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Cijfers kinderporno en capaciteit politie 

 

   
   

   

   

   
 

 

Kinderporno 

Tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid heb ik mw. Buitenweg 

(GroenLinks) toegezegd de Kamer nader te informeren over de toename van 

kinderporno en daarbij in te gaan op de capaciteit om dat op te pakken. 

 

Werkaanbod 

Hieronder is voor de periode 2015-2020 het werkaanbod aangegeven. Zoals 

bekend is de oorzaak van de weergegeven daling in 2019 dat vanaf dat jaar enkel 

de nieuw gestarte zaken in de telling worden meegenomen, terwijl in 2018 ook de 

reeds lopende zaken conform de VA-afspraken zijn ingedeeld.  

 

 

 

Uit het bovenstaand overzicht blijkt dat het werkaanbod, bestaande uit het totaal 

aantal meldingen, van de teams voor de bestrijding van kinderporno én van 

kindersekstoerisme zeer sterk is toegenomen. Verklaringen voor deze toename 
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zijn terug te leiden tot ontwikkelingen in de samenleving: technologische 

ontwikkelingen, de steeds ruimere beschikbaarheid van apparaten, de 

toenemende digitalisering en daarmee ook steeds complexere zaken en een 

toenemend gebruik van internet/sociale media die het vervaardigen, delen en 

verkrijgen van kinderporno vergemakkelijken. Dit noopt tot keuzes en die worden 

gemaakt door de Tactische Stuurploeg onder leiding van de Nationale Stuurploeg 

en het Topberaad.  

 

Capaciteit van de teams Bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme 

(TBKK’s)  

Bij de politie is 150 fte gelabeld voor de aanpak van kinderporno en 

kindersekstoerisme. Deze medewerkers zijn verspreid over de Landelijke Eenheid 

en de 10 regionale eenheden. Er is een regulier verloop, vergelijkbaar als bij 

andere onderdelen waarbij de leeftijdsopbouw wel een rol speelt. Gemiddeld zijn 

er tussen de 5 en 7 % vacatures maar elementen als RPU, vernieuwde 

pensioenregelingen, vervanging bij vertrek e.d. spelen in de bezetting zeker een 

rol. Dit verloop is feitelijk al zo sinds 2012-2013 toen de teams zijn gestart 

Grosso modo zijn tussen de 135 en 140 fte inzetbaar. Dit wijkt niet af van 

vergelijkbare onderdelen leeftijdsopbouw maar kan bij kleinere TBKK teams van 

invloed zijn op de beschikbaarheid.  

 
De beschikbare capaciteit in relatie tot de toename aan het werkaanbod heeft  tot 
gevolg dat door politie en OM de focus wordt gelegd op het ontzetten van 
slachtoffers van acuut misbruik, het vervolgen van producenten en verspreiders 
en het verstoren van deze groepen. Alleen een uitbreiding van de politiecapaciteit 
van de TBKK’s zal overigens niet volstaan. Niet alleen vanwege de omvang van 

het aantal meldingen, ook de aard van het werk van de TBKK’s maakt 
samenwerking van verschillende expertises noodzakelijk. Daarom wordt ook 
voortdurend intern samengewerkt met de teams zeden en de digitale 
ondersteuning, cybercrime en High Tech Crime. De nieuwe digitale experts en 
tools kunnen worden ingezet voor meerdere criminogene fenomenen, waaronder 
ook kinderpornozaken. De hoofdmoot van het werk van de TBKK’s is echter niet 
digitaal maar betreft beeldidentificatie, tactisch recherchewerk, undercoverwerk 

en het opbouwen van dossiers. Dit zijn bijzondere specialismen binnen de politie 

en betreft dus niet reguliere zeden- of cyberexpertise. De werving van deze 
specifieke expertise wordt meegenomen in de brede afwegingen binnen de politie 
omtrent de strategische personeelsontwikkeling. Het zal tot 2024-2025 duren 
voordat operationele formatie en bezetting weer in balans zullen zijn. 


