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Aan:  

Minister van Justitie en Veiligheid D. Yesilgöz-Zegerius 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Turfmarkt 147 

2511DP Den Haag 

Datum:  5 december 2022 

Onderwerp: Rapport Hendriks; over georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen  

Contact: info@wijzijnspotlight.nl 

Telefoon: 0182796025 

 

Betreft:  Verzoek omtrent Rapport Hendriks; over georganiseerd sadistisch misbruik 

van minderjarigen  

      

Geachte mevrouw Yesilgöz, 

Spotlight is belangenbehartiger voor en door overlevenden van georganiseerd geweld tegen 

kinderen. We zijn dan ook blij dat de vorige Minister een onderzoek ingesteld heeft naar dit 

fenomeen. Commissie Hendriks zegt het Rapport hierover op 21 december uit te brengen 

en dat dit zo bepaald is door het Ministerie en zij dit niet kunnen veranderen. 

Daarom richten wij ons met deze brief aan U. Ons verzoek is om Rapport Hendriks uit te 

brengen op een moment dat recht doet aan de inzet, tijd en pijn die wij hiervoor geleverd 

hebben. Dat is niet twee dagen voor het kerstreces maar dat is na het kerstreces, dus op 16 

januari of later. Bovendien zijn kerstdagen moeilijke dagen voor de slachtoffers die aan dit 

rapport hebben meegewerkt. Een reden temeer om hen de tijd te gunnen deze dagen door 

te komen en daarna aandacht te kunnen hebben voor dit belangrijke rapport.  

Wij van Spotlight, maar ook Stichting Misbruikt en het Kenniscentrum Transgenerationeel 

Geweld (KTGG) hebben meegewerkt aan dit onderzoek door o.a. te zorgen dat slachtoffers 

in gesprek konden gaan met de Commissie. Het is een kwetsbare positie om geïnterviewd te 

worden en ons verhaal te delen met de Commissie terwijl wij in het algemeen in Nederland 

niet gehoord worden of serieus genomen worden.  
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Uw voorganger, Minister Grapperhaus, heeft ons een aantal toezeggingen gedaan. Deze1 

heb ik als bijlage toegevoegd. De volgende punten uit zijn schriftelijke reactie zijn voor deze 

brief nu van belang: 

- De belangengroeperingen, waaronder het Kenniscentrum Transgenerationeel 
Georganiseerd Geweld en de werkgroep Spotlight, krijgen voorafgaand aan de 
aanbieding van het rapport, integraal inzage in het rapport. 

- De reactie van de belangengroeperingen worden vervolgens integraal in het rapport 
opgenomen. 

- De minister van Justitie en Veiligheid zal het volledige rapport, inclusief de reacties van 
de belangengroeperingen, terstond na ontvangst aan de Tweede Kamer zenden, zonder 
een begeleidende beleidsreactie. 

Met deze nadere afspraken, waarmee ik uitdrukking geef aan het gevoelen van uw Kamer, 

zijn de werkzaamheden van de commissie zorgvuldig geborgd. 

In het eerste punt staat dat we integraal inzage krijgen in het rapport. Hier staat niet 

specifiek het eindrapport. Deelrapporten 1 en 2 betreffen onderzoek over de interviews en 

de Caleidoscoopbrieven die van ons afkomstig zijn. Zowel met de commissie Hendriks als 

vanuit de vorige Minister is aangegeven dat wij zicht mogen hebben op wat Commissie 

Hendriks met onze gegevens doet. Onder deze voorwaarden hebben ingestemd met het 

afnemen van interviews  en Caleidoscoopbrieven ter beschikking gesteld. Nu is het voor ons 

noodzaak om aan het vertrouwen dat de briefschrijvers en de geïnterviewden in ons stellen 

ook gevolg te kunnen geven. Dat betekent dat we de (concept)deelrapporten 1 en 2 alsnog, 

voorafgaand aan publicatie, toegestuurd krijgen met voldoende tijd om erop te kunnen 

reageren.  

In het tweede punt staat dat onze reactie integraal in het rapport wordt opgenomen. Nu 

hebben we het concept-eindrapport ingezien en uitsluitend feitelijke onjuistheden aan 

mogen geven. We hebben ook een samenvatting van onze inhoudelijke reactie gestuurd 

waarvan de Commissie zegt  dat deze niet in het rapport opgenomen wordt. Ons lijkt het 

dat de zorgvuldige borging van de werkzaamheden van de commissie opgevolgd dient te 

worden. Ons verzoek aan u is om de Commissie Hendriks te wijzen op deze gemaakte 

afspraken. Ook willen wij dat er voldoende reactietijd gegeven wordt.  

Wij horen graag van u op welke wijze u aan ons verzoek tegemoet kunt komen.  

 

Met vriendelijke groet, namens het hele Spotlight team, 

Beatrix Verhofstad-Swinkels 

 

 

 

 
1 2021D50043 brief van Grapperhaus; Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 15 
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