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BINNENLAND

de dat bijna een derde van
de vondelingen niet uit Ne-
derland komt.

Kindjes die in Nederland
worden gevonden, krijgen
een tijdelijke voogd toege-
wezen door de Raad van de
Kinderbescherming. Ook

geen uitspraken over de re-
latie tussen het kereltje en
de vrouw die hem zondag
achterliet op het station. Zij
werd gistermiddag gearres-
teerd en verhoord.

In 2008 werd voor het
laatst een kind ouder dan
één jaar zonder begeleiding
gevonden. Dat was in de
trein richting Haarlem.
Toen werd een negenjarig
mannetje achtergelaten
door zijn moeder en een on-

In dertig jaar vijftig kinderen achtergelaten

bekende man. Uit politieon-
derzoek bleek een week
daarna dat de vrouw haar
zoon Leonardo onder
dwang van de man had ach-
tergelaten in de trein. Het
kereltje is uiteindelijk weer
bij zijn moeder in Italië gaan
wonen.

Het komt geregeld voor
dat buitenlanders afreizen
naar Nederland om daar
hun kindje te vondeling te
leggen. Het NIDAA becijfer-

als zij uit het
buitenland ko-
men. Voor een
periode van
maximaal drie
maanden ver-

blijven zij dan in een speci-
aal opvanggezin. Na die pe-
riode wordt gekeken wat de
meest verstandige stap is.
Als kinderen uit het buiten-
land komen, wordt contact
gezocht met lokale autori-
teiten.

door Eva Gabeler

AMSTERDAM • De zaak
van het alleen aange-
troffen jongetje op
Amsterdam Centraal is
zeer zeldzaam. In de
afgelopen 30 jaar wer-
den slechts zes kinde-
ren te vondeling gelegd
die, zoals hij, ouder
waren dan een jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het
Nederlands Instituut voor
de Documentatie van Ano-
niem Afstanddoen (NIDAA).
Het onderzoekscentrum
telde in die periode in totaal
50 kinderen die alleen wer-
den achtergelaten. Het
overgrote deel van hen was
een baby op het moment dat
zij te vondeling werden ge-
legd.

De leeftijd van het kindje
is belangrijk, aldus NIDAA-
voorzitter Kerstin van Tig-
gelen. ,,Hoe ouder het kind
is, hoe hechter de band met
de ouders. Daarmee groeit
de kans dat de moeder zich-
zelf vrijwillig meldt bij de
politie. Niet om alsnog voor
het kind te zorgen. Maar wel
om het medisch dossier aan
te vullen. Bovendien willen
veel vondelingen meer we-
ten over hun geschiedenis
als ze eenmaal wat ouder
zijn. Dan helpt het als meer
bekend is over de oorspron-
kelijke familie.”

Over de identiteit van het
jongetje dat zondag werd ge-
vonden is nog veel onduide-
lijk. Hij lijkt uit het buiten-
land te komen en de politie
schat hem rond de vier of
vijf jaar oud. De politie doet

Overgrote deel
is nog baby

Vondeling komt vaak
uit het buitenland

DEN BOSCH • Wegens
betrokkenheid bij de
productie van syntheti-
sche drugs en deelname
aan een criminele orga-
nisatie is tegen een
Tilburgse captain van
motorclub No Surren-
der vier jaar cel geëist. 
De 38-jarige Tilburger
Corin D. stond gisteren
terecht samen met drie
andere drugsverdach-
ten. Tegen de hoofdver-
dachte Tilburger Frank
W. (45) werd acht jaar
celstraf geëist.
Op basis van gesprek-
ken die de politie afluis-
terde in een beruchte
ontmoetingsplaats voor
criminelen in Best,
werden de verdachten
in verband gebracht
met drugslabs in Rot-
terdam, Moergestel en
Oud Turnhout (België).
Het lab in Moergestel
was gevestigd in een
pand van een vijfde
verdachte die eerder
dit jaar werd vermoord.

Eis: vier jaar
voor captain 
No Surrender

DEN HAAG • De Belas-
tingdienst zal geen
rente heffen over erfbe-
lasting die te laat wordt
opgelegd door proble-
men bij de fiscus. Het
gaat over aanslagen bij
aangiften van erfenis-
sen vanaf 1 januari 2017.
De regeling geldt zolang
als nodig is, maakte
staatssecretaris Menno
Snel (Financiën) giste-
ren bekend. Hij wil niet
dat nabestaanden de
dupe worden van de
vertraging bij de invoe-
ring van een nieuw
automatiseringssys-
teem voor de schenk-
en erfbelastingen. 
Door de vertraging
zullen veel aanslagen
later dan normaal wor-
den opgelegd. 

Boeterente
erfbelasting
van tafel

door Sophie Kluivers

ROTTERDAM • De politie
Rotterdam heeft een
52-jarige tantramasseur
uit die stad aangehou-
den. Edwin M. wordt
verdacht van ontucht.
Aanleiding voor de aan-
houding is een aangifte
van eind oktober van
seksueel misbruik tegen
de man.

Tantra is een traditie
binnen het hindoeïsme en
het boeddhisme die in het
Westen wordt geassoci-
eerd met seksualiteit. In
Nederland zijn zo’n twee-
honderd tantramasseurs
actief, onder wie negentig
mannen. Masseur Helene

Baayen: „Er is geen enke-
le vorm van toezicht en
bijna niemand werkt met
een vergunning.”

Baayen richtte een
kleine twee maanden
geleden samen met rela-
tiecoach Caroline Frans-

sen het Meldpunt Tantra-
misbruik op om ’inzicht
te krijgen in de omvang,
aard en ernst van het
misbruik dat plaatsvindt
onder de vlag van tantra’.
De afgelopen twee maan-
den kwamen er 67 mel-

dingen binnen over 42
mannen. Tien meldingen
gingen over de aangehou-
den masseur.

Franssen: „Jan en alle-
man kan een bordje ’mas-
sages’ aan de deur hangen
en een website beginnen.

Maar als er
aanraking
van de
geslachts-
delen bij
komt kij-

ken, ben je gewoon een
sekswerker. Daar heb je
een vergunning voor
nodig. Ook een vrouw die
een tantramassage boekt,
stemt niet toe met ver-
krachting.”

Hoewel M. zichzelf

eerder op zijn website
aanprees als tantramas-
seur verwijderde hij die
term later. Wel zou hij
helpen bij ’spirituele
groei’, ’zelfrealisatie en
balans’. Voor een ’intuïtie-
ve healing massage’ van
anderhalf uur rekende M.
150 euro.

Een woordvoerder van
het Openbaar Ministerie
zegt dat drie eerdere
meldingen bij de politie
over M. niet tot een ver-
volging leidden, maar dat
elke melding serieus
wordt genomen.

M. is gisteren verhoord
door de politie. Het OM
beslist later deze week of
hij wordt voorgeleid. 

TANTRAMASSEUR VAST NA AANGIFTE ONTUCHT

Bij het Meldpunt Tantramisbruik kwamen 67 meldingen binnen
over 42 mannen. 

’Dan ben je gewoon
een sekswerker’

Op camerabeelden is te zien
hoe het jochie verloren op
het station staat. De vrouw
op de foto heeft niets met
het verhaal te maken.
FOTO POLITIE


