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REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK 

Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de 

R.-K. Kerk op 7 oktober 2013 en gewijzigd op 11 maart 2014. 

 

PREAMBULE 

Het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de RK Kerk in 

Nederland, na de voorzitter van de Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de RK Kerk 

gehoord te hebben en na instemming verkregen te hebben van de diocesane bisschoppen van 

de R.-K. Kerkprovincie van Nederland (BC), de militair ordinaris van de Nederlandse 

Strijdkrachten en de hogere oversten van in Nederland gevestigde religieuze instituten, 

vertegenwoordigd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), overwegende; 

 

- dat in de Procedure Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk zoals 

vastgesteld op 5 oktober 2011 de mogelijkheid wordt geboden voor informele 

klachtenafhandeling: 

 

Art. 7  Informele klachtafhandeling 

7.1.  Indien de voorzitter van de Klachtencommissie van oordeel is dat een klacht vatbaar is 

voor een informele klachtafhandeling, neemt hij hierover contact op met de klager, de 

aangeklaagde of de (gemachtigde van de) kerkelijke gezagsdrager. Voor de feitelijke 

behandeling daarvan kan de voorzitter één van de leden van de Klachtencommissie 

aanwijzen. Indien de klacht in der minne wordt geschikt wordt dit schriftelijk 

vastgelegd en door klager, de aangeklaagde of de (gemachtigde van de) kerkelijke 

gezagsdrager en de voorzitter of het door hem aangewezen lid van de 

Klachtencommissie ondertekend. De voorzitter informeert hieromtrent de kerkelijke 

gezagsdrager van de aangeklaagde. 

7.2.  Indien de klacht niet in der minne wordt geschikt, gaat de behandeling ervan voort 

overeenkomstig de onderhavige procedure. 

7.3.  Van de schriftelijke bevestiging van de schikking in der minne vindt geanonimiseerde 

publicatie plaats. 

 

- dat aanwijzing van één van de leden van de Klachtencommissie voor de feitelijke 

behandeling daarvan op praktische en juridische bezwaren stuit; 

- dat het om deze reden noodzakelijk is om dit in uitvoerende zin los van de 

Klachtencommissie te regelen; 

- dat hiervoor behoudens art. 7 van de eerder genoemde procedure aanvullend niets is 

geregeld; 

 

heeft besloten hierop aanvullend vast te stellen de 
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BEGRIPPEN 

 

Bestuur:  

het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in 

Nederland (B&T). 

Griffie:  

secretariaat van de Klachtencommissie 

Kerkelijke gezagsdrager:  

de diocesane bisschop van een tot de R.-K. Kerkprovincie van Nederland behorend bisdom, de 

Militair Ordinaris van het Ordinariaat van de Nederlandse Strijdkrachten of de religieuze 

overste van een bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen aangesloten instituut van gewijd 

leven of sociëteit van apostolisch leven.  

Kerkelijke instelling:  

In Nederland gevestigde publieke en private kerkelijke rechtspersonen en verenigingen, zoals 

geregeld in het Reglement voor het R.-K. Kerkgenootschap. 

Klachtencommissie:  

De commissie, waaraan de beoordeling van klachten over seksueel misbruik binnen de R.-K. 

Kerk overeenkomstig de onderhavige procedure is . 

Meldpunt voor seksueel misbruik in de RK Kerk:  

het bureau van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. seksueel misbruik in de R.-K. Kerk; het 

functioneert tevens als front office en facilitair bureau voor de Klachtencommissie. 

R.-K. Kerkprovincie van Nederland:  

De door het hoogste gezag van de R.- K. Kerk als deel van de R.-K. Kerk opgerichte provincie, 

die de in Nederland gelegen bisdommen omvat. 

Mediation: 

Een proces waarin twee of meer partijen in een conflict door een door hen geaccepteerde 

onafhankelijke en onpartijdige deskundige - de mediator - worden geholpen om een 

overeenkomst te bereiken. 

Mediator: 

De door de betrokken partijen geaccepteerde onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die 

het mediationproces leidt en partijen begeleidt bij het bereiken van een overeenkomst. 

Vaststellingsovereenkomst: 

De overeenkomst, waarbij twee of meer partijen een bindende regeling treffen.. 
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REGELING 

 

1. B&T heeft in samenspraak met Slachtoffer In Beeld (SIB), de Vereniging van 

Letselschademediators (LetMe) en KLOKK een pool van ca. 5 mediators beschikbaar. 

Vereist is, dat zij door verworven kennis of eigen achtergrond vertrouwd zijn met de 

omstandigheden die voor slachtoffers relevant zijn en met de cultuur waarbinnen het 

misbruik zich afspeelde. 

2. De mediators verbinden zich om onder geen beding in enige fase van de mediation als 

arbiter of bindend adviseur te gaan optreden; zij houden zich dus strikt aan de 

gedragsregels. Ook overigens wordt uitsluitend gewerkt conform de NMI-regels. 

3. Zowel op de website van het Meldpunt als in de klachtenregeling wordt verwezen naar 

de mogelijkheid om van mediation gebruik te maken. Daartoe is op de website een 

specifiek aanvraagformulier voor de klager (de regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor 

erfgenamen in het geval dat de klager tijdens de procedure is overleden) en voor het 

kerkelijk gezag beschikbaar. Het aanvraagformulier moet worden ingediend bij het 

Meldpunt. Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen, wanneer er 

voldoende informatie beschikbaar is om de aangesproken partij te kunnen aanwijzen. 

Een aanvraag kan op ieder moment worden ingediend, tenzij de Klachtencommissie, 

resp. de Compensatie-commissie zich beraadt over de einduitspraak. 

4. Het aanvraagformulier wordt doorgezonden naar de aangesproken partij met het 

verzoek de aanvraag voor akkoord te ondertekenen en te retourneren aan het 

Meldpunt. Zonder een door beide partijen ondertekende aanvraag voor mediation kan 

de mediation niet starten. 

5. Met de ondertekening van de aanvraag verklaren beide partijen zich expliciet akkoord 

met de inhoud van deze regeling. 

6. Aangezien ook in geval van mediation een rol zal spelen of de klager in het kader van de 

procedure bij de Klachtencommissie kans van slagen heeft, zal de klager voorafgaand 

aan de start moeten kunnen vernemen of ten aanzien van de pleger van het misbruik 

steunbewijs bekend is bij de Klachtencommissie.  

7. Mediation staat niet alleen open voor individuele slachtoffers, maar ook voor groepen. 

In dat geval kan het wenselijk zijn dat de mediation wordt geleid door twee mediators, 

eventueel secretarieel bijgestaan. 

8. Mediation vindt plaats buiten tegenwoordigheid van juridisch adviseurs aan beide 

zijden. Indien gewenst door een slachtoffer kan – naar keuze van de klager – een 

vertrouwenspersoon of een medewerker/vrijwilliger van Slachtofferhulp Nederland als 

morele steun aanwezig zijn. 
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9. Indien in mediation partijen wel overeenstemming bereiken over de vaststelling van het 

misbruik, maar de klager geeft voor vaststelling van de vergoeding de voorkeur aan een 

toekenning door de Compensatiecommissie, is dat mogelijk. Ook kan de Compensatie-

commissie worden ingeschakeld als in de mediation wel wordt gesproken over de 

hoogte van de compensatie, maar men geen overeenstemming bereikt. In beide 

gevallen wordt het concept van de vaststelling van het misbruik door de mediator 

besproken met de voorzitter van de Klachtencommissie om te bezien of de omschrijving 

voldoende duidelijk is om de Compensatiecommissie in staat te stellen een beslissing te 

nemen.  

10. In alle gevallen kan een klager vóórdat een vaststellingsovereenkomst wordt getekend, 

een juridisch adviseur raadplegen. 

11. Ieder na het bereiken van overeenstemming ondertekend stuk geldt als voorlopig. 

Tussen het bereiken van overeenstemming en ondertekening van de definitieve 

vaststellingsovereenkomst zitten tenminste drie werkdagen bedenktijd na ontvangst 

van de concept overeenkomst. Wanneer de klager meldt een juridisch adviseur te willen 

raadplegen, wordt de bedenktijd verlengd. De mediator bewaakt het tijdsverloop en 

rapporteert de voortgang aan het Meldpunt. 

12. In de vaststellingsovereenkomst worden de feitelijke omstandigheden vastgelegd, 

indien deze als zodanig met instemming van beide partijen zijn komen vast te staan. 

Deze betreffen in elk geval de aard en omvang van het misbruik, naam van de pleger, 

periode van het misbruik, plaats, instituut waar het misbruik heeft plaatsgevonden en 

het kerkelijk gezag onder welke verantwoordelijkheid het misbruik heeft 

plaatsgevonden. Tevens wordt door beide partijen toestemming verleend dat de 

Klachtencommissie deze feiten in andere klachtzaken in alle gevallen als steunbewijs 

mag gebruiken. 

13. Bij verschil van mening over de (toepassing van de) bovenstaande regeling beslist de 

voorzitter van de Klachtencommissie als bindend adviseur. Indien de mediation niet 

wordt afgerond en alsnog een behandeling bij de Klachtencommissie plaatsvindt, zal de 

Voorzitter niet aan die behandeling deelnemen, indien hij in het mediationtraject 

betrokken is geweest.  

14. Van de vaststellingsovereenkomst wordt in alle gevallen een kopie van het getekende 

stuk gearchiveerd bij het Meldpunt. Daartoe bestaat alleen toegang voor de 

Klachtencommissie en voor wetenschappelijk onderzoek onder de voorwaarde dat de 

onderzoeker zich schriftelijk verplicht tot zodanige anomisering van te gebruiken 

gegevens dat de identiteit van slachtoffer en dader bij publicatie niet herleidbaar zijn en 

tevens tot geheimhouding van de niet geanonimiseerde gegevens. Voorts hebben 

instanties die krachtens de wet toegang moet worden geboden inzage in dit archief.  

15. Van de mogelijkheid tot mediation kan eenmaal gebruik worden gemaakt. De kosten 

van de mediator(s) en de te gebruiken faciliteiten komen voor rekening van B&T. 
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16. BC en KNR verplichten zich om volledig mee te werken aan de uitvoering van de deze 

regeling en staan ervoor in dat betrokken kerkelijk gezagsdrager de benodigde 

medewerking zal verlenen. Insgelijks staan zij ervoor in, dat de eventuele uit de 

mediation voortvloeiende vergoeding wordt betaald. 


