hoog recidiverisico zou dus zowel een zeer intensieve als langdurige 
behandeling moeten ondergaan, terwijl een pleger met een laag recidiverisico meer 
baat heeft bij een laagdrempelige en korte behandeling. Dit principe wordt onder-
bouwd door de bevinding van Smid (2014) dat een intensieve tbs-behandeling enkel 
effect lijkt te hebben op plegers met een hoog risiconiveau, voor plegers met een laag 
recidiverisico worden geen behandeleffecten gevonden. Ook Schmucker & Lösel 
(2015) vinden geen behandeleffect – voor behandeling in het algemeen – onder laag-ri-
sico-plegers. Als mogelijke verklaring voor deze bevinding dragen zij aan dat het reci-
diveniveau al dusdanig laag is dat behandeling geen verdere bijdrage kan leveren aan 
de afname van het recidiverisico. ‘Need’, het tweede principe, gaat uit van de gedachte 
dat behandeling gericht moet zijn op de aan recidive gerelateerde risicofactoren die bij 
de desbetreffende pleger spelen. Het laatste principe, ‘Responsivity’, stelt dat behande-
ling – bij voorkeur cognitieve gedragstherapeutische behandeling – op een dusdanige 
manier aangeboden moet worden dat dit aansluit bij de manier waarop de pleger het 
beste leert. Zo zal een pleger met een verstandelijke beperking zeer waarschijnlijk het 
meest baat hebben bij een behandeling met eenvoudige en beeldende opdrachten (Van 
Wijk & Mulder, 2019).
Op basis van het RNR-model zou een korte behandeling het meest effectief zijn in het 
terugdringen van de kans op recidive onder kinderpornoplegers. In zijn boek gaat Seto 
(2013) in op de diverse onderdelen van een korte, cognitieve gedragstherapeutische 
behandeling. In eerste instantie wordt gestart met het motiveren van de deelnemers 
voor behandeling. Het inzien van de schade die kinderporno meebrengt voor de afge-
beelde kinderen, is een versterkende motivatiefactor. Een volgend punt waar in de be-
handeling op wordt ingegaan is de ontkrachting van cognitieve distorsies. Dergelijke 
distorsies omvatten onder andere de volgende ‘goedpraat-argumenten’: ‘ik kijk enkel 
naar afbeeldingen’, ‘ik misbruik zelf geen kinderen’, ‘de kinderen lachen op de afbeel-
dingen, dus vinden ze het leuk’ en ‘ik kan mezelf niet beheersen’. Het volgende onder-
deel van de behandeling gaat in op de verslavende factor van het downloaden, ofwel de 
functie van het downloaden. Is de verslaving ontstaan om te voorzien in de seksuele 
interesse/voorkeur of is het een vorm van emotieregulatie? Na te zijn ingegaan op het 
verslavende aspect wordt er aandacht besteed aan het formuleren en bewerkstelligen 
van positieve levensdoelen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het zoeken 
naar een andere tijdsbesteding en het doorbreken van de emotionele eenzaamheid 
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waarin de pleger verkeert. Als laatste wordt ingegaan op de veiligheid op lange termijn. 
Daarbij is aandacht voor de signalen gekoppeld aan een terugval en de mogelijkheden 
om een terugval te voorkomen. Deze vorm van behandeling wordt gemiddeld binnen 
tien sessies doorlopen, en zou het toch al lage recidiverisico onder kinderpornoplegers 
nog verder moeten doen verminderen. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst 
dat andere aanwezige problematiek mogelijk verdere behandeling behoeft. Voorbeel-
den van andere problematiek zijn: hyperseksualiteit, een laag zelfbeeld en een gebrek-
kig sociaal functioneren. Deze verdere behandeling is niet langer gericht op het voor-
komen van recidive, maar richt zich op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 
pleger (Van Wijk & Mulder, 2019). 
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4  Kenmerken en achtergronden 

In dit hoofdstuk gaan we in op de kenmerken en achtergronden van de kinderpornop-
legers. Het dossieronderzoek en de interviews vormen hiervoor de basis. Als eerste 
wordt ingegaan op enkele demografische gegevens (§ 4.1), gevolgd door kindertijder-
varingen en psychosociale problematiek (§ 4.2). Als laatste wordt ingegaan op de per-
soonlijkheidsproblematiek en psychopathologie (§ 4.3). De wijze van beschrijven van 
de resultaten is als volgt: bij de bespreking van de tabellen wordt eerst het overall resul-
taat bekeken (INDIGO-groep en controlegroep bij elkaar). Alleen als beide groepen 
significant van elkaar verschillen wordt dat expliciet benoemd. Tot slot worden de re-
sultaten vanuit de interviews met de respondenten besproken (§ 4.4). 

4.1  Demografie

Zowel de INDIGO-groep (n=118) als de controlegroep (n=106) bestaat uit alleen 
mannen. De gemiddelde leeftijd ten tijde van het indexdelict (het kinderpornodelict 
uit 2012 of 2013) is afgerond 45 jaar voor de INDIGO-groep en 43 jaar voor de contro-
legroep. Hun etnische achtergrond is niet geregistreerd. Om een indicatie van het aan-
deel ‘blanke’ Nederlandse mannen te krijgen, is gekeken naar de voor- en achternaam. 
Ongeveer vijf procent van de totale groep kan – met enige reserves – tot de groep met 
een ‘niet-westerse’ achtergrond worden gerekend. 
Ruim een derde van de kinderpornoplegers woont ten tijde van het delict alleen (zie 
tabel 4.1). Bijna de helft van de groep woont samen en ruwweg een op de zeven kinder-
pornoplegers woont bij (een van) de ouders (zie tabel 4.1). Na het delict verandert het 
beeld van de woonsituatie. Het aandeel dat samenwoont is na het delict gedaald (van 
44% naar 34%). Het aandeel alleenstaanden is daarop gestegen (van 38% naar 44%). 
In de dossiers is gezocht naar informatie over de gevolgde opleidingen van de kinder-
pornoplegers (zie tabel 4.1). Van 25 kinderpornoplegers is bekend dat zij geen oplei-
ding hebben afgerond. Over de hoogst voltooide opleiding is bekend dat circa een 
kwart van de totale groep kinderpornoplegers een lage beroepsopleiding21 heeft afge-
maakt (21%). Ruim een derde van de groep (39%) rondde een opleiding op middelbaar 

21 Kinderpornoplegers die als hoogst voltooide opleiding de basisschool, ito, kmbo, leao, lts, lvbo, mavo, mulo, 
ulo of vmbo hebben, vallen onder het laagste onderwijsniveau. 
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onderwijsniveau22 af en achttien procent heeft een hoog opleidingsniveau.23 In 45 ge-
vallen is de hoogst voltooide opleiding onbekend. Het aandeel kinderpornoplegers met 
een hoog onderwijsniveau in het analysebestand is ongeveer tien procentpunt lager 
dan het aandeel Nederlanders met een hoog onderwijsniveau. Voor het aandeel kin-
derpornoplegers met een middelbaar onderwijsniveau geldt het tegengestelde: dit aan-
deel is ongeveer tien procentpunt hoger dan het aandeel Nederlanders met een middel-
baar onderwijsniveau. Het aandeel kinderpornoplegers met een laag onderwijsniveau 
is vergelijkbaar met het aandeel Nederlanders met een laag onderwijsniveau.24 
Voor beide groepen is nagegaan wat hun arbeidssituatie is. Hierbij hebben we gekeken 
naar de periode voor het delict en de periode erna (zie tabel 4.1). Iets meer dan de helft 
van de groep (55%) heeft voor het delict een vaste dienstbetrekking. Vijftien procent 
heeft een andere dienstbetrekking, zoals een stage. Voor het plegen van het delict is 
achttien procent werkloos. Na het delict zijn die percentages veranderd: de groep als 
geheel heeft minder vaak een vaste dienstbetrekking en is significant vaker werkloos. 
In hoeverre de interventie van politie en justitie ook consequenties heeft voor werkbe-
trekking (ontslag) is soms duidelijk op te maken uit de dossiers. Wel is het zo dat de 
kinderpornoplegers er alles aan doen om het delict verborgen te houden voor de om-
geving. Een respondent heeft zijn werkgever geïnformeerd over het feit dat hij een be-
handeling moet volgen omdat hij ‘iets verkeerds’ heeft gedaan, maar de werkgever is 
niet de aard van het delict verteld. 
Een op de vijf kinderpornoplegers heeft ten tijde van het delict financiële problemen 
(zie tabel 4.1). Hoewel procentueel meer mensen uit de controlegroep financiële pro-
blemen hebben in vergelijking met de INDIGO-groep, is dit verschil niet significant. 
Dat wordt anders als we de financiële situatie na het delict in ogenschouw nemen. Dan 
blijken de kinderpornoplegers uit de controlegroep meer financiële problemen te erva-
ren. Een mogelijke verklaring, die nadere verificatie behoeft, is dat de straf en mogelijk 
de openbare rechtszitting met bijbehorende media-aandacht voor verandering in de 
werkkring kan hebben gezorgd en dientengevolge ook voor verandering in de  financiële 
situatie.

22 Kinderpornoplegers die als hoogst voltooide opleiding havo, mbo, meao, mts of vwo hebben, vallen onder een 
middelbaar onderwijsniveau. 

23 Kinderpornoplegers die als hoogst voltooide opleiding hbo, heao, hts of universiteit hebben, vallen onder een 
hoog opleidingsniveau.

24 CBS (2017). Standaard onderwijsindeling 2016. Editie 2016/2017, Den Haag/Heerlen 2017.
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Tabel 4.1 – Demografie kinderpornoplegers naar groep (n=205)

  INDIGO-groep Controlegroep Totaal

  n % n % n %

Woonsituatie (ten tijde van het delict) (n=192)

Alleenstaand 32 34% 41 42% 73 38%

Samenwonend 43 46% 41 42% 84 44%

Bij ouders 13 14% 14 14% 27 14%

Anders 6 6% 2 2% 8 4%

Woonsituatie (na het delict) (n=199)

Alleenstaand 36 38% 51 49% 87 44%

Samenwonend 39 42% 28 27% 67 34%

Bij ouders 12 13% 17 16% 29 15%

Anders 7 7% 9 9% 16 8%

Onderwijsniveau (n=160)

Geen 12 15% 13 16% 25 16%

Laag 27 34% 18 22% 45 28%

Middelbaar 28 35% 34 42% 62 39%

Hoog 12 15% 16 20% 28 18%

Werkbetrekking (ten tijde van het delict) (n=182)

Vaste dienstbetrekking 47 51% 53 59% 100 55%

Andere dienstbetrekking 18 20% 10 11% 28 15%

Werkloos 16 17% 17 19% 33 18%

Pensioen 11 12% 10 11% 21 12%

Werkbetrekking (na het delict) (n=180)

Vaste dienstbetrekking 41 45% 29 33% 70 39%

Andere dienstbetrekking 17 19% 14 16% 31 17%

Werkloos 23 25% 34 39% 57 32%

Pensioen 11 12% 11 13% 22 12%

Financiële problemen (ten tijde van het delict) (n=177)

Nee 78 84% 63 75% 141 80%

Ja 15 16% 21 25% 36 20%

Financiële problemen (na het delict) (n=177)

Nee* 77 83% 56 67% 133 75%

Ja* 16 17% 28 33% 44 25%

* p < .05
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4.2  Kindertijdervaringen en psychosociale problematiek

Voor zover dat uit de rapportages van de Reclassering is af te leiden, heeft een behoor-
lijk grote groep (46%) een of meer problemen ervaren in de kindertijd (zie tabel 4.2). 
De meest genoemde problemen zijn scheiding van de ouders, seksueel misbruik en 
gepest worden. Bij de genoemde problemen dient in acht te worden genomen dat de 
informatie (vrijwel) uitsluitend afkomstig is van de kinderpornoplegers zelf. Ruim de 
helft van de kinderpornoplegers (54%) heeft ten tijde van het delict geen of een beperk-
te sociale kring. Tussen de beide groepen zijn verschillen te zien: de kinderpornople-
gers uit de INDIGO-groep hebben een beter sociaal netwerk dan de personen uit de 
controlegroep. Van een beperkt aantal kinderpornoplegers (n=57) staat in de dossiers 
vermeld of zij voor het indexdelict contact hadden met andere kinderpornoplegers (zie 
tabel 4.2). Dat blijkt in de helft van de gevallen zo te zijn. Dit is echter een ondergrens. 
In de eerste plaats zullen de kinderpornoplegers dat niet snel zeggen in de korte con-
tacten met de Reclassering (in de behandeling daarentegen wel) en impliceert hun 
onlinegedrag vaak dat zij contact hebben met andere kinderpornoplegers, omdat er 
ook materiaal wordt uitgewisseld.
Tabel 4.2 – Kindertijdervaringen en psychosociale problematiek naar groep (n=205)

INDIGO-groep 
(n=99)

Controlegroep 
(n=106)

Totaal (n=205)

n % n % n %

Problemen in jeugd of gezin (n=205)

Geen problemen 55 56% 55 52% 110 54%

Een probleem 20 20% 28 26% 48 23%

Meerdere problemen 24 24% 23 22% 47 23%

Soorten problemen in jeugd of gezin (n=205)

Tijdelijk uit huis geplaatst 11 11% 8 8% 19 9%

Affectieve verwaarlozing 2 2% 7 7% 9 4%

Gedragsproblemen 6 6% 4 4% 10 5%

Gepest 14 14% 9 9% 23 11%

Gescheiden ouders 19 19% 15 14% 34 17%

Huiselijk geweld 6 6% 11 10% 17 8%

Overlijden ouder of ander familielid 11 11% 6 6% 17 8%

Psychische problematiek ouders 3 3% 2 2% 5 2%

Seksueel misbruik 10 10% 17 16% 27 13%

Verslavingsgedrag 5 5% 5 5% 10 5%

Andere problemen 2 2% 2 2% 4 2%

Band met sociale kring (n=105)

Geen band 11 19% 12 26% 23 22%

Zwakke band 8 14% 13 28% 21 20%
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Sterke band 39 67% 22 47% 61 58%

Grootte sociale kring (n=141)

Niet 10 12% 10 17% 20 14%

Beperkt* 27 33% 30 52% 57 40%

Normaal* 46 55% 18 31% 64 45%

Contact met andere kinderpornoplegers (n=57)

Ja 7 70% 24 51% 31 54%

Nee 3 30% 23 49% 26 46%
* p < .05

4.3  Persoonlijkheidsproblematiek en psychopathologie

Bij de kenmerken van de kinderpornoplegers hoort ook de vraag in hoeverre er sprake 
is van persoonlijkheidsproblematiek en psychopathologie. Wat voor het voorgaande 
onderwerp gold, is nu temeer van toepassing, namelijk dat het vaststellen van eventu-
ele problematiek ervan afhankelijk is of het staat vermeld in de rapportages van de 
Reclassering. Dat is niet altijd het geval, zeker als het voor de Reclassering first offen-
ders zijn en er geen documentatie beschikbaar is. De problematiek moet in de autoa-
namnese aan de orde komen en als zodanig ook worden geregistreerd. Bovendien, ter 
verdere nuancering, behoeft er niet per se sprake te zijn van verwijzingen naar diag-
nostiek. Het gevolg is dat er op bepaalde gebieden weinig betrouwbare informatie be-
schikbaar is en het om kleine aantallen kinderpornoplegers gaat. De gegevens zijn in-
dicatief. Zo moet het gegeven dat de helft van de kinderpornoplegers (50%) een 
verstandelijke beperking heeft worden genuanceerd met het feit dat het om een kleine 
groep gaat (zie tabel 4.3). Datzelfde geldt ook voor de andere onderwerpen als gebrek-
kig zelfinzicht, lacunaire gewetensfunctie, gebrekkige impulscontrole en problemen 
met agressieregulatie. De conclusie is dat in elk geval een deel kampt met persoonlijk-
heidsproblemen. Bij ongeveer twee derde van de groep kinderpornoplegers is er geen 
sprake van een verslaving (zie tabel 4.3). Anders gezegd, een derde van de groep is wel 
verslaafd. We hebben onderscheid gemaakt tussen verslaving aan middelen (alcohol, 
drugs), aan gokken en seks of (kinder)porno. Ongeveer een op de vijf kinderpornople-
gers (19%) is verslaafd aan middelen, met name alcohol. Seksverslaving of verslaafd 
zijn aan (kinder)porno komt voor bij circa een op de zeven kinderpornoplegers (15%), 
waarbij geldt dat de kinderpornoplegers uit de controlegroep dat vaker zijn dan de 
kinderpornoplegers uit de INDIGO-groep. 
Voor zover dat is vermeld in de dossiers van de Reclassering heeft bijna de helft van de 
kinderpornoplegers (46%) een of meerdere psychische stoornissen (zie tabel 4.3). 
Daarbij valt op dat de INDIGO-groep minder vaak kampt met psychische stoornissen 
dan de kinderpornoplegers uit de controlegroep. Bij de controlegroep is bovendien 
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vaker sprake van multiproblematiek.25 Gezien de relatief lage aantallen is voorzichtig-
heid in de interpretatie geboden, maar uit de uitsplitsing naar typen stoornissen valt op 
dat bij de INDIGO-groep vooral sprake is van angststoornissen. Daarentegen kampt 
de controlegroep vooral met persoonlijkheidsstoornissen, pedofilie en andere parafiele 
stoornissen. Bij nadere groepering van de stoornissen in externaliserende en internali-
serende valt op dat de controlegroep vaker kampt met internaliserende problematiek.
Tabel 4.3 – Persoonlijkheidsproblematiek en psychopathologie (n=205)

  INDIGO-groep 
(n=99)

Controlegroep 
(n=106)

Totaal (n=205)

  n % n % n %

Laag IQ (n=34)

Nee 1 20% 16 55% 17 50%

Ja 4 80% 13 45% 17 50%

Gebrekkig zelfinzicht (n=11)

Nee 2 50% 5 71% 7 64%

Ja 2 50% 2 29% 4 36%

Stoornissen (n=127) 

Nee 13 29% 19 23% 32 25%

Ja 32 71% 63 77% 95 75%

Problemen met gewetensfuncties (n=18)

Nee 3 100% 5 33% 8 44%

Ja 0 0% 10 67% 10 56%

Problemen met impulscontrole (n=28)

Nee 4 40% 8 44% 12 43%

Ja 6 60% 10 56% 16 57%

Problemen met agressieregulatie (n=24)

Nee 6 67% 9 60% 15 63%

Ja 3 33% 6 40% 9 38%

Verslavingen (n=205)

Geen verslavingen 76 77% 66 62% 142 69%

Een verslaving 15 15% 27 26% 42 21%

Meerdere verslavingen 8 8% 13 12% 21 10%

25 Wanneer er aanwijzingen zijn voor psychische problematiek zal mogelijk door de officier van justitie eerder 
worden beslist tot het aanvragen van uitgebreidere rapportage (Reclassering & NIFP) met als doel om – uit-
gebreider dan bij een INDIGO-rapportage het geval is –  te onderzoeken of er mogelijk sprake is van een 
verminderde toerekeningsvatbaarheid en of er specifieke behoefte is aan deskundige hulpverlening. Mogelijk 
is er dan gezien de bevindingen van de rapporteurs geen ruimte meer voor een afdoening die als ‘INDIGO’ 
wordt geregistreerd. Mogelijk zal de zaak na een dergelijke uitgebreide rapportage dan ook eerder ter zitting 
worden aangebracht om de rechter te kunnen laten oordelen over de mogelijke impact van de psychische 
problematiek. 
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  INDIGO-groep 
(n=99)

Controlegroep 
(n=106)

Totaal (n=205)

Soorten verslavingen (n=205)

Verslaafd aan middelen 17 17% 21 20% 38 19%

Verslaafd aan seks of (kinder)porno* 6 6% 24 23% 30 15%

Verslaafd aan gokken 2 2% 2 2% 4 2%

Psychische problemen (n=205)

Geen problemen* 67 68% 44 42% 111 54%

Een probleem 18 18% 25 24% 43 21%

Meerdere problemen* 14 14% 37 35% 51 25%

Soorten psychische problemen (n=205)

ADD 2 2% 4 4% 6 3%

ADHD 8 8% 6 6% 14 7%

Angststoornis* 9 9% 1 1% 10 5%

Autisme 5 5% 10 9% 15 7%

Depressie 8 8% 13 12% 21 10%

Hyperseksualiteit* 0 0% 6 6% 6 3%

Parafilie* 0 0% 8 8% 8 4%

Pedofilie* 3 3% 27 26% 30 15%

Persoonlijkheidsstoornis* 6 6% 23 22% 29 14%

Internaliserend gedrag* (n=205) 23 23% 37 35% 60 29%

Externaliserend gedrag (n=205) 15 15% 23 22% 38 19%

* p < .05

4.4  Respondenten aan het woord

In het kader van dit onderzoek is met verschillende kinderpornoplegers gesproken die 
een INDIGO-afdoening hebben gehad. De wijze waarop zij zichzelf typeren staat – ter 
illustratie – in het kader hieronder samengevat weergegeven. Aanvullend is met pro-
fessionals gesproken over het beeld dat zij van deze plegergroep hebben.

Kinderpornoplegers over zichzelf
‘Ik ben inmiddels 64 jaar en heb nooit een relatie gehad. Dat is me altijd prima beval-
len, ik kan doen en laten wat ik wil. Tegenwoordig zou ik soms wel willen dat er ie-
mand op de bank zit om tegenaan te praten. Ik ben met vervroegd pensioen gegaan en 
belandde toen in een zwart gat. Dit heb ik nu opgevuld met allerlei activiteiten, waar-
onder activiteiten in de buurtvereniging.’
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‘Ik ben 48 en een einzelgänger. Ik ben vrijgezel. Relaties die ik in het verleden heb ge-
had, benauwden mij. Ik wil mijn eigen plan kunnen trekken en dat kan in een relatie 
tot conflicten leiden. Ik heb ook geen vrienden meer, we zijn uit elkaar gegroeid. 
Vrienden zorgen ook voor verplichtingen. Met sommige vrijgezelle dames in de buurt 
ga ik af en toe naar een concert of naar de markt. Verder doe ik veel dingen alleen.’

‘Ik ben bijna 60 en alleenstaand. Ik ben niet zo’n vast persoon en heb alleen korte re-
laties gehad. In het verleden was ik nooit met meer vastigheid bezig, maar ondertus-
sen zou ik dat soms wel willen. Ik ben nu ook aan het daten met iemand. Het is een 
ex-vriendin en het is afwachten of ze weer wat wil.’

‘Ik ben bijna 29 en woon bij m’n ouders. Ik heb al langere tijd een relatie met mijn 
vriendin. Ik heb een wat opvliegerig karakter en daardoor wel eens ruzie. Door vecht-
partijen ben ik wel eens in aanraking gekomen met de politie.’

‘Ik ben 43 jaar, heb een goede, fulltime baan, ben getrouwd en heb kinderen. Voor 
mijn werk reis ik veel. Door de stress op het werk en thuis ben ik drugs gaan gebruiken 
en heb veel uren op het internet doorbracht. Zo ben ik op kinderporno terechtgeko-
men.’

Uit de wijze waarop kinderpornoplegers zichzelf beschrijven, kan worden afgeleid dat 
hét profiel van een kinderpornopleger niet bestaat. Sommigen hebben een relatie, an-
deren niet. Sommigen zijn sociaal zeer actief, terwijl anderen sociaal bezien juist een 
zeer teruggetrokken leven leiden. Dit beeld wordt bevestigd in gesprekken met profes-
sionals. ‘Je kunt er geen peil op trekken. Soms zijn het jongemannen, in andere gevallen 
oudere mannen. Sommigen zijn getrouwd, anderen hebben kinderen en weer anderen 
hebben nooit een relatie gehad.’ Dat betekent dat de groep kinderpornoplegers veel di-
verser is dan het prototype van de alleenstaande, blanke, West-Europese man van rond 
de 40 jaar of ouder die vrijwel geen sociaal vangnet heeft, ongezonde leefgewoonten 
heeft en zichzelf verwaarloost. 
In de regel stellen respondenten vanuit de politie dat kinderpornoplegers veelal geen 
bekenden van de politie zijn, noch in het kader van een zedendelict noch anderszins. 
Dat kinderpornoplegers geen bekenden van de politie zijn, betekent volgens meerdere 
door ons gesproken respondenten echter niet dat zij een onbeschreven blad zijn. Op 
basis van hun behandelervaring stellen deze respondenten dat ‘de simpele kinderpor-
nopleger’ niet bestaat. Hun problematische gedrag kan volgens hen uiteenlopen van de 
tijdspanne waarin kinderporno wordt gedownload (soms al vele jaren) en de aard 
daarvan tot het plegen van hands-on delicten, het verspreiden van kinderporno of het 
hebben van seks met dieren. Dit betekent dat ook als iemand een first offender is, de 
hoeveelheden aangetroffen kinderporno enorm kunnen zijn: ‘Boven stonden in een ka-
mertje drie computers 24/7 te downloaden. Een andere kamer lag tot de laatste vierkante 
centimeter vol met boekjes. Ik heb de kamer moeten verzegelen. We zijn later teruggeko-
men om alles mee te nemen’.
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De INDIGO-afdoening betreft volgens professionals van de politie, Reclassering en 
behandelinstituten overwegend mannelijke first offenders. Zij onderscheiden zich 
daarmee van de niet-INDIGO-groep, die ook porno vervaardigt en ruilt en zich schul-
dig maakt aan allerlei andere misdrijven. De hoeveelheid aangetroffen kinderporno bij 
personen met een INDIGO-afdoening loopt sterk uiteen. Dit kan volgens een respon-
dent variëren van enkele tot duizenden plaatjes, die doorgaans bestaan uit niet-geweld-
dadige porno waarbij adolescenten in plaats van kinderen staan afgebeeld. Uit de ant-
woorden van respondenten kan worden afgeleid dat het niveau van functioneren een 
rol speelt bij het al dan niet voorstellen van een INDIGO-afdoening. De voorbeelden 
die zijn gegeven door respondenten vanuit de Reclassering en behandelinstituten zijn 
onder andere van verstandelijk beperkten en mensen die in een isolement leven en/of 
werken. Daarnaast wijzen zij op de achterliggende motieven voor het downloaden van 
kinderporno. Onder personen die een INDIGO-afdoening volgen, is meestal geen 
sprake van een pedoseksuele geaardheid. Nieuwsgierigheid, verveling, verslavingsge-
drag (alcohol, gamen), eenzaamheid en/of het zoeken van contacten op internet zijn 
achterliggende oorzaken voor het downloaden van kinderporno die door veel respon-
denten worden genoemd. Daarnaast wijzen zij op intimiteitsproblematiek c.q. ontevre-
denheid van kinderpornoplegers in hun huidige intieme relatie en cognitieve vervor-
mingen; hierbij wordt de impact van kinderporno voor de slachtoffers gebagatelliseerd. 
Tot slot kunnen autisme of aan autisme gerelateerde stoornissen volgens respondenten 
een rol spelen, bijvoorbeeld in de drang om collecties van foto’s of video’s compleet te 
krijgen. De door professionals genoemde problematiek is ook terug te zien in de ach-
terliggende oorzaken die kinderpornoplegers zelf aanwijzen voor het downloaden van 
kinderporno.

Kinderpornoplegers over achterliggende oorzaken

‘Ik zoek op het internet altijd ongezond veel informatie over onderwerpen die gevoelig 
liggen. Ik wil altijd alles weten. Dat komt door een vorm van autisme waaraan ik lijd. 
Het kind van een vriendin was seksueel misbruikt door de vader. Toen wilde ik alles 
weten over seksueel misbruik van kinderen. In het zoeken naar informatie zijn ook 
enkele afbeeldingen van kinderporno meegekomen.’

‘Ik zat diep in de schulden en heb geprobeerd om zelfmoord te plegen omdat ik andere 
problemen had. Het kijken naar kinderporno was in die situatie misschien wel een 
tijdverdrijf. Achteraf had ik er eerder mee moeten kappen en niet meer naar die sites 
moeten gaan.’

‘Ik zat in de shit, persoonlijk en op het werk, en daarvoor zocht ik afleiding. Ik wist 
donders goed dat het verboden is om naar kinderporno te kijken. Het is hetzelfde als 
een steen pakken en deze door een raam gooien: je weet dat het niet mag, maar het 
geeft wel een kick. En een kind vindt roken ook vooral leuk totdat zijn ouders erachter 
komen. Dat was het bij mij ook een beetje met kinderporno.’
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‘Ik downloadde ontzettend veel, soms wel dag en nacht. Ik ben begonnen na mijn 
pensionering. Iemand waarmee ik via internet contact kreeg begon met films uitwis-
selen, en op een gegeven moment kinderporno. Dat vond ik spannend en zo is het 
langzamerhand gegaan, dat ik met anderen ging ruilen vanuit nieuwsgierigheid. Uit-
eindelijk ben ik gepakt doordat een contactpersoon van mij van de politie bleek te zijn.’

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de achterliggende oorzaken voor het downloa-
den van kinderporno veelal niet in een seksuele geaardheid gezocht moeten worden. 
Zoals een kinderpornopleger het verwoord: ‘Het doet mij niets. Ik geil niet op kinderen 
en dat klinkt gek voor iemand die kinderporno downloadt. In mijn werk ben ik ook wel 
eens in de omgeving van kinderen, en dan heb ik liever dat ze oprotten.’ Het voorgaande 
betekent niet dat het onderwerp seksualiteit in het geheel geen rol speelt. Sommige 
respondenten geven aan dat een deel van de kinderpornoplegers wel degelijk met het 
thema seksualiteit worstelt, waarbij zij met het downloaden van kinderporno bewust 
toegeven aan de drang die zij ervaren. Het downloaden van kinderporno geldt daarbij 
als een ‘veilige’ manier om – zonder tot een hands-on delict over te gaan – met deze 
gevoelens om te gaan. In de ogen van een van de gesproken respondenten zijn perso-
nen met een pedofiele geaardheid gerichter in termen van het materiaal dat zij down-
loaden (gebruik van specifieke zoektermen) en gedrag (het ‘groomen’). ‘Het probleem 
is dat ze zich aangetrokken voelen tot kinderen van bijvoorbeeld elf jaar oud. Maar dat 
meisje wordt ouder. Het contact is dus niet gericht op het krijgen van een relatie, maar 
puur op seks.’ De pedofiele netwerken waar deze personen deel van kunnen uitmaken, 
kunnen bovendien normalisering van hun (download)gedrag in de hand werken. Pe-
dofielen komen volgens verschillende respondenten echter vrijwel niet voor onder de 
INDIGO-groep. 

Hoe kinderpornoplegers aan kinderporno komen
Uit de gesprekken met kinderpornoplegers blijkt dat zij op verschillende manieren 
kinderporno hebben verkregen. Een van de kinderpornoplegers vertelt dat hij dit via 
downloadprogramma’s verkreeg door simpelweg alles te downloaden wat hem aange-
boden werd. In andere gevallen blijkt dat kinderpornoplegers via chatrooms in contact 
komen met personen die hen, in eerste aanleg soms ongevraagd, kinderporno toestu-
ren. De spanning die dit met zich meebrengt en/of de waarde die aan deze chatcontac-
ten wordt toegekend, leidt ertoe dat kinderpornoplegers deze contacten blijven onder-
houden, kinderporno blijven ontvangen en dit soms ook actief gaan ruilen met anderen 
die zij online ontmoeten. ‘Ik had met zes mensen dagelijks contact. We reageerden niet 
op elkaar wanneer we foto’s kregen. Je stuurde ze alleen maar weer door naar anderen.’
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5  Criminaliteitspatronen 

Na de kenmerken en achtergronden van de kinderpornoplegers, die in het vorige 
hoofdstuk de revue zijn gepasseerd, besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan de 
criminaliteitspatronen van de kinderpornoplegers. De bron hiervoor zijn de politiere-
gistraties. Daarbij wordt aandacht besteed aan enkele algemene gegevens (§ 5.1). Daar-
na gaan we in op de criminele historie (§ 5.2) en de recidive van de kinderpornoplegers 
(§ 5.3). In de laatste paragraaf komen de bevindingen vanuit de interviews aan de orde 
(§ 5.4). 

5.1  Algemene gegevens

Uit politieregistraties is te destilleren of de kinderpornoplegers vóór het indexdelict 
een strafbaar feit hebben gepleegd. Een first offender heeft voor het indexdelict nog 
geen strafbaar feit gepleegd. Het aandeel first offenders uit de INDIGO-groep blijkt 
(significant) groter te zijn (72%) dan het aandeel first offenders uit de controlegroep 
(48%) (zie tabel 5.1). Dit verschil is geen zuiver onderzoeksresultaat, maar (groten-
deels) het gevolg van de werkwijze van de politie c.q. de selectie van kinderpornople-
gers die in aanmerking komen voor een INDIGO-afdoening. In het volgende hoofd-
stuk gaan we daar nader op in. 
Naast het aandeel first offenders is gekeken naar de gemiddelde leeftijd van de kinder-
pornoplegers ten tijde van het indexdelict. Ook is er gekeken naar de gemiddelde leef-
tijd bij het eerste en het laatste delict. Omdat de first offenders invloed hebben op dit 
gemiddelde, wordt de gemiddelde leeftijd inclusief en exclusief de first offenders gepre-
senteerd (zie tabel 5.1). Overall zijn de kinderpornoplegers uit de INDIGO-groep ou-
der dan de controlegroep. Opvallend, althans in vergelijking met de criminele popula-
tie in het algemeen, is dat de gemiddelde leeftijden van beide groepen ten tijde van het 
indexdelict hoog ligt. De INDIGO-groep is met een gemiddelde van 45 jaar ouder dan 
de kinderpornoplegers uit de controlegroep (43,4 jaar). De gemiddelde leeftijd neemt 
af als de first offenders buiten beschouwing worden gelaten, bij zowel de INDIGO-groep 
als de controlegroep. 
Zowel voor als na het indexdelict kunnen kinderpornoplegers ook (andere) strafbare 
feiten hebben gepleegd. De INDIGO-groep is ouder bij het plegen van zowel het eerste 
als het laatste strafbaar feit (zie tabel 5.1). Naast de gemiddelde leeftijd, kunnen we ook 
iets zeggen over de duur van de criminele carrière (verschil in jaren tussen het eerste 
en het laatste delict) van de kinderpornoplegers. Voor beide groepen geldt dat de duur 
van de criminele carrière ongeveer drie jaar is. Het verschil tussen de INDIGO-groep 
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en de controlegroep is marginaal. Indien er geen rekening wordt gehouden met first 
offenders, stijgt dit gemiddelde. In dat geval duurt de totale criminele carrière voor de 
INDIGO-groep gemiddeld bijna negen jaar. Dit verschilt ruim drie jaar met de contro-
legroep, waar een criminele carrière 5,5 jaar duurt.26 
Ook de zogenoemde first offender kan eerder en meer kinderporno gedownload en 
verspreid hebben dan bekend is geworden bij de politie. Een van de geïnterviewden is 
al drie jaar bezig met het downloaden en verspreiden voordat hij tegen de lamp loopt. 
In de behandeling kan naar voren komen dat in plaats van enkele afbeeldingen er in 
werkelijkheid sprake is geweest van duizenden afbeeldingen. 
Tabel 5.1 – Algemene gegevens naar groep (n=205)

  INDIGO-groep 
(n=99)

Controlegroep 
(n=106) Totaal (n=205)

  n % n % n %

First offender (n=205)

Ja* 71 72% 51 48% 122 60%

Nee* 28 28% 55 52% 83 40%

Gemiddelde leeftijd eerste delict (in jaren)

Inclusief first offenders (n=205) 42,8 41,3 42,0

Exclusief first offenders (n=83) 34,1 37,4 36,3

Gemiddelde leeftijd indexdelict (in jaren)

Inclusief first offenders (n=205) 45,0 43,4 44,2

Exclusief first offenders (n=83) 41,8 41,6 41,7

Gemiddelde leeftijd laatste delict (in jaren)

Inclusief first offenders (n=205) 45,7 44,3 45,0

Exclusief first offenders (n=83) 42,8 42,9 42,9

Gemiddelde duur criminele carrière (in jaren)

Inclusief first offenders (n=205) 2,9 3,0 2,9

Exclusief first offenders* (n=83) 8,7 5,5 6,6
* p < .05

Op basis van de politieregistraties is vervolgens de inhoud van de criminele carrière in 
kaart gebracht. Ofwel: aan welke delicten hebben de kinderpornoplegers zich schuldig 
gemaakt voorafgaand aan het indexdelict (zie tabel 5.2)? Het blijkt dat de kinderporn-
oplegers ook andere delicten plegen, zowel niet-zedenmisdrijven als hands-on zeden-
delicten. In totaal plegen de kinderpornoplegers uit de INDIGO-groep 181 delicten. 
Dit zijn er 136 minder dan de kinderpornoplegers uit de controlegroep, die in totaal 
317 delicten plegen. Over de gehele linie zijn de kinderpornoplegers uit de INDI-
GO-groep minder crimineel actief dan kinderpornoplegers uit de controlegroep.

26 De totale criminele carrière is berekend op basis van de datum van het eerste en de datum van het laatste 
delict. 
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Tabel 5.2 – Aantal delicten (totaal) naar plegers per groep (n=205)

  INDIGO-groep (n=99) Controlegroep (n=106) Totaal (n=205)

 

n
delicten

n
kinder-
porno-
plegers

n
delicten

n
kinder-
porno-
plegers

n
delicten

n
kinder-
porno-
plegers

Vermogensdelicten 17 10 34 13 51 23

Geweldsdelicten (tegen personen) 19 12 62 17 81 29

Geweldsdelicten (tegen objecten) 3 3 16 7 19 10

Drugsdelicten 4 4 3 2 7 6

Wapendelicten 2 2 2 2 4 4

Wegenverkeerswet 5 4 10 7 15 11

Hands-on zedendelict* 7 6 71 48 78 54

Hands-off zedendelict 123 97 117 85 240 182

Overig 1 1 2 2 3 3

Totaal 181 9927 317 106 498 205

* p < .05

5.2  Criminele historie

De criminele carrière voorafgaand aan het indexdelict duurt voor beide groepen ruim 
twee jaar (zie tabel 5.3).28 Dat beeld verandert als de groep first offenders, die feitelijk 
geen criminele historie heeft, buiten beschouwing wordt gelaten. In dat geval heeft de 
INDIGO-groep een historie tot het indexdelict van bijna acht jaar in vergelijking met 
de vier jaar van de controlegroep.
Tabel 5.3 – Gemiddelde duur (in jaren) tot indexdelict (n=205)

INDIGO-groep
(n=99)

Controlegroep
(n=106)

Gemiddelde duur tot indexdelict (inclusief first offenders) 2,2 2,2

Gemiddelde duur tot indexdelict (exclusief first offenders)* 7,7 4,1

* p < .05

De eerder gepleegde delicten bestaan voor beide groepen voornamelijk uit gewelds- en 
vermogensmisdrijven (zie tabel 5.5). De kinderpornoplegers uit de controlegroep heb-
ben meer zedenmisdrijven gepleegd dan de INDIGO-groep, maar dat heeft zoals ge-

27 Het gaat bij de totaal aantallen kinderpornoplegers - in tabellen 5.2, 5.4 en 5.5 - om de unieke plegers die 
verschillende delicten kunnen hebben gepleegd.

28 Dat is bepaald door de periode te nemen van de datum van het eerste geregistreerde strafbare feit tot de da-
tum van het indexdelict. 
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zegd met de selectiecriteria te maken. Dat laat onverlet dat er ook bij de INDIGO-groep 
plegers zitten met hands-on (n=3) en hands-off (n=8) zedendelicten in hun historie. In 
de interviews komt naar voren dat dit waarschijnlijk te maken heeft met zaken die al 
lang op de plank lagen en die alsnog een INDIGO-afdoening hebben gekregen. De 
controlegroep heeft in totaal meer delicten in de voorgeschiedenis.
Tabel 5.4 – Aantal delicten (historisch) naar plegers per groep (n=205)

INDIGO-groep
(n=99)

Controlegroep
(n=106)

Totaal
(n=205)

n
delicten

n
kinder-
porno-
plegers

n
delicten

n
kinder-
porno-
pleger

n
delicten

n
kinder-
porno-
pleger

Vermogensdelicten 13 8 18 10 31 18

Geweldsdelicten (tegen personen) 18 11 47 16 65 27

Geweldsdelicten (tegen objecten) 3 3 12 7 15 10

Drugsdelicten 1 1 3 2 4 3

Wapendelicten 2 2 2 2 4 4

Wegenverkeerswet 3 3 7 5 10 8

Hands-on zedendelict* 3 3 39 30 42 33

Hands-off zedendelict* 8 8 27 19 34 27

Overig 1 1 2 2 3 3

Totaal * 52 2829 157 55 208 83
* p < .05

5.3  Recidive

Tot slot is de recidive onder kinderpornoplegers onderzocht. In hoeverre hebben zij na 
het indexdelict weer andere delicten gepleegd? Gepleegde delicten na het indexdelict 
worden geclassificeerd in verschillende recidivecategorieën. De kinderpornoplegers 
worden gevolgd tot 1 januari 2018.30 De duur van de follow-up-periode ligt tussen de 
48 en 71 maanden. De gemiddelde follow-up-periode is 57 maanden.31 

Recidivecategorieën
In dit onderzoek worden drie verschillende recidivecategorieën onderscheiden. Gene-
rieke recidive is recidive van enig delict. Specifieke recidive is recidive van ieder zeden-
delict. Het kan dan gaan om zowel hands-on als hands-off zedendelicten. Indien het 
alleen een hands-off zedendelict betreft, is er sprake van speciale recidive.

29 Zie voetnoot 27
30 De politieregistraties gaan tot en met december 2017.
31 Met follow-up-periode wordt gedoeld op de tijd dat de verdachten in de systemen gevolgd kunnen worden. 
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Van de totale groep (n=205) recidiveren 46 kinderpornoplegers (22%). In de fol-
low-up-periode plegen zij in totaal 86 delicten, waarvan er 37 als zedendelict worden 
aangemerkt. Van de INDIGO-groep (n=99) recidiveren 26 kinderpornoplegers (26%). 
In totaal plegen kinderpornoplegers in deze groep dertig delicten na het indexdelict, 
het betreft voornamelijk hands-off zedendelicten (n=18). Twintig kinderpornoplegers 
uit de controlegroep (n=106) plegen in totaal 56 delicten in de follow-up-periode. Het 
gaat dan met name om vermogens- en geweldsdelicten (n=35), en – in iets mindere 
mate – zedendelicten (n=17). Verder komt naar voren dat kinderpornoplegers uit de 
INDIGO-groep significant vaker een hands-off zedendelict plegen na het indexdelict 
dan de kinderpornoplegers uit de controlegroep.
Tabel 5.5 – Gemiddeld aantal delicten (recidive) naar groep (n=205)

  INDIGO-groep 
(n=99)

Controlegroep 
(n=106)

Totaal
(n=205)

  n
delicten

n
kinder-
porno-
plegers

n
delicten

n
kinder-
porno-
plegers

n
delicten

n
kinder-
porno-
plegers

Vermogensdelicten 4 4 16 5 20 9

Geweldsdelicten (tegen personen) 1 1 15 4 16 5

Geweldsdelicten (tegen objecten) 0 0 4 1 4 1

Drugsdelicten 3 3 0 0 3 3

Wapendelicten 0 0 0 0 0 0

Wegenverkeerswet 2 2 3 2 5 4

Hands-on zedendelict 2 2 10 7 12 9

Hands-off zedendelict* 18 17 7 5 25 22

Overig 0 0 0 0 0 0

Totaal 30 2632 56 20 86 46

* p < .05

Voor generieke recidive blijkt dat er geen significant verschil is tussen de twee groepen 
kinderpornoplegers. Voor zowel specifieke als speciale recidive geldt dat meer kinder-
pornoplegers uit de INDIGO-groep recidiveren (respectievelijk 19% en 17%) dan kin-
derpornoplegers uit de controlegroep (respectievelijk 9% en 5%) (tabel 5.7).33 Hierbij 
geldt een voorbehoud van de kleine aantallen. Er recidiveren twee personen uit de 
INDIGO-groep naar een hands-on delict.

32 Zie voetnoot 27.
33 Een persoon kan zowel naar een hands-on als een hands-off delict recidiveren. 
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Tabel 5.6 – Recidive (prevalentie) en duur tot eerste recidive naar groep (n=205) 

INDIGO-groep
(n=99)

Controlegroep
(n=106)

Totaal
(n=205)

Recidive (prevalentie)

Generieke recidive 26 (26%) 20 (19%) 46 (22%)

Specifieke recidive* 19 (19%) 10 (9%) 29 (14%)

Speciale recidive* 17 (17%) 5 (5%) 22 (11%)

Eerste recidive (duur in maanden)

Generieke recidive 25,1 28,6 26,7

Specifieke recidive 28,4 26,6 27,8

Speciale recidive 30,2 29,6 30

* p < .05

Voor de tijdsduur tot eerste recidive worden er geen significante verschillen gevonden 
tussen de twee groepen kinderpornoplegers. Het aantal maanden tot recidive ligt tus-
sen de 0 en 62 maanden. Gemiddeld recidiveren kinderpornoplegers tussen de 25 en 
30 maanden na het indexdelict (afhankelijk van de recidivecategorie). 
Met behulp van survivalanalyses34 kunnen de ‘overlevingskansen’ van de twee groepen 
kinderpornoplegers in de tijd inzichtelijk worden gemaakt. In dit geval leidt recidive tot 
een lagere ‘overlevingskans’. In figuren 1 tot en met 3 (bijlage 1) zijn de overlevingskansen 
voor de drie verschillende recidivecategorieën gepresenteerd. Met de survivalanalyses 
worden niet alleen de prevalentie, maar ook de recidivesnelheid gepresenteerd. 
Uit figuren 1 tot en met 3 kan worden afgeleid dat de overlevingskansen van de twee 
groepen kinderpornoplegers nagenoeg gelijk zijn in de eerste twee jaar na het indexde-
lict. Na (ongeveer) twee jaar ontstaan er – voor de verschillende recidivecategorieën – 
verschillen. Voor generieke recidive (figuur 1) geldt zoals gezegd dat er geen significant 
verschil wordt gevonden tussen de twee groepen kinderpornoplegers. Kinderpornop-
legers uit zowel de INDIGO-groep als de controlegroep recidiveren even snel na het 
indexdelict. Voor specifieke en speciale recidive (figuur 2 en 3) verschillen de overle-
vingskansen van de twee groepen kinderpornoplegers. De overlevingskans voor kin-
derpornoplegers uit de controlegroep is significant groter dan kinderpornoplegers uit 
de INDIGO-groep (in casu minder recidive door de controlegroep). 

INDIGO nader bekeken
Bij de voorgaande survivalanalyses kan de vraag worden gesteld of de verschillen in 
recidive tussen beide groepen niet te maken heeft met de gedeeltelijke onvergelijkbaar-
heid van de groepen. In de controlegroep zit immers een aantal kinderpornoplegers 

34 In dit onderzoek maken we gebruik van een Kaplan-Meier survivalanalyse.
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die een detentiestraf hebben gehad en die mogelijk ook andere kenmerken en achter-
gronden hebben. Daarvoor is gecontroleerd. Ten eerste zijn met behulp van Propensi-
ty Score Matching (PSM) twee gelijke groepen geconstrueerd. PSM is een techniek die 
probeert om twee niet-vergelijkbare onderzoeksgroepen toch vergelijkbaar te maken. 
Dit doet de techniek door steeds een kinderpornopleger uit de INDIGO-groep te zoe-
ken die qua achtergrondkenmerken hetzelfde is als een kinderpornopleger uit de con-
trolegroep. Na PSM kunnen vergelijkingen dan op valide wijze gemaakt worden (Bijle-
veld et al., 2015). Vervolgens zijn er met de overgebleven kinderpornoplegers opnieuw 
analyses uitgevoerd (survivalanalyse en HOMALS). Echter, na PSM blijven er te wei-
nig kinderpornoplegers over om statistische analyses op uit te voeren.35 Beschrijvende 
statistieken laten echter zien dat er nog steeds meer kinderpornoplegers uit de INDI-
GO-groep recidiveren en kan met enige voorzichtigheid van een INDIGO-effect wor-
den gesproken, ofwel deze afdoening zorgt niet voor een lagere recidive.

5.4  Samenhang tussen variabelen

In het vorige hoofdstuk zijn de kenmerken en achtergronden van beide groepen kin-
derpornoplegers aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk zijn de criminaliteitspatronen 
behandeld. De vraag is in hoeverre er sprake is van een verband tussen die factoren 
(kenmerken, achtergronden en criminaliteit). In dat kader is een exploratieve statisti-
sche toets uitgevoerd, HOMALS, waarmee variabelen die min of meer bij ‘elkaar horen’ 
gegroepeerd worden, waardoor clusters of groepen ontstaan. Daarbij is gekeken naar 
variabelen die blijkens de literatuur relevant zijn dan wel uit de vergelijking tussen de 
INDIGO-groep en de controlegroep als onderscheidend naar voren zijn gekomen. In 
bijlage 2 staat een grafiek die als volgt kan worden geïnterpreteerd: de variabelen die 
rond het kruispunt van 0,0 zijn gegroepeerd zijn niet onderscheidend van elkaar. An-
ders gezegd, hoe verder van het kruispunt verwijderd, des te meer onderscheid van de 
andere groepen variabelen. Een dimensie is rechtsboven te zien, bestaande uit de groep 
1) generieke recidive, gokverslaving, schulden, werkloos, geen first offender, middelen-
verslaving en geen opleiding. Qua profiel onderscheiden deze plegers zich van de an-
dere groep die 2) pedofiel is, kampt met persoonlijkheidsstoornissen, een zwak sociaal 
netwerk heeft, alleen woont, laag/middelbaar opleidingsniveau heeft en recidiveert 
naar (hands-on en hands-off) zedendelicten. Als voorbehoud hierbij geldt dat de 
‘waarde’ van het model niet groot is en nader onderzoek met grotere groepen kinder-
pornoplegers nodig is om deze voorlopige bevindingen te verifiëren. 

35 Na PSM blijven er 44 kinderpornoplegers over (22 uit elke groep).
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6  INDIGO-afdoening in de praktijk 

In dit hoofdstuk staat de toepassing van de INDIGO-afdoening in de praktijk centraal. 
Het gaat hierbij om hoe de politie, Reclassering en behandelinstituten met de afdoe-
ning omgaan en welke ontwikkelingen zij daarin waarnemen. Als eerste komt de bre-
dere context van de afdoening aan de orde en de criteria die bij de toepassing ervan 
worden gehanteerd (§ 6.1). Vervolgens wordt ingegaan op de werkwijze van de politie 
en het OM en het aantal zaken betreffende de INDIGO-afdoening (§ 6.2). In de opvol-
gende paragraaf komt de inhoud van de behandeling aan bod (§ 6.3) en wat de rol van 
de Reclassering daarin is (§ 6.4). Tot slot wordt stilgestaan bij de resultaten van de af-
doening (§ 6.5). 

6.1 Context en inclusiecriteria

Hoewel de INDIGO-afdoening zijn oorsprong kent in de politie-eenheid Rotterdam is 
deze inmiddels landelijk gemeengoed. Meldingen van het downloaden van kinderpor-
no worden zowel landelijk als vanuit de politie-eenheden aangedragen. In vergelijking 
met het recente verleden (<2 jaar) is er een toename zichtbaar van meldingen die be-
trekking hebben op het zelf vervaardigen van kinderporno. In dergelijke gevallen is 
vaak sprake van een combinatie van zedendelicten, waarvan het kijken naar en/of het 
ter beschikking stellen van kinderporno onderdeel uitmaakt. Dit is mede een gevolg 
van het feit dat meldingen van het downloaden van kinderporno in een internationale 
context tegenwoordig anders worden afgehandeld door de Landelijke Eenheid, waarbij 
de focus ligt op key players, netwerken en recent misbruik. Dit betekent dat nu – meer 
dan in het verleden – sprake is van relatief zwaardere zedenzaken en in mindere mate 
van ‘simpele’ downloadzaken. Er is thans minder menskracht om zaken die in aanmer-
king komen voor een INDIGO-afdoening te identificeren. Deze zaken blijven in de 
woorden van een respondent ‘hangen’. 
Deze wijziging in beleid en werkwijze, waarover later meer, kan worden teruggevoerd 
op het grote aantal meldingen, dat een respondent in de volgende metafoor beschrijft: 
‘Wat voorheen een stroompje was, is een beek geworden en uitgegroeid tot een rivier aan 
meldingen.’ Omdat het aantal meldingen groter en groter wordt, wordt met andere 
woorden steeds meer geselecteerd. Selectie richt zich daarbij op de groep personen die 
zich aan ernstige feiten schuldig maakt, ofwel: niet meer degenen die alleen downloa-
den en kijken, maar de personen die kinderporno vervaardigen en netwerken oprich-
ten om dit te verspreiden. Een uitzondering daarop wordt gevormd als tactische infor-
matie – bijvoorbeeld een IP-adres dat herhaaldelijk in verband kan worden gebracht 
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met het downloaden van kinderporno – een hogere prioriteitsstelling rechtvaardigt. ‘Ik 
heb dit jaar 30.000 meldingen gehad, waarvan er van 700 een onderzoeksdossier wordt 
gevormd en 300 tot een strafrechtelijke afdoening leiden. Dus het aandeel zaken waarvan 
we niet weten wat iemand überhaupt doet, is idioot groot.’

Om te bepalen of zaken in aanmerking komen voor een INDIGO-afdoening, is een 
leidraad opgesteld. Een van de aspecten die daarbij wordt meegewogen, is de aard en 
omvang van het op gegevensdragers opgeslagen materiaal dat wordt aangetroffen. Ook 
speelt mee of iemand het delict bekent. Daarnaast wordt gekeken naar eventuele con-
tra-indicaties, zoals eerdere zedendelicten of een rol in de vervaardiging van kinder-
porno (in plaats van het enkel downloaden daarvan). Met name van belang voor de 
risico-inschatting is het bewustzijn waarmee iemand kinderporno heeft gedownload. 
Ter vervanging van de soms subjectieve inschatting van de rechercheurs is het KIRAT 
(Kent Internet Risk Assessment Tool) geïntroduceerd, hoewel dit niet tot een volledige 
uitbanning van verschillen in werkwijzen tussen eenheden en het al dan niet kiezen 
voor een INDIGO-afdoening heeft geleid. Dit is mede terug te voeren op het aantal 
selectiemomenten waarop tot een INDIGO-afdoening kan worden besloten, waarbij 
de beslissing om hier al dan niet voor te kiezen afhankelijk is van de betreffende officier 
van justitie – die uiteindelijk de beslissing neemt om over te gaan tot een INDIGO-af-
doening – en het werkaanbod in de regio. ‘Een doorsnee kinderpornozaak duurt name-
lijk drie tot vijf maanden, terwijl een INDIGO-afdoening twee tot drie weken nodig heeft.’ 
Deze snelheid vinden respondenten overigens ook een pluspunt van de INDIGO-af-
doening: de therapie kan vrijwel direct beginnen. Dit is in contrast met het moment 
waarop gestart wordt met therapie in een strafrechtelijk traject. ‘Dan gaan ze pas in 
behandeling na een veroordeling. Maar dan ben je zo anderhalf jaar verder.’

KIRAT
KIRAT is een tijdsmanagementtool om de prioriteit van het oppakken van een kinder-
pornozaak mee te bepalen. Er wordt gekeken naar antecedenten op het gebied van ze-
den, het beroep van de verdachte en of diegene in zijn dagelijks leven (werk of privé) 
veel in aanraking komt met kinderen. Ernstige kinderporno of kinderporno met kin-
deren jonger dan 7 jaar belanden bovendien standaard op zitting. Ook wordt gekeken 
naar het berouw van de kinderpornopleger, in hoeverre deze geschrokken is, diens 
motivatie voor een behandeling (‘een verdachte moet zelf willen; als hij blijft ontkennen, 
heeft een INDIGO-afdoening geen zin’) en de mate waarin een persoon diens gedrag zelf 
als een probleem ziet. Een lage score kan tot een INDIGO-afdoening leiden. Dit geldt 
soms ook voor zaken waarbij sprake is van ernstiger vormen van kinderporno, omdat 
die al langer op de plank liggen. Een nadeel van deze methodiek is dat een onderbuik-
gevoel (‘wat doet deze persoon voor de rest’) niet meegenomen kan worden. Doorgaans, 
zo geven respondenten aan, leidt deze methodiek tot een goede inschatting.
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6.2  Werkwijze en aantal zaken

De respondenten vanuit de politie hebben verteld hoe de INDIGO-aanpak in de prak-
tijk op hoofdlijnen verloopt. In het geval van een melding dat er kinderporno is ge-
download of verspreid en de zaak in overleg met de officier van justitie als ‘INDI-
GO-waardig’ wordt beoordeeld, wordt een bezoek aan het huis van de verdachte 
gebracht.36 De politie kan gebruikmaken van een USB-stick om vast te stellen of er 
kinderporno op gegevensdragers aanwezig is. De software op deze USB-stick scant alle 
op de computer staande gegevens aan de hand van een unieke lijst met codes van bij de 
politie bekende kinderporno. Vanzelfsprekend bestaat daarmee het risico dat (nog) 
niet bekend materiaal wordt gemist. Overigens gebruiken niet alle eenheden de USB-
stick ter plaatse. 
Het huisbezoek gebeurt onaangekondigd.37 Politiemedewerkers verplaatsen zich in een 
burgerauto en dragen burgerkleding. Direct na de mededeling dat zij van de politie 
zijn, vertellen zij aan de betreffende persoon dat zij iets persoonlijks willen bespreken. 
Op deze wijze wordt getracht te voorkomen dat iemand schrikt omdat deze denkt dat 
een familielid iets is overkomen. Het moment waarop de aanleiding van het bezoek 
wordt gemeld, is afhankelijk van de situatie. Dit is mede afhankelijk van de locatie (een 
woning of een gehorig portiek) en eventuele aanwezigen (vrouw en/of kinderen). Na-
dat de achtergrond van het bezoek is toegelicht, wordt de persoon in kwestie gevraagd 
waar hij zijn kinderporno bewaart. Daarnaast ‘scannen’ de betreffende politiemede-
werkers het huis op eventueel afwijkende zaken die contra-indicaties kunnen opleve-
ren voor een INDIGO-afdoening. ‘Als die man een gezin heeft, is het logisch dat er kin-
derkleding en speelgoed in het zicht liggen. In het geval van een alleenstaande man zou dit 
uiteraard wel opvallend zijn.’ Gegevensdragers met daarop kinderporno worden gevor-
derd en in beslag genomen. Concreet betekent dit dat personal computers, laptops, 
tablets, mobiele telefoons, externe harde schijven en USB-schijven in beslag genomen 
kunnen worden. De vordering wordt aan de desbetreffende verdachte gedaan tijdens 
het huisbezoek, waarbij deze in de gelegenheid gesteld wordt alle relevante gegevens-
dragers te overhandigen. Daarmee bestaat het risico dat deze niet alle gegevensdragers 
overhandigt. Sommige respondenten vertellen dat zij om die reden – na toestemming 
van de verdachte – ook zelf rondkijken in huis. ‘Het is ook afhankelijk van de reactie. Als 
iemand erg geschrokken is door het huisbezoek en direct bekent, overhandigt hij in de 
regel direct alles wat hij heeft.’ Sommige respondenten geven aan het materiaal op de 
verstrekte gegevensdragers vervolgens uit te kijken op het bureau. Andere responden-
ten doen dit vanuit het oogpunt van tijdsbesparing juist niet. Op basis van het huisbe-
zoek wordt vervolgens in overleg met de officier van justitie beslist over het al dan niet 
inzetten van een INDIGO-afdoening. Uit de interviews komt naar voren dat het advies 
van de politie doorgaans wordt opgevolgd. Desalniettemin is soms sprake van een ver-
schil van professioneel inzicht.

36 De juridische context van dit huisbezoek staat vermeld in box 1 in hoofdstuk 1. 
37 Zie bijlage 3 voor de folder die de politie achterlaat en waarin wordt verwezen naar Stop-it-Now. 
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Een verschil van professioneel inzicht
Vanuit een andere eenheid kwam een melding binnen over het downloaden van kin-
derporno. Het IP-adres kon worden teruggevoerd op het huis van een man. Onderzoek 
maakte duidelijk dat hij zoektermen gebruikte die duiden op het zoeken naar kinder-
porno; verder werden enkele tientallen afbeeldingen van poserende kinderen – relatief 
weinig en van niet ernstige aard – gevonden. Op basis van deze informatie besluit het 
OM tot een INDIGO-afdoening. Dit was in de optiek van de politie niet de juiste weg, 
mede omdat plaatjes verwijderd bleken te zijn en Russische zoektermen waren ge-
bruikt waarmee filters konden worden omzeild. Dit suggereerde immers dat de kinder-
pornopleger veel moeite had gedaan om kinderporno te kunnen vinden. Uiteindelijk 
is naast het hulpverleningstraject een zorgmelding gedaan en is de vrouw van de pleger 
geïnformeerd.

Kinderpornoplegers reageren vaak geschrokken en overrompeld op een huisbezoek. 
‘We merken het altijd vrij snel als het niet de persoon is die we als eerste aanspreken. Die 
reageren op een heel andere manier.’ Uit de interviews blijkt dat het eerste verhoor van 
een verdachte zowel later op het politiebureau als direct ter plaatse kan plaatsvinden. 
De werkwijze van de door ons gesproken respondenten van de politie verschilt op dit 
vlak. De laatste wijze van verhoor, bij de verdachte thuis, kent volgens een respondent 
meerdere nadelen. Los van fatsoen (‘het is niet netjes en ethisch om dat te doen’) geldt 
dat verdachten zich onder druk gezet kunnen voelen om antwoord te geven of wacht-
woorden te verstrekken. ‘Er is een reden dat bijna niemand “nee” zegt op een dergelijk 
verzoek.’ Bovendien zijn verdachten op dat moment nog niet in de gelegenheid geweest 
een advocaat te raadplegen. In het geval dat een zaak ernstiger blijkt te zijn dan oor-
spronkelijk gedacht – en wellicht moet worden opgeschaald naar een strafzaak – kan 
het direct ter plaatse verhoren juridisch consequenties met zich meebrengen. Dat spra-
ke kan zijn van ernstigere delicten dan verwacht, blijkt uit verschillende interviews. Zo 
vertelt een van onze respondenten: ‘Toen we ter plekke gingen, reageerde de man erg 
nerveus. Om die reden zijn we verder gaan kijken. Dit resulteerde in een enorme berg 
kinderporno. Daaruit kwam nog een verdachte in beeld. Dit betrof een man die zijn kind 
al vele jaren misbruikte.’ Andersom wordt echter gesteld dat een INDIGO-afdoening 
kinderpornoplegers ook onevenredig kan belasten. Een respondent verwijst daarbij 
naar een autistische man die zeer veel porno downloadde. ‘Hij haalde zoveel binnen, 
dat foto’s van vijftien-, zestien- en zeventienjarige jongens misschien één procent van zijn 
hele collectie vormden. Met een INDIGO-afdoening kun je mensen in de problemen bren-
gen voor iets waarvoor ze niet eens in behandeling zouden hoeven of moeten.’ De officier 
heeft in dit specifieke geval besloten tot een voorwaardelijk sepot. Andere responden-
ten vanuit de politie stellen verder dat een INDIGO-afdoening vanwege het langdurige 
karakter als een forse straf kan worden ervaren. 

23090_PK101 Niet meer doen.indd   46 01-10-19   11:06



47

6   INDIGO-AFDOENING IN DE PRAKTIJK

Brief-afdoening
Met de komst van wifi kan een groot aantal mensen gemakkelijk van dezelfde internet-
aansluiting gebruikmaken. Dit gebeurt veelvuldig bij onder andere panden met meer-
dere bewoners, zoals studentenhuizen. Daarnaast kan bijvoorbeeld in flatgebouwen 
gebruikgemaakt worden van onbeveiligde wifi-verbindingen. In dergelijke gevallen 
kan vanuit het IP-adres niet worden afgeleid wie de vermoedelijke kinderpornopleger 
is. In dergelijke gevallen kan de politie overgaan tot het gebruik van de ‘briefvariant’ 
van de oorspronkelijke INDIGO-afdoening.38 In deze brief, die aan de houder van het 
IP-adres wordt verstuurd, wordt geschreven dat vanaf het betreffende adres kinderpor-
no is gedownload. Deze kan vervolgens actie ondernemen, bijvoorbeeld door de bewo-
ners van een pand hierover te informeren. Op deze wijze kan alsnog een signaal wor-
den afgegeven dat het downloaden van kinderporno niet is toegestaan en voor de 
politie niet onopgemerkt blijft. Uit de gehouden interviews kan worden afgeleid dat de 
briefvariant van de INDIGO-afdoening incidenteel door bepaalde eenheden wordt 
toegepast.

Indien een officier van justitie besluit tot een INDIGO-afdoening, wordt de kinder-
pornopleger uitgenodigd voor een (kort) verhoor op het politiebureau. Hierbij mag 
een advocaat aanwezig zijn. In dit verhoor wordt kort stilgestaan bij het huisbezoek 
en het materiaal dat is aangetroffen en wordt verteld onder welke voorwaarden het 
OM beslist tot een voorwaardelijk sepot; in de context van de INDIGO-afdoening 
betreffen deze voorwaarden toezicht door de Reclassering, naleven van de aanwij-
zingen, het verlenen van medewerking aan controles op de aanwezigheid van kin-
derporno op gegevensdragers en het volgen van een zedengerelateerde behandeling 
voor de duur van minimaal twee jaar. De Reclassering of de behandelinstelling heeft 
hierin overigens een adviserende taak. Bovendien krijgen kinderpornoplegers, van-
wege het voorwaardelijk sepot, een zedenantecedent. Zij worden hier nadrukkelijk 
over geïnformeerd. Vervolgens wordt gevraagd of iemand bereid is aan een INDI-
GO-afdoening mee te werken. Kinderpornoplegers weten op voorhand soms niet – 
voordat zij het verhoor ingaan – dat deze wijze van afhandeling zal worden aangebo-
den. Na het verhoor volgt een terugkoppeling aan het OM. Centraal in deze 
terugkoppeling staan de bekentenis van verdachte, dat deze afstand heeft gedaan van 
gegevensdragers en dat op basis van het aangetroffen materiaal overgegaan kan wor-
den tot een INDIGO-afdoening. 
De eerdergenoemde beleidswijziging van het OM, uitgevoerd door de Landelijke Een-
heid, heeft geleid tot een verminderde instroom van zaken die voor een INDIGO-af-

38 Sinds 2013 valt de briefvariant niet meer onder de INDIGO-afdoening. De minister van Justitie en Veiligheid 
refereert in een brief aan de Tweede Kamer in 2016 aan de waarschuwingsbrief: https://www.openkamer.org/
kamervraag/2016Z19268/. In sommige politie-eenheden wordt ook nog gebruik gemaakt van de waarschu-
wingsbrief.
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doening in aanmerking komen. Hoewel de visie van respondenten over de precieze 
verhouding tussen instroom van zaken uit enerzijds de Landelijke Eenheid en ander-
zijds de eigen politie-eenheid verschilt, kan uit hun antwoorden wel worden opge-
maakt dat de meerderheid van de INDIGO-zaken thans uit de eigen eenheid komt. In 
de interviews worden percentages van 70 genoemd, terwijl dat voorheen 30 procent 
was. Leidend in de beslissing voor een INDIGO-afdoening is dat op deze manier zaken 
die anders in het geheel geen opvolging zouden krijgen vanwege de beperkte zwaarte 
daarvan toch opvolging krijgen in de vorm van een behandeling. ‘Deze afdoening is 
mooi als je bulkzaken hebt. Je kan al die zaken nooit grondig onderzoeken met de capaci-
teit die we hebben. Je hoopt dan dat die persoon dusdanig schrikt door INDIGO dat die 
het niet weer zal doen.’ Sommige respondenten geven aan de huidige prioriteitsstelling 
te begrijpen, maar de beperkte instroom van INDIGO-zaken ook frustrerend te vin-
den. Zij geven aan het belangrijk te vinden om bij zo veel mogelijk mensen aan de deur 
te gaan om een verandering te bewerkstelligen, het gevoelsmatig lastig te vinden dat 
het aantal INDIGO-zaken achterblijft en het signaal dat zij afgeven naar burgers hier-
door te missen. Tegelijkertijd stelt een respondent dat het aantal INDIGO-zaken ach-
terblijft door de omvang van het digitaal bewijsmateriaal. Deze respondent zegt dat, los 
van zaken die voor een INDIGO-afdoening in aanmerking komen, zij zichzelf daar-
mee van werk voorzien. Ook komt het voor dat zaken worden ‘opgeplust’ door de aard 
van het materiaal dat ernstiger was dan van tevoren gedacht (bijvoorbeeld erg jonge 
kinderen) of gedrag (zoals het meermaals reizen naar landen die bekend staan om 
sekstoerisme): er ontstaat dan een vermoeden om verder te kijken naar internetge-
bruik en gevoerde chats.

Een respondent: ‘Stel je hebt een man die aan scouting doet en die is veroordeeld voor 
het misbruiken van jongetjes. In een chat zegt een andere man dat hij ook wel geïnte-
resseerd is en binnen een week zijn verregaande afspraken gemaakt om jongetjes te 
misbruiken. We ronden dan een zaak af en gaan door met de tweede. Dat leidde tot 
een hele grote zaak, waaraan uiteindelijk een chatbericht ten grondslag gelegen heeft.’

Respondenten stellen dat het beperkt aantal zaken dat kan worden uitgerechercheerd 
leidt tot een zeer beperkt zicht op kinderpornoplegers. Dit spitst zich voornamelijk toe 
op de ernst van hun downloadgedrag. Zo blijft het de vraag of het bij enkele plaatjes 
blijft of dat sprake is van zeer ernstige vormen en/of grote hoeveelheden kinderporno 
die worden gedownload of misschien zelfs zelf worden vervaardigd. In de woorden van 
een van de respondenten: ‘Er is nu erg weinig zicht op de grote bulk. Dit is zorgelijk, 
omdat daar ook ernstige zaken tussen kunnen zitten. Die missen we nu.’

6.3  Behandeling

Instroom
Wat betreft de behandeling van kinderpornoplegers kan volgens de geïnterviewde res-
pondenten van de behandelinstituten een onderscheid worden gemaakt tussen perso-
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nen die zich vrijwillig aanmelden voor behandeling en personen die vanuit een straf-
rechtelijk kader worden behandeld. Personen die vanuit een strafrechtelijk kader 
worden behandeld, stromen via de Reclassering in bij hulpverleningsinstanties zoals 
De Waag en Kairos. In opdracht van het OM volgt een medewerker van de Reclasse-
ring het verloop van deze behandeling. Wanneer iemand zich niet aan de door de rech-
ter en/of het OM opgelegde voorwaarden houdt, kan worden besloten tot een andere 
(strafrechtelijke) afhandeling. De opgelegde voorwaarden dienen derhalve als spreek-
woordelijke stok achter de deur voor personen die vanuit een strafrechtelijk kader wor-
den behandeld. Bij een vrijwillige behandeling ontbreekt een justitieel kader c.q. toe-
zicht vanuit de Reclassering. Dat betekent overigens niet dat de cliënt dan helemaal 
niets te verliezen heeft. Zo kan de reden voor de aanmelding voor vrijwillige behande-
ling gelegen zijn in de druk van de partner en/of kinderen, wanneer die aangeven het 
contact te zullen verbreken als iemand niet in behandeling gaat. Wel betekent dit dat er 
geen mogelijkheden zijn om iemand in behandeling te houden indien diegene dat niet 
meer wil.39

Proces en inhoud van de behandeling 
In de praktijk kunnen zedendelinquenten zich schuldig maken aan hands-on en 
hands-off delicten. Ondanks verschillen in de aard van het delictgedrag is er niet altijd 
sprake van een op kinderpornoplegers toegespitste behandeling. Hun behandeling valt 
dan onder de bredere noemer van de behandeling van zedendelinquenten. De duur 
van deze behandeling loopt uiteen van 1,5 tot 2,5 jaar. Normaal gesproken zit de be-
handelduur van kinderpornoplegers aan de ondergrens hiervan, uitgaande van een 
behandeling per week. In eerste aanleg wordt voor hen een terugvalpreventieplan op-
gesteld. Van daaruit wordt toegewerkt naar een aanpak op maat. Afhankelijk van de 
specifieke behandeldoelen kan dit leiden tot meer of minder behandelmomenten en/of 
een aangepaste behandelduur. 
Aan de basis van de aanpak op maat staat de over kinderpornoplegers beschikbare in-
formatie en, in het verlengde daarvan, het recidiverisico. Deze inschatting bepaalt ook 
mede de behandelduur en -intensiteit. Een persoon waarvan het recidiverisico als laag 
wordt ingeschat, wordt bijvoorbeeld korter en/of minder intensief behandeld. Een in-
dividuele risicotaxatie ligt derhalve aan de basis van een aanpak op maat.40 Waar de 
uiteindelijke behandeling (overwegend) in groepen plaatsvindt, wordt deze risicotaxa-
tie individueel uitgevoerd. De periode tussen de risicotaxatie en de start van de groeps-
behandeling bedraagt tussen de vijf en tien weken. Bij de risicotaxatie wordt verkend 
welke aspecten een rol (kunnen) hebben gespeeld bij het downloaden van kinderpor-
no. Daarbij is expliciet aandacht voor slachtofferschap van kinderpornoplegers zelf, 

39 We merken hierbij op dat kinderpornoplegers die een INDIGO-afdoening krijgen vaak al eerder via een 
doorverwijzing van de huisarts met een behandeling gestart zijn. Het strafrechtelijk kader c.q. het voorwaar-
delijk sepot onder voorwaarde van het volgen van behandeling volgt dan later. 

40 Wat betreft de risicotaxatie: de gangbare risicotaxatie-instrumenten (Static, Stable en Acute) zijn niet bedoeld 
en genormeerd voor downloaders van kinderporno, maar worden wel als richtlijn meegenomen in het bepa-
len van hoog/laag risico op herhaling.
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omdat dit hun seksuele ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming kan hebben ver-
stoord. ‘Het is ook belangrijk dat dit slachtofferschap erkend wordt. Anders blijft dit maar 
terugkomen bij het behandelen van het daderschap.’ In zijn algemeenheid merken res-
pondenten op dat het inschatten van het recidiverisico van zedendelinquenten lastig is 
ondanks de instrumenten die hen daartoe op dit moment ter beschikking staan. Voor 
personen die een voorwaardelijk sepot hebben ontvangen van het OM in de vorm van 
een INDIGO-afdoening speelt daarnaast een ander aspect mee dat het inschatten van 
het recidiverisico bemoeilijkt. Vanwege het feit dat tot een voorwaardelijk sepot beslo-
ten wordt, doet de politie geen aanvullend onderzoek. Een gevolg daarvan is dat het 
recidiverisico voor deze groep nog lastiger kan worden bepaald, omdat de uitgebreide-
re inhoud van de gegevensdragers die voor het bepalen van het recidiverisico relevante 
informatie kan bevatten niet bekend is. 

De inhoud van de behandelingen loopt in het kader van maatwerk uiteen. Wel zijn er 
binnen de behandelingen een aantal gemene delers te onderscheiden. Bewustwording 
over de achtergrond van kinderporno en het slachtofferschap dat daarachter schuil-
gaat, seksualiteitsbeleving en vrijetijdsbesteding staan bijvoorbeeld centraal bij de be-
handeling van kinderpornoplegers. Dit geldt zowel voor personen die een voorwaar-
delijk sepot hebben ontvangen van het OM in de vorm van de INDIGO-afdoening als 
voor personen die in een ander (strafrechtelijk) kader worden behandeld. Op de per-
soon toegespitste onderdelen binnen de aanpak lopen uiteen en vinden hun oorsprong 
mede in het achterliggende motief voor het downloaden van kinderporno. Wanneer 
hier een seksuele geaardheid (pedofilie) achter zit, staat preventie – het vormgeven aan 
die geaardheid in de vorm van seksueel contact met kinderen en/of het downloaden 
van kinderporno – centraal. Omdat het verkennen en/of ontdekken van een geaard-
heid implicaties kan hebben voor iemands geestelijk welzijn, is het belangrijk om alert 
te zijn op terugval in de vorm van hands-on of hands-off delicten. ‘Het is voor mannen 
met een pedofiele voorkeur lastig om deze niet te mogen uiten in zowel handelingen als 
het kijken naar plaatjes.’ Indien er geen sprake is van pedofilie, wordt het accent van 
behandelingen veelal verlegd naar tijdsbesteding, de relatie (indien aanwezig) en het 
bredere sociale netwerk. Het komt bijvoorbeeld voor dat kinderpornoplegers bijna een 
fulltime werkweek aan het downloaden besteden; voor deze tijd moet dan een andere 
invulling worden gezocht. Daarnaast is het belangrijk om met de eventuele partner in 
gesprek te gaan. Uit de interviews blijkt dat partners in de regel niet direct nadat uitge-
komen is dat hun partner kinderporno downloadt, besluiten om bij hun partner weg te 
gaan. Wanneer meer informatie over het delict en/of de achtergrond daarvan bekend 
wordt, kan dit echter alsnog tot veel boosheid jegens de partner en angst (mogelijk 
slachtofferschap van de kinderen) leiden. Naar schatting de helft van de partners be-
sluit uiteindelijk tot een scheiding. De andere helft lijkt mede door het delict juist dich-
ter bij elkaar te komen. ‘Ik heb wel eens gehoord dat een stel nog nooit zoveel met elkaar 
heeft gepraat als na het moment dat de man gepakt was voor het downloaden van kinder-
porno. Dit soort delicten dwingen tot een persoonlijk gesprek. Soms was er bij de vrouwen 
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al wel sprake van een vermoeden, maar werd dit door de man hevig ontkend. Als zij 
worden gepakt, is er echter geen ontkennen meer aan.’ 

Behandelingen worden in de regel in een groep gegeven. Contra-indicaties voor 
groepsbehandeling zijn het ontbreken van zelfreflecterend vermogen en specifiek 
gedrag in de groep, zoals het geven van tips aan anderen waar zij kinderporno kun-
nen vinden. In de regel is bij kinderpornoplegers in het begin van de groepsbehan-
deling sprake van angst en terughoudendheid, wat zich uit in een lage mate van in-
teractie met andere personen die worden behandeld. Omdat interactie belangrijk is 
en ertoe kan bijdragen dat mensen durven toe te geven aan een terugval, is het voor 
behandelaars belangrijk om deze interactie te stimuleren. Vanwege het belang van 
interactie vinden groepsbehandelingen wekelijks en niet maandelijks plaats. Dit be-
vordert de acceptatie van nieuwe personen in de groep en helpt hen zelf ook om 
zich thuis te gaan voelen in de groep. ‘Eerst komen cliënten altijd schoorvoetend de 
groep binnen, want ze presenteren zichzelf het liefst niet in een groep. Ze krijgen zo 
echter de tijd om daaraan te werken en uiteindelijk lopen ze fluitend de deur uit.’ 
Gaandeweg kunnen zij in de groep meer verantwoordelijkheid voor hun daden ne-
men. Bovendien is er aandacht voor de drempels waar zij tegenaan lopen en gaat het 
derhalve niet alleen over het delictgedrag en de achtergronden die daaraan ten 
grondslag hebben gelegen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het voeren van solli-
citatiegesprekken en het informeren van iemand binnen het sociale netwerk over je 
delictgedrag. Het voordeel van een groepsbehandeling is dat deelnemers elkaar 
kunnen stimuleren, motiveren en helpen. ‘Als behandelaar ben je in zo’n groep faci-
literend. Andere deelnemers zijn ervaringsdeskundigen en kunnen elkaar beter infor-
meren of ergens op wijzen dan wij.’ Tegelijkertijd opperen respondenten dat het 
‘mengen’ van kinderpornoplegers met andersoortige zedendelinquenten ook nade-
lig zou kunnen zijn, omdat de aard en ernst van hun delictgedrag en achterliggende 
oorzaken aanmerkelijk kunnen verschillen. 
Groepsbehandelingen voor kinderpornoplegers bestaan volgens de gesproken respon-
denten uit twee elementen.41 Een algemeen gedeelte van 45 minuten waarin aandacht 
aan een algemeen thema (zoals empathie, impact van kinderporno) wordt besteed, 
dient om een algemeen bewustzijn bij deelnemers te creëren. In het tweede gedeelte, 
dat ook 45 minuten duurt, gaat de aandacht uit naar het behalen van doelen en het 
terugkijken op de afgelopen week. Mede omdat deelnemers zo gaandeweg op de hoog-
te raken van elkaars individuele behandelplan, kan iedereen hier actief aan meedoen 
en ontstaat er interactie. ‘Op deze manier wordt het individuele aspect toegepast in een 
groep.’ Uit de interviews komt naar voren dat behandeling doorgaans trouw gevolgd 
wordt. Er is veel motivatie voor verandering, mede door de schaamte rondom het de-
lict en om celstraf te voorkomen. De resultaten van de behandeling worden periodiek 
(per trimester en jaarlijks) gemonitord. Binnen de monitoring wordt bekeken of en in 

41 Er is gesproken met respondenten van twee behandelinstituten. Het beeld van de behandelpraktijk van kin-
derpornoplegers is voor alle duidelijk niet representatief voor alle behandelmodaliteiten in Nederland. 
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hoeverre sprake is van verbeteringen op (dynamische) risicofactoren en sociale achter-
vang en welke implicaties dit zou moeten hebben voor de verdere behandeling en/of 
het stopzetten daarvan. Bovendien kan een kans op recidive blijven bestaan. Dit is met 
name het geval wanneer het personen onvoldoende lukt om een sociaal netwerk en 
dagbesteding te realiseren en vast te houden.

Respondent: ‘Ik heb eens een man van middelbare leeftijd behandeld die in zijn tie-
nerjaren keihard gedumpt werd door zijn vriendin. Hij heeft sindsdien nooit meer iets 
ondernomen en droomde alleen maar over meisjes van die leeftijd. Daarnaast was hij 
alcoholist. Zijn drankprobleem en zijn beperkte sociale contacten waren de focus van 
de behandeling. Hij durfde hier niet aan te werken, waardoor hij maar in therapie 
bleef. Op een gegeven moment liep zijn proeftijd af en moest de therapie wel stoppen. 
In dit geval duurde de behandeling dus erg lang.’

Respondent: ‘Een man werkte overdag, zijn vrouw ’s avonds. Uit verveling ging hij 
toen naar kinderporno met jonge meisjes kijken. Zelf vond hij dit ook armoe, maar hij 
was erin terechtgekomen. Toen het downloaden bekend werd, was het voor hem direct 
klaar. Hij is zich wezenloos geschrokken en in gesprek gegaan met zijn vrouw. Zij 
hebben hun leven anders ingericht waardoor zij meer tijd met elkaar kunnen door-
brengen. Deze man had geen interne motivatie om kinderporno te downloaden. 
Daardoor was behandeling van deze man relatief kort.’

6.4  Rol van de Reclassering

De Reclassering heeft een adviserende taak bij de INDIGO-afdoening42 en heeft een 
toezichthoudende taak op de naleving van de voorwaarden. Bij de afronding van de 
behandeling is er, net als bij de start en een tussenevaluatie, contact tussen hulpverle-
ningsinstanties en de Reclassering in het geval van een behandeling in een justitieel 
kader. Rondom de start en de tussenevaluatie is er contact met de behandelaars. De 
mate van contact wisselt in het algemeen en per cliënt in het bijzonder: doorgaans is er 
vaker contact indien er vermoedens van risico op terugval zijn. De Reclassering houdt 
ook na afloop van de behandeling toezicht op de kinderpornoplegers voor een periode 
van in de regel twee jaar. In deze periode werken de politie en de Reclassering samen, 

42 Er is in dit onderzoek gesproken met toezichthouders. Over de adviserende taak zegt een vertegenwoordiger 
van de Reclassering na lezing van het conceptrapport dat de Reclassering ‘voorzichtiger moeten zijn om bij 
deze “lichte doelgroep” in te zetten op een verplichte behandeling, zoals nu het zich wel kan voordoen bij 
INDIGO. Wanneer de reclassering in het kader van INDIGO adviseert, zal er dus goed ingeschat moeten 
worden of een verplichte behandeling wel wenselijk is of juist contraproductief werkt. De vraag is of de reclas-
sering wel een adviserende rol moet hebben bij INDIGO-zaken. Er is geen geschikt risicotaxatie-instrument 
om risico op herhaling in te schatten wanneer er enkel sprake is van downloaden kinderpornografie’. Er kan 
soms ook behandeling worden geadviseerd die niet gericht is op de ‘zedenproblematiek’, maar wel op andere 
problematiek die onderliggend aan het delictgedrag kan zijn, zoals bijvoorbeeld angststoornissen.
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waarbij de Reclassering de regie heeft en – indien zij dit noodzakelijk acht – de politie 
inschakelt voor controle van de gegevensdragers.
Uit gesprekken met Reclasseringsmedewerkers wordt het beeld bevestigd dat tegen-
woordig minder vaak een INDIGO-afdoening wordt opgelegd. Hoewel respondenten 
de precieze oorzaak van deze dalende instroom niet kunnen aanwijzen, vermoeden zij 
dat een veranderde prioriteitsstelling hieraan ten grondslag ligt. Dit vermoeden sluit 
aan bij de informatie die uit gesprekken met politiemedewerkers is vergaard (zie eer-
der). Daarnaast veronderstellen zij dat de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om 
voor een INDIGO-afdoening in aanmerking te komen, een rol spelen. De aard en in-
houd van het toezicht op personen met een INDIGO-afdoening verschillen niet ten 
opzichte van het toezicht op andere delinquenten. Het toezicht bestaat derhalve onder 
meer uit het voeren van gesprekken en het controleren of personen zich aan de gestel-
de voorwaarden houden. In de gesprekken is, zo blijkt uit de interviews, met name 
aandacht voor de impact die het huisbezoek kan hebben gehad (‘Mensen voelen zich 
betrapt en heel de familie kan het meekrijgen als die tijdens de controle aanwezig is.’), 
seksualiteitsbeleving en bewustwording over de impact van kinderporno op het wel-
zijn van kinderen. Daarnaast wordt gesproken over de behandeling. 
Op basis van het toezicht kan bij de Reclassering het vermoeden ontstaan dat een be-
handeling onvoldoende soelaas heeft geboden en een kinderpornopleger terugvalt in 
oude gedragspatronen, waaronder het downloaden van kinderporno. In dergelijke ge-
vallen kan de politie worden ingeschakeld met het verzoek om een (gezamenlijke) con-
trole te doen. Respondenten vanuit de politie verschillen in hun ervaringen met het 
aantal verzoeken dat wordt gedaan. Zo stelt een respondent vanuit de politie over 
meerdere jaren hooguit één hercontrole te hebben gedaan; dit ligt lager dan het afge-
sproken aantal van vijf per jaar. Andersom geven respondenten van de Reclassering 
aan het liefst meer verzoeken te willen doen dan het vooraf vastgestelde maximum van 
vijf per jaar. ‘Alleen ik heb al negentien zaken waarbij ik een verzoek zou willen doen. 
Laat staan als je al mijn collega’s bij elkaar optelt.’ Belangrijk daarbij is echter dat uit 
verschillende interviews naar voren komt dat dit vooraf gestelde maximum van vijf 
hercontroles43 een ‘rondzingende mythe’ is. Met andere woorden: mits de politie capa-
citeit heeft, en als er aanleiding toe is, zijn meer hercontroles mogelijk. 
Tegelijkertijd geven Reclasseringsmedewerkers aan dat zij wel meer hercontroles wil-
len, maar dat de politie daar geen capaciteit voor heeft. Dit kan ertoe leiden dat Reclas-
seringsmedewerkers zelf hercontroles gaan uitvoeren.

43 Het aantal van vijf controles is gebaseerd op de afspraak van OM/politie dat in totaal vijftig controles per jaar 
(landelijk) kunnen worden uitgevoerd. Dit komt neer op vijf controles per arrondissement per jaar. Binnen 
dit aantal worden ook controles voor niet-INDIGO-zaken uitgevoerd. 
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Respondent: ‘Ik had een INDIGO-cliënt die veel weerstand bood. Het voelde allemaal 
niet goed, waardoor ik de behoefte had om een controle op gegevensdragers te doen. 
Bij de politie kreeg ik dit niet voor elkaar vanwege de capaciteit. Toen ben ik met een 
collega die enigszins verstand heeft van computers langsgegaan. De man gaf toestem-
ming om in zijn computer te kijken, en toen vonden we al gauw kinderporno. Dit 
hebben we gebruikt om alsnog een formele hercontrole af te dwingen die zou worden 
uitgevoerd door de politie. We zijn er met de recherche heengegaan en troffen kinder-
porno aan.’

Reclasseringsmedewerkers vertellen dat zij met name vermoedens van terugval 
hebben bij zwakbegaafde alleenstaande jongeren, omdat het thuis aan sociale con-
trole ontbreekt. Ook hebben zij veelal een onderbuikgevoel bij personen die het 
delict bagatelliseren of voor zichzelf goedpraten. Respondenten vanuit de politie 
hebben uiteenlopende ervaringen met het onderbuikgevoel van Reclasseringsme-
dewerkers. Sommigen stellen dat vermoedens vaak gestaafd blijken te kunnen 
worden met feiten die uit hercontroles naar voren komen (‘Van de meldingen die de 
Reclassering bij ons doet, wordt bij 40 procent weer kinderporno aangetroffen.’). An-
deren stellen dat hercontroles naar aanleiding van meldingen niets opleveren. (‘In 
vier jaar tijd hebben we dertig controles gedaan. Dat heeft hooguit 1 ‘hit’ opgeleverd.’) 
Respondenten vanuit de  Reclassering stellen dat de samenwerking met partners – 
i.c. de politie en het OM – moeizaam kan verlopen. Het betreft daarbij vooral de 
afstemming in het gehele proces van de INDIGO-afdoening. Zij brengen dit in 
verband met de sterk afnemende instroom van INDIGO-afdoeningen. ‘Wanneer 
de instroom zo beperkt is dat samenwerking eigenlijk niet nodig is, verwatert deze 
vanzelfsprekend weer. Om de tafel gaan zitten met elkaar schiet dan ook niet op.’ Dit 
leidt op de werkvloer tot de vraag in hoeverre de INDIGO-afdoening bij keten-
partners nog een prioriteit is. 

6.5  Resultaten van de INDIGO-afdoening

Uit de interviews komt naar voren dat het voorkomen van recidive niet een expli-
ciete doelstelling is van de INDIGO-afdoening. In plaats daarvan verwijzen res-
pondenten met name naar het doel om ‘lichte’ zaken efficiënter en sneller af te 
handelen zonder een wezenlijk andere uitkomst in vergelijking met een strafrech-
telijk traject. Tegelijkertijd is in de met respondenten gevoerde gesprekken wel 
aandacht geweest voor recidive. Respondenten benoemen verschillende elementen 
die kunnen bijdragen aan het verlagen van de kans op recidive. De schok die het 
huisbezoek heeft veroorzaakt en daarmee het besef dat zij bij de instanties in beeld 
zijn als kinderpornoplegers, worden vaak genoemd. In het verlengde daarvan 
speelt het schaamtegevoel onder kinderpornoplegers mee. ‘Zij weten dat ze de vol-
gende keer zwaar de klos zijn. Er zal dan immers wel een zitting volgen, en wellicht 
zal hun naam dan ook bekend worden.’ Het feit dat in het beginstadium wordt geïn-
tervenieerd en mensen via hulpverlening op weg geholpen worden, zien zij boven-
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dien als een factor die de kans op recidive dan wel het overgaan tot hands-on de-
licten verlaagt. Tegelijkertijd nuanceren respondenten het aanwezige recidiverisico 
onder deze groep. Immers, juist omdat dit als laag wordt ingeschat, komen zij in 
aanmerking voor de INDIGO-afdoening. Enkele respondenten plaatsen daarbij 
wel de kanttekening dat langdurig contact met andere zedendelinquenten – waar-
onder ook hands-on daders – mogelijk een negatieve impact kan hebben vanwege 
het verschil in zwaarte van het delict. 

6.6  Kinderpornoplegers over de INDIGO-afdoening

Of mensen in aanmerking komen voor een INDIGO-afdoening, wordt mede bepaald 
aan de hand van de inhoud van de – tijdens het huisbezoek in beslag genomen – gege-
vensdragers. Terugkijkend geven kinderpornoplegers aan dat de politie correct en met 
gepaste afstand heeft opgetreden. Tegelijkertijd merken meerdere kinderpornoplegers 
op dat zij door de spanning en stress dingen hebben gezegd (‘Ik zei dat ze kinderporno 
op mijn computer konden aantreffen.’) of informatie hebben verstrekt (zoals wacht-
woorden) waarmee zij zichzelf belastten. Een van de respondenten geeft aan dat de 
politie weliswaar in burger, maar ook met veel heisa en lawaai aan de deur kwam te 
staan. Deze respondent heeft hen binnengelaten en, omdat de politie anders verster-
king zou oproepen en het hele huis overhoop zou halen, zijn gegevensdragers afge-
staan. Bij drie van de gesproken kinderpornoplegers is de politie uitgebreid door het 
huis gegaan. (‘Ze hebben gangkasten, kledingkasten, beddengoed, echt alles bekeken.’) In 
één geval beperkt het zich tot de gegevensdragers die de kinderpornopleger zelf aan de 
politie overhandigt. 
Uit de gesprekken met kinderpornoplegers kan worden afgeleid dat zij erg schrikken 
van het huisbezoek door de politie. Ook de mogelijke gevolgen van het aantreffen van 
kinderporno kunnen aan deze schrik bijdragen. (‘Ik dacht: o shit, als dit in de krant 
komt, kan ik wel inpakken en vertrekken uit het dorp. Ik had mezelf dan misschien wel 
van kant gemaakt.’) Mensen in hun sociale omgeving zijn doorgaans dan ook niet op 
de hoogte van het downloadgedrag; niemand of slechts een enkeling wordt geïnfor-
meerd, soms omdat dit niet anders kan (bijvoorbeeld vanwege afwezig zijn op het 
werk). De gesproken kinderpornoplegers vertellen allemaal snel na het aantreffen van 
kinderporno vrijwillig met een behandeling te zijn gestart. Een van de kinderpornop-
legers krijgt direct een verwijsbrief van de rechercheur voor een behandeling. Anderen 
ondernemen zelf actie door een verwijzing van een huisarts aan te vragen. Een impli-
catie daarvan is dat zij allemaal voor het eerste verhoor bij de politie in behandeling 
zijn. Dit verhoor duurt, zo blijkt uit de gesprekken met kinderpornoplegers, doorgaans 
een dag. Daarin worden vragen gesteld over kinderporno, de seksuele interesse en het 
seksuele gedrag van kinderpornoplegers. Vragen als ‘wat voel je voor kinderen’, ‘heb je 
ze aangeraakt’ en ‘vind je het normaal om aan kinderen te zitten’ kunnen als vernede-
rend ervaren worden.
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Kinderpornoplegers die een INDIGO-afdoening opgelegd krijgen zijn volgens pro-
fessionals therapietrouw, gemotiveerd en beleefd. Uit gesprekken met kinderporn-
oplegers blijkt dat het niet voor de rechter (en daarmee in de media) hoeven te ver-
schijnen een belangrijke motivatie vormt om voor de INDIGO-afdoening te kiezen. 
(‘Als men in dit land het woord kinderporno hoort, heb je al een strop om je nek hangen 
en ben je schuldig. Dan had ik de rest van mijn leven fietsen kunnen bewaken bij een 
sociale instelling.’) De snelheid van de procedure speelt bovendien ook mee. Tegelij-
kertijd geven meerdere kinderpornoplegers aan niet voldoende voor ogen te hebben 
gehad dat aan de INDIGO-afdoening een behandelverplichting gekoppeld was. Wel 
zijn zij allen naar deze behandeling gegaan om zodoende te voorkomen dat het als-
nog tot een rechtszaak zou komen. Over de gevolgde behandelingen zijn responden-
ten overwegend positief: ‘De eerste maanden zijn niet leuk omdat je met de billen 
bloot moet, maar op een gegeven moment ontstaat solidariteit, ga je jezelf veiliger voe-
len en help je elkaar. Er is dus ook een soort groepscorrectie.’ Zij geven aan baat te 
hebben gehad bij de behandelingen, mede omdat zicht is gekomen op achterliggende 
oorzaken van hun downloadgedrag en de manieren waarop zij daarmee om kunnen 
gaan. Uit de interviews kan bovendien worden afgeleid dat de rol van de therapeut 
en de relatie die zij daarmee onderhouden, als positief worden beoordeeld. Mede 
door de gevolgde behandeling en de positieve therapeutische relatie vertelt een aan-
tal kinderpornoplegers nu te weten met wie zij contact kunnen opnemen in het geval 
een terugval in het downloaden van kinderporno dreigt. Terugkijkend op het gehele 
traject – vanaf het moment van betrapt worden tot het afronden van de behande-
ling – geven de door ons gesproken kinderpornoplegers dan ook aan dat dit hen veel 
goed heeft gedaan. 
De ervaringen van kinderpornoplegers met het toezicht door de Reclassering zijn 
wisselend. Een van hen stelt bijvoorbeeld dat gesprekken in het kader van dit toe-
zicht meer leken op een verhoor dan op een gesprek. Een ander is juist positief over 
de gevoerde gesprekken en heeft een goede relatie opgebouwd met zijn Reclasse-
ringsmedewerker. Uit de gehouden interviews is door meerdere onder toezicht ge-
stelden aangegeven dat zij de meerwaarde van het toezicht ten opzichte van de be-
handeling als beperkt ervaren. ‘Als ik heel eerlijk mag zijn, is het toezicht een lachertje. 
Je moet je melden voor een gesprek en mag daarna weer gaan.’ Een ander vertelt: ‘Ik 
begreep niet zo goed wat ik daar moest doen. Ik kreeg altijd dezelfde vragen, waarvan 
ik me afvroeg wat die met mijn situatie te maken hadden.’ Een kinderpornopleger 
geeft expliciet aan baat te hebben gehad bij het toezicht van de Reclassering. Met 
name de bemiddelende rol richting werk – waarvoor een VOG vereist is – wordt 
daarbij benoemd.
Verbeterpunten die uit de gesprekken met kinderpornoplegers naar voren komen, zijn 
enerzijds de duur voordat zij in een INDIGO-afdoening kunnen instromen en ander-
zijds de wirwar van instanties waar zij naar eigen zeggen mee te maken kunnen krij-
gen. Zoals eerder beschreven, kan bij kinderpornoplegers sprake zijn van uiteenlopen-
de problematiek op meerdere vlakken. Uit het verbeterpunt dat deze kinderpornopleger 
aandraagt, lijkt te kunnen afgeleid dat deze zich heeft gevoeld alsof hij van het kastje 
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naar de muur wordt gestuurd. ‘Ik had eerst bij een instantie een intake, en later weer bij 
een andere. Toen heb ik een halve dag formulieren ingevuld en toen begon die andere 
instantie weer. Toen kon ik weer een intake doen.’ In het kader van het toezicht miste een 
respondent specifiek de inhoud van de terugkoppeling vanuit de Reclassering naar 
hulpverleningsinstanties. 
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7  Conclusies en aanbevelingen 

Tot slot van dit onderzoek komen de conclusies aan de orde. Daarbij wordt de volgorde 
van de in hoofdstuk 1 gestelde onderzoeksvragen gevolgd: kenmerken en achtergron-
den (§ 7.1), criminaliteitspatronen (§ 7.2) en de INDIGO-afdoening in de praktijk  
(§ 7.3).

7.1  Kenmerken en achtergronden

Conform de bevindingen vanuit de literatuur zijn ook de Nederlandse kinderporno-
plegers vaak blanke, alleenstaande mannen van middelbare leeftijd (Van Wijk et al., 
2019). Bijna twee derde van de groep kinderpornoplegers heeft een middelbare/hoge 
opleiding afgerond. Hierin verschilt de INDIGO-groep niet van de controlegroep. Een 
interessante bevinding is dat zeventig procent van de kinderpornoplegers (zowel IN-
DIGO-groep als controlegroep) voor het delict werk heeft en een kleine twintig pro-
cent werkloos is. Na het delict stijgt het percentage werklozen naar 32. Met name bij de 
controlegroep is een stijging van het percentage werklozen te zien (van 19% naar 39%). 
Een mogelijke verklaring is dat zij, anders dan de INDIGO-groep, door de openbaar-
heid van een rechtszaak of detentie te maken hebben gekregen met ontslag. Bovendien 
is bij de controlegroep na detentie vaker sprake van financiële problemen in vergelij-
king tot de INDIGO-groep. 
Bijna de helft van de kinderpornoplegers (46%) heeft een of meer problemen ervaren 
in hun jeugdjaren, zoals huiselijk geweld, scheiding van de ouders en eigen seksueel 
misbruik. Hierin verschillen beide groepen nauwelijks van elkaar. De percentages 
slachtofferschap van geweld en seksueel misbruik liggen in lijn met wat in de literatuur 
is gevonden (Houtepen et al., 2014), met het voorbehoud dat de informatie over de 
jeugdjaren veelal afkomstig is van de kinderpornoplegers zelf die daarover vertellen in 
de contacten met politie, Reclassering en/of behandelaar. Het is bekend dat kinderpor-
noplegers een beperkt sociaal leven c.q. sociale kring hebben (o.a. Babchishin et al., 
2011). Dat is ook bij de Nederlandse kinderpornoplegers te zien, zij het dat de contro-
legroep lager scoort op een ‘normale’ sociale kring (31%) dan de INDIGO-groep 
(55%). Dat de INDIGO-groep een minder zorgelijke groep lijkt, blijkt ook als gekeken 
wordt naar de psychische problematiek. Bij de controlegroep is vaker sprake van ‘meer-
dere psychische problemen’ (35%) dan bij de INDIGO-groep (14%). De controlegroep 
heeft hogere scores op pedofilie, parafilie, persoonlijkheidsstoornissen en hyperseksu-
aliteit. Dat laatste verklaart wellicht ook dat de controlegroep een hogere score heeft op 
‘verslaafd aan seks of (kinder)porno’ dan de INDIGO-groep. Het minder zorgelijke 
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karakter van de INDIGO-groep, die door de respondenten wordt bevestigd, is eerder 
het gevolg van de selectiecriteria die de politie en het OM hanteren ten aanzien van de 
INDIGO-afdoening dan dat er andere verklaringen opgeld doen. 

7.2  Criminaliteitspatronen

Uit de resultaten volgt dat bijna driekwart van de INDIGO-groep (72%) first offender is 
ten tijde van het indexdelict tegenover 48 procent van de controlegroep. Dit heeft zoals 
hiervoor betoogd te maken met het selectieproces door de politie en het OM. Het ver-
schil tussen beide groepen laat onverlet dat een groot deel van de kinderpornoplegers 
geen criminele historie heeft, wat in lijn is met de literatuur (o.a. Eke et al., 2011). Dat 
de geregistreerde (zeden)misdrijven van de groep kinderpornoplegers een beperkt 
beeld geven van de werkelijk gepleegde criminaliteit blijkt uit de interviews met zowel 
de respondenten vanuit de betrokken instanties, met name de behandelaars, als de 
gesproken kinderpornoplegers zelf. 
In dit onderzoek zijn over een lange periode de criminaliteitspatronen van de kinder-
pornoplegers in kaart gebracht, zowel qua historie (het eerste delict – geen kinderpor-
no – dateert uit 1983) als de recidive na het indexdelict (met een gemiddelde fol-
low-up-periode van bijna vijf jaar). Wat betreft de criminele historie valt op dat het 
vooral niet-zedendelicten zijn, waaronder geweld tegen personen en vermogensdelic-
ten. Eerder gepleegde zedendelicten komen ook voor, ook bij de INDIGO-groep, zowel 
hands-on als hands-off. Overigens heeft de controlegroep meer zedendelicten ge-
pleegd, vooral hands-on delicten. De INDIGO-groep is zoals reeds vermeld van een 
minder zwaar kaliber.
Als echter naar de recidive wordt gekeken, dan valt op dat er juist meer kinderporno-
plegers (19%) uit de INDIGO-groep recidiveren naar zedendelicten dan uit de contro-
legroep (9%). Dat geldt niet voor de generieke recidive, maar wel voor de specifieke en 
speciale recidive. Hierbij moet wel het voorbehoud van de relatief kleine aantallen wor-
den gemaakt. Dit gegeven roept de vraag op in hoeverre de duur en intensiteit van de 
behandeling daaraan bijdragen. Uitgaande van het zogenoemde Risk-Need-Responsi-
vity-principe moeten de aard en intensiteit van de behandeling zijn toegesneden op de 
het recidiverisico van de plegersgroep (Smid, 2014). Schmucker en Lösel (2015) vin-
den geen behandeleffect onder laag-risico-plegers, wat de INDIGO-groep feitelijk is. 
Mogelijk is bij de INDIGO-groep sprake van overbehandeling, ofwel de contraproduc-
tieve werking van de behandeling. De kinderpornoplegers uit de INDIGO-groep vol-
gen soms behandeling met hands-on zedendelinquenten. Overeenkomstig de litera-
tuur recidiveert een zeer beperkt deel (2%) van de INDIGO-groep naar een hands-on 
delict; bij de controlegroep is dat vier procent (zie onder andere Goller, Jones, Ditt-
mann, Taylor & Graf, 2016). De reden voor de hogere zedenrecidive bij de INDI-
GO-groep – ofwel de lagere recidive bij de controlegroep – zou eveneens kunnen sa-
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menhangen met de impact van de rechtszaak voor de controlegroep en het 
afschrikwekkende effect van een eventuele detentiestraf.44 
Gelet op de criminele historie van de controlegroep en met name de hands-on zeden-
delicten daarbinnen, is de controlegroep eerder als een gemengde groep aan te merken 
dan een zuivere groep kinderpornoplegers. Plegers die zowel hands-on als hands-off 
zedendelicten plegen hebben vaak een seksuele voorkeur voor minderjarigen (Long et 
al., 2010; McCarthy, 2010). Deze bevinding strookt met ervaring van de respondenten 
in dit onderzoek. Uit de gesprekken met kinderpornoplegers uit de INDIGO-groep 
komt vooral hun niet-seksuele motivatie naar voren om zich in te laten met kinderpor-
no, namelijk verveling, spanning et cetera. Ze ontkennen seksuele gevoelens voor kin-
deren te hebben. Dat kan voortkomen uit schaamte voor het delict, maar het kan ook 
waar zijn. Onder meer behandelaars, maar ook sommige ervaren rechercheurs, heb-
ben wel de ervaring dat kinderpornoplegers seksuele voorkeuren hebben voor minder-
jarigen en zich vanuit die motivatie inlaten met kinderporno. Het eerder gepleegd heb-
ben van hands-on zedendelicten zou hierin een verklarende factor kunnen zijn, die 
nader onderzoek vergt.
De termijn waarbinnen sprake is van een start van de recidive (alle varianten) ligt voor 
beide groepen op ruim twee jaar. Zonder hiermee direct een causaal verband te veron-
derstellen is het opvallend dat het toezicht door de Reclassering en de behandelduur 
vaak ook twee jaar is. In de interviews met de kinderpornoplegers is enige evidentie 
gevonden voor de werking van deze justitiële stok achter de deur: ‘Ze houden me in de 
gaten.’ Ook kan er een controle op de gegevensdragers worden uitgevoerd. Dat laatste 
wordt overigens nauwelijks toegepast blijkens de ervaring van de toezichthouders en 
kinderpornoplegers die we hebben gesproken.
De kinderpornoplegers uit de INDIGO- en de controlegroep hebben veel gemeen-
schappelijke kenmerken en achtergronden. Niettemin suggereren de indicatieve be-
vindingen vanuit de HOMALS-analyse dat de zedenrecidivisten een ander profiel heb-
ben dan degenen die naar andere delicten recidiveren.45 Vanuit die kennis zou – bij een 
continuering van de INDIGO-afdoening – een aanscherping van het profiel kunnen 
worden gemaakt van wie wel en wie niet in aanmerking zou moeten komen voor IN-
DIGO. De kernvraag hierbij is: moet INDIGO zich richten op de generieke (lees an-
tisociale) pleger of meer op geïsoleerde plegers die naar zedendelicten kunnen recidi-
veren? 46

44 Een deel van de kinderpornoplegers uit de controlegroep heeft weliswaar een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf gekregen, maar dat zal geen effect hebben op de recidive-uitkomst omdat de follow-up-periode langer is 
dan de duur van de detentie. 

45 Zedenrecidivisten lijken afgaande op de exploratieve analyse verband te houden met de volgende variabelen: 
pedofiel, persoonlijkheidsstoornissen, een zwak sociaal netwerk, alleenstaand, laag/middelbaar opleidingsni-
veau. Nader onderzoek is nodig om dit te verifiëren. 

46 Ter nuancering: de gegevens in dit onderzoek zijn gebaseerd op de groepen uit 2012 en 2013. Mogelijk is de 
praktijk van de INDIGO-afdoening veranderd in de zin dat er – aldus een lid van de leescommissie – thans 
meer maatwerk wordt geleverd. 
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7.3  INDIGO in de praktijk

De aanleidingen voor de start van de INDIGO-afdoening waren de forse werkvoor-
raad bij eenheden en het feit dat zaken te lang bleven liggen en veel onderzoekscapaci-
teit vergden. Door middel van INDIGO kan snel een hulpverleningstraject worden 
ingezet (wat vaak ook de uitkomst van een rechtszaak zou zijn), het kostte de politie 
veel minder tijd en de overheid gaf een signaal af dat ook zogenoemde simpele down-
loadzaken werden opgepakt. Het aantal INDIGO-zaken neemt echter af doordat de 
NCMEC-meldingen die bij de Landelijke Eenheid binnenkomen niet meer worden 
opgepakt tenzij er indicaties zijn voor recidive. Het merendeel van de INDIGO-zaken 
komt nu blijkens de gehouden interviews vanuit de regio’s zelf. Dat de prioriteit thans 
ligt bij key players, netwerken en actueel misbruik is begrijpelijk. Dat laat onverlet dat 
ook bij de NCMEC-meldingen sprake kan zijn van nieuw kinderpornografisch mate-
riaal (Van Wijk, 2018) en er in de woorden van een respondent ‘een potentiële Robert 
M.’ tussen kan zitten. Het is onwenselijk dat er met het overgrote deel van de NC-
MEC-meldingen (rond de 30.000 in 2018) vrijwel niets wordt gedaan. Niet alleen van-
wege de mogelijk urgente zaken, die de politie in feite al onder zich heeft in plaats van 
ernaar te zoeken, maar ook vanwege het ontbreken van een signaal naar de ‘simpele’ 
kinderpornoplegers, die feitelijk een belangrijk deel van de kinderpornomarkt in stand 
houden. Dit vergt een forse investering in extra menskracht bij de politie en het OM. 
Preventie zou samen moeten gaan met de gepercipieerde pakkans (Van Wijk et al., 
2019). 

Alle respondenten met wie we hebben gesproken (plegers, politie, behandelaars, offi-
cieren en toezichthouders van de Reclassering) zijn enthousiast over de INDIGO-af-
doening, niet in de laatste plaats omdat het naar hun mening een doelgroep betreft die 
vooral gebaat is bij hulpverlening en niet/minder bij een strafrechtelijk onderzoek en 
daaruit volgende rechtszaak. Sommigen merken de afdoening overigens wel als ‘zwaar’ 
aan (behandeling en/of toezicht voor twee jaar), maar de algehele lijn is dat een waar-
devolle afdoeningsmodaliteit thans minder wordt toegepast. De vraag is echter wel of, 
gelet op het Risk-Need-Responsivity-principe, een behandeling (en van een dergelijke 
lange duur) altijd moet plaatsvinden. Hiervoor is maatwerk nodig, waar de Reclasse-
ring een taak in kan/moet hebben, die daarvoor over goede instrumenten moet be-
schikken die thans voor deze doelgroep en voor dit doel niet beschikbaar zijn. 

De impact van het politiebezoek bij hen thuis is enorm voor de kinderpornoplegers. 
De angst dat ‘hun zaak’ bekend wordt in hun omgeving door een rechtszaak maakt dat 
zij erg gemotiveerd zijn om de behandeling goed te doorlopen en de afspraken met de 
Reclassering na te komen. Hun behandeltrouw is groot, omdat een eventuele rechts-
zaak negatieve gevolgen kan hebben voor hun privésituatie. Dat laat onverlet dat toe-
zichthouders van de Reclassering en behandelaars soms vermoeden dat hun cliënt 
weer met kinderporno bezig is. Het instrument van het controleren van gegevensdra-
gers door de politie kent zijn beperkingen vanwege het maximale aantal (gemiddeld 
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vijf per jaar per politie-eenheid). Het OM en de politie stellen dat er meer hercontroles 
mogelijk zijn als de situatie daarom vraagt. De Reclassering zegt dat de politie hier geen 
capaciteit voor heeft. Dit is een kwestie waarover nader overleg tussen de instanties 
wenselijk is. 
Een interessant punt, dat om vervolgonderzoek vraagt, is dat de recidive bij beide groe-
pen na twee jaar begint, ofwel na de veel opgelegde toezichtsperiode van het Reclasse-
ringstoezicht. Als de veronderstelling van de onderzoekers klopt dat de kinderporno-
pleger zich dan weer ‘veilig’ waant, dan pleit dat voor een discussie over het opleggen 
van langere toezichtstermijn, met daarin meer momenten waarop de gegevensdragers 
worden gecontroleerd. 

De briefvariant van de oude ‘INDIGO-afdoening’ leidt thans een wat onduidelijk be-
staan. Sommige eenheden passen die methode nog toe, andere niet. Deze variant is een 
goede en efficiënte manier om een signaal af te geven dat de overheid werk maakt van 
kinderporno, ook als niet precies duidelijk is wie zich daarmee heeft ingelaten. 

De aard van de behandeling van de INDIGO-groep varieert per instituut, maar kent 
wel overeenkomsten, namelijk dat er individuele en groepsbehandeling gegeven wordt. 
Er vinden, mede door het teruglopende aantal downloaderszaken bij de behandelinsti-
tuten, niet altijd meer specifieke downloadersbehandelingen plaats, maar gemengde. 
In het licht van voornoemde recidive bij met name de INDIGO-groep is dat een twij-
felachtige oplossing, die overigens vanuit bedrijfseconomisch perspectief te rechtvaar-
digen is. 
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Bijlage 1 – Survivalanalyses 

Figuur 1 – Survivalanalyse generieke recidive naar groep
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Figuur 2 – Survivalanalyse specifieke recidive naar groep

Figuur 3 – Survivalanalyse speciale recidive naar groep
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Bijlage 2 – HOMALS-analyse 

In figuur 1 is het resultaat van de HOMALS-analyse te zien. De interne consistentie 
voor de eerste dimensie is met een Cronbach’s Alpha van 0,629 redelijk. Voor de twee-
de dimensie is dit betrekkelijk laag, met een Cronbach’s Alpha van 0,486. 
De totale fit van de eigenwaarden van de oplossing is 0,347. Dit is volgens de norm aan 
te merken als een ‘acceptabele fit’, al is het wat aan de lage kant. Om deze reden is bij de 
interpretatie van de oplossing enige voorzichtigheid geboden: het is en blijft een ex-
ploratieve analysetechniek. 
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Bijlage 3   – STOP-IT-NOW FOLDER

Bijlage 3 – Stop-it-Now folder 
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