Handleiding Twitter

Zet iemand jouw persoonlijke gegevens online, of foto’s en video’s of vertoont iemand beledigend
gedrag en/of uit iemand gewelddadige bedreigingen op Twitter, dan kan je via de volgende link een
schending melden: https://support.twitter.com/articles/20170503#

Tweets en foto’s/video’s rapporteren
Als iemand anders (naakt)foto’s of –video’s van jou op Twitter verspreidt zonder jouw toestemming,
of beledigende opmerkingen over jou heeft geplaatst, kan je de Tweet of de beelden rapporteren. Dit
doe je zo:
1. Klik op het pijltje

naast het bericht en druk vervolgens op de knop “Tweet rapporteren”:

Op de computer ziet dit er zo uit.

Op je telefoon ziet dit er zo uit.

2. Selecteer vervolgens de reden waarom je de Tweet wilt rapporteren. Kies voor de optie “De
Tweet bevat een gevoelige afbeelding” indien je bijvoorbeeld een naaktfoto of –video wilt
rapporteren. Kies voor de optie “De Tweet is beledigend of schadelijk” als je een vervelend
bericht wilt rapporteren.
Het kan soms wel even duren voordat Twitter de foto of het bericht eraf haalt.
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Daarnaast kan je een foto of video die van jou geplaatst is rapporteren via het meldformulier op de
website van Twitter: https://support.twitter.com/forms/private_information. Dit kan je ook
gebruiken als je zelf geen account hebt op Twitter. Klik dan deze opties aan:

Onder het kopje “Report details” kan je aangeven wie de beelden verspreidt, en kan je in het
tekstvak “Further description of the problem” wat meer informatie geven. Hier kan je bijvoorbeeld
opschrijven dat de beelden zonder jouw toestemming verspreid zijn. Als je minderjarig bent (onder
de achttien jaar oud) kan je dat hier ook opschrijven. De kans is dan groter dat de beelden sneller
verwijderd worden.

Melden van een nepprofiel
Als iemand een nepprofiel van jou of iemand die je kent heeft aangemaakt, dan kan je dat
rapporteren. Dit kan je zo doen:
1. Ga naar https://support.twitter.com/forms/impersonation.
2. Kies voor de optie “An account is pretending to be me or someone I know” en kies voor de
onderstaande opties:

3. Daarna kan je aangeven welk account je wilt rapporteren.
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Afbeeldingen met kinderporno melden
Als je een Twitter-account aantreft waarop seksueel misbruik van kinderen te zien is en/of wordt
verspreid en gepromoot, kun je Twitter op de hoogte brengen via dit meldformulier:
https://support.twitter.com/forms/cse. Voeg de Twitter gebruikersnaam en links naar de relevante
tweets toe. Raadpleeg de helppagina om de URL's van afzonderlijke tweets te bepalen.
OPMERKING: Tweet of retweet geen foto’s waarop seksueel misbruik van kinderen is te zien, ook al
doe je dit om mensen te waarschuwen. Rapporteer de inhoud rechtstreeks aan Twitter via
bovenstaande link of via het meldformulier van www.helpwanted.nl of https://www.meldpuntkinderporno.nl/.

Kijk voor meer informatie ook op:
www.helpwanted.nl

@helpwanted_nl
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HelpWantedNL
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