
1 

   Pagina 1 van 2 

 

 
 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
  
 
 
 

 

Datum 23 januari 2020 
Onderwerp Onderzoeken seksueel misbruik Jehova's Getuigen en verruiming van 

de aangifteplicht 
 
 
 
Ruim twee jaar geleden luidde de Stichting Reclaimed Voices de noodklok over 
berichten dat binnen de geloofsgemeenschap van de Jehova’s Getuigen sprake 
zou zijn van seksueel misbruik. Het doen van aangifte en het actief naar buiten 
treden over seksueel misbruik zou binnen de gemeenschap van de 
Jehova’s Getuigen worden ontmoedigd.  
 
Uw Kamer en ik hebben die signalen destijds hoog opgenomen. Naast een oproep 
aan slachtoffers om aangifte te doen - hetgeen geleid heeft tot verschillende 
meldingen bij politie en justitie - heb ik er destijds bij het bestuur van de 
Jehova’s Getuigen (hierna: het bestuur) op aangedrongen om zelf een 
onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aantijgingen. Tot mijn teleurstelling 
was het bestuur daar destijds niet toe bereid. Vervolgens heb ik, na overleg met 
uw Kamer, het WODC verzocht twee onderzoeken uit te voeren. In het eerste 
onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre de gebruiken en structuren van de 
gemeenschap invloed hebben op de omgang met vermeend seksueel misbruik en 
de aangiftebereidheid. Het tweede onderzoek legde zich toe op de vraag of de 
verruiming van de aangifteplicht tot de mogelijkheden behoort. Het rapport over 
de verruiming van de aangifteplicht heb ik in november jongstleden aan uw 
Kamer gezonden.1 Vandaag is het rapport over de aangiftebereidheid binnen de 
gemeenschap van Jehova’s Getuigen door het WODC gepubliceerd en dat doe ik u 
hierbij toekomen. 
 
Het rapport naar de aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van de 
Jehova’s Getuigen schetst een uitermate zorgelijk beeld. Uit het onderzoek blijkt 
dat er redenen zijn om aan te nemen dat het doen van aangifte bemoeilijkt wordt 
door het gesloten karakter van de gemeenschap en het risico dat het naar buiten 
treden met zich meebrengt voor het slachtoffer. De problemen in de afhandeling 
van meldingen van seksueel misbruik hebben volgens de respondenten ook 
verband met de gesloten cultuur van de gemeenschap van Jehova’s Getuigen. Uit 
het onderzoek blijkt dat ouderlingen van de gemeenschap sterk gericht zijn op 
het bijeenhouden van de gemeenschap door dader en slachtoffer weer met elkaar 
te laten verzoenen. Het gevolg van de ervaren wijze van omgang met de melding 

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 29279, nr. 553 

 
 

Directoraat-Generaal 
Straffen en Beschermen 
Directie Beschermen, 
Aanpakken en Voorkomen 
Slachtofferbeleid 
  

Turfmarkt 147 
2511 DP  Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/jenv 
  

  

  

Ons kenmerk 
2807387 
  

Bijlagen 
8 
  

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
 
 
 

 



 
 

 

  
 Pagina 2 van 2 

   

 

 
Directoraat-Generaal 
Straffen en Beschermen 
Directie Beschermen, 
Aanpakken en Voorkomen 
Slachtofferbeleid

  
 
Datum 
23 januari 2020 
 

Ons kenmerk 
28073872807387 
 

 
 

is dat deze leidt tot secundaire victimisatie. Slachtoffers voelen zich onvoldoende 
gehoord, genegeerd, gestigmatiseerd en geïsoleerd. 
 
Van elk bestuur van een organisatie, zo ook de gemeenschap van 
Jehova’s Getuigen, waarbinnen signalen van seksueel misbruik in beeld komen, 
verwacht ik dat zij alles in het werk stelt om seksueel misbruik tegen te gaan. Dit 
geldt in het bijzonder waar het kinderen betreft. Het raakt mij als Minister voor 
Rechtsbescherming dan ook dat zoveel kwetsbare slachtoffers het gevoel hadden 
alleen te staan, geen erkenning hebben ervaren, en de weg naar justitie en 
officiële hulpinstanties niet, of pas laat, hebben weten te vinden.  
 
Recent heeft naar aanleiding van het rapport een gesprek op mijn ministerie 
plaatsgevonden met het bestuur. Daarbij is er bij het bestuur op aangedrongen 
om de aanbevelingen uit het rapport actief op te pakken. Het ging dan met name 
om het instellen van een meldpunt binnen de gemeenschap van de 
Jehova’s Getuigen waar slachtoffers van (vermeend) misbruik terecht kunnen.  
 
Tot mijn ongenoegen reageerde het bestuur hier afwijzend op. In plaats van in te 
zetten op het creëren van meer openheid en erkenning voor de positie van 
slachtoffers binnen de gemeenschap, ontkende het de noodzaak daartoe. 
Intussen heeft het bestuur tijd, middelen noch moeite gespaard om publicatie van 
het rapport tegen te houden. In het kort geding dat daartoe gisteren diende bij de 
rechtbank Midden-Nederland is het bestuur evenwel in het ongelijk gesteld. Voor 
de volledige reactie van het bestuur op het rapport verwijs ik u naar de bijlage. 
 
Nu de rapporten openbaar zijn, wil ik in een laatste indringend gesprek het 
bestuur oproepen de aanbevelingen uit de rapporten over te nemen. Verandering 
ingegeven en uitgedragen vanuit de Gemeenschap van de Jehova’s Getuigen zelf 
is immers het meest effectief. Dit staat los van de mogelijkheden die de overheid 
op het gebied van wetgeving en officiële hulpverlening heeft om tegen 
misstanden op te kunnen treden. Ik ga, naar aanleiding van de definitieve 
rapporten en de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, persoonlijk met 
het bestuur in gesprek over de te nemen maatregelen vanuit de gemeenschap 
van Jehova’s Getuigen zelf. 
 
Ik betrek de uitkomsten van het gesprek met het bestuur, dat op korte termijn 
zal plaatsvinden, bij mijn inhoudelijke reactie op de rapporten waarover ik uw 
Kamer spoedig zal informeren. 
 
 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
 
 
 
 
Sander Dekker 
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Date January 23, 2020 
 
Topic Investigate sexual abuse of Jehovah's Witnesses and broaden 
 the obligation to report 
 
More than two years ago, the Reclaimed Voices Foundation sounded the alarm about 
reports that sexual abuse was taking place within the faith community of Jehovah's 
Witnesses. Reporting and actively raising concerns about sexual abuse would be 
discouraged within the community of Jehovah's Witnesses. 
 
Your Chamber and I took those signals high at the time. In addition to a call to victims to 
report - which has led to various reports to the police and the judiciary - I then urged the 
board of the Jehovah's Witnesses (hereinafter: the board) to conduct an independent 
investigation into the allegations. To my disappointment, the board was not prepared to do 
that at the time. Subsequently, after consultation with your Chamber, I asked the WODC to 
conduct two investigations. In the first study, the central question was to what extent the 
customs and structures of the community have an influence on how to deal with alleged 
sexual abuse and willingness to report. The second investigation focused on whether the 
extension of the obligation to declare is possible. I sent the report on the extension of the 
obligation to declare to your House last November.1 Today, the report on willingness to 
report within the community of Jehovah's Witnesses has been published by the WODC and I 
am sending this to you here. 
 
The report on willingness to report within the community of Jehovah's Witnesses paints an 
extremely worrying picture. The investigation shows that there are reasons to believe that 
making a report is hampered by the closed nature of the community and the risk that the 
victim will be released. According to the respondents, the problems in dealing with reports 
of sexual abuse are also related to the closed culture of the community of Jehovah's 
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Witnesses. The research shows that elders of the community are strongly focused on 
keeping the community together by reconciling the perpetrator and the victim. The result of 
the experienced way of handling the report is that this leads to secondary victimization. 
Victims feel insufficiently heard, ignored, stigmatized and isolated. 
 
I expect every board of an organization, including the community of Jehovah's Witnesses, to 
show signs of sexual abuse, to make every effort to prevent sexual abuse. This is especially 
true with regard to children. As Minister for Legal Protection, it strikes me that so many 
vulnerable victims felt that they were on their own, had not experienced recognition, and 
had not, or only recently, found their way to justice and official aid agencies. 
 
Following the report, a discussion has recently taken place at my ministry with the board. In 
addition, the board was urged to actively take up the recommendations from the report. In 
particular, it was about setting up a hotline within the community of Jehovah's Witnesses 
where victims of (alleged) abuse can go. 
 
To my dismay, the board responded negatively to this. Instead of focusing on creating more 
openness and recognition for the position of victims within the community, it denied the 
need for this. In the meantime, the board has spared no time, resources or effort to prevent 
publication of the report. However, in the summary proceedings that were submitted to 
that effect yesterday at the Midden-Nederland District Court, the administration has been 
unsuccessful. For the Board's complete response to the report, I refer you to the appendix. 
Now that the reports are public, I want to call on the board to adopt the recommendations 
from the reports in a last intrusive conversation. After all, change prompted and propagated 
by the Community of Jehovah's Witnesses themselves is the most effective. This is 
independent of the possibilities that the government has in terms of legislation and official 
assistance to be able to take action against abuses. Following the final reports and the 
verdict of the Midden-Nederland court, I will personally discuss the measures to be taken 
from the community of Jehovah's Witnesses themselves. 
 
I include the results of the conversation with the board, which will take place in the short 
term, in my substantive response to the reports about which I will soon inform your House. 
 
De Minister voor Rechtsbescherming,  
 
Sander Dekker  


