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Van onze verslaggever Jaap Stam − 13/12/10, 07:33

GERELATEERD NIEUWS
Politie beveiligt woning verdachte
zedenzaak ‐ 13/12/10
Kinderdagverblijven zouden nooit meer
mogen werken met invalkrachten, om
zedenzaken als die in Amsterdam te
voorkomen. ‐ 13/12/10
Oppas misbruikte mogelijk tientallen
kinderen ‐ 13/12/10
'Verdachte misbruikte mogelijk tussen
30 en 50 kinderen' ‐ 12/12/10
© ANP
VK UPDATE AMSTERDAM - Een invalkracht op twee kinderdagverblijven in
Amsterdam heeft zich mogelijk jarenlang vergrepen aan zeer jonge
kinderen. De 27-jarige Nederlander is vorige week aangehouden. Hij zou
dertig tot vijftig slachtoffers gemaakt hebben, mogelijk meer.

Het gaat om de kinderdagverblijven
Het Hofnarretje in de Pijp en Jenno's
Knuffelparadijs aan de Admiraal de
Ruyterweg in West. De man heeft
zich ook op internet aangeboden als
kinderoppas, onder andere op
Marktplaats. Dat heeft de
Amsterdamse burgemeester
Eberhard van der Laan
zondagavond laat bekendgemaakt.

Overzicht recente Nederlandse ontuchtzaken ‐
12/12/10

LEES HET VOLLEDIG DOSSIER »

EXTRA
MEER OVER Kindermisbruik

© anp

De kinderen, jongens en meisjes,
variëren in leeftijd van 0 tot 4 jaar. Ze zijn misbruikt in de kinderdagverblijven en
op de adressen waar de man zich had aangeboden als oppas. De mate van
misbruik varieert per kind. In zeker één geval gaat het om zeer ernstig seksueel
misbruik.
'Het is een van de ergste berichten die je als ouder kunt krijgen', zei een
aangeslagen Van der Laan.
De man, geboren in de Letse hoofdstad Riga, is in 2004 getrouwd met een
Nederlander en heeft sinds 2008 de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft 'een
bekennende verklaring' afgelegd. Hij wordt al dagen verhoord en wordt iets
opener, aldus hoofdcommissaris Bernard Welten van de Amsterdamse politie.
De man wordt ook verdacht van het vervaardigen en verspreiden van
kinderporno. Ook zijn 37-jarige echtgenoot is aangehouden; die wordt alleen
verdacht van het bezit van kinderporno.
Een 39-jarige medewerker van een kinderdagverblijf is aangehouden wegens
'seksuele handelingen met zichzelf' terwijl hij zat te chatten. Hij wordt niet
verdacht van misbruik.
Het onderzoek naar de zedenzaak, waaraan onder anderen zes officieren van
justitie werken, is in volle gang. 150 rechechercheurs en tientallen specialisten
worden bijgestaan door internetdeskundigen.
Zwaar middel
Om te voorkomen dat veel ouders zich onnodig zorgen maken, is besloten een
foto van de verdachte te publiceren. 'We realiseren ons dat we een zwaar
middel inzetten, maar we vinden dat gezien de ernst van de zaak geoorloofd',
zei hoofdofficier van justitie Herman Bolhaar.
Tientallen ouders zijn zondagochtend door Amsterdamse rechercheurs bezocht
en ingelicht over de zaak. Later op de dag kwamen zij bijeen in het
Amsterdamse hotel The Grand, waar ze werden voorgelicht. Van der Laan was
onder de indruk van de waardigheid waarmee de ouders zich lieten informeren.
Een woordvoerder van de burgemeester kwam tussen twee
voorlichtingsbijeenkomsten korte tijd naar buiten en vroeg de media afstand te
bewaren. Van der Laan riep de media op de crèches met rust te laten.
VS
De zaak kwam aan het rollen na een vondst van Nederlandse kinderporno in de
VS. Op 7 december werd een foto van een kind vertoond in het tv-programma
Opsporing Verzocht wiens identiteit nog tijdens de uitzending kon worden
vastgesteld. Nog dezelfde avond werd de verdachte aangehouden. Onderzocht
wordt of er een internationaal kinderpornonetwerk achter zit.
Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat de verdachte de porno op zijn
computer goed had beveiligd.
De ouders worden ondersteund door familierechercheurs, medewerkers van de
GGD, het Leger des Heils en Slachtofferhulp. 'Elke mogelijke hulp wordt
gemobiliseerd, aldus GGD-directeur Van der Velpen.
Er is een callcenter ingericht voor ongeruste ouders: 020-5593600
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Honderden agenten vallen
woonwagenkamp Eindhoven binnen

Sneeuw zorgt weer voor problemen op de
weg en het spoor

EINDHOVEN - De politie is dinsdagmorgen om 05.00
uur met enkele honderden politieagenten een
woonwagenkamp aan de Castiliëlaan in Eindhoven ...

VK UPDATE DEN HAAG - Het verkeer in de regio's
Den Haag en Rotterdam heeft dinsdagmorgen veel last
van de sneeuw.

20/12/10 16:50

21/12/10 03:03

Kabinet negeert senaat, btw‐verhoging gaat Overvaller wordt steeds jonger
door
AMSTERDAM De overvaller anno 2010 is jonger,
impulsiever en gewelddadiger dan die van vijf jaar
geleden. Dat blijkt uit een rondje dat de ...

AMSTERDAM - Het kabinet zal de btw-motie van de
Eerste Kamer niet uitvoeren en houdt vast aan de
verhoging van de btw op theater- en concertkaartjes.
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Wild zwijn duikt onverwacht op in Flevoland Harde verwijten VVD aan kabinet over btw
‐ en moet dus dood
DEN HAAG - De Eerste-Kamerfractie van
regeringspartij de VVD maakt partijgenoten premier
Mark Rutte en staatssecretaris Frans Weekers van ...

AMSTERDAM - Mysterie in de Oostvaardersplassen: in
dat afgeschermde natuurgebied in Flevoland is voor het
eerst een wild zwijn opgedoken. ...
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20/12/10 13:24

'Afschieten damherten in duinen
noodzakelijk'

PvdA wil geen EU‐miljarden voor
Wit‐Rusland

HAARLEM - Het afschieten van damherten is
noodzakelijk. Dat staat in het faunabeheersplan
damherten van de provincies Noord- en Zuid -Holland
dat ...

DEN HAAG - De PvdA wil niet dat de Europese Unie miljarden euro's aan
steun gaat verstrekken aan Wit-Rusland nu in dat land de verkiezingen dit ...
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Celstraffen geëist wegens omkoping
ambtenaren

15 jaar cel en tbs voor doodslag in Lierop
DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag de 46-jarige
J.W. uit Mierlo veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het ...

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft maandag
celstraffen geëist tegen twee ex-directeuren van wegenbouwer Janssen de
Jong ...
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