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Ten eerste

R.k.kerk
betaalt 30
miljoenaan
slachtoffers
Illisbruik
Kardinaal Eijk heeft bij de presentatie
van het eindverslagvan het Meldpunt
Seksueel Misbruik RKK getracht schoon
schip te maken. 860 personen kregen
genoegdoening.

Peter de Graaf
Utrecht

De fraters van Tilburg hebben de
meeste schadevergoeding betaald aan
slachtoffers van seksueel misbruik in
de rooms-katholieke kerk, gevolgd
door het aartsbisdom Utrecht en het
bisdom Roermond. Deze drie kerke
lijke organisaties gaven elk meer dan
2 miljoen euro uit aan compensatiebe
talingen.
Dit blijkt uit het eindverslag dat het
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
maandag heeftgepresenteerd. De kerk
keerde via de klachte n-en compensa
tieregeling van het meldpunt rui m 28
miljoen euro uit aa n 860 slachtoffers.
Daamaastwerden erook nog zaken ge
schikt, waardoor het totale compensa
tiebedrag volgens kardinaal Wim Eijk
uitkomt op meer dan 30 miljoen euro.
Tijdens een persconferen tie beves
tigde Eijk ook dat de misbruikaffaire
sinds 2010 de r.k. kerk al zo'n 60 mil
joen euro heeft gekost. Daaronder val
len onder meer ook de kosten van het
meldpunt zelf (met een klach ten- en
compensatiecommissie plus een plat
form hulpverlening) en de commissie
Deetman die onderzoek deed naar sek
sueel misbruik. 'De kerk bevind t zich
niet in een florissa nte toestand , maar
we hebben het kunnen d ragen', ve r
klaarde hij .
Uit het eindverslag blijkt dat bijna
400 slachtoffers in de zwaarste catego
rie 5 vielen: uitzonderlijk seksueel mis
bruik ofwel verkrachting over een lan
gere periode. Daarvoorgeldteen maxi
mumbedrag van 100 duizend euro.
Uiteindelijk kregen 65 aanvragers ook
daadwerkelijk een ton uitgekeerd.

Het meldpunt werd opgezet op ad
vies van de commissie-Deetman. Vanaf
het voorjaar 2010 tot begin december
heJ>ben zich ruim 3.700 slachtoffers ge
meld.Van hen hebben 1.650 het om al
lerlei redenen slechts bij een melding
gelaten. UiteindehJkzijn ruim 2.050 of
ficiële klachten ingediend bij het meld
punt Daarvan zijn er ruim duizend ge
grond verklaard - in ruim 320 zaken
was de u its praak 'niet gegrond' , ruim
330 andere klachten zijn geschikt en
250 ingetrokken.

"

Seksueel misbruik
mag nooitvoor
komen en zeker
niet in de kerk
Wim Eljk kardinaal
van de r.k. kerk

'De kerk heeft de zwartste bladzijde
uit haar geschiedenis onder ogen wil
len zien', zei kardinaal Eijk. 'Seksueel
misbruik mag nooit voorkomen en ze
ker n iet in de kerk, die Immers de op
dracht heeft het evangelie van Jezus
Christus te verkondigen.'
Het meldpunt sluit peri januari de
fi nitief. De kerk had het meldpunt ei
genlijk al eerder willen sluiten. Aan
vankelijk konden slachtoffers tot juni
2014 een klacht indienen. Maar het
Vrouwenplatform Kerkelijk Kinder

misbruik (VPKK) stapte daarop met
succes naar de rech ter. Het wist voor el
kaar te krijgen dat het meldpunt nog
tien maanden langer openbleef voor
klachten. Daardoor konden nog 300
klachten in behandeling worden geno
men.
Volgens Eijk wil de sluiting van het
meldpunt nietzeggen dat nieuwe mis
bruikslachtoffers zich n iet meer kun
nen melden bi j de kerk. Zij kun nen
sinds 1 mei 2015 terecht bij het Meld
punt grensoverschrijdend gedrag. Dat
meldpunt is echter m inder zwaar op
getuigd en geformaliseerd. 'Wij conti
nueren de zorgvoor misbruikslachtof
fers', aldus Eijk. 'Mensen kun nen in ge
sprek gaan met een onafhankelijk
team van desku ndigen, hulp is m oge
lijk evenals een bescheiden fi nanciële
genoegdoening.'
Het VPKK vindt dat de kerk slachtof
fe rs die zich na de sluiting van het
klachtenloket hebben gem eld 'in de
kou laat staan '. In het eindverslag van
het meldpu nt wordt gesproken van 72
nieuwe melders. Zij kunnen zich vol
gens het VPKK slechts 'in schrijnende
gevallen' melden bij de verantwoorde
Iijke overste (van de congregatie) of
bisschop. De slach tofferorganisatie
vreest da t men sen zich door deze
boodschap laten ontmoedigen.
Kritiek was er ook van de koepel van
slachtoffergroepen Klokk, bijvoor
beeld omdat slechts tweederde van de
klachten overmisbruikgegrond is ver
klaard. Voor veel slachtoffers was de ju
ridische klachtenprocedure al slopend
genoeg, ald us Klokk-voorzitter Guide
Klabbers. 'Niet-ontvankelijk en onge
grond zijn termen die vermeden had
den moeten worden.'
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ADVIES RKK AAN SPORTWERELD:

STEL CENTRAALMELDPUNT OPEN

Boeteviering in 2014 in de basiliek in Maastricht. Bisschop Wiertz, die inmiddels afscheid heeft genomen,
Foto Marcel van den Bergh I VK
spreekt . Links achter een vrouw die slachtoffer werd van seksueel misbruik.

KERK BETAALT SCHADEVERGOEDING
Aantal vergoedi ngen

Compen sat ie in m ln euro

69 Fraters van Tilburg
72 Aartsbisdom Utrecht

2,20 ~
2,06

50 Bisdom Roermond

2,05

1,85
1,73
61 Bisdom Den Bosch
41 Stichting Beheer en Toezicht / Coulancefonds Bleijerheide 1,52
1,49
37 Bisdom Haarlem-Amst erdam
1,15
36 Broeders van Maast richt (F.I.C.)
1,05
36 Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
41 Priesters van het Heilig Hart van Jezus
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Kardinaal Wim Eijk
wil zijn ervaringen
over de aanpak van
seksueel misbruik
in de kerk best de
len met andere or
ganisaties die mo
menteel worstelen
met hetzelfde pro
bleem, zoals de
sportkoepel
NOCNSFofde
kunst- en cultuur
sector. 'Nu men ook
in onder meer de
wereld van de sport
en die van de televi
sie, f ilm en politiek
met een maat
schappelijke dis
cussie over seksu
eel misbruik wordt
geconfronteerd 
zie ook de #MeToo
discussie - zijn de
Bisschoppenconfe
rentie en KNR van
harte bereid met
anderen te spreken
over de ervaringen
die zij hebben opge
daan in de ge
noemde aanpak:
zei hij tijdens de
persconferentie.
'Wij kunnen niet
zeggen: je moet het
op deze of die ma

nier aanpakken. Ie
dere sector heeft
zijn verantwoorde
lijkheid voor de be
strijding van seksu
eel misbruik in ei
gen kring. Maar we
kunnen wel zeggen:
dit zijn onze regelin
gen geweest en ze
hebben vruchten
afgeworpen:
Bestuursvoorzitter
Rob van de Beeten
van het Meldpunt
Misbruik RKK zei
niet verbaasd t e zijn
dat er bij de com
missie-De Vries, die
seksueel misbruik
in de sportwereld
onderzocht , slechts
honderd meldingen
zijn binnengeko
men. 'Mensen doen
er heel lang over om
naar buiten te tre
den met wat hun is
overkomen: aldus
de jurist. Dat kan ja
ren duren, zo heeft
ook de katholieke
kerk geleerd. 'Het
zou goed zijn dat er
ook in de sportwe
reld een voorzie
ning komt waar
mensen zich kun

nen melden voor er
kenning, hulp en ge
noegdoening: aldus
Van de Beeten.
'Daarbij hoort een
meldpunt:
Sportkoepel
NOCNSF heeft wel
een Vertrouwens
punt Sport, maar
daarop is scherpe
kritiek. Daar kun
nen slachtoffers
vertrouwelijk hun
verhaal kwijt, maar
krijgen ze ook ad
vies over wat ze
kunnen doen om
misbruik aanhangig
t e maken. Die com
binatie leidt ook
volgens de commis
sie-De Vries tot ver
warring. Bij het
meldpunt van de
katholieke kerk
konden slachtoffers
zich niet alleen meI
den en hulp krijgen,
maar werd hun
klacht ook (semi)ju
ridisch getoetst
door een klachten
commissie en advi
seerde een com 
pensatiecommissie
over een schadever
goeding.

