Persbericht, 13 oktober 2015

Helpwanted.nl ontvangt steeds meer meldingen over afpersing
“Een vrouw verleidde mij tot webcamsex via skype. Toen ik mijn penis liet zien, zei ze dat ik €1500
moest betalen anders ging ze mijn video over internet verspreiden!!!”
Steeds meer slachtoffers van afpersing kloppen bij Helpwanted.nl aan. Veruit de meeste
slachtoffers zijn jongens en mannen die webcamseks hebben gehad via chatsites. De beelden
blijken te zijn opgenomen waarna het slachtoffer onder druk wordt gezet geld over te maken. Al in
2013 signaleerde Helpwanted.nl deze trend. Het aantal slachtoffers dat zich hierover bij
Helpwanted.nl meldt neemt de afgelopen tijd toe.
In de eerste negen maanden van 2015 ontving Helpwanted.nl al 251 meldingen hierover. Vorig jaar
waren dit er in totaal 190. De situaties die zij beschrijven, zijn vergelijkbaar: het slachtoffer komt via
Facebook of sites als Chatroulette, in contact met een vrouw. De gesprekken gaan over op Skype
waarna er webcamseks plaatsvindt. De beelden blijken te zijn opgenomen en het slachtoffer wordt
daarmee gechanteerd. Het slachtoffer dient een bedrag over te maken onder het dreigement de
beelden te verspreiden. Deze bedragen verschillen van tientallen- tot duizenden Euro’s. In sommige
gevallen blijken slachtoffers het bedrag ook te hebben overgemaakt en gaat de afpersing veelal door.
Helpwanted.nl vraagt aandacht voor dit probleem om met name jongens en mannen te
waarschuwen voor deze vorm van afpersing. Maaike Pekelharing, woordvoerder van Helpwanted.nl:
“Wees je bewust dat iemand achter de webcam verkeerde bedoelingen kan hebben. Vermijd
webamseks met mensen die je via internet hebt ontmoet en controleer de instellingen van je social
media profiel goed zodat onbekenden jou geen berichten kunnen sturen.” Helpwanted.nl heeft
handleidingen ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe een profiel zo veilig mogelijk kan worden
ingesteld.
De meeste slachtoffers die hierover met Helpwanted.nl contact opnemen zijn volwassen mannen.
Omdat Helpwanted.nl is bedoeld voor kinderen, jongeren en hun opvoeders en veel slachtoffers niet
binnen de doelgroep vallen, werkt Helpwanted.nl samen met Slachtofferhulp Nederland. Slachtoffers
van 26 jaar en ouder kunnen voortaan daar terecht.
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