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Onderwerp Georganiseerd ritueel misbruik van minderjarigen

Uw kenmerk
.
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Uw Kamer heeft een tweetal moties aangenomen inzake georganiseerd ritueel
misbruik van minderjarigen.
De leden Van den Berge, Van Nispen en Kuijken dienden een motie in met de
vraag om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang
van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen en daarbij ervaringen van
overlevenden van ritueel misbruik en hun therapeuten te betrekken zodat de
uitkomsten betrokken kunnen worden bij een effectieve opsporing van deze
netwerken. 1
De leden Van Nispen en Van Wijngaarden dienden een motie in met de vraag om
op zo kort mogelijke termijn te voorzien in een meldpunt voor slachtoffers van
sektes en hun familieleden, zodat zij geholpen en zo nodig doorverwezen kunnen
worden, en waar de signalen over sektes samenkomen zodat de aanpak van
sektes kan worden verbeterd. 2
Ook ontving ik door tussenkomst van uw Kamer een brief van de organisatie
Caleidoscoop met daarbij een bundeling van ervaringen.
Voorts verzocht uw Kamer bij brieven van 15 oktober 2020 en 3 maart 2021 om
een reactie op de moties inzake het onafhankelijk onderzoek en het meldpunt
voor slachtoffers van sektes en hun familieleden.
Het verzoek om een onafhankelijk onderzoek heb ik voorgelegd aan het WODC.
Het WODC heeft haar twijfels geuit over het wetenschappelijk gehalte van de
voorgestelde methode die aangedragen wordt in de motie. Het WODC zal dan ook
geen onderzoek op deze manier laten uitvoeren. Wel zal het WODC een algemeen
onderzoek (laten) doen naar nieuwe methoden en technieken om de omvang van
verborgen fenomenen zoals deze te schatten. Het onderzoek wordt begin 2021
opgestart en zal naar verwachting na de zomer van 2021 afgerond worden.
Naar aanleiding van het besluit van het WODC heb ik besloten een commissie in
te stellen.
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De opdracht aan de commissie luidt als volgt:
Verzamel de beschikbare informatie omtrent het genoemde fenomeen van
georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen door gebruik te maken van
zoveel mogelijk bronnen (inclusief slachtoffers, therapeuten, wetenschappelijke
bronnen en deskundigen op dit specifieke terrein). Geef op basis van de
bevindingen een advies aan de opsporing. Geef daarnaast op basis van de
bevindingen een advies over het instellen van een meldpunt.
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Het verheugt mij dat de heer prof.dr. Jan Hendriks bereid is het voorzitterschap
van deze commissie op zich te nemen en dat mevrouw dr. Anne-Marie Slotboom
bereid is toe te treden als lid van de commissie.
De heer Hendriks is expert op het terrein van Forensische Orthopedagogische
Diagnostiek en Behandeling (UvA), hij is klinisch psycholoog bij De Waag, was
eerder lid van de commissie Samson (misbruik jeugdigen onder toezicht van de
overheid), en de commissie De Winter (geweld in de jeugdzorg), en is ook
bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie (VU). Mevrouw
Slotboom is universitair hoofddocent (VU) ontwikkelingspsychologe en
criminologe.
Ik vraag de commissie om mij vóór de zomer 2021 een plan van aanpak toe te
zenden waarin de opdracht nader wordt vormgegeven en een eindrapport te
vervaardigen voor de zomer van 2022. De brief van de organisatie Caleidoscoop,
door u aan mij toegezonden, leg ik voor aan de commissie om te betrekken in
haar werkzaamheden.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus
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