Aan het Ministerie van VWS,
t.a.v. de Staatssecretaris van VWS
de heer Martin van Rijn
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Onderwerp: “Misbruik verjaart niet”

Doorn, 18 september 2015

Geachte heer van Rijn,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Zoals u bekend is, is Stichting SKIP een organisatie die zich in meest brede zin
inzet voor slachtoffers van seksueel misbruik in het domein van de Commissie
Samson. SKIP ontvangt voor de periode 1-1-2014 tot en met 31-12-2017 een
projectsubsidie: Subsidieverlening Activiteiten SKIP (VWS SP/64235/2013
subsidienummer 322093)
Op 8 oktober 2012 heeft u per brief ( Kamerstukken ІІ 2012/2013, 33435, nr.1)
een eerste reactie afgegeven op het rapport Samson. In deze brief zegt u toe te
onderzoeken op welke passende wijze u tegemoet kunt komen aan de
verschillende behoeften aan hulp en ondersteuning die bij de slachtoffers leven,
u hecht eraan eerst met de slachtoffers zelf te willen spreken.
Op 28 oktober 2012 heeft u de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd (
J-3138011) over het gesprek met de lotgenotenorganisaties. Vanuit uw
verantwoordelijkheid voor het stelsel van kinderbescherming heeft u, namens
het kabinet, excuses aangeboden aan alle volwassenen en kinderen die misbruik
is overkomen. U realiseert zich goed dat de instellingen in bepaalde gevallen
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het misbruik dat in deze instellingen
heeft plaatsgevonden, u zegt toe alle verzoeken om schadevergoeding die
worden ingediend zorgvuldig te bekijken en beoordelen.

In de zomer van 2012 heeft SKIP bij de Commissie Samson voor een regeling
sociale en economische schade bepleit, de Commissie Samson beveelt u aan de
regeling voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven aan te passen. Die
aanbeveling heeft u overgenomen. Dit betekent dat ook zaken van slachtoffers
van misbruik van vóór 1973 in behandeling kunnen worden genomen. Uiteraard
geldt ook voor aanvragen bij het schadefonds dat het misbruik voldoende
aannemelijk moet worden gemaakt.
In uw brief d.d. 29 juli 2013 ( 134288- 105344-J) kondigt u onder anderen de
financiële regelingen aan. Hoewel geld het leed niet ongedaan kan maken, kan
een financiële tegemoetkoming mogelijk zorgen voor enige genoegdoening voor
de slachtoffers. Tevens sluit u het Statuut en de tijdelijke regeling bij welke zijn
vastgesteld en gepubliceerd.
In het verlengde van het voorgaande vragen wij graag uw aandacht voor het
volgende. Er zijn nog steeds veel verborgen slachtoffers, er is veel moed nodig,
over de schaamte heen om zich als slachtoffer van seksueel misbruik in de
kinderjaren te melden bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Tot heden
ontvangt SKIP mondjesmaat nieuwe aanmelders, slachtoffers die eindelijk toe
zijn om hun verhaal met ons te delen, uit hun emotioneel lijden te stappen. Het
betreft de slachtoffers op leeftijd die om hulp vragen bij hun vervolgstap naar dit
Schadefonds. “Misbruik verjaart niet” en wij zijn dan ook van mening dat het
slachtoffer zelf het moment moet kunnen kiezen om met zijn of haar ervaringen
van misbruik naar buiten te treden. Een sluiting van het schadefonds per 31
december 2015 is voor deze slachtoffers ongewenst en volstrekt willekeurig.
Hierdoor worden slachtoffers onnodig onder tijdsdruk gezet! Wij vragen u de
sluitingsdatum voor onbepaalde tijd op te schorten: seksueel geweld en misbruik
is een trauma ervaring. Daar past geen deadline bij.
In de aanloop tot het reglement van de Statuut regeling heeft SKIP vele malen
gesproken met de departementen VWS en V&J. SKIP aanbevelingen zijn tijdens
deze bijeenkomsten in 2013 helder besproken. Herhaaldelijk is er in het voorjaar
van 2013 gecorrespondeerd met VWS over de regel in het Statuut:“ instelling
destijds feitelijk op de hoogte was van het misbruik zonder dat hiertegen
effectief is opgetreden”
Door deze regel in het Statuut lopen veel slachtoffers vast in hun aanvraag bij
het Schadefonds. Onbegrip overheerst aangezien het slachtoffer nooit kan
aantonen dat de instelling op de hoogte was van zijn of haar misbruikt zijn. Wij
vragen u nogmaals deze gewraakte regel in heroverweging te nemen en te laten
vervallen.

Graag treden wij met u in overleg om van gedachten te wisselen over het
voorgaande. Gezien de naderende sluitingsdatum is een reactie op korte termijn
zeer gewenst.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van Stichting SKIP secretaris.

Paul de Ridder
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