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Afbouw Klachtenprocedure 

Afbouw ‘Klachtenprocedure 2011’ en 
‘Compensatieregeling R.-K. Kerk 
minderjarigen 2012’ en 
‘Compensatieregeling R.-K. Kerk 
meerderjarigen 2012’ 
Per 1 juli 2014. 
 
Afronding van de voor 1 juli 2014 
ingediende klachten. 
 
Het platform Hulpverlening wordt 
gecontinueerd. 

Grensoverschrijdend gedrag 

Nieuwe klachtenprocedure: ‘Reglement 
R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend 
Gedrag’ 
Per 1 juli 2014. 
 
Bisschoppenconferentie en KNR 
(Meldpuntfunctionaris, vooralsnog 
bereikbaar via het Meldpunt Seksueel 
Misbruik RK Kerk) 

Seksueel misbruik van 
minderjarigen 

‘Essential norms’. Normen van 
wezenlijk belang voor het diocesaan 
beleid in het omgaan met klachten van 
seksueel misbruik van minderjarigen 
door priesters en diakens. 
Richtlijnen voor de diocesane 
bisschoppen. Deze bepalen onder 
meer dat bij seksueel misbruik van 
minderjarigen altijd aangifte wordt 
gedaan bij het OM, zoals ook nu reeds 
het geval is. 
 
Ter goedkeuring gezonden aan de 
Congregatie voor de Geloofsleer (april 
2014). 

‘Gedragscode Pastoraat’ 

Uniforme tekst voor de Nederlandse 
bisdommen en het militair ordinariaat. 
Hiervoor wordt aangesloten bij 
gedragscodes die in andere sectoren 
van de samenleving gangbaar zijn. 
De ‘Gedragscode’ is ook aangeboden 
aan de KNR. 
Per 1 juli 2014. 

VOG 

Sinds 1 januari 2014 vereist de RK 
Kerk in Nederland een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) bij de 
benoeming van priesters, diakens, 
pastoraal werk(st)ers en religieuzen, de 
aanname van kandidaten hiervoor en 
de aanstelling van bepaalde 
categorieën vrijwilligers en 
functionarissen. 

Antecedentenonderzoek 

Verplicht antecedentenonderzoek in de 
Nederlandse kerkprovincie sinds 2005 
voor priesters, diakens en pastoraal 
werk(st)ers wanneer deze in een 
ander bisdom of religieus instituut gaan 
werken (vernieuwd protocol per 1 
november 2012). 

Hulpverlening 

Voortzetting van het platform 
Hulpverlening. 
Per 1 juli 2014. 

NIEUW BOUWWERK AANPAK EN PREVENTIE SEKSUEEL MISBRUIK EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

Geweld 

De regeling ‘Hulp, Erkenning, 
Genoegdoening’ (HEG) werd getroffen 
voor personen die excessief geweld 
meldden. Een onafhankelijke 
commissie stelt de authenticiteit van 
het ondervonden leed vast en kent een 
genoegdoening toe. De RK Kerk biedt 
slachtoffers een  spijtbetuiging aan. Het 
betreft ongeveer 350 personen. 
Per 26 juni 2014. 
 
 

Flankerend: 

‘Slotactie’ 

Authentieke klachten aangaande 
ondervonden leed door seksueel 
misbruik, waarvan de 
Klachtencommissie van de 
Stichting Beheer en Toezicht niet 
kon adviseren deze gegrond te 
verklaren, vallen onder de 
‘Slotactie’ van de 
Bisschoppenconferentie en de 
KNR en kunnen zo alsnog een 
afronding krijgen. 
Hoewel nog niet alle procedures 
zijn afgerond, wordt de Slotactie 
na 1 juli 2014 in gang gezet. 

Flankerend: 


