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Het Voorzittersoverleg (VO) werd begonnen met een overleg van een uur met de voorzitter van het 

Platform Hulpverlening. Het VO wilde op de hoogte worden gesteld van het functioneren van het Platform 

en van actuele ontwikkelingen. Eén van de ontwikkelingen is het instellen van een Adviesraad. In deze 

Adviesraad zitten vertegenwoordigers van de slachtofferorganisaties KLOKK, VPKK en MCU, de Kerk en 

deskundigen. De Adviesraad wordt voorgezeten door een onafhankelijke deskundige. Deze raad is 

ingesteld door de stichting Beheer & Toezicht (B&T). Het VO verneemt met grote instemming dat de 

Adviesraad er is gekomen. Het VO signaleert dat de komst van de Adviesraad een belangrijke impuls kan 

geven om de kwaliteit van de hulpverlening aan de slachtoffers verder te verhogen. Deze hulpverlening 

gaat gewoon door na 1 juli 2014, de einddatum voor het indienen van klachten tegen overlevenden en 

klachten inzake seksueel misbruik dat verjaard is. De suggestie van de voorzitter van KLOKK om vaker 

aan intervisie te doen, ook met de vertrouwenspersonen en de Adviesraad, wordt zeer positief ontvangen. 

Het overleg met de voorzitter van het Platform wordt besloten met de afspraak dat de voorzitter het VO 

op de hoogte houdt van relevante ontwikkelingen. 

 

Recent heeft B&T de richtlijn Vertrouwelijkheid noodzakelijk bij klachtbehandeling gepubliceerd op de 

website (www.meldpuntmisbruikrkk.nl). Deze richtlijn maakt duidelijk dat kerkelijke instellingen zijn 

gehouden aan de regel niet actief namen van aangeklaagden en slachtoffers te publiceren. Dit heeft te 

maken met de aannemelijkheidseis die de Klachtencommissie hanteert (i.p.v. het strafrechtelijk bewijs in 

de rechtspraak). KLOKK vindt dit, in het licht van de gewenste openheid, jammer. Van kerkelijke zijde 

wordt benadrukt dat in het benoemingsproces om bijvoorbeeld bisschop te worden het betrokken zijn 

geweest bij grensoverschrijdend gedrag als seksueel misbruik expliciet een punt van aandacht is.  

 

In elk VO wordt de lijst met adviezen uit de 0-meting langsgelopen om te bekijken welke adviezen de 

maand ervoor zijn uitgevoerd en welke nog open staan. Dit keer kunnen -na het gesprek met de voorzitter 

van het Platform Hulpverlening en het instellen van de Adviesraad- de betreffende adviezen worden 

geschrapt. Dit geldt ook voor het advies m.b.t. een klachtenregeling van B&T voor de bejegening tijdens de 

klachtenprocedure. De betreffende regeling is door B&T opgesteld en staat op de website van het 

Meldpunt. Van de 25 adviezen zijn er nu nog 12 over. 

 

Het VO spreekt kort over de mogelijkheid die B&T biedt om in plaats van de reguliere klachtenprocedure 

te kiezen voor een informele klachtenbehandeling via mediation. Een nieuwe mediationregeling van B&T 

maakt het mogelijk om met behulp van ervaren mediators te komen tot erkenning en genoegdoening. 

Komt men er samen niet uit ten aanzien van de genoegdoening, dan zal de Compensatiecommissie de zaak 

behandelen. Deze nieuwe regeling staat op de website van het Meldpunt. Het onderwerp mediation wordt 

voorbereid voor de volgende vergadering van het VO. Dit geldt ook voor de Slotactie. 
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