Waarborg voor transparante en onafhankelijke behandeling van klachten

Nieuw Meldpunt seksueel misbruik RKK
Hulp & Recht houdt op te bestaan. In de plaats van deze instelling komt een nieuwe structuur bestaande
uit twee onafhankelijke instanties en een faciliterend bureau. De nieuwe organisatie krijgt naar verwachting
begin september definitief zijn beslag met nieuwe statuten.
een onafhankelijke stichting los van de Kerk. Uitzonderingen daargelaten zullen de adviezen van de Klachtencommissie door
bisschoppen en oversten van religieuzen onverkort worden uitgevoerd. Alle uitspraken van de Klachtencommissie worden
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e stichting Hulp & Recht gaat op de schop.
Het werk voor slachtoffers van seksueel
misbruik binnen de Kerk dat Hulp & Recht verricht blijft doorgaan, maar vanuit een andere
structuur. ‘Wielen verwisselen onder een rijdende trein’ heet dan ook het rapport van de
Commissie-Bandell, die de aanbevelingen van
de Commissie-Deetman voor een nieuwe organisatie van de instelling Hulp & Recht moest
implementeren. Er zullen nu meer klachten in
behandeling kunnen worden genomen door de
Klachtencommissie (voorheen Bestuurlijke Advies Commissie, BAC). Ook komt er een Platform
Hulpverlening.
De nieuwe structuur zal bestaan uit twee onafhankelijke instanties en een faciliterend bureau.
De hulpverlening wordt gereorganiseerd in het
‘Platform Hulpverlening na seksueel misbruik in
de RK Kerk’. Voor de klachtenbehandeling
wordt de zelfstandige en onafhankelijke ‘Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de RK
Kerk’ verantwoordelijk. Daarnaast wordt het
‘Meldpunt voor seksueel misbruik in de RK
Kerk’ ingericht. Dit meldpunt functioneert als
‘front office’ en is tevens het faciliterend bureau
in administratieve zin voor beide bovengenoemde organisaties.
Voor de gehele organisatie zijn nieuwe mensen
aangetrokken. Als voorzitter van de nieuwe
Klachtencommissie is mr. G. Stevens, tot 2010
president van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch, aangesteld. Voorzitter van het Platform
Hulpverlening wordt prof. dr. W.H.G. Wolters,
klinisch psycholoog en psychotherapeut.
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Los van de Kerk
Het bureau, het Platform Hulpverlening en de
Klachtencommissie worden ondergebracht in
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Heiligdomsvaart Maastricht

Commissie-Bandell
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Op 9 december 2010 presenteerde de Commissie
van onderzoek seksueel misbruik in de Roomskatholieke Kerk, onder leiding van drs. W.J.
Deetman, het rapport ‘Naar hulp, genoegdoening,
openbaarheid en transparantie’. Dit rapport onderzocht het functioneren van de instelling Hulp &
Recht en deed aanbevelingen ter verbetering van
dat functioneren. Om de aanbevelingen te implementeren stelden bisschoppen en bestuur van de
Nederlandse religieuzen (KNR) in januari 2011 een
coördinator aan, in de persoon van voormalig burgemeester van Dordrecht de heer R.J.G. Bandell.
Deze informeerde op 20 en 21 juni de Bisschoppenconferentie en de KNR middels zijn rapport Wielen
verwisselen onder een rijdende trein. De Bisschoppenconferentie en het bestuur van de KNR
ondersteunden de voorgestelde maatregelen ten
volle en gingen akkoord met de fundamentele
structuurwijziging van de instelling Hulp & Recht.
Op de website www.rkkerk.nl is het volledige rapport van de Commissie-Bandell te vinden.

Massaal bezocht maar in
Voor de 54ste keer vierde Maastricht dit
jaar zijn Heiligdomsvaart. Opvallend was de
grote belangstelling, maar opvallender nog
de ingetogenheid van het publiek, dat het
thema ‘Het Licht tegemoet’ op zich liet
inwerken. De Heiligdomsvaart bracht mensen samen en raakte hen in hun hart.
m de zeven jaar worden de relieken van de
eerste geloofsverkondiger en bisschop Sint
Servaas door de straten van de oude bisschopsstad Maastricht gedragen. En iedere keer is de
belangstelling overweldigend. Ook in onze postmoderne tijd.
Op zondag 3 juli stonden ruim 75.000 mensen
langs de route waar de stoet langstrok. Zondag
een week later naar schatting 80.000. Jong en
oud namen deel aan de processies. Families van
drie generaties stonden rijendik aan de kant van
de weg. En het was stil toen de stoet voorbij trok
in de stad die we ook kennen van uitbundig carnavalslawaai. Het was de stilte van een gemeenschappelijk ervaren ingetogenheid.
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geanonimiseerd voor iedereen raadpleegbaar gepubliceerd
via de website van de stichting. Mochten bisschoppen en
oversten een advies niet kunnen overnemen wordt ook dit
gemotiveerd en geanonimiseerd gepubliceerd.
Het Platform Hulpverlening zal zich specifiek bezighouden met (psychische) hulpverleningsvraagstukken in
relatie tot de slachtoffers. Deze hulpverlening komt in de
praktijk van andere instellingen, waarnaar op advies van
bij het Platform betrokken deskundigen zal worden verwezen.
Vanaf 1 september moet de nieuwe organisatie staan.
Vanaf dat moment zal het aantal zittingen van de
Klachtencommissie ook worden verdubbeld, zodat de
klachten van 2010 zoveel mogelijk zullen zijn afgehandeld in 2011 en de klachten van 2011 zullen zijn afgehandeld in 2012. •
De noodkist met de relieken van St. Servaas (foto: Hans van Eijsden)
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