22 november 2018

LANGZS vraagt Minister van Justitie kinderen die slachtoffer zijn van een
zedendelict beter te beschermen.
Vandaag komt de eerste Dadermonitor Seksueel Geweld tegen Kinderen uit van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Herman Bolhaar. Hierin staat dat over de periode
2013 tot en met 2017 het aantal meldingen van seksueel geweld tegen kinderen jaarlijks stijgt en dat
driekwart van de zaken die bij het Openbaar Ministerie terecht komen worden geseponeerd door
gebrek aan bewijs. Dit komt volgens de heer Bolhaar doordat de aanwijzing om bij zedenzaken
digitaal onderzoek te doen ontbreekt in de werkinstructies van de politie.
LANGZS maakt zicht sterk voor de rechten van slachtoffers van ernstige zedenmisdrijven. LANGZS
constateert dat ook de voorganger van de heer Bolhaar, mevrouw Dettmeijer in haar rapportage van
2011 al aandacht heeft gevraagd voor het gebrek aan digitaal onderzoek. Ook zij deed de
aanbeveling om bij een verdenking van seksueel misbruik van kinderen altijd de digitale
gegevensdragers van verdachten te onderzoeken.
Helaas komt het nog steeds voor dat verdachten van een zedenmisdrijf waarbij kinderen het
slachtoffer zijn per brief worden ontboden op het bureau en hun wordt gevraagd om hun computer
mee te nemen. Dit is wat LANGZS betreft bijna lachwekkend. LANGZS roept thans de minister van
Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus, op om het Openbaar Ministerie middels een aanwijzing
de opdracht te geven om ervoor te zorgen dat in opsporingsonderzoeken waarbij een verdenking is
van misbruik van kleine kinderen altijd alle gegevensdragers van verdachten worden onderzocht.
LANGZS roept het parlement op om te controleren welke acties de minister onderneemt ten einde
de positie van kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld op korte termijn snel te verstevigen.
Het is de verwachting van LANGZS dat indien dit soort digitale onderzoeken wel worden gedaan dat
het opsporingspercentage omhoog gaat en het aantal zaken dat geseponeerd zal worden omlaag
gaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van stichting LANGZS, mr. Korver.

