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Tijdens het Voorzittersoverleg (VO) is teruggekeken op de vele (positieve) reacties van binnen en buiten 

de kerk op de interviews met de voorzitters van de BC en de KNR in de landelijke en lokale media 

(Telegraaf en regionale kranten van Wegener) op 16 december jl. De boodschap m.b.t. de wijziging van de 

klachtenprocedure voor de behandeling van klachten van seksueel misbruik per 1 juli 2014, de aandacht 

voor de positie van slachtoffers in de samenleving en de oproep voor steunbewijs lijkt helder over te zijn 

gekomen. 

 

De einddatum voor de huidige Klachtenprocedure is 1 juli 2014. Dit betekent dat per die datum geen 

klachten meer kunnen worden ingediend inzake seksueel misbruik tegen overledenen en klachten 

betreffende seksueel misbruik dat verjaard is. Het VO bevestigt het voorstel om slachtoffers, die tijdig een 

klacht hebben ingediend, daarna nog drie maanden de mogelijkheid te bieden om hun klaagschriften aan 

te leveren.  

Daarnaast signaleert het VO dat een aantal klachten van voor 1 januari 2014 nog niet heeft geleid tot 

klaagschriften. Om helderheid te bieden wordt bepaald dat deze klachten voor 1 juli 2014 moeten zijn 

ingediend. Slachtoffers, die na 1 januari 2014 een klacht hebben ingediend, krijgen voor hun klaagschrift 

de tijd tot 1 oktober 2014 (dus nog drie maanden na 1 juli 2014). 

Het is belangrijk deze data goed te communiceren. Een uitgebreide planning met acties wordt 

onderschreven.  

 

De afgelopen weken heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering 

van de adviezen uit de 0-meting. Van de 25 adviezen blijken er nu al 9 van de lijst afgevoerd te kunnen 

worden, omdat de implementatie ervan is afgerond of tot volle tevredenheid plaatsvindt. De overige 

zullen nauwgezet worden gevolgd en de voortgang zal in het VO worden besproken. Doel is alle adviezen 

met voortvarendheid uitgevoerd te krijgen.  

 

De voorzitters van BC en KNR benadrukken het belang van goede communicatie met de 

slachtofferorganisaties. Zij nodigen de voorzitters van KLOKK, VPKK en Mea Culpa uit voor een overleg. 

 

 

 

 


