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Vonnis 

Het Voorzittersoverleg begint met een terugblik op het kort geding dat op 18 september 2014 in Utrecht 

heeft gediend en dat door het VPKK tegen de Bisschoppenconferentie (BC) en de Konferentie Nederlandse 

Religieuzen (KNR) was aangespannen. Met het kort geding werd beoogd de einddatum van1 juli 2014  op 

te heffen die door BC en KNR was vastgesteld voor het indienen van klachten van seksueel misbruik 

waarin de verjaringstermijn is verstreken en/of er sprake is van een overleden aangeklaagde.  

Op 1 oktober 2014 heeft de kantonrechter vonnis gewezen. De rechter heeft beslist dat er wel een 

einddatum moet komen, maar dat klagers nog een aantal maanden de kans moeten krijgen een klacht in te 

dienen. Hij heeft de einddatum vervolgens vastgesteld op 1 mei 2015.  

 

Naar aanleiding van het vonnis geven de voorzitters van BC en KNR aan dat BC en KNR de uitspraak van 

de rechter zullen volgen: de klachten van seksueel misbruik tegen overledenen en of inzake verjaard 

misbruik dienen nu voor 1 mei 2015 bij het Meldpunt te zijn ingediend.  

Om een klacht door de Klachtencommissie te kunnen laten behandelen, is er -conform de 

Klachtenprocedure- een klaagschrift nodig. Hoewel de rechter hierover niets zegt, willen BC en KNR de 

klagers de ruimte bieden om hun klaagschrift uiterlijk 3 maanden vanaf de einddatum van 1 mei 2015 in 

te laten dienen, dat wil zeggenuiterlijk  voor 1 augustus 2015. Daarmee hebben ook klagers die vlak voor 1 

mei 2015 een klacht indienen, nog een redelijke termijn om een klaagschrift op te stellen.        

De voorzitter van KLOKK benadrukt het belang van het dejuridiseren. KLOKK blijft zich inzetten voor alle 

slachtoffers, vrouwen en mannen. 

 

Zaken, ingediend na 1 juli 2014? 

In de weken na de aanvankelijk door BC en KNR ingestelde einddatum van 1 juli 2014 zijn er enkele 

meldingen en klachten van seksueel misbruik bij het Meldpunt binnengekomen. Deze zullen nu gewoon 

door het Meldpunt in behandeling worden genomen.  

Enkele klagers die hun klacht hadden ingediend  vóór de aanvankelijke einddatum van 1 juli 2014 hadden 

hun klaagschrift aangeleverd na het verstrijken van de aanvankelijk daarvoor aangegeven termijn van 

drie maanden op 1 oktober 2014 . Zij zullen bericht krijgen dat de inlevertermijn voor klaagschriften is 

verlengd.  

 

Overleg KNR-KLOKK 

Het overleg tussen KLOKK en KNR zal op 2 december plaatsvinden. Een drietal adviezen uit de O-Meting 

geldt als aangrijpingspunt om 1. een gezamenlijk gedragen beeld over best practices te verkrijgen en 2. de 

overtuiging te hebben dat er alles aan is gedaan om steunbewijs te achterhalen.  

 

Hulpverlening 

Het Voorzittersoverleg benadrukt het belang van adequate doorverwijzing van slachtoffers naar de 

benodigde hulpverlening. Ook is het goed dat er aandacht is voor de effectiviteit van de geboden 

hulpverlening. Een meer systematisch inzicht hierin is onontbeerlijk.  

 

Slotactie 

De BC en de KNR staan nog steeds achter het besluit dat er een slotactie moet komen. Het kort geding 

heeft echter grote consequenties voor de planning. Door het opschuiven van de einddatum van 1 juli 2014 

naar 1 mei 2015 schuift ook de datum op waarop de Slotactie zal worden geïmplementeerd. Dit is ook het 

strikte advies van de heer Deetman. De voorzitters van BC en KNR geven aan dat dit impliceert dat de 

slotactie pas in de periode na 1 mei 2015 kan plaatsvinden. De voorzitter van KLOKK betreurt deze 

beslissing ten zeerste. Hij benadrukt het belang van een snelle slotactie conform de eerder besproken 

opzet.  


