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De Belgische jagers van 'pedohunt.be'. © DJG

Op stap met Vlaamse ‘pedojagers’: “Wij
willen hen confronteren en mentaal
breken”
De ‘pedohunters’. Het klinkt misschien als een sensationele realityshow, maar dit zijn
echter burgers die het recht in eigen hand nemen. Hun doel, vermeende pedoseksuelen
in de val lokken, confronteren en hen aan de schandpaal nagelen. “Dit is gevaarlijk en
kan politieonderzoek in het gedrang brengen", klinkt bij de federale politie en experts.
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Jagen op pedoseksuelen, het is een fenomeen dat overgewaaid is vanuit Nederland.
Het leidde in ons buurland al tot arrestaties in beide kampen en er viel zelfs al een
dodelijk slachtoffer. In ons land zijn er de afgelopen weken verschillende Vlaamse
groepen opgedoken, vaak jongemannen die actief speuren naar pedoseksuelen op
sociale media. Hun doel: de vermeende ‘pedo’ in de val lokken en publiekelijk
confronteren. Wij trokken mee op pad met Vlaamse pedohunters die al een verdachte
in hun vizier hadden.
Antwerpse dertiger
“Hoi, ik kwam u toevallig tegen op Instagram”, schrijft een Antwerpse dertiger in een
privébericht naar een veertienjarig meisje. De dertiger zegt dat hij 19 is, een vrouw en
kind heeft en in de buurt woont. Het duurt niet lang vooraleer het gesprek explicieter
wordt en hij vraagt naar “toffe foto’s”. Eentje waarop ze op haar vinger zuigt of haar
buik of slip te zien is. Wat de man niet beseft, is dat vijf jongemannen van de
Instagrampagina ‘pedohunt.be’ meelezen. Zij zullen enkele dagen later de
confrontatie opzoeken met de man.
De jagers doen zich op sociale media voor als minderjarig, spreken af met de
volwassene om erna over te gaan tot een al dan niet gewelddadige confrontatie die
gefilmd wordt. Als kers op de taart wordt de verdachte online aan de schandpaal
genageld, beelden van de gesprekken en de confrontatie worden gedeeld waarbij de
persoon vaak herkenbaar te zien is. Hun motivering: “De politie doet weinig of niks
tegen kindermisbruikers”.
Schandpaal
“Dit is niet alleen héél onverstandig. Die publieke schandpaal is ook niet bevorderend
ter preventie van seksuele misbruik”, zegt Minne De Boeck, criminologe in het
Universitaire Forensisch Centrum (UZA) en projectverantwoordelijke van Stop it Now!
Het is ook belangrijk het verschil te kennen tussen een pedofiel en een pedoseksueel.
Een pedofiel heeft seksuele verlangens voor kinderen, een pedoseksueel gaat over
tot seksueel gedrag. “Deze praktijken zetten de misvatting immers alleen maar kracht
bij dat de meeste seksueel kindermisbruikers ook weldegelijk pedofiel zijn. Het
merendeel van de pedofielen weet zijn leven op een veilige en goede manier vorm te
geven en zullen nooit over gaan tot misbruik. Bij de seksuele kindermisbruikers is
bovendien 60-80 procent niét pedofiel.”
Maar het kan ook problemen opleveren voor het verdere politieonderzoek. “Als een
onderzoek niet op de juiste manier wordt gevoerd, loop je het risico op
procedurefouten”, zegt Yves Goethals, diensthoofd van de sectie Child Abuse van de
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federale politie. “Daarnaast lopen die ‘jagers' ook het risico om zelf in een lastig parket
te komen. Als ze de vermeende pedoseksueel herkenbaar tonen of als ze
naaktbeelden van minderjarigen gebruiken om iemand te lokken, zijn ze zelf ook
strafbaar”, zegt Goethals. “Dat ze zeggen dat wij niks doen tegen kindermisbruik, is
onzin. Alleen al door meldingen op sociale media zaten we vorig jaar aan 3.600 pv’s.
Dit jaar ligt dat cijfer al op 5.000 pv’s.”
Alle vluchtwegen versperd
Voor de Vlaamse ‘pedojagers’ die wij ontmoetten is de Antwerpenaar de derde al die
ze op een week tijd vangen. “De volwassenen sturen vaak uit zichzelf naar ons
‘veertienjarig meisje’. We zijn hiermee bijna 24 uur op 24 bezig", zegt de leider, zelf
amper een zestienjarige jongeman die samen met vier van zijn vrienden jaagt. “Hoe
we te werk gaan? We spreken ergens af waar het rustig is en stellen ons verspreid
op, zodat al zijn vluchtwegen versperd zijn. Dan confronteren we hem, we proberen
geen geweld te gebruiken. Hij heeft twee keuzes: of hij belt naar iemand in zijn
omgeving en biecht op, of de politie wordt gebeld. We willen hem mentaal breken.”
Op een paar dagen tijd gaat het gesprek tussen de Antwerpse dertiger en de
veertienjarige van een simpele ‘hoi’ tot een ontmoeting met bijbedoelingen. Als de
man hoort dat het meisje alleen thuis is, stelt hij voor om eens te komen “babysitten”.
Als er geen duidelijke reactie komt, wordt er gesproken over een park in de buurt.
“Hoelang kan je buiten blijven en wat moet ik meebrengen”, vraagt de man. “Heb jij
voorbehoedsmiddelen?” Ze spreken af op een parking bij een Antwerps park om 20
uur. Wat de dertiger niet weet, is dat hij oog in oog zal staan met pedojagers.
Het is donker en mistig als we om 19.40 uur de jagers ontmoeten bij het park. Ze zijn
in donkere tinten gekleed, enkel hun ogen zijn niet bedekt. Ze overleggen hun
strategie op een bankje en zijn toch ietwat nerveus. “We doen dit voor de kinderen die
zichzelf niet kunnen verdedigen”, zegt de leider van de groep. “We weten wel dat het
gevaarlijk is. Onze ouders zijn niet op de hoogte dat we dit doen. Misschien zouden
ze trots zijn, al zou ik zeker gestraft worden.” Een andere jager denkt dat zijn ouders
hem “zouden opsluiten”. Iets voor 20 uur weerklinkt een berichtje op de gsm, de
dertiger komt niet. “Kan geen kwaad”, klinkt het. “We werken samen met andere
groepen uit de regio en Nederland, er zijn nog genoeg pedo’s te pakken.”
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