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Melden van misbruik 

De voorzitter van KLOKK is verbolgen over berichten in de media als zou het Vaticaan een richtlijn hebben 

uitgevaardigd dat misbruik niet altijd zou hoeven worden aangegeven bij het Openbaar Ministerie. De 

voorzitter van de BC is blij met deze vraag, omdat hij erdoor in de gelegenheid wordt gesteld om een 

misverstand recht te zetten.  Genoemde berichten in de Nederlandse media hebben als bron een bericht 

dat is verschenen in The Guardian. Een docent die een onderdeel van een cursus gaf die de Congregatie 

voor de Bisschoppen van de Romeinse Curie organiseert voor pas benoemde of pas gewijde bisschoppen, 

had de opvatting dat bisschoppen niet in alle gevallen verplicht zijn seksueel misbruik van minderjarigen 

door clerici aan te geven bij de burgerlijke autoriteiten. Zijn opvatting week af van het standpunt van de 

Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen dat bisschoppen in dergelijke gevallen wel 

aangifte moeten doen. Recent heeft pater Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, 

beklemtoond “dat de instructie van de Congregatie voor de Geloofsleer van 3 mei 2011 duidelijk is. 

Bisschoppenconferenties krijgen daarin de opdracht om bij het minste vermoeden van seksueel misbruik 

samen te werken met de burgerlijke overheid, met respect voor het biechtgeheim. De bepalingen van het 

burgerlijke recht met betrekking tot de melding van dergelijke misdaden aan de bevoegde instanties 

moeten steeds gevolgd worden”, aldus Lombardi.  De voorzitter van de BC geeft aan dat de mededeling 

van pater Lombardi ook in een bericht op de site van de RK Kerk is geciteerd (www.RKKerk.nl). Voor hem 

en de voorzitter van de KNR geldt onverkort dat seksueel misbruik van minderjarigen door medewerkers 

van de Kerk bij het Openbaar Ministerie moet worden aangegeven. Hierover bestaat geen misverstand. Ze 

zijn blij dat het Reglement R.-K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag hierin glashelder is. Nadere 

informatie is te vinden op de site www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl.  

 

Film Spotlight 

De voorzitter van KLOKK vraagt aandacht voor de recent uitgekomen film Spotlight, een indrukwekkende 

verfilming van de speurtocht van journalisten van The Boston Globe naar het misbruik in het RK 

aartsbisdom Boston. Door de resultaten van hun speurtocht zijn de ernst en omvang van het misbruik 

duidelijk geworden en zijn die in de openbaarheid gekomen. Deze affaire heeft wereldwijd veel aandacht 

getrokken. De voorzitter van KLOKK is gevraagd om op een aantal plaatsen in Nederland waar de film zal 

worden gedraaid, er een toelichting bij te komen geven. Hij zal daarbij zeker de werkwijze en ervaringen 

in Nederland betrekken.  

 

Slotactie 

De voorzitters van BC en KNR doen verslag van de aantallen klagers die in het kader van de Slotactie van 

de oversten van de congregaties en ordes of van de voorzitter van de KNR of die van de BC een brief 

hebben ontvangen. Verreweg de meeste reacties zijn -gelukkig- positief. Omdat de uitvoering van de 

Slotactie in handen is gelegd van de onafhankelijke commissie Slotactie, met de heer Deetman als 

toezichthouder, worden vragen van klagers over het wel/niet ontvangen van een brief naar de secretaris 

van de commissie doorgestuurd.  

De voorzitter van KLOKK uit zijn zorgen over de communicatie rond de Slotactie. Naar aanleiding hiervan 

verwijst de voorzitter van de BC naar de verantwoording over de Slotactie van de commissie door de heer 

Deetman, omdat daarin een volledig overzicht zal worden verstrekt van de werkwijze van de commissie 

en de bereikte resultaten. Gezien de in de Regeling Slotactie opgenomen planning mag worden verwacht 

dat de verantwoording spoedig beschikbaar zal zijn. 

 

Jaarverslag 2015 

Evenals in 2014 is ook over het afgelopen jaar een jaarverslag opgesteld. Dit geeft aan welke punten in het 

Voorzittersoverleg in 2015 aan de orde zijn geweest. Het biedt de betrokkenen en de geïnteresseerde 

http://www.rkkerk.nl/
http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/


lezer een beeld van de gevoerde discussies en de dilemma’s waarmee het Voorzittersoverleg heeft 

geworsteld. Het Jaarverslag 2015 wordt door het Voorzittersoverleg goedgekeurd en kan worden 

verspreid. 

 

Meldingen vanaf 1 mei 2015 

De voorzitter van KLOKK vraagt naar de gang van zaken m.b.t. de meldingen bij het Meldpunt vanaf 1 mei 

2015. De voorzitter van de BC wijst op de beslissing van de voorzieningenrechter in 2014. Die heeft 

bepaald dat tot 1 mei 2015 klachten tegen overledenen en inzake verjaard seksueel misbruik kunnen 

worden ingediend en volgens de Klachtenregeling 2011 moeten worden behandeld. Met ingang van deze 

datum is dat bijgevolg niet meer mogelijk. Er is vanaf 1 mei 2015 geen algemene regeling meer waar 

klagers zich op kunnen beroepen. Het is belangrijk dit algemeen bekend te maken. 

Er zijn vanaf 1 mei 2015 ook niet veel meldingen bij het Meldpunt binnengekomen. De binnengekomen 

meldingen worden door het Meldpunt aan de betreffende congregaties, ordes en bisdommen 

doorgegeven. Van daaruit kan bijvoorbeeld een (pastoraal) gesprek worden aangeboden n.a.v. de melding. 

Tevens wordt de klager door het Meldpunt gewezen op de mogelijkheid zich te richten tot het Platform 

Hulpverlening. 

 


