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Persoonlijk
De voorzitters van BC en KNR geven aan verheugd te zijn dat de voorzitter van KLOKK aanwezig is in het
Voorzittersoverleg, ondanks de verschillende oogoperaties, die hij heeft en moet ondergaan. De voorzitter
van KLOKK spreekt zijn dank uit voor de blijken van belangstelling en geeft aan dat -wat hem betreft- de
werkwijze van het Voorzittersoverleg niet hoeft te worden aangepast.
KLOKK
De voorzitter van KLOKK meldt dat KLOKK binnenkort met een nieuwe website komt. Tevens zijn enkele
nieuwe bestuursleden tot het bestuur toegetreden. Hopelijk verlicht dit de werkdruk van de huidige
bestuursleden.
De voorzitter van KLOKK signaleert geen grote toevloed aan nieuwe meldingen. Hij vraagt wat er zal
gebeuren met klachten die vanaf 1 mei 2015 worden ingediend. De voorzitter van KLOKK herinnert in dit
verband aan de motie Van der Steur (juni 2014). De voorzitters van BC en KNR beklemtonen het belang
van het indienen van de klacht voor 1 mei 2015. Vanaf 1 mei 2015 geldt er alleen de nieuwe regeling voor
niet-verjaard grensoverschrijdend gedrag en kunnen geen klachten meer worden ingediend tegen
overledenen. De BC en KNR volgen de rechter met de vaststelling van de einddatum. Mogelijke
beleidsveranderingen worden natuurlijk in het Voorzittersoverleg besproken.
Terugblik
Op 16 maart vond in de middag een overleg plaats van de voorzitters van BC en KNR met de voorzitters
van KLOKK, VPKK en MCU. De beelden van dit overleg worden uitgewisseld in het licht van mogelijk door
het Voorzittersoverleg te ondernemen stappen. De sfeer van het overleg was goed. De gezamenlijke
oproep die de voorzitters van BC, KNR, KLOKK, VPKK en MCU na afloop van het overleg richten tot alle
slachtoffers van verjaard seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk en ook seksueel misbruik
gepleegd door overleden medewerkers van de Kerk, die zich nog niet hebben gemeld, om dat te doen voor
1 mei 2015, wordt als een hoopvol signaal gezien.
Op 16 maart vond ’s avonds een overleg plaats van de voorzitters van BC en KNR met het bestuur van de
stichting B&T. In dit overleg zijn thema’s als hulpverlening en slotactie de revue gepasseerd. De
voorzitters van BC en KNR hebben zich laten informeren over de gang van zaken. Ze hebben het bestuur
en via het bestuur de Klachtencommissie, de Compensatiecommissie, het Meldpunt en het Platform
Hulpverlening veel succes toegewenst met hun belangrijke werk.
Activiteiten KNR
Het hoofd van het bureau van de KNR heeft een notitie vervaardigd over de activiteiten, die de afgelopen
jaren door de KNR t.b.v. het dossier seksueel misbruik zijn ontplooid. Het is een indrukwekkend aantal
activiteiten. De komende vergadering zal het Voorzittersoverleg de notitie bespreken. Dit mede in het licht
van enkele nog openstaande adviezen uit de 0-meting.
Missionarissen
In het Voorzittersoverleg wordt stilgestaan bij de (recente) berichtgeving over misbruik door
Nederlandse missionarissen in het buitenland. De voorzitter van de KNR geeft aan wat bekend is bij de
KNR en welke acties vanuit de KNR zijn ingezet. De kijk naar misbruik verschilt niet naar waar het wordt
gepleegd. In het algemeen geldt dat, waar Nederlandse missionarissen in het buitenland normen of wetten
overtreden, zij overeenkomstig de regels ter plaatse worden berecht. Wanneer een Nederlandse
missionaris uit de missie naar Nederland is teruggekeerd en wordt geconfronteerd met een aanklacht van
seksueel misbruik waaraan hij zich in het buitenland schuldig heeft gemaakt, dan wordt deze door de
Klachtencommissie van de Stichting Beheer & Toezicht in Nederland behandeld.

Wanneer het seksueel misbruik volgens de wetgeving van het land waar het is gepleegd, niet is verjaard,
adviseert de KNR congregaties en ordes altijd om volledige medewerking te verlenen aan het justitieel
onderzoek (in dat betreffende land).
Preventie van seksueel misbruik heeft op dit moment wereldwijd de aandacht van congregaties en ordes.
De voorzitter van KLOKK vraagt of de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) ook in het buitenland geldt?
De voorzitter van de KNR wijst er op dat congregaties en ordes, die onder Nederlands recht vallen,
voldoen aan de Nederlandse wetten en regels, waaronder het gebruikmaken van een VOG.

