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De officiële naam van de statutair in Utrecht geves-
tigde stichting is Stichting Beheer & Toezicht i.z.

Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland. Het
bestuur wordt gevormd door voorzitter  Karla Peijs, Com-
missaris van de Koningin in de provincie Zeeland,
secretaris Rob van de Beeten en penningmeester Ton
Peek. Peijs onderkent de noodzaak van de opbouw van
de nieuwe organisatie: “Slachtoffers van seksueel misbruik
in de katholieke Kerk hebben heel lang letterlijk geen ver-
haal kunnen halen. De nieuwe organisatie brengt daar nu
voortvarend verandering in en ik ben blij daar leiding aan
te kunnen geven”. 
De toezichthoudende rol van het bestuur is een kernpunt
van het werk van de nieuwe voorzitter: “Mijn rol is erop
toe te zien dat het werk van de hulpverlening aan slacht-
offers, de klachtenafhandeling en de schadeloosstelling
optimaal kunnen verlopen door goede voorwaarden te
scheppen. Het bestuur doet dit in overleg met de voor-
zitters van het Platform Hulpverlening, de Klachten-
commissie van de organisatie, en met de oprichters, de
Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Bisschoppen-
conferentie”. 

Binnenkort ook Compensatiecommissie
Onder de nieuwe Stichting Beheer & Toezicht vallen het
Meldpunt, het Platform Hulpverlening en de Klachten-
commissie. In deze organisatiestructuur is voorzien dat
het bestuur zich niet inhoudelijk beleidsmatig over de
werkzaamheden uitspreekt. Karla Peijs: “Je moet profes-
sionals hun werk laten doen. De beleidsmatige kant van
het werk berust daarom vooral bij de voorzitters van het
Platform Hulpverlening en de Klachtencommissie. Dat
zijn krachtige personen met kennis van zaken. Maar in
het kader van openheid en openbaarheid zal op hun
werkzaamheden wel toezicht gehouden worden”. 
Het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht staat
garant voor beheersmatige aangelegenheden en toezicht-

houdende taken. Die taken zijn ook van toepassing op de
binnenkort in te richten Compensatiecommissie, die de
hoogte van een financiële compensatie aan slachtoffers
zal vaststellen, nadat een zaak door de Klachtencommis-
sie gegrond is verklaard.
Het uitoefenen van het toezicht gebeurt door controle
van de juiste toepassing van de reglementen van Platform
Hulpverlening, Compensatiecommissie en Klachtencom-
missie. In dat kader is, als eerste bestuurshandeling, het
nieuwe reglement van de Klachtencommissie vastgesteld.
Deze nieuwe procedure voor de behandeling van klach-
ten treedt op 1 november in werking. De overige regle-
menten worden de komende weken vastgesteld.

Geen kerkelijke stichting meer
De nieuwe stichting naar burgerlijk recht is een direct
gevolg van het rapport ‘Wielen verwisselen onder een rij-
dende trein’ van 23 juni 2011. In dit rapport deed Ronald
Bandell concrete hervormingsvoorstellen in het licht van
de bevindingen van de Commissie Deetman over het
functioneren van de kerkelijke instelling Hulp & Recht, de
voormalige instantie voor de afhandeling van zaken
betreffende seksueel misbruik. Over de stichtingsvorm
schreef Bandell: “Alhoewel het rapport van de Commissie
Deetman geen uitsluitsel geeft over de te prefereren
bestuursvorm van de nieuwe organisatie, zijn er vol-
doende argumenten om de nieuwe organisatie geen
kerkelijke instelling maar een stichting naar burgerlijk
recht te laten zijn”. •

Met de benoeming van het bestuur en het passeren van de statuten ging midden oktober de burgerlijke
stichting van start die voortaan verantwoordelijk is voor het toezicht op de correcte behandeling van mel-
dingen en klachten over seksueel misbruik in de RK Kerk. De oprichting vond plaats in opdracht van de
Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 
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