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De Commissie heeft een overzicht gemaakt van aangiftes en rechtszaken in Nederland sinds 
begin jaren negentig die direct of indirect verband houden met georganiseerd sadistisch 
misbruik van minderjarigen. Daarbij is ook gekeken naar specifiek ritueel (satanisch) 
misbruik. Er is gebruik gemaakt van openbare gerechtelijke uitspraken aangevuld met 
informatie uit media-bronnen.  

De zoektocht naar rechterlijke uitspraken over georganiseerde netwerken waarin ritueel 
(satanisch) misbruik van minderjarigen plaatsvindt, bracht géén zaken voort waarin duidelijk 
sprake is van verdachten die terechtstaan voor dit type misbruik. De gevonden zaken gaan 
voornamelijk over andere onderwerpen die zijdelings te maken hebben met het ritueel 
(satanisch) misbruik. Het betreft bijvoorbeeld civiele zaken waarin gevraagd wordt door 
burgers om nader onderzoek te doen naar misbruiknetwerken binnen de overheid, of zaken 
waarin de rechtbank of het gerechtshof vordert te stoppen met opruiing of beschuldigingen 
aan het adres van instanties of autoriteitsfiguren.  

Voor zover na te gaan is, is er in Nederland sinds begin jaren negentig niemand veroordeeld 
voor georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen met specifiek satanisch of rituele 
aspecten. In de Eper-incestzaak van begin jaren negentig zijn er beschuldigden veroordeeld, 
maar voor zover bekend is, voor onder meer ernstig sadistisch misbruik en niet specifiek 
voor ritueel (satanisch) misbruik. Wél zijn sinds die jaren veroordelingen geweest in 
georganiseerde netwerken waarin misbruik  van minderjarigen plaatsvindt. Het gaat meestal 
om netwerken waarin kinderpornografisch materiaal internationaal verspreid wordt. Het 
gaat bij dit soort zaken ook deels over virtuele netwerken. In deze uitspraken wordt verder 
niet gesproken over ritueel (satanisch) misbruik, wel over uitbuiting van minderjarigen. De 
Dutroux-zaak uit België, waarbij minderjarigen ontvoerd, misbruikt en gedood zijn, is in de 
moderne media in verband gebracht met andere grote (kinderporno)netwerken die 
internationaal opereren, waaronder in Nederland. In de moderne media wordt beweerd dat 
deze zaken mogelijk verband kunnen hebben met ritueel (satanisch) misbruiknetwerken in 
de context van uitruil en handel in minderjarigen. 

In mediabronnen zijn bepaalde aangiftes van georganiseerd sadistisch misbruik uitgebreid 
beschreven. Een deel van deze aangiftes gaat over betrokkenheid van autoriteitspersonen 
bij misbruik van minderjarigen op (besloten) feesten. In recentere jaren is in de media over 
aangiftes van specifiek ritueel (satanisch) misbruik van minderjarigen bericht. Deze aangiftes 
hebben (nog) niet geleid tot vervolging van beschuldigden vanwege sepots. Een bijzonder 
patroon dat uit de analyse naar voren komt is dat de personen die autoriteitspersonen 
publiekelijk beschuldigen later zélf in straf – of (civielrechtelijke) zaken terecht staan. 

 


