Beleidsplan 2021-2025
Stichting Sint Jan voor eerlijk proces

Missie

De Stichting heeft als doel bij te dragen aan eerlijke en rechtvaardige klachtenprocedures
waarbij medewerkers van de R.-K. Kerk zijn betrokken. De Stichting is opgericht vanuit de
gedachte dat onrechtvaardige situaties binnen de Kerk, zeer in het bijzonder misbruik van
minderjarigen door personen in de uitoefening van een kerkelijke functie, bestreden moeten
worden, maar wel op een eerlijke manier. Onrecht mag niet met onrecht worden bestreden.
De Stichting wil zich er in haar tweede lustrum voor inspannen zichzelf overbodig te maken
doordat het recht op een eerlijk proces dat een ieder toekomt ook in kerkelijke verhoudingen
tot gelding komt.

Visie

De Stichting wil haar doel bereiken door stappen te zetten die ertoe kunnen bijdragen dat het
recht op een eerlijk proces voor personen die in een kerkelijke context worden aangeklaagd
gewaarborgd wordt. Dit kan vorm krijgen door bijvoorbeeld klachtenprocedures te volgen,
aangeklaagden bij te staan of voorlichting te geven.
Een wapenfeit van de Stichting uit haar eerste lustrum is de uitspraak van de rechtbank van
Arnhem op 18 april 2018 in de procedure van de Stichting Sint Jan voor eerlijk proces tegen
de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:1743&showbut
ton=true. Op onze website hebben wij een Engelse vertaling van deze uitspraak gepubliceerd.
Met deze procedure hadden wij de werkwijze van de Klachtencommissie van de Stichting
Beheer & Toezicht ter beoordeling aan de rechter voorgelegd.
Hoewel vooropstaat dat de Klachtencommissie op een bijzonder goede wijze voor
slachtoffers van misbruik genoegdoening heeft gebracht, zijn er in enkele gevallen door de
Klachtencommissie ook daders aangewezen zonder dat enig zorgvuldig onderzoek had
plaatsgevonden.
Volgens de rechtbank hield de Klachtencommissie zich in deze gevallen niet aan de eigen
procedureregels. Bovendien heeft zij daarbij fundamentele rechtsbeginselen geschonden. Dit
gebeurde onder meer in de klachtprocedure tegen oud-bisschop wijlen monseigneur Gijsen.
Dat was onzorgvuldig en onrechtmatig volgens de rechter. Wij zijn zeer verheugd over dit

oordeel en werken sindsdien aan de algemene erkenning van dit vonnis en haar implicaties
voor klachtenprocedures van verleden, heden en toekomst waarbij medewerkers van de R.-K.
Kerk zijn betrokken.
Voor de realisatie van haar doel is de Stichting aangewezen op vrijwillige donaties van
personen en organisaties die dit doel onderschrijven.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de Stichting mag uitsluitend
worden bestemd voor de realisatie van haar doel. Het bestuur bewaakt de correcte
bestemming van het vermogen. Zoveel mogelijk zal ernaar gestreefd worden dat uitgaven
conform het “vier-ogen-principe” worden gedaan. Jaarlijks zal door middel van een
financiële verantwoording inzicht worden gegeven in de vermogenspositie en het resultaat
van de Stichting. In geval van ontbinding van de Stichting dient een eventueel overblijvend
batig saldo conform het doel van de Stichting te worden besteed.
Bestuurders ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen worden vergoed.

Over de Stichting

De Stichting is opgericht op 6 april 2016.
Het bestuur bestaat op dit moment uit mw. M.H.T. Jetten – Reintjes (voorzitter),
em. pastoor L.F.M. Terranea (vice-voorzitter)
en mw. M.J.W. Harmsen – van Hout (secretaris/penningmeester).

