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Openbaarheid is hoeksteen  
De Commissie Deetman heeft haar onafhankelijke opstelling volledig waargemaakt.  

Vergeleken met de door de commissie beschreven ontoegankelijkheid van bestaande 

procedures binnen de Rooms Katholieke Kerk wat seksueel misbruik betreft  - waarbij niet zo 

zeer het belang van het slachtoffer, maar veeleer het belang van de kerk om publiciteitsschade 

te voorkomen voorop stond -  kunnen de voorstellen van de commissie als een cultuuromslag 

worden beschouwd. De aanbevelingen komen er in het kort op neer dat voortaan één  

professionele klachtencommissie functioneert, waaronder ten behoeve van de slachtoffers een 

professioneel kwaliteitscentrum ressorteert. Bij de samenstelling van de klachtencommissie   

prevaleert deskundigheid boven katholieke verbondenheid. Uitdrukkelijk wijst de commissie 

Deetman er op dat ook niet-katholieken tot commissieleden kunnen worden benoemd!  

 

De hoeksteen van het nieuwe beleid is de openbaarheid. Het jaarverslag dat openbaar is en 

rechtstreeks via internet toegankelijk is, bevat onder meer een geanonimiseerde opgave van  

meldingen van slachtoffers.Tevens wordt daarin aangegeven op welke wijze de gegeven 

adviezen door de bisschoppen zijn afgehandeld. De klachtencommissie laat zich zelf elk jaar 

extern en onafhankelijk evalueren. De evaluatie is via internet voor derden raadpleegbaar.  

 

Veelzeggend in de lijst met aanbevelingen is de zinsnede: 

‘De evaluatie spitst zich toe op de vraag of en zo ja bij gegrond verklaarde klachten 

disciplinaire straffen zijn genomen en hoe dergelijke besluiten zich verhouden tot de in de 

adviezen gedane aanbevelingen’. Daarmee wordt afgerekend met de in het verleden door 

bisschoppen veel gehanteerde maatregel van de zgn. overplaatsing van priesters die zich 

misdroegen. Een dergelijke doofpotcultuur lijkt definitief voorbij.  

 

Verjaring past de kerk niet  
Beroep op verjaring dient, aldus de commissie, geen leidend beginsel te zijn. Het betalen van 

schadevergoeding na verjaring kan juridisch, aldus de commissie, als het voldoend aan een 

natuurlijke verbintenis worden gekwalificeerd. De afwikkeling van schadevergoeding aan 

slachtoffers wordt door een speciale commissie van deskundigen (commissie Lindenbergh) 

uitgevoerd. Zo mogelijk streeft die commissie naar een collectieve regeling ten behoeve van 

de slachtoffers. 

De door de commissie ontworpen transparantie binnen de bestaande rooms-katholieke 

kerkstructuur is het maximaal haalbare. Het feit dat de klachtencommissie als adviesinstantie 

de bisschoppen dient  en geen zelfstandige bevoegdheid bezit, is een onafwendbaar gevolg 

van de kerkelijke autonomie.  

De onbeholpen wijze waarop binnen de Rooms –Katholieke Kerk alhier op de brede stroom 

van gevallen van seksueel misbruik werd gereageerd, heeft binnen de Nederlandse bevolking  

- gelovig én ongelovig – tot een structureel wantrouwen geleid jegens de leiding van de 

Rooms-Katholieke  Kerk in Nederland. De ruimte voor de bisschoppen om af te wijken van 

de door de commissie Deetman gedane voorstellen zal daardoor miniem zijn, op straffe van 

het verspelen van elk draagvlak  binnen de Nederlandse samenleving voor de uitoefening van 

haar autonomie. 

 

 



 


