Persbericht 17b

Slotactie: alsnog erkenning en genoegdoening
voor klagers met niet gegrond verklaarde klacht
DEN HAAG – 28 juni 2016 – De zogeheten slotactie biedt 144 klagers over seksueel misbruik
in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) alsnog erkenning en genoegdoening. Hiernaast bereikten 72 klagers overeenstemming over een minnelijke schikking. De voormalige onderzoekscommissie onder voorzitterschap van drs W.J. (Wim) Deetman maakte dit vandaag bekend in
de slotmonitor, haar afsluitende monitoringsrapportage.
De onafhankelijke Klachtencommissie voor klachten over seksueel misbruik in de RKK behandelde
naar de stand van zaken op 1 juni 2016 1.727 klachten. Hiervan verklaarde de Klachtencommissie
311 klachten van 249 klagers niet gegrond. De slotactie richt zich op klagers die zich ter ondersteuning van hun klacht alleen konden beroepen op hun eigen verklaring en niet konden beschikken over verder steunbewijs, terwijl hun klacht authentiek en geloofwaardig is.
De Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) lieten eerder weten
dat deze klagers alsnog erkenning en genoegdoening zouden kunnen krijgen. Ze vroegen Deetman een voorstel voor een regeling hiertoe te doen en belastten de onafhankelijke Slotactiecommissie met de uitvoering hiervan. Deze Slotactiecommissie bestaat uit mr P. (Pieter) Kalbfleisch, dr
W. (Willie) Langeland, mr G.A.M. (Wiel) Stevens en dr R.L.N. (René) Westra.
Risico op pijnlijk ervaren afwijzing tenietdoen
Bij de uitvoering van de regeling is het niet de bedoeling uitspraken te doen over de feitelijke context van de gebeurtenissen. Met de regeling wordt het risico op de veronderstelling van een voor
de klager als pijnlijk ervaren afwijzing teniet gedaan. Voor 144 klagers is in het kader van de slotactie alsnog erkenning en genoegdoening gekomen. Aan deze klagers zijn financiële tegemoetkomingen aangeboden. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van €728.500 (gemiddeld €5.059 p.p.).
Naast de 144 klagers die nu reeds in aanmerking kwamen voor de slotactie bereikten 72 klagers
overeenstemming over een minnelijke schikking. Van zes klagers zitten de klachten in een herzieningsprocedure of worden deze nog nader onderzocht. De Slotactiecommissie zal zich nog uitspreken over de niet gegrond verklaarde klachten die na 1 mei 2016 zijn uitgesproken. Dit betekent dat de Slotactiecommissie de laatste ongegrond verklaarde klachten naar verwachting in september 2016 zal behandelen.
Van alle klachten heeft 98,4 procent op basis van de klachtenregeling, schikkingen en slotactie
geleid tot erkenning van en genoegdoening voor het aangedane seksueel misbruik. (Zie de bijlage
van dit persbericht voor de betrokken conclusie en aanbeveling uit de slotmonitor.)
Commissie Deetman
De onafhankelijke Commissie Deetman deed onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen
in de RKK in Nederland. Dit onderzoek besloeg de periode tussen 1945 en 2010. Medio december
2011 presenteerde de Commissie Deetman het eindrapport van haar wetenschappelijk onderzoek
in opdracht van de RK Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.
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Dit rapport bracht aard, omvang en omstandigheden van, als ook de verantwoordelijkheden voor
dit seksueel misbruik in beeld, evenals de gevolgen van dit misbruik voor slachtoffers en hun omgeving. In het eindrapport kondigde de toenmalige Commissie Deetman aan de uitvoering van
haar aanbevelingen door de RKK te zullen volgen en van de stand van zaken publiekelijk verslag te
doen. De Commissie Deetman deed dit in monitoringrapportages, waarvan de slotmonitor de laatste is.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gert Jan Verhoog (g.j.verhoog@gmail.com dan wel 06 – 52 53 98
97). Zie ook de website: www.onderzoekrk.nl.
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Bijlage persbericht 17b
Conclusie
Het aantal slachtoffers dat hulp, erkenning en genoegdoening heeft gekregen, is ruim tweeduizend. Het betreft hier slachtoffers van seksueel misbruik en van excessief geweld. Naar de stand
van zaken van 1 juni 2016 betreft het 1.297 (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klachten over seksueel misbruik, 144 klagers waarvan de klacht niet gegrond was verklaard maar in de slotactie erkend
zijn, 420 klagers en melders over excessief geweld en minstens 369 klagers over seksueel misbruik
met wie mediation- en schikkingsovereenkomsten zijn overeengekomen.
Aanbeveling
De Slotactiecommissie heeft alle tot en met april 2016 uitgesproken niet gegrond verklaringen
besproken en daarover geadviseerd. De Slotactiecommissie zorgt ervoor dat de resterende niet
gegrond verklaarden met authentieke klachten erkenning en genoegdoening krijgen.
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