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Wéér 6.000 koffers
achtergebleven
op Zaventem
Veel gevloek op Brussels Airport dit
weekend. Net op het drukste moment
van het jaar — liefst 83.000 passagiers
waren er zaterdag — blokkeerde het
bagagesysteem. 6.000 koffers bleven
achter. Oorzaak was een banaal voorval, zaterdag rond 6 uur: een riem rond
een koffer kwam los en raakte verstrikt
in het bagagesysteem. Pas drie uur later
was dat opgelost.
Het is al de derde keer in anderhalve
maand dat er problemen zijn met de
afhandeling van de bagage. Eind juni
moesten 1.400 reizigers zonder koffers
het vliegtuig op door een defecte bagageband. Zo’n 4.000 koffers bleven toen
achter. Midden juli waren dat er zelfs
tienduizenden, omdat ze door een ITprobleem niet gescand konden worden.
Toen besloot de luchthaven een sorryvoucher van 50 euro per reiziger te
schenken aan iedereen die zonder
bagage moest vertrekken. Het is nog
niet bekend of er opnieuw zo’n geste
komt. (WHW/RDK) Foto Dieter Nijs

AL 906 MENSEN MET PEDOFIELE GEVOELENS BELDEN HULPLIJN

«Seksuele interesse
in 15-jarige is normaal,
zolang je er
niks mee doet»
Ruim twee jaar na de start hebben al
906 mensen contact opgenomen met
Stop it Now!, de hulplijn voor wie zich
zorgen maakt over zijn seksuele
gevoelens voor of gedrag tegenover
minderjarigen. Uit studies blijkt dat
80 à 90% al eens seksuele interesse
toonde in een puberjongen of -meisje.
«En dat is op zich niet zo gek», zegt
criminologe Minne De Boeck.

• ANNICK GROBBEN EN FIEN TONDELEIR •
De hulplijn Stop it Now! werd in mei 2017
gelanceerd om de kans op (nieuw)
seksueel misbruik van minderjarigen te
verkleinen. De hulplijn is gratis en
anoniem en biedt een luisterend oor,
geeft advies en kan doorverwijzen naar
verdere hulpverlening. De grootste groep
bellers (57%) zegt bezorgd te zijn over
zichzelf. Het kan dan onder andere gaan
om mensen die aangeven dat ze pedofiele
gevoelens hebben en daaronder lijden.
«30% van diegenen die bezorgd zijn over
zichzelf hebben misbruikbeelden van
minderjarigen gedownload», verduidelijkt Minne De Boeck, criminologe bij het
Universitair Forensisch Centrum en
coördinatrice van Stop it Now!. «Hun
contact met ons is een ‘call to action’. Ze
hebben een grens overschreden maar
hebben vaak een duidelijke vraag naar
hulp om hun gedrag te stoppen.»
Ongeveer 14% heeft ook effectief feiten
gepleegd. «Zij zoeken contact omdat ze
het moeilijk vinden om terug te integreren in de samenleving. Ze komen niet
graag naar buiten met het feit dat ze al
veroordeeld zijn geweest. Actuele misbruiksituaties worden meestal niet aan
ons gemeld, het gaat dan vooral over
feiten van lang geleden. Hen proberen we
door te verwijzen om nieuw delictgedrag
te voorkomen.»

1%

van mannelijke
bevolking voelde
zich al aangetrokken
tot kind tussen
0 en 12 jaar

20%

tot 13 à 14-jarige

80%

Minne De Boeck,
coördinatrice
van hulplijn
Stop it Now!.
Foto PN

tot 15- à 16-jarige

zónder puberale kenmerken — baard in
de keel, beginnende lichaamsbeharing of
borstontwikkeling. Kijk je naar cijfers
over seksueel misbruik, dan is maar 20%
van de plegers pedofiel. De meerderheid
is dat dus niet. Dat gaat heel hard in tegen
hoe de publieke opinie naar zedenfeiten
kijkt.»
Volgens huidig onderzoek heeft 1% van de
mannelijke bevolking wél een pedofiele
voorkeur: ze voelen zich aangetrokken
tot prepubertaire kinderen of meisjes en
jongens, tot de leeftijd van hooguit 11 à
12 jaar. «Dat betekent nog niet dat ze zich
ook zo gedragen of dat ze iets strafbaars
hebben gedaan.» Andere onderzoeken
geven ook aan dat 80 tot 90% van de
mannen zich ooit seksueel aangetrokken
heeft gevoeld tot minderjarigen die al
seksueel matuur zijn, maar nog niet
kunnen instemmen met seksuele activiteiten (15- en 16-jarigen). 20% voelde zich
al eens aangetrokken tot beginnende
pubers, van 13 à 14 jaar.
De cijfers zijn hoog, beseft De Boeck ook,
maar niet abnormaal. «Een seksuele
interesse voor minderjarigen die reeds
puberen, is op zich niet zo gek of afwijkend», legt ze uit. «Het gaat over ‘ooit
een seksuele interesse hebben ervaren’».
Dat is iets anders dan een seksuele voorkeur. We moeten die mannen dus niet
met de vinger wijzen. Pubers krijgen nu
eenmaal bepaalde kenmerken die wij
seksueel aantrekkelijk vinden. Dat zegt
nog altijd niks over het gedrag van
iemand. Interesse voor kinderen jonger
dan 12 is wel fundamenteel iets anders en
komt dus veel minder voor.»

Familielid

Porno

Een minderheid maakt zich dan weer
zorgen over andere seksuele problemen.
26% contacteert de hulplijn ook voor een
familielid. «Soms maken partners of
familieleden zich zorgen omdat ze het
gevoel hebben dat er iets niet pluis is. Die
contacten zijn belangrijk om preventief
te kunnen handelen.»
Maar wie bij Stop it Now! terechtkomt
wegens pedofiele gevoelens wil vooral
zijn verhaal doen. «Die mensen zijn vaak
opgelucht dat ze het eindelijk kunnen
zeggen zonder schrik te hebben dat
anderen hen veroordelen of dat mensen

Tot slot maakt De Boeck nog een zijsprongetje naar pornogebruik. «Ook daar
lijken velen van jong materiaal te houden.
Bij de statistieken van Pornhub behoren
‘teen’ en ‘young’ tot de populairste
zoektermen. Daarnaast zijn zeker niet
alle downloaders van misbruikbeelden
ook pedofiel. Het zijn vaak heel doorsnee
mannen die extreem veel tijd doorbrengen online en in hun zoektocht naar
meer prikkels geleidelijk aan de grens zijn
overgegaan naar wat strafbaar is.»
De hulplijn is bereikbaar via 0800/200.50
en op het mailadres vragen@stopitnow.be.

denken dat ze meteen misbruik gaan
plegen. Ze leven al jaren met een geheim,
maar konden daar nooit mee naar buiten
komen, door het stigma of taboe dat erop
rust. De meesten zijn al meermaals
afgewezen.»
Het feit dat bellen anoniem blijft,
verklaart voor een groot deel het succes.
«Al zijn er grenzen, natuurlijk», zegt de
coördinatrice. «Wanneer de veiligheid
van kinderen niet meer kan worden gegarandeerd, kunnen wij dat melden.»

Maar die anonimiteit is ook meteen een
kwetsbaarheid. Hoeveel mensen uiteindelijk al effectief geholpen werden, is niet
geweten, evenmin hoeveel er een succesvol hulptraject hebben afgelegd.
De Boeck wil alvast een misverstand de
wereld uit: niet iedereen die contact
opneemt, is pedofiel. «In de volksmond
wordt elke seksuele aantrekking naar
minderjarigen omschreven als pedofilie,
maar pedofilie gaat over een specifieke
voorkeur of aantrekking voor kinderen

Brand terwijl
3 kinderen
alleen
thuis zijn
In het West-Vlaamse
Moorsele zijn zaterdagavond twee tuinhuizen in
vlammen opgegaan. Ook
de rijwoningen zelf liepen
forse schade op. Het vuur
ontstond achter het huis
van een gezin met drie kinderen. De politie was toen al
in de buurt, om de ouders te
kalmeren die wat verder
zwaar aan het bekvechten
waren op straat. De kinderen (6, 11 en 13) waren
alleen thuis. Het was niet de
eerste keer dat de politie
tussenkwam voor moeilijkheden in het gezin. Het huis
is onbewoonbaar. (VHS)

Dronken
chauffeur ramt
zes auto’s

In Deurne heeft een dronken
bestuurder in de nacht van
zaterdag op zondag een
ravage aangericht. De
31-jarige man verloor de
controle over zijn BMW en
botste tegen drie auto’s .
De derde botste op zijn beurt
tegen twee andere voertuigen die ervoor geparkeerd stonden. Door de klap
werd de BMW naar de
andere kant van de straat
gekatapulteerd, waar hij
tegen een zesde auto tot
stilstand kwam. De chauffeur raakte lichtgewond.
Zijn rijbewijs is hij al voor
15 dagen kwijt, bij de politierechter wacht hem wellicht
een zwaardere straf. (BSB)

2 DODELIJKE
CRASHES IN 3 WEKEN
Op een drukke baan tussen
Neeroeteren en Kinrooi,
de Kinrooiersteenweg , is
dit weekend voor de tweede
keer in 20 dagen tijd een
dodelijk ongeval gebeurd.
Zaterdag rond 18.40 uur
reed een man van 31 frontaal
op zijn voorligger, waardoor
die tegen een boom werd
geslingerd. De vrouwelijke
passagier stierf ter plaatse,
de bestuurder overleed in
het ziekenhuis. De chauffeur
van het aanrijdende voertuig kwam met de schrik vrij.
Hij legde een positieve
ademtest af.
Drie weken geleden kwam
op dezelfde plek een twintiger om het leven. Mogelijk
wordt er trajectcontrole
ingevoerd op de steenweg
om de veiligheid te verhogen. (BVDH)

