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Geliefde broeders,

1. Deze brief vervangt de brief van I augustus 2016 aan alle lichamen van ouderlingen over het besch-

ermen van minderjarigen tegen misbruik en is toegevoegd aan de lijst van policybrieven in de Index van brieven

aan Lichamen van Ouderlingen (S-22). Lees alsjeblieft de hele brief en let goed op de bijgewerkte richtlijnen in
de alinea's 3,7 , 13 en 14. Werk ook jullie handboek bij, zoals in alinea 26 wordt aangegeven. Hoewel in de nu

volgende informatie wordt gesproken over een mannelijke beschuldigde en een wouwelijk slachtoffer, is het van

toepassing ongeacht het geslacht van de beschuldigde of van het slachtoffer. Op dezelfcle manier is informatie

voor ouders en gezinshoofden ook bedoeld voor voogden.

2. Kindermisbruik omvat het seksueel of lichamelijk misbruiken van een minderjarige. Het kan ook gaan

om exfreme verwaaúozing van een minderjarige door een ouder. Sel<sueel kindermisbruik is een perversiteit en

omvat over het algemeen geslachtsgemeenschap met een minde{arige; orale of anale seks met een minderjarige;

het strelen van de geslachtsorganen, borsten of billen van een minderjarige; het beglwen van een minderjarige
(voyeurisme); exhibitionisme tegenover een minde{arige of een minde{arige aatuetten tot seksuele handelingen.

Afhankelijk van de omstandigheden kan het ook betrokkenheid bij kinderporno of sexting met een minderjarige

omvatten. Sexting is het elektronisch versturen van seksueel expliciete berichten of foto's.

3. Van Bijbels standpunt uit bezien, is seksueel kindermisbruik een grove zonde (Deut. 23:17,18; Gal.

5:19-21; ks10 5:10; w97 ll2 29; g93 8/10 10, vtn.). Jehovah's Getuigen hebben een afschuw van seksueel kin-
dermisbruik (Rom. l2:9). Daarom zal de gemeente iemand die zulke weeninwekkende dingen doet niet besch-

errnen tegen de gevolgen vanzljnemstige zonde. De stappen die de gemeente ondemeemt om een beschuldiging

van seksueel kindermisbruik te behandelen, zljnntet bedoeld als vervanging voor de behandeling van de kwestie

door wereldlijke autoriteiten (Rom. 13:14). Daarom moeten het slachtoffer, de ouders of wie dan ook die bij de

ouderlingen een beschuldiging meldt, er duidelijk over worden geinformeerd dat ze het recht hebben aangifte te

doen bij de wereldlijke autoriteiten. Ouderlingen mogen iemand die dat wil doen niet bekritiseren (Gal. 6:5).

911lt7-o Confesión Religiosa lnscrita
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4. Volgens de Bijbel zijn de ouders verantwoordelijk voor het onderwijzen en beschermen van hun
kinderen (Ef. 6:4). Als geestelijke herders kunnen ouderlingen ouders helpen bij het dragen van deze Bijbelse

verantwoordelijktreid. Onze publicaties en website bevatten veel nuttige informatie om ouders te helpen (w10

llll 13;w08 lll0 2l; g 10107 3-lI; lr 170, 17l; g99 814 8-ll; g97 814 14;w96 lll2 13,14ll8, 19;fy 61,62

fl24-26; g93 8ll0 5-13; g85 8/5 3-10).

5. Juridische overwegingen: Kindermisbruik is een misdaad. In sommige rechtsgebieden zijn personen

die van een beschuldiging van kindermisbruik hebben gehoord, wettelijk verplicht dit bij de wereldlijke auto-

riteiten te melden (Rom. l3:1-4).

6. Om er zeker van te zijn dat de ouderlingen in overeenstemming met de wetgeving voor het melden

van kindermisbruik handelen, moeten twee ouderlingen onmiddellijk de Juridische Afdeling op het bijkantoor
bellen voor juridisch advies zodra een beschuldiging van kindermisbruik aan de ouderlingen bekend wordt. Bel

ook als beide personen die erbij betrokken zijn minderjarig zljn. De ouderlingen mogen niet aan het vermeende

slachtoffer, aan de beschuldigde of iemand anders wagen om namens hen de Juridische Afdeling te bellen. De

ouderlingen moeten ook in de volgende situaties de Juridische Af<leling bellen:

o Het vermeende misbruik heeft zich vele jaren geleden voorgedaan.
o Het vermeende misbruik is gebaseerd op het getuigenis van slechts één getuige.
o Het vermeende misbruik is vermoedelijk een verdrongen herinnering.
o De vermeende dader of het vermeende slachtoffer is inmiddels overleden.
o Iemand heeft vermoedelijk al bij de wereldlijke autoriteiten aangifte gedaan van het ver-

meende misbruik.
o De vermeende dader of het vermeende slachtoffer is geen deel van jullie gemeente.

o De vermeende dader is geen Getuige, maar gaatwel om met de gemeente.

o Het vermeende misbruik heeft al vóór de doop van de vermeende dader of het vermeende

slachtoffer plaatsgevonden.
o Het vermeende slachtoffer is nu volwassen.
o Het vermeende misbruik heeft in het verleden plaatsgevonden, en het is onzeker of de oud-

erlingen van jullie gemeente ooit de Juridische Afdeling hebben gebeld voor verdere in-
structies.

7. De Juridische Aftleling zal juridisch advies geven op basis van de feiten en de geldende wetgeving.

Als iemand die beschuldigd wordt van kindermisbruik verbonden is met jullie gemeente, dan moeten de twee

ouderlingen die de Juridische Afdeling bellen, de geboortedatum en indien van toepassing de doopdatum van

deze persoon geven. Na het gesprek met de Jwidische Afdeling zullen de ouderlingen met de Dienstafdeling op

het bijkantoor worden doorverbonden.

8. Als een gedetineerde, gedoopt of ongedoopt, die beschuldigd wordt van kindermisbruik nu contact

heeft met een gemeente, dan moeten twee ouderlingen onmiddellijk de Jwidische Afdeling bellen. Dit geldt ook

ats hij vergaderingen in de gevangenis bijwoont. ln sommige gevallen is het ouderlingen misschien niet
toegestaan informatie in te winnen over het vergrijp waaruoor iemand in de gevangenis zit. Maar als de oud-
erlingen te weten komen dat het vermeende vergrijp met kindermisbruik te maken heeft, moeten ze onmiddelliik
de Juridische Afcleling bellen.

9. Als de ouderlingen te weten komen dat een volwassene in de gemeente betrokken is geweest bij
kinderpomo, dan moeten twee ouderlingen onmiddellijk met de Juridische Afcleling bellen. Ook als de oud-

erlingen te weten komen dat een volwassene of minderjarige in de gemeente aan sexting doet met een minder-
jange,moeten ze onmiddellijk de Juridische Afdeling bellen. De Juridische Afdeling hoeft niet gebeld te worden
als het gaat om volwassenen die onderlingaan sexting doen.
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10. Gemeentelijke overwegingen: Wanneer vanuit het oogpunt van de gemeente over seksueel kinder-
misbruik wordt gesproken, spreken we niet over een situatie waarbij een bijna volwassen minde{arige gewillig
seks heeft met een volwassene die een paar jaar ouder is. Ook hebben we het over het algemeen niet over situ-
aties waar alleen minde{arigen brj betrokken zljn (zie alinea 24,25). We hebben het over een volwassene die
schuldig is aan seksueel misbruik van een jong kind, of een volwassene die schuldig is aan seksuele handelingen
met een bijna volwassen minderjarige die daar niet gewillig aan meewerkte.

11. Geestelijke hulp aan slachtoffers: Blijf als ouderlingen voortdurend geestelijke herderlijke zorg
bieden, waarbij het vooral belangrijk is de slachtoffers van seksueel kindermisbruik en hun familieleden em-
pathie en medegevoel te tonen (Jes. 32:1, 2). Nuttige suggesties en richtlijnenzljnte vinden in het handboek voor
ouderlingen (:2I-28). Ouderlingen moeten dit materiaal zorgvuldig doornemen als ze slachtoffers van seksueel

kindermisbruik helpen. Tijdens herderlijke gesprekken met een minderjarig slachtoffer van kindermisbruik mag

een ouderling nooit alleen zrjn met de minde{ari ge maar moet er altijd een andere ouderling of een ander vol-
wassen lid van de gemeente blj zljn, bij voorkeur de ouder(s) van de minde{arige (Deut. 6:6,7;8f.6:4). Als het
niet mogelijk is dat een ouder erbij is (bijvoorbeeld omdat de ouder de beschuldigde is), dan moet een ander vol-
wassen lid van de gemeente die een vertrouwenspersoon van het slachtoffer is erbij aanwezig zijn. Naast de

geestelijke herderlijke zorg van de ouderlingen, kan het slachtoffer of haar familie behoefte hebben aan andere

hulp. Zo zou het slachtoffer of haar familie kunnen besluiten de hulp in te roepen van een deskundige in de
geestelijke gezondheidszorg. Dit is een beslissing die iemand zelfmoet maken.

12. Als een ouderling benaderd wordt door een volwassene die bezorgd of van streek is door herinner-
ingen in verband met kindermisbruik in het verleden, moet hij die persoon bemoedigen (1 Thess. 5:14). Oud-
erlingen moeten meelevend, geduldig en aanmoedigend reageren als iemand ze benadert over zulke herinner-
ingen. Een ouderling mag nooit alleen zljnmet een zuster, of haar enige vertrouweling worden als hij geen naaste

familie is.

13. Beschuldigingen onderzoeken: De ouderlingen zouden van een beschuldiging van seksueel kinder-
misbruik kunnen horen van het slachtoffer zelf,van de ouders of van een befouwbare verffouwenspersoon van
het slachtoffer (zie alinea 3). Als de beschuldigde een lid van de gemeente is, zal het lichaam van ouderlingen,
nadat het hulp heeft ontvangen van het bijkantoor, twee ouderlingen aanwijzen die een Bijbels onderzoek zullen
doen. Deze ouderlingen moeten zorgvuldig Bijbelse procedures volgen en ook de op de Bijbel gebaseerde richt-
lijnen in deze brief en het handboek voor ouderlingen, in het bijzonder hoofdstuk 5. In de loop van het onderzoek
en het rechterlijk comité is het geen vereiste dat een slachtoffer van seksueel kindermisbruik de beschuldigrng in
bijzijn van de vermeende dader doet. Over het algemeen zouden de ouderlingen de nodige informatie van de

ouders moeten kunnen krijgen. Bovendien hebben de ouderlingen misschien al voldoende bewijzen om het
kwaaddoen van de vermeende misbruiker vast te kunnen stellen (l<sl0 5:37-39). In het uitzonderlijke geval dat de

twee ouderlingen van mening zijn dat het noodzakelijk is om met een minde{arig slachtoffer van seksueel kin-
dermisbruik te praten, moeten de ouderlingen eerst contact opnemen met de Dienstafdeling.

14. Rechterlijk comité: Als het lichaam van ouderlingen tot de conclusie komt dat er voldoende Bijbels
bewijs is om op grond van seksueel kindermisbruik een rechterlijk comité te vormen, dan moet de coördinator
van het lichaam van ouderlingen eerst contact opnemen met de kringopziener (ksl} 5:37; 6:1,2). De krin-
gopziener zal een ervaren ouderling als voorzitter van het rechterlijk comité en zo nodig van het beroepscomité
aanwijzen. Als het kwaaddoen is vastgesteld en de kwaaddoener geen berouw heeft, dan moet hij worden
uitgesloten (l<sl0 7:26). Als de hwaaddoener wel berouw heeft en wordt terechtgewezen, moet de terechtwljzing
aan de gemeente worden bekendgemaakt (l$10 7:20,21). Deze bekendmaking dient ter bescherming van de ge-

meente. Voor slachtoffers van seksueel kindermisbruik zaI er geen rechterlijk comité worden gevormd. Maar als

het lichaam van ouderlingen van mening is dat er toch gemeentelijke aandacht nodig is voor een minde{arige die
een bepaalde mate van volwassenheid vertoont en die gewillig meewerkfe aan het kwaaddoen, dan moeten twee
ouderlingen voordat er verdere actie ondemomen wordt eerst de Dienstafdeling bellen.
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15. Herstelcomité: Als iemand die voor seksueel kindermisbruik is uitgesloten een verzoek tot herstel
doet, moet de coördinator van het lichaam van ouderlingen contact opnemen met zijn kringopziener en de

namen doorgeven van degenen die in het oorspronkelijke comité hebben gediend. De kringopziener zal eert

ervaren ouderling als vootzitter van het herstelcomité aanwijzen. Als er tot herstel besloten wordt, moeten twee

ouderlingen onmiddellij de Dienstaftleling bellen. Dit moet gedaan worden voordat het herstel aan de gemeente

wordt bekendgemaald (l<s I 0 I I : 1-6, 1 1-1 5).

16. Als iemand die voor seksueel kindermisbruik is uitgesloten naar een andere gemeente is verhuisd
en daar een verzoek tot herstel doet, moet de coördinator van het lichaam van ouderlingen van de nieuwe
gemeente contact opnemen met zijn kringopziener. De kringopziener van de nieuwe gemeente zaI een ervaren

ouderling als voorzitter van het herstelcomité in de nieuwe gemeente aanwijzen. Als dat comité een aanbeveling

tot herstel van de betreffende persoon doet, moeten zij contact opnemen met de coördinator van het lichaam van
ouderlingen van de oorspronkelijke gemeente. Hij zal vervolgens contact opnemen met zijn kringopziener
en hem de namen doorgeven van degenen die in het oorspronkelijke comité hebben gediend. Deze krin-
gopziener zal een ervaren ouderling als voorzitter van het herstelcomité in de oorspronkelijke gemeente

aanwijzen. Als dat comité met het herstel instemt, dan moeten van beide gemeenten twee ouderlingen onmid-
dellijk de Dienstafcleling bellen . Deze telefoongesprekken moeten worden gevoerd voordat het herstel in beide
gemeenten wordt bekendgem z.øil<t (ks I 0 I 1 : 7- 1 0, I 3).

17. RestrictÍes: De ouderlingen moeten zich zorgvuldig houden aan alle instructies die de Dienstafdeling
geeft om stappen te ondernemen om minde{arigen te bescheÍTnen tegen iemand die zich schuldig heeft gemaakt

aan seksueel kindermisbruik. De Dienstafdelrngzal bijvoorbeeld instructies geven als (1) een rechterlijk comité
besluit dat iemand die schuldig is aan seksueel kindermisbruik berouw heeft en in de gemeente mag blijven, (2)

iemand die voor seksueel kindermisbruik is uitgesloten wordt hersteld, (3) een ongedoopte verkondiger of
een gedoopt lid van de gemeente die de beschuldiging van seksueel kindermisbruik ontkent door de wereld-
lijke autoriteiten wordt veroordeeld, of (4) iemand die door de gemeenschap of de gemeente als kindermis-
bruiker wordt bezien een verkondiger of gedoopt lid van de gemeente wordt.

18. In zulke gevallen zal de Dienstafdeling de ouderlingen onder andere instructies geven over de re-
stricties die worden opgelegd ten aanzien van iemands activiteiten binnen de gemeente, zljn deelname aan

de velddienst en zijn contact met minderjarigen. De ouderlingen zullen de instructie krijgen de betreffende
persoon te waarschuwen dat hij nooit met een minderjarige alleen moet zijn, geen vriendschappen met
minderjarigen aan moet gaan, geen affectie voor minderjarigen moet tonen, enzovoorts. De Dienstafdeling
zal de ouderlingen de instructie geven om in hun gemeente gezinshoofden met minderjarige kinderen te
laten weten dat het nodig is de omgang van hun kinderen met de betreffende persoon in de gaten te houden.

De ouderlingen zullen dit alleen doen als de Dienstafdeling ze dat vraagt. Als het lichaam van ouderlingen
vragen heeft over een oude zaak, moeten twee ouderlingen aangewezen worden om de Dienstafdeling te bel-
len voor instructies. De coördinator van het lichaam van ouderlingen moet ervoor zorgeî dat pas aangestelde

ouderlingen en ouderlingen die naar de gemeente verhuizen, op de hoogte worden gebracht van de instruc-
ties van de Dienstafdeling in verband met zulke personen.

19. Iemand die zich schuldig heeft gemaaktaan seksueel kindermisbrulkzal vele jaren niet in aan-

merking komen voor enig voorrecht in de gemeente, misschien wel nooit, met inbegrip van kleine voorrech-
ten. Ouderlingen moeten in gedachten houden wat is vermeld in het artikel 'Laten wij een afschuw hebben

van wat goddeloos is'in De Wachttorenvan l januari 1997,bladz1jde29, alinea 1: 'flemand] die tot de

zonde van seksueel kindermisbruik vervalt, geeft blijk van een onnatuurlijke vleselijke zwakheid. De ervar-
ing heeft getoond dat zo'n volwassene heel goed meer kinderen kan aanranden. Het is waar, niet iedere kin-
dermisbruiker herhaalt de zonde, maar vele doen dit wel. En de gemeente kan geen harten lezen om te weten
te komen wie wel en wie niet opnieuw kinderen zou kunnen aanranden (Jeremia l1:9). Daarom is de raad

van Paulus aan Timotheüs des te krachtiger van toepassing in het geval van gedoopte volwassenen die

kinderen hebben aangerand: "Leg nooit iemand haastig de handen op; heb ook geen deel aan de zonden van
anderen" (1 Timotheis 5:22).' Het lichaam van ouderlingen zal daarom twee broeders aanwijzen om de
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Dienstafdeling te bellen als zlj van meningzrjn dat iemand die tientallen jaren geleden betrokken is geweest

bij seksueel kindermisbruik, ervoor in aanmerking komt om kleine voorrechten te behartigen zoals het lopen met
de microfoons of het bedienen ervan, het bedienen van audio- en videoapparatuur of assisteren bij het zorg dra-
gen voor de boekhouding, lectuur, tijdschriften of het gebied. De aangewezen ouderlingen moeten de

Dienstafdeling bellen voordat er enig voorrecht in de gemeente gegeven wordt.

20. Archiveren: Informatie over met de gemeente verbonden personen die van seksueel kindermisbruik
beschuldigd zijn (vastgesteld of niet), waaronder introductiebrieven, moet in een envelop worden gedaan met
daarop de naam van de persoon en de vermelding 'Niet vemietigen'.'Deze envelop moet in het vertrouwelijke
archief bewaard blijven. Dat geldt ook voor het Bericht van uitsluiting of terugtrekking (S-77) van personen die
zich schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik, ook als zelater hersteld zijn.

21. Verhuizing naar een andere gemeente: Als iemand die beschuldigd is van seksueel kindermisbruik
(vastgesteld of niet) naiìr een andere gemeente verhuist, moeten twee ouderlingen van de gemeente waaruithtj
verhuist onmiddellijk de Juridische Afdeling bellen. De ouderlingen moeten de naam van de nieuwe gemeente

geven als die bekend is. Dit moet ook worden gedaan als de persoon is uitgesloten, of als hij in de gevangenis zit
en wordt overgeplaatst of wijgelaten. Het dienstcomité moet geen informatie naar de nieuwe gemeente sturen

voordat erjuridisch advies van de Juridische Afdeling en instructies van de Dienstafclelingzljn ontvangen.

22. ltls ouderlingen erover worden geinformeerd dat een persoon die van seksueel kindermisbruik bes-

chuldigd is (vastgesteld of niet) naar de gemeente /oe is verhuisd, moeten twee ouderlingen onmiddellijk de Jv
ridische Afdeling bellen. Dit moet ook worden gedaan als de persoon is uitgesloten, of als hij in de gevangenis zit
en wordt overgeplaatst of vrijgelaten. Als de persoon is uitgesloten en in het gemeentegebied woont, moeten de

ouderlingen dat adres op de gebiedskaart in kwestie aangeven als niet-beller.

23. Kennisgeving door weretdlijke autoriteiten: Het kan voorkomen dat wereldlijke autoriteiten de

ouderlingen erover informeren dat er een zedendelinquent in de omgeving woont. Zo'n kennisgeving kan zijn
adres en de aard van het vergrijp omvatten. In een dergelijk geval moeten de ouderlingen dat adres op de ge-

biedskaart in kwestie aangeven als niet-beller.

24. Seksueel wangedrag waarbij alleen minderjarigen betrokken zijn: 'Wat 
moeten ouderlingen doen

als minderjarigen zich onderling schuldig maken aan seksueel wangedrag? Zoals in alinea 6 van deze brief staat,

moeten twee ouderlingen onmiddellijk de Juridische Afdeling bellen, ook als beide personen minde{arig zljn.
Minderjarigen die zich schuldig maken aan seksueel wangedrag met elkaar, worden door de gemeente doorgaans

niet als kindermisbruikers gezien. Maar wat de leeftijd ook is, zulk wangedrag is iets emstigs en zou rechterlijk
optreden kunnen vereisen. Het lichaam van ouderlingen moet met de ouders samenwerken om ervoor te zorgen

dat de minderjarigen geestelijke hulp ontvangen. Als de ouderlingen vragen hebben over een specifieke kwestie,

moeten zij de Dienstaftleling bellen (l<s10 5:61;6:14).

25. De potentieel ernstige gevolgen van sexting benadrukken hoe belangrijk het is dat christelijke ouders

toezicht houden op het gebruik van elektronische toestellen door hun kinderen. Als gedoopte minderjarigen be-
trokken raken bij sexting, moeten de ouderlingen met onderscheidingsvermogen beoordelen of het kr¡raaddoen

het punt heeft bereikt dat rechterlijk optreden vereist is. Nuttige informatie staat in 'Vragen van lezers' n De
l4/acltttoren van 15 juli 2006. Neem dit materiaal zorgvuldig door voordat je de conclusie trekt dat een gedoopte

minderjarige schuldig is aan grove onreinheid of schaamteloos gedrag (l$10 5:9). Mocht de gedoopte minder-
jarig" in het verleden raad hebben gehad en toch aanhouden in zçn kwaaddoen, dan is er in de meeste gevallen

rechterlijk opheden nodig. Elk geval moet afzonderlijk beoordeeld worden. In alle gevallen moeten de oud-
erlingen met de ouders samenwerken om ervoor te zorgen dat de minderjarigen geestelijke hulp ontvangen (Ãs,10

6:14). Als het lichaam van ouderlingen vragen heeft over een specifieke kwestie, dan moeten zlj de

Dienstaf<lelin g bellen.
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26. Aantekeningen in het handboek voor ouderlingen: Met het oog op het voorgaande moet elke oud-
erling in het handboek bij 3:20;5:10, tweede pwfi; 7:20, tweede punt; 10:2 en 12:18 de aantekening als volgt
aarxpassen: 'Ziebnef ll9ll7 LVO'. Daamaast moet in hoofdstuk 12 alinea 19 doorgestreept worden, zoals al met
de alinea's 20 en2l was gedaan.

27. Het is van het allergrootste belang om elke keer dat een geval van kindermisbruik bij jullie bekend
wordt, nauwgezet de aanwijzingen in deze brief te volgen. Ditzalbrjdragen aan de heiliging van Jehovah's naam
en de bescherming van minde{arigen (1 Petr. 2:12). Jullie volledige medewerking in het volgen van deze in-
structies wordt op prijs gesteld. Mag Jehovah jullie kennis, wijsheid en onderscheidingsvermogen geven bij jullie
zorg voor zijn kudde bij deze en andere emstige zaken(Spr. 2:6; I Petr. 5:2,3).

Jullie broeders,

Üesttgos Crrßttanos de )ehattâ

cc kringopzieners


