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Advies bij het ontwerpbesluit bij het decreet houdende de commissie
voor slachtoffers van historisch misbruik
De SARC werd per brief van 24 mei 2019 door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin Jo Vandeurzen om advies gevraagd bij het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot
uitvoering van het decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie
voor slachtoffers van historisch misbruik. Onderstaand advies kwam tot stand via besprekingen en
een schriftelijke procedure met de Algemene Raad en de vier sectorraden van de SARC.

Situering
Op 19 juni 2018 werd in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet houdende de erkennings- en
bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik ingediend. Dit voorstel van decreet
werd op 4 juli 2018 aangenomen in de plenaire vergadering en daarna op 13 juli 2018 door de
Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. Dit decreet gaf een vervolg aan de tijdelijke
erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik van 2014, die werd
opgericht naar aanleiding van berichten over steunfiguren die zich in het verleden in jeugd- en
onderwijsinstellingen grensoverschrijdend hebben gedragen. Via het decreet van 13 juli 2018 kreeg
deze commissie een permanent karakter en werd het toepassingsgebied zowel in de tijd als naar
sectoren verbreed. De nieuwe erkennings- en bemiddelingscommissie voor historisch misbruik
(hierna: Commissie) is toegankelijk voor iedereen die minstens tien jaar geleden het slachtoffer werd
van misbruik gekaderd in een instelling, voorziening, organisatie of vereniging (en dus niet meer
enkel voor misbruik in een jeugd- of onderwijsinstelling daterend voor de jaren ’90, zoals in de
tijdelijke commissie van 2014).
Het voorliggende ontwerpbesluit voert dit decreet verder uit. Zo worden de opdrachten van de
Commissie verder afgebakend en geconcretiseerd in artikelen 2, 3 en 4. De artikelen 5 en 6 regelen
de samenstelling van de Commissie, alsook wie de leden benoemt. De werkwijze van de Commissie
ten aanzien van aanmelders wordt beschreven in de artikelen 7, 8 en 9. De artikelen 10 t.e.m. 15
regelen de werking van de Commissie. Hierin wordt ook bepaald dat Moderator vzw de werking van
de Commissie faciliteert. In artikelen 16, 17 en 18 wordt de gegevensverwerking verder uitgevoerd,
rekening houdend met de regeling die reeds opgenomen is in artikel 8 van het decreet van 13 juli
2018. De subsidiëring van Moderator vzw, alsook de betalings- en rapportagemodaliteiten, worden
vastgelegd in de artikelen 19 t.e.m. 22.
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Advies
De SARC is tevreden over de decretale verankering van de Commissie en adviseert positief bij
voorliggend ontwerpbesluit.
Daarbij benadrukt de SARC dat er afstemming moet plaatsvinden tussen de Commissie en de andere
organisaties binnen de cultuur-, jeugd,- sport- en mediasector die zich richten op het helpen van
slachtoffers in verband met grensoverschrijdend gedrag (zoals 1712, nupraatikerover.be,
Grenslijn.be en het nieuwe initiatief Voices vzw).
De SARC vraagt daarom duidelijkheid over hoe de Commissie zich verhoudt en positioneert ten
opzichte van deze organisaties. Dit is zowel van belang voor de slachtoffers die hulp en toenadering
zoeken omtrent grensoverschrijdend gedrag als voor de organisaties die zich met dit thema
bezighouden. Er moet voorkomen worden dat verschillende initiatieven elkaar in hun werking
hinderen en dat het onduidelijk wordt voor slachtoffers bij welke organisatie(s) zij terecht kunnen.
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