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 V  OORWOORD  VAN  HET  BESTUUR 

 Het  jaar  2020  was  een  bijzonder  jaar  dat  gedomineerd  werd  door  de  coronacrisis.  Voor 
 Reclaimed  Voices  kan  hier  nog  aan  toegevoegd  worden  dat  het  jaar  bijzonder  star�e  met  een 
 kort  geding  rond  de  publica�e  van  het  onderzoeksrapport  Seksueel  misbruik  en 
 aangi�ebereidheid  binnen  de  gemeenschap  van  Jehovah’s  Getuigen  .  De  rechter  verklaarde 
 bezwaren  van  de  Christelijke  Gemeente  van  Jehovah’s  Getuigen  ongegrond  en  het  rapport 
 werd  vrijgegeven.  Deze  ac�e  van  de  zijde  van  Jehovah’s  Getuigen  beloofde  weinig  goeds  wat 
 betre�  de  bereidheid  de  aanbevelingen  uit  het  rapport  op  te  volgen.  Ze  nam  geen  genoegen 
 met  de  uitspraak  van  de  rechter  en  ging  in  hoger  beroep.  Op  4  augustus  volgde  de  uitspraak. 
 De  rechter  was  van  mening  dat  er  geen  spoedeisend  belang  meer  was  bij  de  vorderingen  van 
 Jehovah’s  Getuigen.  Het  rapport  was  immers  al  gepubliceerd.  Verdere  eis  was  dat  de  minister 
 van  Rechtsbescherming  een  brief  aan  de  Tweede  Kamer  zou  sturen  met  rec�ficerende 
 mededelingen  betreffende  het  onderzoeksrapport.  Ook  deze  werd  afgewezen  omdat  het  in 
 strijd  is  met  de  parlementaire  immuniteit.  De  Christelijke  Gemeente  van  Jehovah’s  Getuigen 
 hee�  hierna  bij  verschillende  betrokken  instan�es  een  Wob-verzoek  gedaan  om  informa�e  te 
 verzamelen, vermoedelijk met als doel een bodemprocedure te starten. 

 Ondertussen  liep  er  ook  een  rechtszaak  tegen  het  Openbaar  Ministerie.  Dit  was  naar 
 aanleiding  van  invallen  in  november  2018  op  het  bijkantoor,  enkele  koninkrijkszalen  en 
 woningen  van  ouderlingen,  waarbij  het  OM  had  gezocht  om  informa�e  met  betrekking  tot 
 gevallen  van  seksueel  misbruik  waarover  aangi�e  was  gedaan.  In  de  uitspraak  van  deze  zaak, 
 op  8  mei,  besliste  de  rechter  dat  ouderlingen  van  Jehovah’s  Getuigen  geen  recht  hebben  op 
 het  verschoningsrecht  van  de  geestelijke  in  zaken  die  te  maken  hebben  met  hun  rechterlijke 
 comités.  Zij  zijn  dan  niet  in  een  func�e  van  geestelijk  verzorger  zoals  bedoeld  in  de  wet  rond 
 het  verschoningsrecht.  Een  belangrijke  uitspraak!  Ook  hier  is  de  Christelijke  Gemeente  van 
 Jehovah’s  Getuigen  in  hoger  beroep  gegaan.  Het  werd  daarmee  een  jaar  met  juridische 
 gevechten,  gestart  van  de  zijde  van  Jehovah’s  Getuigen.  Zowel  de  coronacrisis  als  de 
 rechtszaken vormden hiermee een uitdaging voor het bestuur van Reclaimed Voices. 

 - Frank Hui�ng, Aswin Suierveld en Raymond Hintjes 

 A  CTIVITEITEN 



 In  2020  hee�  Reclaimed  Voices  de  volgende  ac�viteiten  ondernomen  om  aan  haar 
 doelstellingen te voldoen: 

 Contact via ‘Jouwverhaal’ 

 Via  het  mailadres  van  ‘jouwverhaal’  komen  nog  sporadisch  verhalen  binnen  van  slachtoffers 
 van  seksueel  misbruik  binnen  de  gemeenschap  van  Jehovah’s  Getuigen,  of  van  mensen  die 
 een  misbruikervaring  hebben  meegemaakt  in  een  andere  (gesloten)  religieuze  gemeenschap. 
 Soms wordt dan om advies gevraagd over hoe zij zelf anderen kunnen helpen. 

 Overleg met ministerie JenV 

 Reclaimed  Voices  werd  uitgenodigd  voor  een  gesprek  met  de  minister  van 
 rechtsbescherming.  Op  2  maart  konden  we  met  minister  Dekker  en  medewerkers  van  het 
 ministerie  van  Jus��e  en  Veiligheid  onze  kijk  delen  op  de  ontwikkelingen  rond  seksueel 
 misbruik  bij  Jehovah’s  Getuigen  en  de  wijze  waarop  de  organisa�e  op  het  onderzoeksrapport 
 had gereageerd. 

 Later  in  het  jaar  besloot  minister  Dekker  als  onderdeel  van  de  aanbevelingen  van  het 
 UU-rapport  aan  Reclaimed  Voices  een  subsidie  toe  te  kennen.  Deze  subsidie  wordt  gebruikt 
 voor  het  ontwikkelen  van  workshops  en  een  brochure  die  ingezet  kunnen  worden  om  het 
 maatschappelijk  middenveld  te  informeren  en  toe  te  rusten  om  adequaat  hulp  te  verlenen 
 aan slachtoffers van misbruik binnen gesloten religieuze groeperingen. 

 In  augustus  was  de  voorzi�er  van  Reclaimed  Voices,  tezamen  met  minister  Dekker  en  een 
 slachtoffer  van  misbruik,  te  gast  bij  het  programma  Op1.  Aanleiding  was  de  brief  die  de 
 minister  van  Rechtsbescherming  aan  de  Tweede  Kamer  had  geschreven  waarin  hij 
 bekendmaakte  welke  vervolgstappen  hij  wilde  nemen  naar  aanleiding  van  het 
 onderzoeksrapport. 

 Overleg met Slachtofferhulp NL 

 Eén  van  de  vervolgstappen  is  een  uitbreiding  van  het  meldpunt  VerbreekdeS�lte,  onderdeel 
 van  Slachtofferhulp  NL.  Reclaimed  Voices  hee�  meerdere  overleggen  gehad  met 
 medewerkers  van  Slachtofferhulp  NL  om  deze  website  beter  af  te  stemmen  op  de  doelgroep, 
 alsook het toerusten van medewerkers. 

 Wob-verzoeken 

 In  het  voorjaar  werden  wij  benaderd  door  het  WODC  om  onze  zienswijze  te  geven  op  een 
 Wob-verzoek  waarin  verzocht  werd  om  openbaarmaking  van  alle  corresponden�e  en 
 onderzoeksgegevens  met  betrekking  tot  het  onderzoek  Seksueel  misbruik  en 
 aangi�ebereidheid  binnen  de  gemeenschap  van  Jehovah’s  Getuigen.  Reclaimed  Voices  hee� 



 haar  zorgen  geuit  over  dit  verzoek  aangezien  het  onder  meer  gaat  om  gegevens  van 
 slachtoffers  van  misbruik  die  in  goed  vertrouwen  zijn  gedeeld.  De  beslissing  op  het 
 Wob-verzoek  is  op  de  website  van  de  overheid  gepubliceerd.  Daaruit  blijkt  dat  de  belangen 
 van  misbruikslachtoffers  zorgvuldig  zijn  meegenomen.  Ons  vermoeden  bestaat  dat  dit 
 Wob-verzoek a�oms�g is van de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen. 

 Het creëren van bewustwording in de maatschappij 

 Er  zijn  gedurende  het  jaar  ar�kelen  en  blogs  geschreven,  op  de  website  geplaatst  en  via 
 social  media  gedeeld.  Deze  zijn  bedoeld  om  meer  bewustzijn  te  creëren  rond  het  probleem 
 van seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen. 

 Ook  dit  jaar  was  er  contact  met  journalisten,  zowel  van  regionale  als  landelijke  dagbladen, 
 alsook  van  RTLNieuws.  Dit  jaar  was  dit  voornamelijk  naar  aanleiding  van  de  publica�e  van 
 het UU-rapport, rechtszaken en brieven van minister Dekker aan de Kamer. 

 Het  kort  geding  ter  voorkoming  van  het  openbaar  maken  van  het  UU-rapport,  in  januari,  was 
 een  katalysator  voor  veel  media-aandacht.  Alle  landelijke  nieuwsbladen  en  veel  tv-sta�ons 
 hebben  hier  aandacht  aan  besteed.  Alle  bestuursleden  van  Reclaimed  Voices  hebben  met 
 journalisten  gesproken  en  zijn  geciteerd  in  verschillende  mediabronnen.  Daarnaast  is  Frank 
 Hui�ng te gast geweest in Nieuwsuur. 

 De  Christelijke  Gemeente  van  Jehovah’s  Getuigen  had  een  ‘Opinion’  op  het  UU-rapport  laten 
 schrijven  door  ingehuurde  experts  op  het  gebied  van  religie.  Reclaimed  Voices  hee�  op  haar 
 website een inhoudelijke reac�e hierop gepubliceerd. 

 V  ISIE  VAN  HET  BESTUUR  OP  DE  NABIJE  TOEKOMST 

 Er  loopt  nog  contact  met  Slachtofferhulp  Nederland  met  betrekking  tot  de  website  ‘Verbreek 
 de  S�lte’.  Vanuit  ondersteuning  van  de  subsidie  werkt  Reclaimed  Voices  aan  een  brochure  ter 
 ondersteuning  van  hulpverleners  bij  het  verlenen  van  zorg  aan  slachtoffers  van  seksueel 
 misbruik  in  een  gesloten  religieuze  gemeenschap.  Op  de  achtergrond  spelen  verder  de 
 Wob-verzoeken  van  de  Christelijke  Gemeente  van  Jehovah’s  Getuigen  met  mogelijke 
 voorbereidingen  op  juridische  stappen.  Tegelijker�jd  is  er  de  coronacrisis  die  bepaalde 
 ac�viteiten  beperkt  dan  wel  belemmert.  In  het  jaar  2021  zal  Reclaimed  Voices  a�ankelijk 
 van de ontwikkelingen bekijken wat zij verder gaat doen. 


