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Internationale ontwikkelingen 

De voorzitter van de BC meldt dat in de eerste week van december een delegatie van de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie en de KNR aan een grote internationale conferentie in Trier en Luxemburg over 

preventie van seksueel misbruik heeft deelgenomen. De conferentie werd georganiseerd door de 

bisdommen Trier en Luxemburg en was vooral wetenschappelijk van aard. Mgr. Hoogenboom (BC) en mr. 

Chatelion Counet (KNR) hebben gezamenlijk een presentatie gegeven over de ervaringen in Nederland 

met de commissie Deetman en de maatregelen die zijn getroffen om seksueel misbruik te voorkomen.  De 

Nederlandse aanpak werd gekwalificeerd als “wegweisend.” De presentatie wordt zeer gewaardeerd.    

De voorzitter van KLOKK doet verslag van de internationale conferentie in Poznan van slachtoffers van 

seksueel misbruik in de RK Kerk. Hij heeft in zijn presentatie ook teruggekeken op de afgelopen vijf jaren. 

Om de Nederlandse aanpak goed voor het voetlicht te kunnen brengen heeft hij deze in een bredere 

context geplaatst. Daarbij is ingegaan op het “poldermodel” als kenmerk van de Nederlandse 

bestuurscultuur. Tevens heeft hij aandacht gevraagd voor het belang van goede hulpverlening.   

De voorzitter van KLOKK heeft een gesprek gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie. Daarbij is 

gesproken over het belang van internationale aandacht voor kindermisbruik in het kader vvan het 

Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 en over de Slotactie.  

 

Slotactie 

Over de Slotactie valt op dit moment niet veel te melden. Een groot aantal brieven is verstuurd. Het 

Voorzittersoverleg kijkt uit naar de eerste terugkoppeling over de resultaten.  

 

Meldingen vanaf 1 mei 2015 

Vanaf 1 mei 2015 is er een beperkt aantal klachten binnengekomen bij het Meldpunt. De mogelijkheid tot 

het indienen van klachten tegen overledenen en inzake verjaard seksueel misbruik is per 1 mei 2015 

gestopt. De voorzitter van KLOKK vraagt naar de concretisering van de motie Van der Steur uit 2014. De 

voorzitter van de BC geeft aan dat de klachten worden geregistreerd en dat vervolgens het aanbod bestaat 

uit het voeren van een pastoraal gesprek en het gebruikmaken van de hulpverlening via het Platform 

Hulpverlening. 

 

Hulpverlening 

Op verzoek van het Voorzittersoverleg is gesproken met het Platform Hulpverlening over de werkwijze. 

Dit heeft geresulteerd in een memo over de systematiek van de registratie door het Platform, de keuze van 

de specialist en de doorverwijzing (en huisarts), het omgaan met wachttijden en de wijze waarop het 

Platform zicht houdt op het proces en de kwaliteit van het doorverwijzen. Het Voorzittersoverleg 

constateert dat hiermee de eerder opgekomen vragen zijn beantwoord.   

 


