Bisschoppen volgen adviezen Commissie Lindenbergh

Compensatieregeling voor slachtoffers misbruik
Op 7 november maakten de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) bekend te hebben ingestemd met een Compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel
misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland.
e Compensatieregeling R.-K. Kerk Nederland is
gebaseerd op het advies van de Commissie Lindenbergh en is in de voorbije maanden ontwikkeld door de
Coördinatiecommissie onder voorzitterschap van de heer
Ronald Bandell. Het rapport van de Commissie Lindenbergh dat op 20 juni jl. gepresenteerd werd, schetste de
contouren van een regeling voor financiële compensatie
aan slachtoffers van seksueel misbruik tijdens hun minderjarigheid, waarbij daders behorende tot instellingen
van de RK Kerk betrokken waren. De Compensatieregeling omvat de concrete uitwerking van de adviezen van
de Commissie Lindenbergh. De regeling strekt zich ook
uit tot gevallen van misbruik die door het vroegere Hulp
& Recht gegrond verklaard werden.
De Compensatieregeling wijkt op een beperkt aantal
punten af van het advies van de Commissie Lindenbergh.
Die afwijkingen waren nodig om aan te sluiten bij de
nieuwe Procedure van de Klachtencommissie Seksueel
Misbruik in de R.-K. Kerk, die op 1 november jl. in werking is getreden. Ook is aanvullend een procedurereglement ontworpen. Vanwege de juridische complexiteit moet het artikel in de Compensatieregeling over de
aanspraken van erfgenamen onder algemene titel nog
nader ingevuld worden.
De Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben ingestemd met
deze regeling en het dossier overgedragen aan het
bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht. Conform de
statuten van de Stichting is het aan het bestuur om de
Compensatieregeling formeel vast te stellen. Naar verwachting zal dat voor 1 december gebeuren. Rond
diezelfde datum zal de Compensatieregeling ook in werking treden en zal de samenstelling van de
Compensatiecommissie bekend gemaakt worden. Voorzitter van de onafhankelijke Compensatiecommissie
wordt mr. B. Holthuis, advocaat te Deventer en voormalig voorzitter van de Vereniging van Letselschade
Advocaten.
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In de regeling wordt o.m. bepaald dat ieder die als minderjarige seksueel is misbruikt door een persoon
verbonden aan een R.-K. instelling in Nederland, op die
instelling een aanspraak heeft op een financiële compensatie naar billijkheid. De Compensatieregeling wordt
toegepast door de Compensatiecommissie. Toegang tot de
Compensatiecommissie is voor aanvragers kosteloos. De
Compensatieregeling geldt ongeacht of een vordering tot
schadevergoeding is verjaard. Beroep op de Compensatieregeling staat ook open voor aanvragers die eerder een
financiële compensatie van de dader of de bij de dader
betrokken R.-K. instelling ontvingen zonder dat zij daartegenover de dader of de betrokken R.-K. instelling finale
kwijting gaven, zij het dat eerder ontvangen bedragen op
de compensatie onder de Compensatieregeling in mindering worden gebracht. De Regeling onderscheidt vijf
categorieën van financiële compensatie:
1. in geval van seksueel getinte handelingen of uitlatingen waardoor de lichamelijke of geestelijke integriteit
werd geschonden, anders dan handelingen bedoeld in de
hierna volgende categorieën: compensatie tot € 5.000;
2. in geval van betasting van intieme delen: compensatie van € 7.500;
3. in geval van een langere periode van betasting van
intieme delen, afhankelijk van frequentie, zwaarte en bijkomende omstandigheden: compensatie tussen € 10.000
en € 20.000;
4. in geval van eenmalige tot enkele malen verkrachting:
compensatie van € 25.000;
5. in uitzonderlijke gevallen van seksueel misbruik of in
gevallen bedoeld in categorieën 3 en 4 waarin de vermogensschade van de aanvrager door het seksueel misbruik
substantieel is en het causaal verband tussen het seksueel
misbruik en die schade niet aan gerede twijfel onderhevig
is: compensatie tot een maximum van € 100.000.
De integrale tekst van de Compensatieregeling is te
vinden op www.meldpuntmisbruikrkk.nl.

