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Kort verslag Voorzittersoverleg BC, KNR en KLOKK 
Datum: 26 augustus 2016  

 

Slotmonitor 

De kardinaal en de voorzitter van de KNR zijn blij dat de Slotmonitor gepubliceerd is. Het is een 

omvangrijk document geworden. Hiermee wordt een belangrijke periode van het dossier seksueel 

misbruik afgesloten. De heer Deetman gaat in de monitor op enkele onderwerpen dieper in. Vooral zijn 

onderzoek naar de geheimhoudingsbepalingen in mediation- en schikkingsovereenkomsten is zeer 

uitgebreid. Hopelijk zijn in de Slotmonitor de vragen die naar aanleiding daarvan leefden, afdoende 

beantwoord. 

De voorzitter van KLOKK constateert dat de monitor erg kort voor het Rondetafelgesprek op 29 juni jl. 

beschikbaar is gesteld, namelijk de dag tevoren. Daardoor was het voor KLOKK niet mogelijk om tijdens 

het Rondetafelgesprek met de Tweede Kamer er al een afgewogen reactie op te geven. Dit is nadien 

gedaan richting de Minister van Veiligheid en Justitie en de Tweede Kamer. KLOKK vindt  de Slotmonitor-

rapportage teleurstellend. Na vijf jaar is zoveel meer in beeld gekomen dan ten tijde van het 

onderzoek. Een analyse van het proces van de afgelopen jaren zou behulpzaam zijn geweest en leerpunten 

hebben opgeleverd voor de toekomst. Over veel vragen is heengestapt, andere kleinere zaken hebben veel 

aandacht gekregen. Hij betreurt daarom dat in de Slotmonitor een integrale beschouwing vanaf 2010 

ontbreekt en het geen leerpunten voor de Tweede Kamer biedt voor de volgende keer dat zich een dossier 

met eenzelfde maatschappelijke impact voordoet. Het alom zeer gewaardeerde rapport van de commissie 

Deetman biedt voldoende aangrijpingspunten.   

De voorzitter van KLOKK spreekt zijn waardering uit voor de inbreng van de kardinaal, mede namens 

broeder Van Dam, tijdens het Rondetafelgesprek. De kardinaal beklemtoont het belang dat de BC en KNR 

steeds hebben gehecht aan drie punten: transparantie, onafhankelijkheid en respect voor slachtoffers. In 

de schriftelijke inbreng aan de Kamer is verwoord waarin dit heeft geresulteerd.  

Het VO stelt vast dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd en dat de 0-meting, in 2013 het overleg in het 

VO, het implementeren van de aanbevelingen van de 0-Meting en het leren van elkaars opmerkingen heel 

vruchtbaar zijn gebleken. 

 

De KNR heeft de Slotmonitor besproken en heeft haar reactie op de KNR-site geplaatst. De BC zal de 

monitor in haar plenaire vergadering op 7 september aan de orde stellen.  

De voorzitter van KLOKK geeft aan dat hij de informatie die BC en KNR ten behoeve van de Slotmonitor 

hebben opgesteld, erg nuttig vindt. Het betreffende document, dat inmiddels op de website van de BC en 

die van de KNR is gepubliceerd, biedt een feitelijke  terugblik over de afgelopen vijf jaar. Hij adviseert om 

dit document ook naar de Minister en de Tweede Kamer te sturen, hetgeen zal geschieden. 

 

Archivering 

Over het onderwerp archivering zijn nieuwe ontwikkelingen te melden. De kardinaal geeft aan dat op 

basis van een aantal gesprekken met (inter)nationale deskundigen op het gebied van archivering een paar 

contouren van het beoogde archief duidelijk zijn geworden:   

- er komt een Kaderregeling voor de vele onderdelen van het archief; 

- de Kaderregeling kent twee uitgangspunten: 1.  er wordt niets vernietigd en 2. het archief wordt 

opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek;  

- de opbouw van het omvangrijke archief geschiedt in fasen.    

 

Het uitdenken van de Kaderregeling en de vertaling naar een concrete opzet voor een archief t.b.v. het 

dossier seksueel misbruik en geweld is een complex proces. Het betreft hier een particulier archief van 

een probleem dat maatschappelijke betekenis en aandacht heeft. Dat vraagt een uiterst zorgvuldige 

aanpak, vooral met het oog op het respect voor privacy. Daarnaast moet rekening gehouden worden met 

canoniek-rechtelijke bepalingen. Over dit aspect is overleg gepleegd met (inter)nationale deskundigen op 

het gebied van het canonieke recht. 
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De voorzitter van KLOKK herkent de twee uitgangspunten van de Kaderregeling en wil graag betrokken 

worden bij het opstellen van deze regeling. Hij verwijst naar het standpunt van KLOKK, dat recent naar de 

Minister en Tweede Kamer is gestuurd. KLOKK wil onderbrenging van alle archieven bij het Nationaal 

Archief. KLOKK wil dat onder voorwaarden archieven ook door belanghebbenden zoals 

nabestaanden kunnen worden geraadpleegd conform de regeling "Bijzondere Rechtspleging". Tot slot, 

KLOKK verstaat onder “alle” archieven ook die van de lotgenotenorganisaties. 

De kardinaal constateert dat er consensus is over de twee uitgangspunten voor de Kaderregeling. 

Daarmee is een belangrijke stap gezet. Er kan nu verder worden gewerkt aan het opstellen van deze 

regeling. De thematiek van de archivering zal in het volgende VO worden hernomen.  

 

Nagekomen meldingen 

Tijdens het Rondetafelgesprek is door de Kerk benadrukt dat melders van seksueel misbruik niet in de 

kou zullen blijven staan. Klachten van seksueel misbruik tegen medewerkers van de Kerk kunnen worden 

gemeld bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag dat sinds de sluitingsdatum voor de 

Klachtenregeling 2011 operationeel is. Ook wanneer het gaat om klachten tegen overleden aangeklaagden 

en inzake verjaard seksueel misbruik, waaronder mogelijk schrijnende gevallen, bekijkt het Meldpunt 

welke hulp nodig is, en biedt het deze de klager aan, en informeert het tevens de desbetreffende bisschop 

of hogere overste. Dit onderwerp komt terug op het volgende VO. 


