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KLOKK doet de mededeling dat de recente excuses voor het seksueel misbruik en de oproep zich te 

melden in de parochie van Ospel door mgr. Schnackers, vicaris-generaal van het bisdom Roermond, een 

goed voorbeeld is van hoe excuses kunnen worden gemaakt en hoe een oproep tot melden kan worden 

gedaan.  

 

De bespreking over de uitvoering van de adviezen uit de 0-meting resulteert in afspraken over een overleg 

van hogere oversten met KLOKK in juni. De KNR organiseert dit overleg. In dit overleg zullen de adviezen 

12 (best practices), 13 (2.000 gesprekken) en 17 (steunbewijs) aan de orde komen ten einde deze de 

volgende vergadering op 14 juli te kunnen schrappen. 

Advies 22 m.b.t. de kwaliteitsborging wordt geschrapt. KLOKK gaat in op de uitnodiging om dit punt met 

de ketenvoorzitters en B&T te bespreken en rapporteert hierover terug in het Voorzittersoverleg. 

Conform advies 14a is het belangrijk dat besturen en beleidsadviseurs van afzonderlijke instellingen 

steeds alert blijven op de toon en inhoud van de communicatie met slachtoffers van seksueel misbruik.  

 

De Algemene Vergadering van de KNR heeft afgelopen week uitgebreid stilgestaan bij het voorstel om een 

Slotactie (advies 25) te houden. De BC doet dat deze week. De voorzitters zijn positief gestemd over de 

kans dat dit voorstel doorgang vindt. Door de voorzitter van KLOKK wordt dit als een “mijlpaal” 

bestempeld. Hij is blij dat in het huidige voorstel -conform de wens van KLOKK- de planning is aangepast 

en de Slotactie eerder zal plaatsvinden. 

 

Op 1 juli a.s. sluit de mogelijkheid om klachten conform de huidige Klachtenprocedure in te dienen. De 

voorzitter van de BC memoreert de overwegingen om te komen tot een einddatum en de ondernomen 

stappen om de slachtoffers tijdig hierop te attenderen. Met de voorzitter van de KNR onderstreept hij het 

belang om er alles aan te doen slachtoffers, die dat ook willen, te stimuleren hun klacht in te dienen voor 1 

juli a.s.. De voorzitter van KLOKK geeft aan dit ook te doen. Over mogelijke klachten ingediend vanaf 1 juli 

wordt lang gesproken. Gezien de einddatum moeten nu alle inspanningen erop gericht zijn voor 1 juli de 

klachten binnen te krijgen. 

 

Het Voorzittersoverleg benadrukt het belang van de mogelijkheid van mediation naast de 

Klachtenprocedure. Uitgangspunt is de vrijwilligheid om aan mediation mee te doen. Als slachtoffers de 

weg van mediation willen volgen en de kerkelijke instelling kent aarzelingen, dan is het goed hierover met 

de voorzitter van de Klachtencommissie in gesprek te gaan. Over wie de mediators in het B&T-aanbod 

moeten zijn, doet het Voorzittersoverleg geen uitspraak. Dat is aan B&T. Met B&T zal worden gesproken 

om mogelijke risico’s van juridisering te voorkomen. KLOKK stelt de vrije keuze van slachtoffers als 

belangrijke voorwaarde voor de weg naar herstel. 

 

Tot slot staat het Voorzittersoverleg stil bij de hulpverlening. De voorzitters van BC en KNR beklemtonen 

dat hulpverlening aan de slachtoffers essentieel is. Er moet een goed en effectief aanbod zijn en blijven. Ze 

zijn blij met de Adviesraad van het Platform Hulpverlening en kunnen op korte termijn bekendmaken wie 

daarin namens de BC en KNR zullen worden afgevaardigd. 

 

 

 

 


