Jaarverslag 2016
R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
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1. Woord vooraf
Sinds 1 mei 2015 kunnen meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de RoomsKatholieke Kerk in Nederland worden gedaan bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend
Gedrag.
Dit verslag R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag betreft de periode van 1 januari
2016 tot en met 31 december 2016. Dit jaar heeft de voorzitter van de Klachtencommissie
diverse beslissingen genomen omtrent de vraag welke gedragingen kunnen worden
gekwalificeerd als “grensoverschrijdend gedrag” in de zin van de Gedragscode Pastoraat.
Bij decreet van 14 juni 2016 hebben de Nederlandse diocesane bisschoppen bepaald dat de
geldingsduur van de vigerende Gedragscode Pastoraat wordt verlengd tot 1 mei 2017. Ook
de KNR verlengt de huidige gedragscode, dit in afwachting van de evaluatie van deze
Gedragscode.
Het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag omvat:
1. de Raad van Toezicht;
2. de Meldpuntfunctionaris, tevens secretaris van de Klachtencommissie;
3. de Klachtencommissie.
De Meldpuntfunctionaris en de leden van de Klachtencommissie worden op voordracht van
de Raad van Toezicht door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de
KNR voor een periode van vijf jaar benoemd.
2.1 De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het Meldpunt bestond in 2016 uit:
-

de heer mr. P.A.G. Cammaert, voormalig burgemeester van respectievelijk Simpelveld,
Oldenzaal en Velsen. Van begin februari 2013 tot eind januari 2015 was de heer
Cammaert waarnemend burgemeester van Roermond;
de heer mr. drs. Th.E.M. Wijte, voormalig burgemeester van Budel en IJsselstein. De
heer Wijte is thans werkzaam als rechter-plaatsvervanger te Dordrecht;
de heer drs. S.W.J.G. Schelberg, voormalig burgemeester van Schermer en de
gemeente Teylingen. Sinds juli 2012 is de heer Schelberg burgemeester van de
Overijsselse gemeente Hengelo.

De Raad van Toezicht heeft tot taak om namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en
het bestuur van de KNR toezicht uit te oefenen op het functioneren van het Meldpunt. De
Raad van Toezicht doet jaarlijks schriftelijk verslag aan de Bisschoppenconferentie en het
bestuur van de KNR van de werkzaamheden van het Meldpunt in het voorafgaande jaar.
2.2. De Meldpuntfunctionaris
Mevrouw mr. L. Sanders was in 2016 de Meldpuntfunctionaris van het R.-K. Meldpunt
Grensoverschrijdend Gedrag.
2.3 De Klachtencommissie
De Klachtencommissie bestond in 2016 uit:
-

de heer mr. N.J.M. van Etten als voorzitter van de Klachtencommissie. De heer Van
Etten was tot aan zijn pensionering werkzaam als senior raadsheer in het Gerechtshof ’sHertogenbosch;
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-

de heer mr. dr. A.P.H. Meijers, universitair hoofddocent canoniek recht van de Faculteit
Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg als vice-voorzitter van de
Klachtencommissie;
mevrouw drs. L. Erftemeyer, pedagoge en onder meer werkzaam als bemiddelaar voor
Slachtoffer in Beeld, als lid van de Klachtencommissie in de kwaliteit van ‘deskundige op
het gebied van de gedragswetenschappen’;
mevrouw drs. N.A.M. van Beelen, psychologe, als lid van de Klachtencommissie in de
kwaliteit van ‘deskundige op het gebied van de gedragswetenschappen’;
de heer mr. P.R.M. van der Ven pr., emeritus ziekenhuispastor, als lid van de
Klachtencommissie in de kwaliteit van ‘pastoraal werkende’;
pastoor mr. drs. J.C.M. Steenvoorden pr. als lid van de Klachtencommissie in de kwaliteit
van ‘pastoraal werkende’ (benoemd op 22 februari 2016);
mr. L.J.M. Janssens o.carm. als lid van de Klachtencommissie in de kwaliteit van
‘pastoraal werkende’ (benoemd op 10 mei 2016).

3. Ontvangen meldingen
In de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 zijn bij het R.-K. Meldpunt
Grensoverschrijdend Gedrag 15 meldingen binnengekomen:
-

-

-

-

-

-

-

melding 1 betreft een klacht wegens overschrijding van de grens tussen het forum
internum en het forum externum. Klager heeft zich in januari 2016 tot het Meldpunt
gewend met een aantal vragen en daarna is bij het Meldpunt niets meer vernomen. In
augustus 2016 heeft klager zich wederom tot het Meldpunt gewend en aangegeven
een formele klacht in te dienen. Klager is gevraagd voor 1 december 2016 een
klaagschrift op te stellen. In zijn formele klaagschrift heeft klager laten weten de
klachtenprocedure niet te willen voortzetten;
in melding 2 is de klacht middels een voorzittersbeslissing d.d. 18 maart 2016 nietontvankelijk verklaard. De verweten gedragingen (onenigheid over invulling van de
taak van het parochiebestuur na een fusie) kunnen niet worden gekwalificeerd als
“grensoverschrijdend gedrag” in de zin van de Gedragscode Pastoraat;
in melding 3 heeft het Meldpunt na beantwoording van een aantal vragen niets meer
vernomen. De melder stelt dat hij door toedoen van de Rooms-Katholieke Kerk
beschadigd is en dat de Kerk hem volledig links heeft laten liggen nadat hij heeft
verteld dat hij in 2010 slachtoffer is geworden van een gewelddadige verkrachting
waardoor hij tevens met hiv geïnfecteerd is geraakt;
melding 4 betreft seksueel grensoverschrijdend gedrag en stalking tussen twee
parochianen onderling. Er is getracht de zaak op te lossen middels een gesprek met
de pastoor;
in melding 5 heeft een zeer uitgebreide mailcorrespondentie plaatsgevonden tussen
de melder en het Meldpunt. De melding betrof de ongewenste confrontatie met
homoseksuele opmerkingen / gedragingen. De melder heeft uiteindelijk besloten
geen formele klacht in te willen dienen.
melding 6 betreft een melding waarin de melder zijn algemene onvrede uit tegen de
Kerk, de Overheid en Jeugdzorg. Deze melding is niet verder in behandeling
genomen;
in melding 7 is de melder gevraagd zijn klacht nader te concretiseren over de periode
2014-2016. De melding betreft het verspreiden van (seksuele) lasterpraat over de
melder door een pastoor. De klacht is middels een voorzittersbeslissing d.d. 28 juni
2016 niet-ontvankelijk verklaard, deels wegens overschrijding van de
tweejaarstermijn en deels omdat de klachten onvoldoende concreet zijn;
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-

-

-

-

-

melding 8 betreft een vordering tot schadevergoeding wegens verjaard misbruik door
een Nederlandse religieus in Oostenrijk waarin door de Nederlandse Orde reeds een
bedrag aan financiële compensatie aan de melder is betaald. Aan melder is bericht
dat het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag geen klachten in behandeling kan
nemen van verjaard seksueel misbruik en/of tegen een overleden aangeklaagde.
Ingevolge artikel 6 van het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
kan niet worden geklaagd ter zake van een voorval dat langer dan twee jaar vóór de
melding ervan bij het Meldpunt heeft plaatsgevonden. Daarnaast kent het Reglement
geen vormen van financiële compensatie;
melding 9 betreft een melding van seksueel misbruik door een inmiddels niet nader
genoemde uitgetreden religieus. Meldster is meerderjarig. Zij is doorverwezen naar
het Platform Hulpverlening van het Meldpunt seksueel misbruik RKK. Vervolgens
heeft het Meldpunt niets meer van de meldster vernomen
melding 10 betreft (onder meer) verjaard seksueel misbruik van een minderjarige. Na
overleg met de meldpuntfunctionaris heeft de melder zich rechtstreeks tot het
betreffende kerkelijke gezag gewend;
melding 11 betreft een klacht over misbruik van de liturgie. Klaagster voelt zich met
haar klachten niet serieus genomen door parochie en bisdom en heeft zich daarom
tot het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag gewend. De klacht is middels een
voorzittersbeslissing d.d. 11 november 2016 niet-ontvankelijk verklaard omdat geen
van de geuite bezwaren kunnen worden gekwalificeerd als “grensoverschrijdend
gedrag” in de zin van de Gedragscode Pastoraat;
melding 12 betreft een klacht over onder meer het niet in kennisstellen van gelovigen
van het bestaan van de Gedragscode Pastoraat en het niet geven van onderricht in
deze gedragscode. Voorts wordt er geen vrijwilligersfunctie aan klager toegekend,
weigeren diverse personen met hem in gesprek te gaan en zijn e-mails van hem door
parochiemedewerkers geretourneerd aldus klager. Verder klaagt hij over “vervolging
door de kerk” omdat een politiefunctionaris bij hem aan de deur is geweest. De
klacht is middels een voorzittersbeslissing d.d. 11 november 2016 niet-ontvankelijk
verklaard deels wegens overschrijding van de tweejaarstermijn en deels omdat de
bezwaren onvoldoende concreet zijn;
inzake melding 13 heeft de melder zijn onvrede geuit over diverse besluiten van het
parochiebestuur en over de wegzending van de pastoor. De melder is doorverwezen
naar het betreffende Bisdom;
melding 14 betreft een klacht van de nabestaanden van een overledene tegen een
pastoor die door de overledene als enig erfgenaam is benoemd. Deze zaak is
aangehouden in afwachting van de uitkomst van de nog lopende civiele procedure;
melding 15 betreft een klacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens een
meerderjarige. Het klaagschrift is op 28 december 2016 door het Meldpunt
ontvangen.

Inzake een melding uit 2015 heeft klaagster op 20 mei 2016 verzocht om heropening van
haar klacht omdat zij van mening is dat het niet aan de meldpuntfunctionaris is om te
oordelen of de verweten gedragingen kunnen worden aangemerkt als grensoverschrijdend
gedrag zoals bedoeld in de Gedragscode Pastoraat. De klacht is middels een
voorzittersbeslissing d.d. 20 juni 2016 niet-ontvankelijk verklaard, omdat géén van de door
klaagster geuite bezwaren kan worden aangemerkt als grensoverschrijdend gedrag in de zin
van artikel 5.2 van de Gedragscode Pastoraat.
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4. Colofon
Dit jaarverslag is aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR door
de Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Postbus 13277
3507 LG UTRECHT
E contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
T 06 24 955 899
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