Nederlandse hosters steunen strijd tegen
kinderporno
Leidschendam, 14 juni 2018- De Nederlandse brancheorganisatie van hosting- en
cloud providers Dutch Hosting Provider Association (DHPA) zal bijdragen aan de
bestrijding van online kindermisbruik, zo maakt zij vandaag bekend. Met een
eenmalige financiële bijdrage aan het Expertisebureau Online Kindermisbruik
(EOKM) ondersteunt de DHPA het werk van de organisatie die zich richt op het
misbruikvrij maken van het internet en zowel slachtoffers als daders ondersteunt.
Bovendien, en nog wel belangrijker, wil DHPA met de donatie een signaal af te
geven naar de hostingsector om alert te blijven op online beeldmateriaal van
seksueel kindermisbruik.
Online beeldmateriaal van kinderporno is een groot maatschappelijk probleem. Kinderporno is
relatief makkelijk te vinden. Bovendien zijn kijkers niet de vieze mannetjes op achterkamertjes
die de meeste mensen voor ogen hebben. De meest uiteenlopende mensen komen op
kinderporno terecht en blijven het kijken. Dat is natuurlijk strafbaar. Onlangs nog werd een
internationaal netwerk opgerold dat tientallen servers in Nederland had staan, die voor
iedereen toegankelijk was.

Het EOKM is een essentiële schakel in het offline halen van kinderporno. In de meeste gevallen
zijn hosters zich er namelijk niet bewust van dat kindermisbruik op hun servers staat. Dat komt
doordat zij geen inzage hebben in de inhoud die klanten op hun servers zetten. Medewerkers
van het Meldpunt Kinderporno stellen hosters op de hoogte als zij constateren dat kinderporno
op hun systemen staat. Vrijwel alle hosters halen dit vervolgens snel offline volgens de Notice
and Takedown procedure.
Toch blijkt het materiaal lastiger weg te krijgen dan verwacht zegt Sven Visser, voorzitter van
DHPA. “Een integere hoster wil niet met kinderporno geassocieerd worden. De bij DHPA
aangesloten hosters handelen zeer snel als zij een notificatie krijgen dat dit soort materiaal op
hun systemen aanwezig is.”
Niet alle hosters doen dat. Bovendien heeft het EOKM geen wettelijke bevoegdheid om proactief
naar kinderporno te zoeken en te kijken op het darkweb. De organisatie kan daarom alleen op
het publieke internet dit soort materiaal bekijken en beoordelen nadat het is gemeld. Dat is
arbeidsintensief en kost geld. “Deze donatie is daarom enerzijds bedoeld om het EOKM daarin
te ondersteunen, maar ook om de toon te zetten voor de sector”, zegt Visser. “Hosting providers
zouden moeten nadenken hoe zij kunnen bijdragen aan het stoppen van de verspreiding van
kinderporno naast de snelle toepassing van de NTD die zij nu al hanteren.”.
Het aanbod van materiaal met seksueel misbruik van kinderen blijft groeien. Het EOKM wil
daarom graag de samenwerking met de hostingproviders verbeteren, “zodat we gezamenlijk dit
materiaal effectiever en sneller van het openbare internet afkrijgen”, zegt Arda Gerkens,
directeur EOKM. “Deze bijdrage van de DHPA is niet alleen zeer welkom om onze financiële
ruimte te vergoten, we waarderen het ook zeer dat de DHPA zich uitspreekt voor steun aan ons
werk.”
Eerder dit jaar werd nóg een grote stap gemaakt in de bestrijding van online kindermisbruik.
Afgelopen maart werd het programma ‘Kindveilig internet’ gelanceerd door Minister
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. In een eerste rondetafelgesprek kwamen al een aantal
concrete plannen boven. De DHPA is bij het programma ‘Kindveilig internet’ betrokken via
koepelorganisatie Digitale Infrastructuur Nederland (DINL).

Hosters die vragen hebben over hoe zij dit soort beeldmateriaal kunnen weren, kunnen contact
opnemen met het EOKM. Op de foto de overhandiging van de donatie bij het EOKM door Sven
Visser (r), voorzitter DHPA, aan Arda Gerkens, directeur EOKM.
______________________________________
Over DHPA, Trusted Cloud Experts
De stichting DHPA vertegenwoordigt met ruim 30 marktleidende deelnemers en enkele
tientallen A-merk leveranciers van technologie en diensten het topsegment van de Nederlandse
cloud- en hostingindustrie. DHPA-deelnemers onderscheiden zich door professionaliteit,
kwaliteit en grote aandacht voor informatiebeveiliging. Zij nemen samen een aanzienlijk deel
van de managed hostingomzet in Nederland voor hun rekening.DHPA zet met zijn code of
conduct de toon voor professioneel, integer en ethisch handelen. DHPA-deelnemers zijn
daarmee een voorbeeld voor de gehele online sector als het gaat om leveren van kwalitatief
hoogwaardige diensten.
EOKM: brede aanpak online kindermisbruik
Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) zet zich in om (online) kindermisbruik te
bestrijden en te voorkomen. Het EOKM heeft de volgende programma’s:
Meldpunt Kinderporno: voor het (anoniem) melden van online beeldmateriaal van seksueel
kindermisbruik.
Helpwanted.nl: hulp en advies voor kinderen, jongeren en hun opvoeders die te maken hebben
met online
seksueel misbruik, zoals grooming, sexting en sextortion.
Stop it Now!: anonieme telefonische hulplijn voor mensen met seksuele gevoelens voor
kinderen, hun omgeving en professionals
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