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Wat is waar?
In diverse media zijn de laatste tijd helaas negatieve berichten en ook onwaarheden
verschenen over de Stichting KLOKK. Het subsidie dat de Stichting KLOKK van de overheid
ontvangt zou niet goed gebruikt worden. Er zou teveel geld naar directie en organisatie gaan.
Het bestuur van DE STICHTING KLOKK wil daar het volgende tegenover stellen.
De Stichting KLOKK heeft zich sinds de oprichting tot op het hoogste niveau (regering,
parlement, leiding RKK en KNR) ingespannen om in het belang van de slachtoffers recht op
erkenning, genoegdoening en compensatie te verkrijgen.
De Stichting KLOKK heeft er -in tegenstelling tot andere lotgenotenorganisaties - voor
gekozen om in overleg met de RKK en de KNR tot zo goed mogelijke resultaten te komen.
Niet door te schoppen, maar door de huidige leidinggevenden in de Rooms Katholieke Kerk
te wijzen op hun morele verantwoordelijkheid voor de misstanden uit het verleden.
De Stichting KLOKK heeft door te overleggen met de RKK en de KNR kunnen
bewerkstelligen dat:
- Niet de puur juridische aanpak is doorgezet in de klachtafhandeling.
- Ook het fysiek en psychisch misbruik door de RKK is erkend.
- Er een regeling voor nagekomen meldingen (meldingen na sluiting van de
klachtenprocedure) tot stand kwam.
- Er steunbewijs is geleverd aan lotgenoten die een klacht hebben ingediend, waardoor
de klacht gegrond verklaard kon worden.
- De compensatiebedragen die in de Slotactie oorspronkelijk voorzien waren door de
invloed en eisen van de Stichting KLOKK fors zijn verhoogd.
- De Slotactie uiteindelijk werd gerealiseerd. Bedoeld voor slachtoffers waarvan de
Klachtencommissie erkende dat het misbruik geloofwaardig was, maar waarvoor
geen steunbewijs beschikbaar was.
De Stichting KLOKK heeft sinds 2011 totaal 1500 lotgenoten geregistreerd als slachtoffer
van seksueel misbruik. In de periode 2014 t/m 2016 zijn meer dan 600 slachtoffers
bijgestaan. De Stichting KLOKK heeft hulp geboden bij de klachtenprocedure en lotgenoten
bijgestaan gedurende het hele proces dat soms jaren in beslag nam. De Stichting KLOKK
heeft misschien niet alle wensen en eisen kunnen realiseren maar heeft in het kader van het
misbruik binnen de RK Kerk de gesprekspartners vaak kunnen bewegen
verantwoordelijkheid te nemen richting slachtoffers. Naar de vaste overtuiging van KLOKK
heeft dit alles voor de slachtoffers meer opgeleverd dan wanneer was blijven volhard in
beschuldigen en aanklagen, zoals enkele andere lotgenotenorganisaties hebben gedaan.
De Stichting KLOKK heeft aandacht gevraagd voor het internationale karakter van
kindermisbruik door aan te dringen bij de Tweede Kamer en de Minister van V&J op
maatregelen om te voorkomen dat Nederlandse pedofielen in het buitenland hun misbruik
voortzetten. Om die reden is ook meegewerkt met journalisten die dit thema aansneden.
Mede onder invloed van de Stichting KLOKK wordt bij de Verenigde Naties geprobeerd om
over de hele wereld de verjaring voor (kerkelijk) kindermisbruik af te schaffen. Dus als dat
lukt zal op de hele wereld kindermisbruik levenslang strafbaar blijven.
Het bestuur van de Stichting KLOKK wijst de kritiek van het teruggetreden lid van de Raad
van Toezicht met klem van de hand. De kritiek van Verhallen op het salaris van de directeur
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is misplaatst. Dit salaris is indertijd in overleg met het ministerie van VWS vastgesteld. Hij
was hiervan als lid van de RvT als geen ander op de hoogte en heeft drie jaar lang dit salaris
goed gekeurd. Hij heeft althans geen reden gezien zijn bezwaren aan het ministerie voor te
leggen of anderszins naar buiten te brengen. Daar komt nog bij dat Verhallen als directeur
van Buro Verhallen te Nuenen, dat tot medio 2016 belast was met de boekhouding van de
stichting, zeer goed op de hoogte was van de financiële gang van zaken binnen de Stichting
KLOKK. Deze dubbelfunctie van lid van de RvT en verantwoordelijke voor de boekhouding is
op last van het ministerie van VWS in juli 2016 beëindigd. Het bestuur van KLOKK had al
eerder aan Verhallen laten weten twijfels te hebben bij deze dubbelfunctie, die in strijd mag
worden geacht met de beginselen van good governance. Voor hemzelf was deze
dubbelfunctie nooit een probleem. De financiële administratie van de Stichting KLOKK is
inmiddels in handen van Subliminal.

Na het aftreden van de overgebleven twee leden van de RvT in december jl. is het bestuur
druk bezig met het zoeken van kandidaten voor de vacante posten. Dit heeft het bestuur ook
aan VWS laten weten tijdens het overleg van woensdag 18 januari. VWS staat er op dat er
snel een nieuwe RvT komt. In het open overleg kwam ook de financiële verantwoording aan
de orde. Belangrijk onderdeel hiervan was de vergoeding voor de leden van de RvT. Deze
hebben zichzelf een vacatievergoeding toegekend die boven de norm ligt zoals opgenomen
in het Besluit Adviescolleges en Commissies. Hoewel pas op het eind van de
subsidieperiode een goedkeurend accountantsverslag aan VWS hoeft te worden overlegd
heeft de Stichting KLOKK er voor gekozen de financiële jaarverslagen van de afgelopen
jaren nu al aan de accountant voor te leggen. Deze is intussen met een verslag van
bevindingen gekomen, die deels betrekking hebben op een verkeerde toepassing van de
regels door het vorige boekhoudbureau (Buro Verhallen). Het bestuur zal vóór 1 februari aan
VWS laten weten hoe het de geconstateerde onvolkomenheden denkt op te lossen.
Het bestuur heeft in het overleg met VWS ook toegezegd een regeling te treffen voor de
vervanging van de voorzitter tijdens zijn ziekte. Verder zal er een toelichting komen bij de
begroting 2017 middels een activiteitenplan. Gezien de eisen van VWS kunnen wij geen
verantwoordelijkheid meer nemen voor het uitvoeren van de kostenplaats MCU. Omdat wij
deze uitgaven niet kunnen verantwoorden qua rechtmatigheid en doelmatigheid. Een
activiteitenplan van MCU ontbreekt.

Namens het bestuur van de Stichting KLOKK,

Ralph J. Russ, bestuurssecretaris en plaatsvervangend perswoordvoerder.

Postadres:
De Riet 7a
6034 RM Nederweert Eind

website: www.de Stichting KLOKK.nl
e-mail:secretariaat@de Stichting KLOKK.nl
tel. (+31)06-461 88 351

KvK: Eindhoven 53358074
Bank: NL19 INGB 000 5831803

Postadres:
De Riet 7a
6034 RM Nederweert Eind

website: www.de Stichting KLOKK.nl
e-mail:secretariaat@de Stichting KLOKK.nl
tel. (+31)06-461 88 351

KvK: Eindhoven 53358074
Bank: NL19 INGB 000 5831803

