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Nieuw Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Met het bereiken van de einddatum 1 mei 2015 stopt de mogelijkheid om klachten van seksueel misbruik
tegen overledenen en verjaard seksueel misbruik in te dienen volgens de Klachtenprocedure 2011 bij het
Meldpunt. De behandeling van de voor die datum ingediende klachten gaat gewoon door. Dit geldt ook
voor de doorverwijzing van slachtoffers door het Platform Hulpverlening.
Vanaf 1 mei 2015 is voor niet-verjaarde klachten tegen levende aangeklaagden een nieuw Meldpunt actief.
Dit Meldpunt werkt volgens het per dezelfde datum in werking getreden Reglement R.-K. Meldpunt
Grensoverschrijdend Gedrag, dat aansluit bij de Gedragscode Pastoraat (1 juli 2014). De
meldpuntfunctionaris is reeds aangesteld. Zij zal de ingediende klachten ontvangen, registreren en de
voorbereidende activiteiten doen die nodig zijn voor een adequate behandeling (Zij registreert overigens
ook klachten tegen overledenen en inzake verjaard seksueel misbruik en bekijkt welke hulp de indiener
van de klacht mogelijk nodig heeft).
Conform het Reglement zullen een Klachtencommissie en Raad van Toezicht worden ingesteld. Er wordt
op dit moment nog gewerkt aan de bemensing.
De voorzitter van KLOKK vraagt aandacht voor het dejuridiseren en de vereiste dat de voorzitter van de
Klachtencommissie een jurist moet zijn. De voorzitter van de BC beklemtoont het belang van het
dejuridiseren. De Klachtencommissie bestaat naast een voorzitter/jurist ook uit een
gedragswetenschapper en een pastoraal werker Hij constateert dat een zorgvuldige behandeling van
klachten grondige kennis vraagt van en ervaring met het toetsen van feiten en omstandigheden aan regels
alsmede het (tijdig) onderkennen of een klacht toch niet in aanmerking dient te komen voor een justitiële
aanpak. Daarom is één lid van de Klachtencommissie jurist. .
Er wordt toegezegd de zorg van KLOKK aan de voorzitter van de nieuwe Klachtencommissie over te
brengen.
De voorzitter van KLOKK brengt in dat er nog over een enkele congregatie signalen worden ontvangen dat
het advies te dejuridiseren (advies 14a) onvoldoende wordt nagekomen. Hij zal dit aankaarten in de
Contactgroep.
Adviezen 0-meting
Er kunnen twee adviezen worden geschrapt. Het advies over het bezien of er nog steunbewijs uit de 2.000
gesprekken van 2010-2012 kan worden gehaald, wordt van de lijst gehaald. Het overleg van de hogere
oversten van de KNR met het bestuur van KLOKK op 2 december 2014 heeft duidelijk gemaakt dat de
hogere oversten niet zien hoe zij uit die gevoerde gesprekken nu nog steunbewijs zouden kunnen halen.
Daar men alert is op het vinden van steunbewijs, kan advies 13 worden geschrapt.
In het verlengde hiervan geldt dit voor advies 17: individuele organisaties doen hun best om steunbewijs
te vergaren. Naast het alert zijn en de actie van het Meldpunt om alle relevante dossiers te bezien op
steunbewijs, is ook aan dit advies voldaan.
Slotactie
Op 26 mei zal de voorzitter van KLOKK met de heer Deetman over de door hem voorgestelde regeling
Slotactie spreken. Deze betreft de klachten die ongegrond zijn verklaard. Voor zover het zich nu laat
aanzien zijn dat rond de 250 klachten. De authenticiteit van het leed dat het slachtoffer heeft ondergaan
staat centraal. Het VO beklemtoont het belang van de combinatie: erkenning, hulpverlening en (financiële)
genoegdoening.

