Afspraken politie en Openbaar Ministerie met Van Doorne
over de opvang van mogelijke slachtoffers van seksuele
misdrijven
Het Openbaar Ministerie (''OM''), de politie en Van Doorne hebben overleg gehad over de
aantijgingen in verband met The Voice of Holland (''The Voice''). 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. Het overleg tussen het OM, de politie en Van
Doorne strekte ertoe, af te bakenen wie wat doet in relatie tot de mogelijke slachtoffers van
misbruik bij The Voice.
De politie en het OM hebben gezamenlijk een oproep gedaan aan slachtoffers van strafbare
feiten om zich bij de politie te melden. ITV en Van Doorne ondersteunen die oproep van harte.
ITV heeft zelf een oproep gedaan om misstanden, onheuse bejegening bij The Voice te
melden.
Het OM, de politie, Van Doorne en ITV willen voorkomen dat een mogelijk strafrechtelijk
onderzoek verstoord wordt. Seksuele misdrijven hebben veel impact op slachtoffers en hun
omgeving. Een goede eerste opvang is cruciaal bij het verdere vervolg, zowel voor de
verwerking, als voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Als Van Doorne bij een melding
of bij een later gesprek geconfronteerd wordt met een mogelijk strafbaar feit, zal de melder
direct in overweging worden gegeven om naar de politie te gaan. ook wordt het gesprek met
Van Doorne opgeschort totdat duidelijk is wat de wens is van het mogelijke slachtoffer.
Daarnaast zal worden gewezen op de mogelijkheden om hulp te krijgen bij het Centrum
Seksueel Geweld. Een gespecialiseerde slachtofferadvocaat (https://langzs.nl/) kan het
slachtoffer juridisch advies geven.
Van Doorne zal geen onderzoek doen naar strafbare feiten. Na een eventuele aangifte kan de
politie een opsporingsonderzoek instellen onder leiding van de officier van justitie. Als Van
Doorne naar aanleiding van een melding twijfelt of sprake is van een strafbaar feit, dan zal
Van Doorne dit aangeven aan de melder. Van Doorne zal de melder informeren omtrent de
met het OM en de politie gemaakte afspraken en de mogelijkheid van het doen van aangifte.
Geadviseerd wordt niet deel te nemen aan gespreksgroepen met mogelijke slachtoffers. Dit
kan leiden tot ‘collaborative storytelling’, een fenomeen waarbij verdenkingen van strafbare
feiten in omvang toenemen enkel door het gegeven dat verhalen aan elkaar worden
doorverteld zonder dat bijsturing plaatsvindt. Dit fenomeen kan van invloed zijn op de
betrouwbaarheid van verklaringen.
Uiteraard zullen het strafrechtelijk onderzoek door de politie en het OM en het externe
onderzoek door Van Doorne zelfstandig en onafhankelijk van elkaar worden uitgeoefend.
Overigens dient Van Doorne ook onafhankelijk en in overeenstemming met de kernwaarden
van de advocatuur onderzoek te kunnen doen. Wel vindt met inachtneming van de eigen

verantwoordelijkheden, zo nodig, afstemming plaats over het proces.
In de bijlagen treft u nadere informatie aan van de politie over seksuele misdrijven.
Nb. Iedereen die kennis draagt van een strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte te doen bij
de politie. Bij ernstige delicten, zoals verkrachting, is iemand die daar weet van heeft daartoe
zelfs verplicht (art. 160 Wetboek van Strafvordering).

Bijlage 1 Politie - Seksuele misdrijven
Iedereen kan te maken krijgen met een seksueel misdrijf. Bijvoorbeeld als je aangerand of
verkracht wordt, of als je naaktfoto’s verspreid worden. Of als iemand aan je gezeten heeft
terwijl je nog geen 16 bent, of terwijl je dat niet wilde.
U staat er niet alleen voor!
Misschien denkt u niet meteen aan aangifte doen. Sommige slachtoffers durven er (nog) niet
over te praten. Soms zijn er gevoelens van schuld, schaamte of de angst om niet geloofd te
worden.
Toch kan het belangrijk zijn om melding te doen bij de politie en om hulp te zoeken. De politie
heeft speciaal opgeleide zedenrechercheurs. Zij staan 24/7 paraat om in actie te komen als
dat nodig is. De politie kan strafrechtelijk onderzoek doen, maar zorgt er ook voor dat je
geholpen wordt. De politie werkt samen met veel organisaties, zoals het Centrum Seksueel
Geweld en Slachtofferhulp Nederland, om jou de beste hulp te bieden.
Bekijk de animatievideo van de politie “ seksueel misbruikt wat nu?”

Link naar videoanimatie Seksueel Misbruik

Is het zojuist gebeurd? Heb je dringend
medische zorg nodig? Bent je zelf of zijn
anderen in gevaar?
Bel 112.

In andere situaties bel 0900-8844. Geef
kort aan waarvoor je belt en vraag naar
de zedenpolitie.
Je kunt ook naar een politiebureau gaan.

Bijlage 2 Melding en aangifte doen van seksuele
misdrijven
U staat er niet alleen voor
De zedenpolitie doet onderzoek naar seksuele misdrijven. Bent u, of is een bekende van u
slachtoffer van een seksueel misdrijf? De zedenpolitie is er om u, samen met de
hulpverlenende instanties te helpen, informeren en begeleiden.
U heeft misschien vragen als:
▪
▪
▪
▪
▪

Ga ik het misbruik melden bij de politie? Moet ik dan aangifte doen?
Is hetgeen mij overkomen is wel strafbaar?
Wat betekent aangifte doen voor mij?
Wat betekent aangifte doen voor de verdachte?
Kan ik een schadevergoeding krijgen?

Met deze brochure willen we u antwoord geven op uw vragen. Heeft u na het lezen van de
brochure nog meer vragen? U kunt uw vragen altijd stellen aan de zedenpolitie en aan
hulpverleningsinstanties.
Wat is een seksueel misdrijf?
Seksuele handelingen waarbij misbruik wordt gemaakt van een leeftijds- of machtsverschil,
noemen we seksueel misbruik. In het Wetboek van Strafrecht staat wat strafbare seksuele
handelingen zijn. Dit zijn onder andere seksuele handelingen die plaatsvinden onder dwang
of seksuele handelingen in een ongelijkwaardige situatie. Voorbeelden zijn onder andere
verkrachting, aanranding, ontucht met een minderjarige, grooming en het bezit van
kinderporno. Het kan zijn dat u twijfelt of wat u overkomen is, strafbaar is. Ook dan kunt u
contact met ons opnemen. Er zijn naast strafrechtelijke vervolging nog meer mogelijkheden
om u te helpen.
Wat is de zedenpolitie?
De nationale politie is verdeeld in 10 regionale eenheden. Elke eenheid heeft een Team Zeden.
In de volksmond noemen we dit ‘de zedenpolitie’. Bij de zedenpolitie werken speciaal
opgeleide rechercheurs. Dit is nodig omdat zedenzaken complex zijn. In de eerste plaats
omdat seksueel misbruik veel impact heeft op slachtoffers. Daarnaast kunnen gevoelens van
angst, schuld, schaamte en loyaliteit een rol spelen. Ook kan het zijn dat de verdachte een
bekende van het slachtoffer is. Bovendien is in sommige zedenzaken is bewijs moeilijk te
leveren. Zedenrechercheurs zijn gespecialiseerd om hier vakkundig en professioneel mee om
te gaan. De zedenpolitie is neutraal en gericht op waarheidsvinding.

1. Melding doen bij de politie
Het eerste contact met de politie over seksueel misbruik noemen we een melding. Dit is nog
geen aangifte. U meldt in dit eerste contact aan de politie wat u is overkomen. Het is belangrijk
om zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie als u slachtoffer bent geworden van
een zedendelict.
Is het zojuist gebeurd? Heeft u dringend medische zorg nodig? Bent u zelf of zijn anderen in
gevaar? Bel 112.
Is dit niet het geval dan kunt u bellen met 0900-8844 en vragen naar de zedenpolitie.
Na dit eerste contact met de politie registreert de politie uw verhaal als een melding. Die
melding wordt 10 jaar bewaard. De politie start een onderzoek als u besluit om aangifte te
doen, of wanneer de officier van justitie besluit dat de politie een onderzoek moet starten op
basis van jouw melding. Bijvoorbeeld als de veiligheid van u of van anderen in gevaar is.
Is er sprake van spoed?
Als het seksueel misbruik binnen de afgelopen zeven dagen heeft plaatsgevonden kan er
sprake zijn van spoed. Het verzorgen van goede, medische en psychische hulp in een vroeg
stadium kunnen positief bijdragen aan herstel. Een onderzoek naar mogelijke sporen kan snel
worden opgestart.
Wilt u (nog) niet naar de politie gaan, dan kunt u ook rechtstreeks bellen met het Centrum
Seksueel Geweld (''CSG'') voor medische en psychische hulp.
Centrum Seksueel Geweld
Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting
hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het
Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere
hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te
geven.

2. Een informatief gesprek
Na uw melding zal de zedenpolitie u een informatief gesprek aanbieden. Een informatief
gesprek kan op het bureau, maar soms ook telefonisch of via videobellen. Tijdens dit gesprek
vertelt u kort wat u is overkomen. De zedenrechercheur geeft u informatie. Dit gesprek is nog
geen aangifte.
Tijdens dit gesprek kunt u vragen stellen, zoals: Is wat mij is overkomen strafbaar? Wat zijn de
mogelijkheden van hulp, herstel en aangifte doen. Wat gebeurt er als ik aangifte doe? De
zedenrechercheur geeft u informatie die u kan helpen bij uw keuzes.

De zedenrechercheur bekijkt tijdens dat gesprek ook of wat u is overkomen volgens de wet
strafbaar is. Het kan ook zijn dat de politie eerst nog wat vragen aan u heeft. Als blijkt dat er
mogelijk sprake is van een strafbaar feit, dan kunt u aangifte doen.
Daarnaast bespreekt de zedenrechercheur met u welke mogelijkheden er zijn voor
alternatieven, zoals bijvoorbeeld herstelbemiddeling, hulp en advies. De politie brengt u, als
u dat wil, in contact met de juiste organisaties, zoals CSG, Slachtofferhulp Nederland, Veilig
Thuis, Perspectief Herstelbemiddeling of Mediation in Strafzaken. Tot slot informeert de
zedenrechercheur u over uw slachtofferrechten. Hier leest u meer over in het onderdeel ‘Uw
rechten als slachtoffer’ in deze brochure.
U beslist zelf of u aangifte wil doen. Weet u al dat u aangifte wilt doen, dan maken we een
afspraak voor het opnemen van de aangifte.
De bedenktijd
Het kan zijn dat u na een informatief gesprek meteen aangifte wilt doen. Bespreek dit dan met
de zedenrechercheur. Het kan ook zijn dat u eerst na wilt denken of wilt overleggen voordat
u besluit om wel of geen aangifte te doen. Na het informatieve gesprek bieden we u, als u
daaraan behoefte heeft, bedenktijd. In die tijd kunt bijvoorbeeld overleggen met een
vertrouwenspersoon of met een slachtofferadvocaat. We spreken met u af hoelang u nodig
heeft om een beslissing te nemen. U neemt vervolgens contact met ons op om uw besluit met
ons te delen. Vervolgens maken we indien u dat wenst, een afspraak voor uw aangifte.
Slachtofferadvocaat
Een gespecialiseerde slachtofferadvocaat biedt u ondersteuning en begeleiding tijdens het
hele juridische traject, vanaf de aangifte tot aan het vonnis in een zedenzaak. Daarnaast kan
de slachtofferadvocaat u ook helpen met andere procedures naast het strafrecht, zoals het
krijgen van een schadevergoeding via het civiele recht, of het eisen van een contactverbod.
In sommige gevallen of regio’s is steun van een slachtofferadvocaat gratis, in andere
gevallen of regio’s (nog) niet. Slachtofferhulp Nederland kan u adviseren of u in aanmerking
komt voor een gratis gespecialiseerde slachtofferadvocaat.

3. Sporenonderzoek aan uw lichaam
Een onderzoek aan uw lichaam noemen we forensisch medisch onderzoek. Met dit onderzoek
kunnen we belangrijke sporen vinden. Als het seksueel misbruik niet langer dan een week
geleden heeft plaatsgevonden en u toestemming geeft voor dit onderzoek, gaan wij met u
naar een CSG. In het CSG werken artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners
samen om slachtoffers van seksueel misbruik specialistische zorg te geven.
Bij het CSG

Een speciaal opgeleide arts voert het onderzoek aan uw lichaam uit in een daarvoor ingerichte
ruimte. Bij het onderzoek kan de arts sporen van het seksueel misbruik veiligstellen. Dat zijn
sporen zoals sperma, bloed, haren of kledingvezels. In dit onderzoek kan de arts ook kijken
naar lichamelijke gevolgen van het seksueel misbruik, zoals letsel, een zwangerschap of een
geslachtsziekte. De arts kan u hier op testen. Ook neemt de arts met een wattenstaafje
wangslijm bij u af. Daarmee bepalen we uw DNA-profiel zodat we sporen van u en van de
verdachte van elkaar onderscheiden. Uw DNA-profiel gebruiken we alleen voor uw zaak,
daarna vernietigen we het. Uw DNA-profiel blijft dus niet bewaard na afhandeling van uw
zaak.
Lichamelijk onderzoek bij de verdachte
Een vergelijkbaar lichamelijk onderzoek naar sporen kan op een later moment ook uitgevoerd
worden bij de verdachte.
4. U beslist: Wel of geen aangifte doen?
Omdat een aangifte gevolgen kan hebben voor uzelf en de voor verdachte, is het van belang
dat u zelf beslist of u dit wilt.
Redenen om aangifte te doen, kunnen bijvoorbeeld zijn:
▪ U vindt dat de verdachte straf verdient;
▪ U wilt meer slachtoffers voorkomen;
▪ U wilt erkenning voor wat u overkomen is;
▪ U heeft schade geleden en u wilt daar vergoeding voor.
Misschien besluit u geen aangifte te doen omdat u bijvoorbeeld geen rechtszaak wilt. Ook kan
het zijn dat u eerst kiest voor therapie, of dat u een andere oplossing, bijvoorbeeld
herstelbemiddeling, beter in uw situatie past.
Als u beslist geen aangifte te doen
Wilt u na uw melding (of na een informatief gesprek) geen aangifte doen? Dan bewaren wij
uw melding tien jaar. In sommige gevallen kan de officier van justitie beslissen dat er zonder
uw aangifte toch onderzoek gedaan wordt. Bijvoorbeeld als de veiligheid van u of van anderen
in de toekomst in het geding is, of als er kans is op gevaar of herhaling. Als u heeft aangegeven
behoefte te hebben aan een andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging dan verwijzen wij
u door. Voor medische en psychische hulpverlening kunnen wij u doorverwijzen naar het CSG.
Als u behoefte heeft aan begeleid contact met de dader via bijvoorbeeld een briefwisseling of
gesprek, dan kunnen wij u doorverwijzen naar Perspectief Herstelbemiddeling. Heeft u
behoefte aan emotionele steun, of ondersteuning bij het vergoed krijgen van schade, dan
kunnen wij u doorverwijzen naar Slachtofferhulp Nederland. De zedenrechercheur biedt u de
mogelijkheden aan die passen bij uw behoeftes.

Als u beslist wel aangifte te doen
De aangifte wordt opgenomen op het politiebureau in een speciale verhoorkamer in
huiskamersfeer. Tijdens de aangifte neemt een zedenrechercheur een verklaring van u op.
De zedenrechercheur zal u vragen stellen om het verhaal zo helder mogelijk te krijgen. Een
aangiftegesprek kunt u als intensief ervaren. De zedenrechercheurs zijn er om u op uw gemak
te stellen en u te begeleiden tijdens het gesprek. Zij leggen ook uit waarom ze bepaalde vragen
stellen. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over u als persoon, over wat u weet van de
verdachte, maar voornamelijk over wat er precies gebeurd, gezegd en gedaan is voor, tijdens
en na het moment van het misbruik. Dit is belangrijk omdat uw verklaring een belangrijk
bewijsmiddel kan zijn. Door de verklaring zorgvuldig op te nemen verkleinen we de kans dat
u later in het onderzoek nogmaals vragen moet beantwoorden.
Als u vragen heeft voor de zedenrechercheur mag u die natuurlijk ook stellen. Ook als u
bijvoorbeeld even een pauze wilt tijdens het gesprek. U kunt ook vertellen hoe het nu met u
gaat, hoe u denkt over een eventuele vervolging van de verdachte en u kunt verzoeken om
schadevergoeding van de verdachte. De zedenrechercheur legt uw verhaal uitgebreid vast.
Na afloop vragen we u de aangifte te ondertekenen. Lees deze eerst nog goed door om te
controleren of uw verhaal klopt. Als de aangifte ondertekend is, kunt u deze niet meer
intrekken. Het is belangrijk dat u de waarheid vertelt over wat er gebeurd is, want het doen
van een valse aangifte is strafbaar.
Bespreek uw eventuele behoefte om een vertrouwenspersoon mee te nemen naar de
aangifte. Om elke mogelijkheid van beïnvloeding te voorkomen, is voorgeschreven dat we in
beginsel met u spreken zonder het bijzijn van anderen. Natuurlijk kunt u iemand meenemen
om u te ondersteunen. Deze persoon wacht dan op u in een wachtruimte van het
politiebureau.
Opname van geluid en beeld tijdens informatief gesprek en aangifte
We nemen geluid op tijdens het informatieve gesprek en de aangifte. Soms nemen we ook
beeld op. Deze opnames maken we zodat gecontroleerd kan worden of het verhoor juist is
verlopen. Bovendien kunnen de officier van justitie en een rechter en de advocaat een zaak
soms beter beoordelen als zij een volledig beeld krijgen van de gesprekken.
Kindvriendelijke studio
Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar die slachtoffer of getuige zijn van een ernstig misdrijf,
heeft de politie kindvriendelijke verhoorstudio’s. Hier werken speciaal opgeleide
zedenrechercheurs. De verhoren in de kindvriendelijke studio nemen we altijd met geluid en
beeld op. Deze studio’s zijn ook voor het verhoor van mensen met een verstandelijke
beperking. Omdat de verklaring in de studio mogelijk een belangrijk bewijsmiddel is of kan

worden, kunt u niet bij het verhoor aanwezig zijn. Er is een speciale wachtruimte voor ouders
en verzorgers. Ook krijgt u zolang het onderzoek nog loopt meestal geen inhoudelijke
informatie over wat er gezegd is in het verhoor.
Hoelang duurt aangifte doen?
Aangifte doen van seksueel misbruik kan variëren van één of enkele uren tot een hele dag. In
sommige gevallen zijn er meerdere gesprekken nodig. De tijd die het doen van aangifte in
beslag neemt verschilt per persoon en is ook sterk afhankelijk van hetgeen u overkomen is.
De zedenrechercheur kan na het informatief gesprek een inschatting geven van hoeveel tijd
uw aangifte in beslag neemt. Alles gebeurt uiteraard in overleg met u. U kunt voorafgaand aan
het gesprek aangeven waar de zedenrechercheurs rekening mee kunnen houden om het
aangiftegesprek voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen.
5. Wat gebeurt er na de aangifte?
De politie start een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van uw aangifte: het
opsporingsonderzoek. Houd er rekening mee dat de behandeling van uw zaak lang kan duren.
Dat komt omdat onderzoek doen veel tijd kost. Het kan zijn dat een rechter u later ook nog
vragen wil stellen.
Het opsporingsonderzoek
De politie start na uw aangifte een onderzoek en probeert bewijs te verzamelen. De politie
streeft ernaar om uw zaak zo vlot mogelijk te behandelen. Houd er rekening mee dat een
opsporingsonderzoek, zeker als er digitale gegevensdragers of sporen onderzocht moeten
worden, de nodige tijd kost.
Soms vragen we uw hulp bij het verkrijgen van bewijsmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan een
onderzoek naar uw computer of smartphone. Verklaringen van mensen die iets gezien of
gehoord hebben, kunnen ook belangrijk zijn.
Aanhouding en verhoor van de verdachte
De officier van justitie kan de politie opdracht geven de verdachte aan te houden. De politie
kan de verdachte dan 9 uur vasthouden op het politiebureau voor verhoor.
Inverzekeringstelling
Soms kan de verdachte in het belang van het onderzoek in verzekering worden gesteld.
Iemand wordt dan langer vastgehouden op het politiebureau. In de wet staat dat een
verdachte dan binnen 3 dagen en 18 uur na aanhouding voor een rechter-commissaris moet
verschijnen. De rechter-commissaris is een onderzoeksrechter. Deze bepaalt niet of een
verdachte schuldig is of niet. De rechter-commissaris bepaalt of de verdachte langer vast moet
worden gehouden in het belang van het onderzoek of de veiligheid. De rechter-commissaris

kan ook bepalen dat de verdachte al dan niet onder bepaalde voorwaarden weer naar huis
mag. De verdachte mag dan thuis het verdere vervolg van het onderzoek afwachten.
Inbewaringstelling
Na een inverzekeringstelling kan de officier van justitie aan de rechter-commissaris verzoeken
de verdachte in bewaring te stellen. Met een inbewaringstelling blijft de verdachte maximaal
14 dagen vastzitten. Daarna is het aan de rechtbank om te bepalen of de verdachte nog langer
vast moet zitten, eventueel tot aan de rechtszaak. Soms wordt de verdachte voorlopig
vrijgelaten, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Als de verdachte (voorlopig) vrij gelaten
wordt, laten we u dat altijd weten.
Wij houden u op de hoogte
De politie zal contact met u opnemen tijdens belangrijke momenten in het onderzoek. U heeft
in ieder geval ook op de volgende momenten contact met de zedenpolitie: bij een eventueel
informatief gesprek, bij de aangifte, bij de aanhouding of vrijlating van een verdachte en bij
de afronding van het politieonderzoek.
Heeft u buiten deze contactmomenten om nog vragen over het politieonderzoek? Of heeft u
andere vragen, bijvoorbeeld over (een verwijzing naar) hulpverlening, juridische bijstand? Of
heeft u nieuwe informatie?Tijdens het eerste contact of informatieve gesprek ontvangt u de
contactgegevens waarmee u telefonisch of per mail contact kunt leggen met het zedenteam
dat uw zaak behandelt.
Heeft u geen directe contactgegevens (meer)? U kunt de zedenpolitie ook bereiken via 09008844.

