Datum: 31 januari 2022

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR MELDERS/POTENTIËLE SLACHTOFFERS OVER
VAN DOORNE ONDERZOEK VOOR ITV
Welkom op de informatiepagina van het onderzoeksteam van Van Doorne
Zoals jullie weten zijn wij het advocatenkantoor dat als externe partij door ITV plc ("ITV") is ingeschakeld om
onderzoek te doen naar beschuldigingen van ongepast gedrag rond The Voice of Holland, The Voice Kids en
The Voice Senior ("The Voice").
Let op: Het onderzoek van Van Doorne gaat een nieuwe fase in. Om die reden zal de Van Doorne Speak-Up
line op termijn worden gesloten. Vanaf 15 juni 2022 is het niet meer mogelijk om een nieuwe melding te doen,
en vanaf 29 juni 2022 zal de Van Doorne Speak-Up line volledig gesloten zijn en kunnen melders niet langer
inloggen. Indien u nog een melding wilt doen of informatie met ons wilt delen, verzoeken wij u dat tijdig voor
de sluiting van de Van Doorne Speak-Up line te doen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het persbericht
dat ITV op 3 juni 2022 heeft uitgebracht (zie hier).
Elke melding die via de Van Doorne SpeakUp line bij ons binnenkomt wordt met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid en volledige vertrouwelijkheid behandeld door het Van Doorne onderzoeksteam
("Onderzoeksteam"). Alle melders krijgen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur een bevestiging van
ontvangst. Daarnaast wordt elke melder aangemoedigd om, in geval van een mogelijk strafbaar feit, aangifte
te doen bij de politie.
Hieronder vind je een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over het onderzoek, hoe een melding kan
worden gemaakt en de afspraken die door Van Doorne met het Openbaar Ministerie (''OM'') zijn gemaakt.
Indien je vragen hebt die hieronder nog niet zijn beantwoord, dan kan je contact met ons opnemen via de Van
Doorne SpeakUp line of via e-mail onderzoeksteam@vandoorne.com.
Het Onderzoeksteam
Het Onderzoek
V: Wat wordt door Van Doorne onderzocht (wat is de reikwijdte van het onderzoek)?
A: Naar aanleiding van de op 12 januari 2022 ontvangen brief van het programma BOOS, heeft ITV Van
Doorne aangesteld om een extern onderzoek te doen naar de beschuldigingen van ongepast gedrag rond The
Voice. De onderzoeksperiode loopt vanaf 30 april 2015 (het moment van de acquisitie van Talpa Media door
ITV). Meldingen die betrekking hebben op mogelijk ongepast gedrag dat vóór 30 april 2015 heeft of zou hebben
plaatsgevonden, zullen ook door het Onderzoeksteam bekeken worden of worden doorverwezen naar de
politie waar nodig. Dergelijke meldingen kunnen namelijk eveneens relevant zijn voor het onderzoek. Iedereen
wordt daarom aangemoedigd om ongepast gedrag rond The Voice te melden.
V: Waarom doet ITV dit onderzoek?
A: Het programma BOOS heeft aan het licht gebracht dat er mogelijk ongepast gedrag heeft plaatsgevonden
rond The Voice. ITV moet volledig begrijpen wat er is gebeurd, zodat er actie kan worden ondernomen en
ervoor kan worden gezorgd dat dergelijk gedrag zich niet meer voordoet.

Van Doorne N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34199342. Van Doorne N.V. is de enige opdrachtneme r van alle
werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Doorne N.V. en haar
dochtermaatschappijen, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te
Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op www.vandoorne.com en worden op verzoek toegezonden.

ITV heeft van Doorne betrokken na ontvangst van de brief van BOOS voorafgaand aan de uitzending van haar
programma. De reikwijdte van het externe onderzoek van Van Doorne richt zich op ongepast gedrag dat
mogelijk heeft plaatsgevonden rond The Voice en kan daarom, naast het onderzoek van de politie en het OM,
voor ITV van toegevoegde waarde zijn om te begrijpen wat er is gebeurd.
V: Hoe kan ik een melding doen en informatie delen?
A: Informatie die mogelijk relevant is voor het onderzoek kan worden gedeeld via de Van Doorne SpeakUp
line. Let op: dit kan uiterlijk tot 15 juni 2022. Na deze datum is de SpeakUp line gesloten voor nieuwe
meldingen.

V: Wat gebeurt er met de informatie die gemeld wordt via de Van Doorne SpeakUp line?
A: De informatie die je invoert in de Van Doorne SpeakUp line komt, via de SpeakUp Line, rechtstreeks bij het
Onderzoeksteam terecht. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur een
ontvangstbevestiging van jouw melding.
Voor meer informatie over de maatregelen die Van Doorne heeft genomen om de vertrouwelijkheid van de
ontvangen informatie te waarborgen, verwijzen wij je graag naar ons Privacy Statement.
V: Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van de informatie die ik deel via de Van Doorne SpeakUp line?
A: Alle informatie die het Onderzoeksteam ontvangt, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Als je wilt
is het mogelijk om anoniem – dat wil zeggen zonder dat je je naam noemt - een melding te doen en kan je
gedurende het gehele onderzoek op die manier anoniem blijven. Van Doorne deelt de uitkomsten van het
onderzoek met ITV. Daarbij zullen géén namen van betrokken individuen worden gedeeld.
Voor meer informatie over de maatregelen die Van Doorne heeft genomen om de vertrouwelijkheid van de
ontvangen informatie te waarborgen, verwijzen wij je graag naar ons Privacy Statement.
V: Ben ik verplicht om mee te werken aan het onderzoek?
A: Nee, iedereen die meewerkt aan het onderzoek van Van Doorne doet dit op vrijwillige basis.
V: Wordt de informatie uit mijn melding ook met ITV gedeeld?
A: Alle informatie die het Onderzoeksteam gedurende het onderzoek ontvangt, kan worden meegenomen in
het onderzoek en kan onderdeel uitmaken van de onderzoeksresultaten die Van Doorne zal delen met ITV.
Daarbij zullen géén namen van betrokken individuen worden gedeeld.
V: Wat gebeurt er met nieuwe informatie die opkomt tijdens het onderzoek?
A: Alle informatie die het Onderzoeksteam ontvangt tijdens het onderzoek wordt bekeken. Indien er nieuwe
informatie opkomt, kan het Onderzoeksteam extra personen uitnodigen voor een interview en/of een
vervolggesprek met de relevante betrokken personen. Communicatie vindt plaats via de Van Doorne SpeakUp
line.
V: Kan ITV het onderzoeksproces beïnvloeden?
A: Nee. Van Doorne wordt niet door ITV beperkt in de manier waarop zij het onderzoek uitvoert. Van Doorne
is bij het uitvoeren van haar werkzaamheden gehouden aan de Kernwaarden en de beroeps- en gedragsregels
die gelden binnen de advocatuur.
Betrekkingen met het OM / de politie

V: Hoe verhoudt het onderzoek van Van Doorne zich tot het OM onderzoek?
A: . Het onderzoek van de politie en het OM richt zich op enig strafbaar feit dat mogelijk is gepleegd en waarvan
aangifte is gedaan.
Het Onderzoeksteam bekijkt de meldingen die via de Van Doorne SpeakUp line zijn ontvangen op individuele
basis. Melders worden aangemoedigd om, in geval van een mogelijk strafbaar feit, aangifte te doen bij de
politie. Het is aan het OM voorbehouden om wel of geen strafrechtelijk onderzoek te starten als antwoord op
een aangifte.
Van Doorne en het OM doen ieder zelfstandig onderzoek, maar er zijn afspraken gemaakt over de
verschillende onderzoeken en houden regelmatig constructief overleg met elkaar. Details van de afspraken
kunnen worden gevonden op de website van Van Doorne.
ITV steunt het onderzoek van de politie en het OM. Daarnaast is ITV van mening dat het bredere externe
onderzoek van Van Doorne naar gedragingen in de shows rond The Voice, die misschien niet strafbaar zijn in
strafrechtelijke zin, maar niettemin mogelijk ongepast gedrag zijn, ook moet worden uitgevoerd. Meer
informatie over de afspraken tussen het OM, de politie en Van Doorne kan worden gevonden op de website
van Van Doorne.
V: Wanneer moet ik mij bij de politie / het OM melden en hoe kan ik dat doen?
A: Als je van mening bent dat je slachtoffer of getuige bent geweest van een mogelijk strafbaar feit raden wij
je aan hiervan aangifte te doen bij de politie.
Melden of aangifte doen van een strafbaar feit bij de politie kan via het telefoonnummer 0900-8844.
Voor meer informatie over het melden en/of het doen van aangifte bij de politie verwijzen wij je naar het
persbericht van het OM van 20 januari 2022.
V: Komt mijn melding bij Van Doorne automatisch bij de politie/het OM terecht of komt mijn aangifte
bij de politie automatisch bij Van Doorne terecht?
A: Nee. Van Doorne stuurt geen meldingen door naar de politie of het OM en de politie of het OM sturen geen
meldingen door naar Van Doorne. Zie graag hieronder:
Indien u van mening bent dat u slachtoffer of getuige bent geweest van een zedendelict raden wij u ten zeerste
aan hiervan direct aangifte te doen bij de politie. Melden of aangifte doen van een strafbaar feit bij de politie
kan als volgt: via het telefoonnummer 0900-8844. Hierna volgt direct contact of een afspraak met een
zedenrechercheur voor een informatief gesprek. Voor meer informatie over het melden en/of het doen van
aangifte bij de politie verwijzen wij u naar het persbericht van het OM van 20 januari 2022.
Van Doorne zal onderzoek doen naar elk ander mogelijk ongepast gedrag rond The Voice. Indien u twijfelt
over met wie u contact op moet nemen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het Onderzoeksteam via
de Van Doorne SpeakUp line of via e-mail onderzoeksteam@vandoorne.com
Van Doorne algemeen
V: Wat is de rol van Van Doorne?
A: Van Doorne is aangesteld door ITV, het Engelse moederbedrijf van ITV Studios in Nederland, als externe
onderzoeker en doet onderzoek. Van Doorne geeft buiten het extern onderzoek geen juridisch advies aan ITV.
De Brauw Blackstone Westbroek staat ITV bij en is het kantoor dat algemeen juridisch advies geeft, gebaseerd
op hun langdurige relatie.

V: Heeft Van Doorne ervaring met dit soort onderzoeken?
A: Van Doorne heeft ruime ervaring met dit soort onderzoeken en heeft een speciaal team samengesteld om
het onderzoek te leiden. Het Onderzoeksteam wordt geleid door partner Jan Leliveld. Van Doorne heeft ook
een advocaat gespecialiseerd in seksuele intimidatie en een recherchepsycholoog aangetrokken om te
assisteren bij het onderzoek, waar nodig.
AFSLUITENDE OPMERKING
De bovengenoemde veelgestelde vragen zijn voor het laatst geüpdatet op 31 januari 2022 en kunnen waar
nodig worden geüpdatet.

De inhoud van bovenstaande veelgestelde vragen op deze website is door Van Doorne uitsluitend opgesteld voor
informatieve doeleinden en vormt geen juridisch advies. De informatie op deze website zal niet worden opgevat als een
aanbod om u te vertegenwoordigen, noch is het de bedoeling om een advocaat-cliënt relatie te creëren, noch zal de
ontvangst van deze informatie een advocaat-cliënt relatie vormen. Wij hopen dat u de informatie informatief en nuttig vindt,
en wij zouden graag met u spreken om eventuele vragen over ons kantoor te beantwoorden.

