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Inleiding 
Deze aanbeveling is opgesteld in overleg met Stichting Kenniscentrum TTG, Spotlight en Stichting 
Lisa tegen Georganiseerd Sadistisch Kindermisbruik. Op verzoek van de Commissie Hendriks is 
hieronder een aanzet gegeven voor de oprichting van een Meldpunt georganiseerd seksueel 

misbruik.1 Het betreft een aanvulling op het gemeenschappelijk advies betreffende opsporing 
van Georganiseerd Seksueel Misbruik.2 Zoals in dat advies aangegeven en zoals de stichting 
uit eigen ervaring bekend is, gaat het in deze om zware criminaliteit hetwelk de reikwijdte van 
wat valt onder ‘zeden’ verre overschrijdt. Het gaat hier om - naast criminaliteit welke is 

opgenomen in de zedentitel van het wetboek van strafrecht - mensenhandel, zware 
mishandeling, bedreiging, soms zelfs moord en doodslag. Vaak beperkt het werkterrein van een 
dergelijke criminele organisatie zich niet tot Nederland. Het is bij deze vorm van georganiseerd 

seksueel misbruik kenmerkend dat slachtoffers er veelal van jongs af aan, jaren achtereen, in 
gevangen zitten en als het ware gehersenspoeld zijn. De term gevangen moet in deze vrij 
letterlijk worden genomen: het is voor deze slachtoffers vrijwel onmogelijk te ontsnappen, en 
vaak gaat dit ten koste van hun eigen vrijheid. Zonder hulp van derden is de basale vrijheid 

voor hen voor geen optie. Deze elementen samen (zware criminaliteit en complexe 
psychologische zorg) vereisen buitengewoon gespecialiseerde zorg.  
 
Het Meldpunt moet hierin de spil vormen tussen zorg, veiligheid en opsporing en moet gebed 

zijn in een onafhankelijke (structureel gefinancierde) organisatie: een veilig landelijk Meldpunt 
voor deze slachtoffers. De specialistische kennis en de vergaande zorg voor veiligheid die 
hiervoor vereist zijn, maken het onderbrengen van deze hulp over meerdere bestaande 
organisaties niet opportuun en zelfs zeer ongewenst. Deze slachtoffers zijn erop ingesteld om 

bestaande organisaties te wantrouwen. En ieder niettemin gesteld vertrouwen heeft voor hen tot 
een deceptie geleid. Stichting Misbruikt! heeft inmiddels meerdere contacten in het buitenland 
waar het bestaan van dit soort netwerken ook wordt onderkend, bestudeerd en opgespoord. 

Gelet hierop en op de grensoverschrijdende activiteiten van de criminele organisatie moet 
binnen het Meldpunt ook ruimte zijn voor het leggen en intensiveren van deze contacten en voor 
onderzoek. 
  

Meldpunt 
Het Meldpunt is een professionele organisatie waar kennis, zowel nationaal als internationaal, 
van deze vorm van criminaliteit aanwezig is. Vanuit die kennis kunnen getuigenissen van 
slachtoffers en alle binnenkomende informatie op waarde worden geschat. Slachtoffers worden 

benaderd vanuit ‘geloven’. Voorop moet staan dat toenemende kennis van dit soort criminele 
netwerken noodzakelijk is om Nederland veilig te maken voor alle kinderen. Niet alleen geloven 
is belangrijk maar ook het beschikbaar zijn van hulp. Het Meldpunt kan niet alle expertise in 
huis hebben maar moet rechtstreeks toegang hebben tot en een beroep kunnen doen op een 

gespecialiseerd team, waarvan psychologen/(kinder)psychiaters, juristen, gespecialiseerde 
politie en forensisch artsen deel uitmaken. Het Meldpunt moet zowel in Nederland als daarbuiten 

 
1 Tijdens het gesprek met de Commissie Hendriks op 7 juni jl. hebben Corinne Dettmeijer en Miranda Freriks van 

Jan Hendriks de vraag gekregen een voorstel te schrijven voor de uitvoering van een Meldpunt voor slachtoffers 
van georganiseerd sadistisch kindermisbruik. 
2 Brief d.d. 18 september 2022 verzonden namens: Stichting Kenniscentrum TGG, Stichting Misbruikt!, Spotlight en 

Stichting Lisa tegen Georganiseerd Sadistisch Kindermisbruik 
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veilig adequate hulp kunnen realiseren voor slachtoffers. Ook hulpverleners en andere 

omstanders die een vermoeden hebben van georganiseerd sadistisch misbruik kunnen zich 
wenden tot het Meldpunt.  
  
Aanpak 

Het proces om te komen tot een Meldpunt zou verdeeld moeten worden in twee fasen, te 
beginnen met het maken van een Plan van Aanpak door een Kernteam en vervolgens de 
organisatie en implementatie van het Meldpunt. Het benoemen van een Kernteam dat in het 

eerste half jaar het Plan van Aanpak ontwikkelt is onderdeel van de eerste fase. Dit team 
bestaat uit een kwartiermaker gesteund door een Raad van Advies bestaande uit een 
voorzitter3 en twee leden die samen kennis van mensenhandel en van internationale aspecten 
hebben. In de uitvoerende fase kan een project assistent en/of projectleider ondersteunend zijn. 

Het Plan van Aanpak moet de volgende punten bevatten:  
• Blauwdruk organisatie inrichting en bedrijfsvoering 
• Positionering Meldpunt in nationale en internationale context  
• Het instellen van een ‘Betrokkenenraad’, naar Duits voorbeeld, bestaande uit 

ervaringsdeskundigen en trauma specialisten uit de zorg 
• Route naar veiligheid, hulpverlening, gespecialiseerde politie en justitie  
• Zorgpad ggz, medisch en mogelijkheid tot triage   
• Veiligheid voor slachtoffers, omstanders en medewerkers  

• Kwaliteitsborging (inclusief screening en intervisie medewerkers)  
• Organisatie van een safe house-constructie  
• Organisatie telefonische hulplijn voor mensen die in acuut gevaar zijn  

• Relatie met CSG, Kindertelefoon, Slachtofferhulp Nederland e.a.   
• Begroting voor minimaal 5 jaar   
• Eventueel integratie Sekte Signaal in overleg 
• Onderzoek  

 
De relatie met de politie verdient specifieke aandacht. Waar het Meldpunt als spil voor de 
slachtoffers dient, moet ook binnen de politie een landelijk gespecialiseerd team klaar staan. 
Dat kan gaan over het opnemen van een aangifte, maar ook het in veiligheid brengen van een 

slachtoffer. Maar bovenal moet dat team de kennis en kunde hebben om opsporing en 
onderzoek te verrichten naar een criminele organisatie zonder dat de veiligheid van een 
slachtoffer daarmee in gevaar komt. Slachtoffers moeten kunnen vertrouwen dat hun informatie 
niet leidt tot hun onveiligheid. Dit team en het Meldpunt zijn samen de motor om deze vorm van 

georganiseerde criminaliteit aan te pakken en slachtoffers veiligheid en zorg te garanderen. 
 
Tot slot 
De organisatie van een gespecialiseerd Meldpunt met extra veiligheidsmaatregelen, dat zorg 

moet dragen voor de getraumatiseerde overlevers van de in Nederland opererende 
georganiseerde sadistische netwerken, vereist een zeer specialistische aanpak. Voor dit 
Meldpunt dient een specifiek kader te worden ontwikkeld. Zonder reeds opgedane 

specialistische kennis van, ervaring met en vertrouwen van deze doelgroep kan het onmogelijk 
tot een succes leiden. De Stichting Misbruikt! beschikt over die kennis en geniet aantoonbaar het 
vertrouwen van een groot en groeiend aantal slachtoffers. De inschakeling van de Stichting 
Misbruikt! om bovengenoemd plan uit te voeren ligt dan ook voor de hand. De stichting is 

daartoe ook bereid. De bescherming en veiligheid van de slachtoffers van deze vorm van zware 
georganiseerde criminaliteit staat altijd voorop. Zo ook hun autonomie. 

 
3 Gezien het werkveld van de Stichting Misbruikt! en de bemoeienis die de stichting reeds met de doelgroep 

heeft verdient het aanbeveling de directeur te benoemen tot kwartiermaker en de voorzitter van de Raad van 

Toezicht van de stichting tot voorzitter van de Raad van Advies van het Meldpunt. 


