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D  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
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De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 hebben uit 
openbare bron kennisgenomen van het feit dat het Openbaar Ministerie 
de makers van de pornofilm die opgenomen is in de Sint Jozef- of 
Heuvelse kerk te Tilburg, niet zal vervolgen. Naar aanleiding hiervan 
hebben zij de Minister van Veiligheid en Justitie op 14 september 2017 
een brief gestuurd. 
De Minister heeft op 10 oktober 2017 gereageerd. 
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Van Dooren 

1 Samenstelling:
Engels (D66), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten 
Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66), Barth (PvdA), Beuving 
(PvdA), Hoekstra (CDA), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), Kok (PVV), Gerkens (SP), 
Vlietstra (PvdA), Bredenoord (D66), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA), 
Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), Wezel (SP), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
VEILIGHEID EN JUSTITIE  

Aan de Minister van Veiligheid en Justitie 

Den Haag, 14 september 2017 

De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben uit 
openbare bron2 kennisgenomen van het feit dat het Openbaar Ministerie 
de makers van de pornofilm die opgenomen is in de Sint Jozef- of 
Heuvelse kerk te Tilburg, niet zal vervolgen. Graag zouden voornoemde 
leden willen beschikken over het advies in dezen van het Wetenschap-
pelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM). Derhalve verzoeken 
zij u dit advies de Kamer te doen toekomen. 

De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zien uw 
reactie – bij voorkeur voor 6 oktober 2017 – met belangstelling tegemoet. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
A.W. Duthler 

2 https://www.bd.nl/tilburg/porno-in-tilburgse-kerk-blijkt-niet-strafbaar-pastoor-is-
teleurgesteld~a1a2c371/en https://www.volkskrant.nl/binnenland/porno-filmen-in-de-kerk-dat-
mag-maar-kim-holland-doet-het-niet-meer~a4511254/.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 10 oktober 2017 

Bij brief van 14 september 2017 heeft de vaste commissie voor Veiligheid 
en Justitie verzocht om toezending van het rapport dat het Wetenschap-
pelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM) heeft opgesteld over 
een zaak waarin, kort gezegd, aan de orde was of sprake was van een of 
meer strafbare feiten bij het maken en uitzenden van filmopnamen van 
seks in een biechtstoel in een katholieke kerk. 

Hierbij zend ik u het gevraagde rapport3. Hoewel in beginsel de rapporten 
van het WBOM niet openbaar gemaakt worden omdat dit interne adviezen 
zijn, heb ik besloten dit rapport wel te verstrekken nu het met name een 
uiteenzetting van wet- en regelgeving behelst zonder dat dit te herleiden 
is naar persoonsgegevens of dat er sprake is van persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
S.A. Blok

3 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 161702.
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