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niem. Het gerecht luistert 
niet mee. 

“We willen dat ze hun 
gedrag in vraag stellen. 
Afhankelijk daarvan vol-
gen er 17 verschillende 
zelfhulpmodules.”

De bezoekers zullen on-
der meer denkoefeningen 
krijgen. Iemand moet bij-
voorbeeld nadenken door 
welke trigger hij naar 
kinderporno op zoek gaat

Het doel van de site is 
om de stap naar hulp te 
verkleinen, en misbruik 
te voorkomen. (cel)

met legale foto’s op por-
nosites. Daarna gaan ze 
geleidelijk aan op zoek 
naar jonger, extremer en 
uiteindelijk strafbaar ma-
teriaal.” Daarom zal er 
straks ook reclame voor 
de website te vinden zijn 
op legale pornosites. 

De zelfhulpmodule is 
gebaseerd op een Brits 
voorbeeld, die 3.600 
mensen per maand op-
vangt. Wie op de site 
komt, krijgt in eerste in-
stantie heel veel informa-
tie. Alles gebeurt ano-

anders.” ’Stop it Now!’ 
spreekt niet over kinder-
porno, maar over ‘mis-
bruikbeelden van min-
derjarigen’. “Want het 
gaat per definitie om mis-
bruik.”

 “Volgens informatie van
de politie zijn er naar 
schatting zo’n 30.000 
Belgen op zoek naar beel-
den van minderjarigen. 
Dat zijn niet alleen de 
stereotiepe perverten. 
Een belangrijk deel zijn 
gewone vaders, collega’s, 
vrienden. Ze starten vaak 

‘Stop it Now!’ lanceerde
in 2017 al een telefoon-
lijn voor Vlamingen die 
onder andere worstelen 
met pedofiele gevoelens. 

“Voor veel van die men-
sen is een gesprek al een 
grote hulp. Ze hebben 
geen nood aan een lang-
durig traject. Bij mensen 
die wel al beelden hebben 
gedownload, ligt dat 

Het initiatief ‘Stoppen is
Mogelijk’ is bedoeld voor 
mensen die zich zorgen 
maken over hun eigen ge-
drag. “Om dat ze geneigd 
zijn om dit soort beelden 
op te zoeken”, zegt crimi-
nologe Minne De Boeck 
van het Universitair 
Forensisch Centrum, en 
initiatiefneemster van 
‘Stop it Now!”

Website moet ook huisvaders
van kinderporno weghouden
Hulpverleners lanceren 
vandaag een website 
met een zelfhulpmodu-
le voor mensen die kin-
derporno downloaden. 
“Dat zijn niet altijd de 
stereotiepe perverten, 
maar ook vaders of col-
lega’s”, zegt criminolo-
ge Minne De Boeck. De 
site wordt ook gepro-
moot op pornosites.

   Awel, merciDe taalstrijd is gestreden: negen op de tien 
Nederlandstaligen schakelen gewoon over op het 
Frans als ze aan een loket in Brussel in het Frans 
worden aangesproken. Een verdubbeling sinds 
2001. “Voor Nederlandstaligen is het een evidentie 
geworden”, zegt onderzoeker Rudi Janssens (VUB). “De 
loketbediende spreekt nog zelden Nederlands.” TOM LE BACQ 

- “Ik kom voor mijn nieuwe
identiteitskaart”.

- “Votre quoi, monsieur?”
- “Ma carte d’identité.”
Omdat ze beseffen dat het

toch geen zin heeft om te vol-
harden, schakelt 90 procent
van de Nederlandstaligen in
Brussel tegenwoordig over
op het Frans aan het loket als
ze in het Frans worden toe-
gesproken. Dat blijkt uit de
Taalbarometer, een onder-
zoek van socioloog Rudi
Janssens (VUB) naar het
taalgebruik in de hoofdstad.
Het is de vierde keer dat die
gehouden wordt bij 2.500
Brusselaars. “Bij het eerste
onderzoek, in 2001, zei am-
per 40 procent van de Neder-
landstaligen dat ze op het
Frans overschakelden”, zegt
Janssens. 

De Brusselse administratie
is nochtans zo georganiseerd
dat elke burger altijd de keu-
ze heeft om in het Frans of
Nederlands geholpen te wor-
den. Waarom schakelen we
dan toch zo massaal over?
“Het is een evidentie gewor-
den”, zegt Janssens. “Hoe
jonger, hoe meertaliger Brus-
selaars zijn. Er zijn ook veel
taalgemengde huwelijken,
waardoor formulieren gaan
halen in het Frans geen pro-
bleem is voor zo’n Brusse-
laar. Die meertaligheid is ge-
woon de realiteit nu.”

Troef om aan werk te geraken

Maar het ligt vooral aan wie
achter dat loket zit. “Die
spreekt veel minder dan
vroeger nog Nederlands”,

zegt Janssens. “Bij de aan-
werving van gemeenteperso-
neel voldeed in 2002 36,2
procent aan de vereisten van
de taalwetgeving, vorig jaar
was dat nog 27 procent. Bij
het OCMW is dat gezakt van
13 procent naar amper 6.”

Die achteruitgang van het
Nederlands toont zich ook
doorheen de rest van de be-
vraging. Amper één op de zes
Brusselaars zegt van zichzelf
dat hij of zij vlot Nederlands
spreekt. In 2001 was dat nog
één op de drie. Wat opmerke-
lijk is: het is niet bij buiten-
landers die in Brussel zijn
komen wonen dat de kennis
van het Nederlands achter-
uitgaat. Bij hen stijgt die ken-
nis net. “Omdat het een be-
langrijke troef is om aan
werk te geraken”, zegt Jans-

sens. Bij Franstalige
Belgen daalt het fors:

slechts één op de zestien in-
woners van Brussel die uit
Wallonië komen, spreekt
vloeiend Nederlands.

“Het probleem ligt in het
onderwijs”, zegt Janssens.
“Van alle kinderen die school
liepen in het Franstalig on-
derwijs, of het nu in Brussel
of Wallonië is, zegt nog geen
tien procent dat ze goed Ne-
derlands spreken.”

Vlaams minister van Cul-
tuur Sven Gatz (Open VLD)
noemt dat cijfer “verontrus-
tend”. “We moeten meer
gaan richting tweetaligheid
in het Franstalige onder-
wijs”, zegt hij. “Dat kan je op
verschillende manieren
doen: immersie-onderwijs
(waarin sommige vakken in
een andere taal
worden gegeven),
herhalingsles-

sen in het Nederlands, meer
taalspelletjes, enzovoort. Dat
moet de volgende Brusselse
regering in gang zetten.”

Volgens Gatz betekenen de
resultaten van de enquête
niet dat de interesse voor het
Nederlands taant. “Er zijn
meer inschrijvingen in het
Nederlandstalige onderwijs.
Het aantal mensen dat een
taalles Nederlands volgt, is
op tien jaar tijd gestegen van

12.000 tot 18.000. En
het aantal inburger-
ingstrajecten ligt nu
op 3.100. Tien jaar ge-

leden was dat amper
meer dan 1.000.”

Vlaming doet geen moeite meer om Nederlands 
te spreken in Brussel
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