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Trefwoorden

Sekten, misstanden

Sekten, ook wel aangeduid met het neutralere begrip nieuwe religieuze beweginVia Vlot Bekeken kunt

gen, zijn van alle tijden en plaatsen. Ze ontstaan als afsplitsing van een bestaande

u in korte tijd kennis

religieuze stroming of spontaan door de leer van een charismatische leider. Hoewel

nemen van de inhoud
en resultaten van een
door Bureau Beke uitgevoerd onderzoek.

het onderwerp sekten regelmatig in het nieuws verschijnt, dateert het laatste uitgebreide onderzoek in Nederland uit het begin van de jaren tachtig van de vorige
eeuw. Een uitzending van Undercover in Nederland over de sekte Miracle of Love
doet in 2011 veel stof opwaaien. Diverse Kamerleden hebben er na het zien van de
uitzending bij de minister op aangedrongen om een onderzoek te laten uitvoeren
naar misstanden in sekten.

Onderzoeksdoel
De doelstelling van het onderzoek is na te gaan in hoeverre het Nederlandse instrumentarium voor de aanpak van misstanden bij nieuwe religieuze bewegingen volstaat of leemtes omvat. Onderzocht worden de mogelijkheden en onmogelijkheden
van het (straf)recht en de zorg om misstanden bij nieuwe religieuze bewegingen en
de eventuele kwalijke gevolgen daarvan bij voormalige leden tegen te gaan.

Methode van onderzoek
Er is in dit onderzoek sprake van een multimethodenaanpak. Dat wil zeggen dat op
basis van verschillende bronnen informatie is vergaard. Het betreft deskresearch,
interviews met voormalige leden, familieleden en deskundigen. Verder zijn mediaberichten, rechterlijke uitspraken en politieregistraties in relatie tot het onderwerp
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geanalyseerd.

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek
Bureau Beke
Rijnkade 84
6811 HD Arnhem
T 026 443 86 19

Uit het onderzoek blijkt onder andere het volgende:
•

In het onderzoek zijn 84 sekten geïnventariseerd die in verband zijn gebracht
met misstanden. Het is onbekend hoeveel sekten er in totaal in Nederland zijn.
Het onderzoek gaat over misstanden en richt zich niet op het inventariseren van
het aantal sekten in Nederland.

•

Ongeveer twee derde van de sekteleiders is mannelijk. De leiders zijn charismatisch, verbaal sterk en lijken goed in staat een persoonlijke binding met de
volgeling te creëren.

•

De leeftijden en het opleidingsniveau van de leden verschillen per sekte. Uit de
geraadpleegde bronnen komt naar voren dat de volgelingen vaak als zoekend,
kwetsbaar en dienstbaar/afhankelijk getypeerd worden. Mogelijk maakt dit hen
ontvankelijk voor het toetreden tot een sekte.

•

Uit de geraadpleegde bronnen komen diverse misstanden naar voren die wijzen
op een (mogelijke) overtreding van de strafwet (46 van de 84 gevonden sekten
waarover misstanden zijn gerapporteerd, worden hiermee in verband gebracht).

•

De misstanden betreffen onder andere seksueel misbruik. Dat kan zowel om
kinderen als volwassenen gaan. Verder worden mishandeling, bedreiging/intimidatie, onttrekken van kinderen aan het ouderlijke gezag, economische uitbuiting, fraude en vrijheidsberoving genoemd. Een moord en moordaanslag
speelden in twee sekten.

•

Vrijwel alle sekten (76/84) waarover misstanden zijn gerapporteerd, worden
volgens de geraadpleegde bronnen geassocieerd met psychologische misstanden. Het gaat hierbij onder andere om onder druk van de groep of leider geld
geven aan de sekte(leider), geen privéleven mogen hebben, geen eigen mening
mogen hebben en geïsoleerd worden van familie.

•

Het instrumentarium voor zorg is in grote lijnen toereikend om de ervaren misstanden aan te pakken. Het is belangrijk dat de hulp- en zorgverleners voldoende affiniteit hebben met sektegerelateerde problematiek.

•

Deskundigen, voormalige sekteleden en familieleden zijn het erover eens dat er
behoefte is aan een neutraal instituut dat moet voorzien in informatieverstrekking, meldings- en doorverwijzingsmogelijkheden en bovenal een luisterend oor.

Meer informatie
Anton van Wijk (T 026-44 38 619)

Publicatie downloaden

Publicatie bestellen

© 2013. Alle rechten voorbehouden, Bureau Beke (disclaimer).

