Gechanteerd na webcamseks?

1

NEE
Niks aan
de hand! Blijf
wel voorzichtig
en controleer
je instellingen
regelmatig.
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Heb je via social media een
bericht ontvangen van een
onbekend persoon waar je
geen link mee hebt?

JA

Let op! Het internet
heeft veel leuke kanten,
maar wees voorzichtig
als je met onbekenden
online in gesprek gaat.
Je weet namelijk niet wat
de bedoelingen van deze
persoon zijn. Daarnaast
kan iemand zich voordoen als iemand anders.

NEE
Veel online
plezier!

Ben je ingegaan op die vraag en heb je
naaktfoto’s gestuurd of heb je seksuele
handelingen verricht voor de webcam?
En dreigt de andere persoon er nu mee
om die foto’s of het filmpje online te
zetten als jij niet betaalt?

JA

Helaas ben je slachtoffer geworden van
sextortion. We krijgen
de laatste tijd veel van dit
soort meldingen. Je bent
dus niet de enige die dit
meemaakt. Nu moet je de
schade beperken.

Helpwanted.nl
is onderdeel van:
Expertisebureau
Online Kindermisbruik

NEE
Goed zo! Als een
onbekende online
heel snel uit is op
seksuele gesprekken
of handelingen, heb
je terecht onraad
geroken.

Ben je in een flirterig gesprek
verwikkeld met iemand die
je alleen via internet kent en
begint diegene jou te vragen
om naaktfoto’s door te sturen
of seksuele handelingen te
verrichten voor de webcam?

JA

Wees voorzichtig! Je
kent deze persoon niet.
Verbreek het contact
en ga niet in op het
verzoek om webcamseks
te hebben of seksueel
getinte foto’s te sturen.
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JA
Heb je hier iemand
over in vertrouwen
genomen?

NEE

Blijf er niet alleen
mee rondlopen, maar
praat er met iemand
over. Dat kan veel
steun bieden. Je bent
het slachtoffer van een
ernstig misdrijf. We
hebben de volgende
adviezen voor je:

Goed zo! Hopelijk kan deze persoon je
steunen. Wat je verder nog kunt doen als je
slachtoffer bent van sextortion:

Blokkeer degene die jou probeert af te
persen en maak vooral geen geld over!
Het bedreigen of chanteren van mensen is
strafbaar. We raden je daarom aan om naar
de politie in je woonplaats te gaan. Neem
zoveel mogelijk bewijs mee zoals screenshots
van de chatgesprekken, e-mails, facebook
account en bankrekeningnummer van de
afperser. Je kunt er ook voor kiezen om eerst
te bellen met de politie via 0900-8844.
Zoek je naam op internet om te zien of de
foto’s of het filmpje ergens online te vinden
zijn, bijvoorbeeld door een Google Alert in te
stellen. Indien je het ergens tegenkomt, rapporteer dit aan de webbeheerder! Zie hierover
de handleidingen van Helpwanted.nl.
Als je toch geld hebt overgemaakt, neem
dan contact op met de bank waar je dit hebt
gedaan. Mogelijk kan de bank een onderzoek
naar deze persoon instellen.
Als je jonger bent dan 26 jaar kan je contact
opnemen met Helpwanted.nl voor verder
advies of om anoniem hierover te praten op
de chat.
Kijk op helpwanted.nl/jongeren/sextortion
voor meer info.

TO GETHER FOR A BETTER INTERNET –

BIK

