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1. Woord vooraf 
 
Sinds 1 mei 2015 kunnen meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de Rooms- 
Katholieke Kerk in Nederland worden gedaan bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend 
Gedrag. 
 
Dit verslag van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag betreft de periode van 1 
januari 2018 tot en met 31 december 2018.  
 
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 2018 uit: 
 
- de heer mr. P.A.G. Cammaert, voormalig burgemeester van diverse gemeenten; 
- de heer mr. drs. Th.E.M. Wijte, voormalig burgemeester van diverse gemeenten en 

voormalig rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht; 
- de heer drs. S.W.J.G. 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 R.-K. Meldpunt 
Grensoverschrijdend Gedrag. 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. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2018 één keer vergaderd, op 12 februari 2018.  
 
 
2.2. De Meldpuntfunctionaris 
 
Mevrouw mr. Liesbeth Sanders was in 2018 de Meldpuntfunctionaris van het R.-K. Meldpunt 
Grensoverschrijdend Gedrag.   
 
 
2.3 De Klachtencommissie 
 
De Klachtencommissie bestond in 2018 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 ’s-
Hertogenbosch; 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hengelo_(Overijssel)
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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 
Perspectief Herstelbemiddeling, 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’; 

- pastoor mr. L.J.M. Janssens o.carm. als lid van de Klachtencommissie in de kwaliteit van 
‘pastoraal werkende’. 

 
In 2018 hebben er 2 reguliere zittingen van de Klachtencommissie plaatsgevonden.  
 
De Klachtencommissie is in 2018 één keer bijeengekomen in een plenaire vergadering om 
inhoudelijke punten af te stemmen. De voorzitter van het College van Beroep bij de Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd heeft tijdens deze vergadering een presentatie gegeven over het 
tuchtrecht voor jeugdprofessionals. 
 
3. Ontvangen meldingen 
 
In de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 zijn bij het R.-K. Meldpunt 
Grensoverschrijdend Gedrag nagenoemde 12 meldingen binnengekomen: 
 

- Melding 1 is afkomstig van een mevrouw die meldde dat er sprake zou zijn van 
grensoverschrijdend gedrag van een priester jegens meerderjarige vrouwen. In 
eerste instantie heeft zij zich tot het Meldpunt gewend omdat zij helderziend zou zijn 
en bij de betreffende priester beelden heeft gehad van grensoverschrijdend gedrag. 
Kort na de melding laat mevrouw weten dat zij zich had vergist. Enkele maanden 
later zoekt mevrouw weer contact met het Meldpunt, omdat zij daadwerkelijk zou 
hebben gezien dat de priester zich schuldig zou maken aan grensoverschrijdend 
gedrag jegens meerderjarige vrouwen. De meldster geeft desgevraagd aan zelf geen 
slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. De melding is uiteindelijk met 
toestemming van de meldster doorgeleid aan de kerkelijk gezagsdrager van de 
betreffende priester. De kerkelijk gezagsdrager is met de priester in gesprek gegaan 
over de melding en de noodzaak om voorzichtig te zijn in pastorale contacten. 
Tijdens dit gesprek kwam de indruk naar voren dat de melding lijkt ingegeven door 
onvrede over de verdeling van de pastorale aandacht door de priester. Van 
grensoverschrijdend gedrag zou geen sprake zijn; 

- Melding 2 betreft een bejegeningsklacht over een evangelische gemeente. De 
Meldpuntfunctionaris heeft de meldster doorverwezen naar De Stichting 
Gedragscode Leidinggevenden; 

- Melding 3 is afkomstig van een persoon die uitingen van een bepaalde priester op 
televisie niet passend vindt. Betrokkene is doorverwezen naar het bisdom waar de 
priester werkzaam is; 

- Melding 4 betreft een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
huisvredebreuk. Na telefonisch contact met de meldster blijkt dat het enkel ‘beelden’ 
betreft waar de meldster last van heeft. Er is sprake van adequate hulpverlening en 
de Meldpuntfunctionaris heeft de meldster geadviseerd deze problematiek te 
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bespreken met haar huidige behandelaar. Desgewenst kan zij een beroep doen op 
het Platform Hulpverlening; 

- Melding 5 is afkomstig van een parochiaan die vindt dat de pastoor zich schuldig zou 
maken aan verwaarlozing en/of het onthouden van zorg. De meldster heeft positief 
gereageerd op het bemiddelingsvoorstel van de Meldpuntfunctionaris. Vervolgens is 
een onafhankelijke bemiddelaar van Perspectief Herstelbemiddeling ingeschakeld om 
de zaak op te pakken. De meldster heeft na een gesprek met de bemiddelaar 
uiteindelijk besloten geen gebruik te willen maken van een bemiddelingstraject en 
heeft verzocht om sluiting van het dossier; 

- Melding 6 betreft een klacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een 
priester jegens een meerderjarige. De zaak is voorgelegd aan de Klachtencommissie 
Grensoverschrijdend Gedrag RKK. De Klachtencommissie heeft geadviseerd de 
klacht gegrond te verklaren. De Klachtencommissie heeft tevens geadviseerd om de 
priester een coaching traject aan te bieden; In januari 2019 zal  de kerkelijk 
gezagsdrager besluiten op het advies van de Klachtencommissie. 

- Melding 7 betreft een klacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een 
diaken jegens een meerderjarige. De voorzitter van de Klachtencommissie 
Grensoverschrijdend Gedrag RKK heeft de klacht ontvankelijk verklaard. De 
klaagster heeft vervolgens om haar moverende redenen verzocht om intrekking van 
de klacht. De Klachtencommissie heeft dit verzoek - met instemming van de 
aangeklaagde - gehonoreerd; 

- Melding 8 betreft het vermoeden van een mogelijke schending van de 
celibaatsverplichting door een priester, zorgen rondom benoeming van een 
parochiebestuurder en een aantal incidenten die zich langer dan 2 jaar voor de 
melding zouden hebben voorgedaan. Het betreffende bisdom heeft gesproken met 
de meldster en de voorzitter van de Klachtencommissie geconsulteerd;  

- Melding 9 betreft een klacht van grensoverschrijdend gedrag van een priester jegens 
een meerderjarige. De melder heeft te kennen gegeven geen formele klacht in te 
willen dienen. De melding is met toestemming van de melder onder de aandacht van 
het verantwoordelijke kerkelijk gezag gebracht. Er hebben gesprekken 
plaatsgevonden van het verantwoordelijk kerkelijk gezag met de betreffende priester 
en deze heeft zijn excuses aan de melder aangeboden. De melder heeft voorts laten 
weten dat wat hem betreft het dossier kan worden gesloten; 

- Melding 10 betreft geen melding van grensoverschrijdend gedrag, maar een klacht 
over de manier waarop binnen de parochie met bepaalde maatschappelijke 
onderwerpen wordt omgegaan. Meldster is doorverwezen naar het parochiebestuur 
en eventueel de bisschop van het bisdom waarvan de parochie deel uitmaakt; 

- Melding 11 is afkomstig van een mevrouw die zich al jarenlang beklaagt over de wijze 
waarop zij wordt bejegend door mensen van de parochie en het bisdom. Zij voelt zich 
niet serieus genomen. De kwestie is onder de aandacht gebracht van de betreffende 
bisschop en de bisschop heeft mevrouw uitgenodigd voor een gesprek; 

- Melding 12 betreft geen melding van grensoverschrijdend gedrag, maar een klacht 
over de bejegening van de beheerder van een R.K. begraafplaats. De meldster is 
doorverwezen naar het parochiebestuur. Het parochiebestuur is door het betreffende 
bisdom geadviseerd met de meldster in gesprek te gaan. 

 
De Klachtencommissie heeft in 2018 een in 2017 ingediende klacht behandeld die was 
gericht tegen een priester wegens verduistering van huisraad. Alleen de aangeklaagde 
priester is ter zitting van de Klachtencommissie verschenen. De Klachtencommissie heeft de 
klacht niet gegrond verklaard.  
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4. Nieuwe Gedragscode Pastoraat 
 
Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms- Katholieke Kerk in Nederland een herziene 
Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de 
diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch administrator 
van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. 
De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) werkte mee aan de opstelling van de tekst. 
De Gedragscode Pastoraat geldt zonder uitzondering voor heel de Nederlandse 
kerkprovincie.  

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige versie van de Gedragscode Pastoraat is 
dat de werkingssfeer van de Gedragscode is uitgebreid. Niet alleen beroepskrachten die met 
minderjarigen werken vallen onder de werking van de Gedragscode Pastoraat, maar ook 
vrijwilligers die met minderjarigen werken. Daarnaast geldt de Gedragscode Pastoraat nu 
ook voor beroepskrachten en vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke 
beperking, of met anderszins kwetsbare personen.  

De Gedragscode Pastoraat is op 13 april 2018 gepubliceerd op de websites van de 
Nederlandse R.-K. bisdommen, de website van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de 
website van de KNR en de website van het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. De 
Gedragscode Pastoraat wordt voorts gepubliceerd in de Analecta van de Nederlandse R.-K. 
bisdommen en in de reeks Kerkelijke Documentatie van het SRKK. De Gedragscode is ook 
in een Engelse vertaling beschikbaar. 

5. Deskundige hulp en vertrouwenspersonen 
 
De gevolgen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen groot zijn en veel impact 
hebben. Het kan dan belangrijk zijn om hier deskundige hulp bij te vragen. Het Meldpunt 
helpt bij het vinden van deskundige psychologische hulpverlening. Ook beschikt het 
Meldpunt over vertrouwenspersonen die vertrouwelijk een luisterend oor bieden.  
 
6. Overleg meldpunten andere kerken 
 
De kerkelijke Meldpunten1 komen jaarlijks bijeen om ervaringen uit te wisselen en te  
bespreken of er op bepaalde punten (nauwer) kan worden samengewerkt. De kerkelijke 
meldpunten verwijzen desgewenst naar elkaar door en in voorkomende gevallen is er 
collegiaal overleg. 
 
7. Privacy 
 
Het Meldpunt gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de 
privacy van betrokkenen. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op 
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Het Meldpunt gaat zorgvuldig om met 
persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen 
verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze 
gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt het Meldpunt voor passende beveiliging van 
persoonsgegevens. Om een en ander vast te leggen is in 2018 een privacyreglement 
vastgesteld. Dit reglement is te raadplegen via de website van het Meldpunt. 

                                                      
1 Het kerkelijk meldpunt van de Protestante kerken in Nederland e.a. (SMPR), het Meldpunt Misbruik 
van de Christelijke- de Vrijgemaakte- en de Nederlands Gereformeerde kerken en Hersteld 
Hervormde kerk en de SGL van de Evangelische Gemeenten en Pinkstergemeenten. 

https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gedragscode_Pastoraat_2018.pdf
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8. 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 
Goeman Borgesiuslaan 77 
3515 ET UTRECHT 
E contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl 
T 06 24 955 899 


