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Afspraak: het kort verslag wordt, na accordering, door de deelnemers van het Voorzittersoverleg (VO) op 

de eigen site geplaatst. Dit gebeurt met het kort verslag van 20 januari 2014 voor de eerste keer. 

 

De stand van zaken is besproken m.b.t. de uitvoering van de adviezen uit de 0-meting, het onderzoek dat 

vorig jaar in opdracht van de Bisschoppenconferentie en de KNR is verricht naar de implementatie van het 

rapport Deetman over seksueel misbruik van minderjarigen. Enkele adviezen krijgen extra aandacht. Zo 

wordt er binnen de KNR gewerkt aan de uitvoering van de adviezen betreffende het verzamelen van 

eventueel steunbewijs uit  de mediationtrajecten met slachtoffers van seksueel misbruik die bij een aantal 

ordes en congregaties hebben plaatsgevonden. Het VO verwacht vóór zijn volgende vergadering op 17 

maart a.s. de resultaten van dit onderzoek. Met instemming wordt vernomen dat de in de 0-Meting 

aanbevolen  Adviesgroep voor het Platform Hulpverlening binnenkort voor het eerst bijeenkomt. In deze 

Adviesgroep zullen naast deskundigen ook vertegenwoordigers van slachtoffergroepen en kerkelijke 

instellingen plaats nemen. Het VO ziet graag dat de zichtbaarheid van het Platform ook bij de slachtoffers 

wordt vergroot. Wellicht kan de Adviesgroep daarbij van dienst zijn. 

Het VO onderstreept het belang van het dejuridiseren bij de klachtenbehandeling. Juridiseren is niet 

bevorderlijk voor het slachtoffer en voor de voortgang in het proces van erkenning, hulp en heling. Dit 

punt blijft het VO met grote aandacht volgen. 

 

Om de door KLOKK gesignaleerde stagnaties in concrete dossiers effectief aan te pakken is een 

‘routekaart’ voorgesteld. Dit voorstel is door het VO overgenomen. Met de secretarissen van de 

bisdommen en de KNR in de Contactgroep en de secretaris van KLOKK zullen in het vervolg aan de hand 

van deze routekaart stagnaties in concrete dossiers worden geïnventariseerd, geanalyseerd en zal 

daarvoor, waar mogelijk, door de Contactgroep oplossingen worden gezocht.  

 

Het VO is geïnformeerd over de voortgang in de gedachtevorming over een nieuwe klachtenprocedure. 

Deze dient in de plaats te komen van de huidige procedure, omdat het na 1 juli 2014 niet meer mogelijk 

zal zijn om klachten van seksueel misbruik in te dienen tegen overledenen en klachten van misbruik dat 

verjaard is, het geen volgens de huidige klachtenprocedure wel mogelijk is. Het VO wordt op de hoogte 

gehouden van de verdere ontwikkelingen. 

 

Op 17 maart 2014 zal er een overleg zijn met de slachtofferorganisaties.  

 

   

 

 

 

 

 

 


