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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 
 
 

Datum 21 december 2022 

Onderwerp Eindrapport Tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie 

Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen  

 

Hierbij bied ik u overeenkomstig de afspraken die ik met de Tijdelijke 

Onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen heb 

gemaakt en zoals verwoord in de brief van 15 december 2021 van mijn 

ambtsvoorganger aan uw Kamer het volledige eindrapport, inclusief de reacties 

van de belangengroeperingen, zonder een begeleidende beleidsreactie aan.  

 

In de afgelopen ruim 1,5 jaar heeft de Tijdelijke Onderzoekscommissie 

Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen onafhankelijk onderzoek 

gedaan naar het fenomeen georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen. 

De Tijdelijke Onderzoekscommissie heeft ervoor gekozen het fenomeen vanuit 

verschillende invalshoeken te belichten en de ervaringen van slachtoffers en 

therapeuten en de bevindingen van het onderzoek van professor dr. Johanna 

Schröder naar ritueel kindermisbruik in Duitsland, zoals de uitdrukkelijke wens 

was van uw Kamer, daarbij te betrekken. Een commissie van vier deskundigen op 

het gebied van (de gevolgen van) seksueel misbruik van minderjarigen heeft op 

het conceptrapport meegelezen. Het eindrapport betreft een integratie van 

veertien verschillende deelonderzoeken. Het gaat om de volgende veertien 

deelonderzoeken: 

 

Tabel 1: Deelonderzoeken -Tijdelijke Onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch 

Misbruik van Minderjarigen- 

Deelonderzoeken 
1. Slachtoffers aan het woord 

 

2. Brieven van slachtoffers  

 

3. Klinische en wetenschappelijke inzichten 

 

4. Overzicht van onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik 

van minderjarigen 

5. Beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen 

 

6. Neurowetenschappelijke en psychologische inzichten over 

geheugen en trauma 

 

7. Beschuldigingen van seksueel misbruik en  

twijfels aan herinneringen 
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Deelonderzoeken 
8. Mediaberichten over georganiseerd sadistisch misbruik van 

minderjarigen 

 

9. Dwingende controle, extreme beïnvloeding en desinformatie in 

relatie tot georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen 

 

10. Georganiseerd ritueel misbruik. Een sociaalwetenschappelijke 

analyse 

 

11. Meldingen van georganiseerd ritueel (satanisch) misbruik van 

minderjarigen bij organisaties 

12. Politieregistraties  

 

13. De beoordeling van aangiften met aspecten van ritueel misbruik 

door de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) 

 

14. Rechtszaken en aangiftes van georganiseerd sadistisch misbruik 

van minderjarigen 

 

 

Daarnaast heeft de Tijdelijke Onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch 

Misbruik van Minderjarigen een advies uitgebracht over de mogelijke instelling 

van een meldpunt voor slachtoffers van georganiseerd sadistisch misbruik van 

minderjarigen. 

 

Ik zal uw Kamer voor het voorjaar 2023 informeren over de mogelijkheden tot het 

instellen van dit meldpunt, zoals door uw Kamer gevraagd in de motie Van Nispen 

c.s.1 

 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid,  

 

 

 

 

D. Yeşilgöz-Zegerius 
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