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Kort verslag Voorzittersoverleg BC, KNR en KLOKK 
Datum: 17 juli 2017  

  

 

Wijziging samenstelling 

Op 8 juni 2017 is broeder Van Dam tijdens de Algemene Vergadering van hogere oversten na 8 jaar 

reglementair teruggetreden als voorzitter van de KNR. Hij is opgevolgd door abt Bernardus Peeters van de 

Trappisten van de Abdij OLV Koningshoeven te Tilburg. Abt Bernardus maakt daarmee deel uit van het 

Voorzittersoverleg.  

 

Afspraak Nagekomen meldingen 

Na 1 juli 2015 zijn 51 mails en brieven binnengekomen met “nagekomen meldingen”. Conform de 

Afspraak heeft de meldpuntfunctionaris in antwoord hierop de door BC en KNR goedgekeurde brief met 

brochure gestuurd. Van 38 melders is er ondertussen een reactie binnen. Een respons van 75% is mooi. 

Niettemin houdt de meldpuntfunctionaris “de vinger aan de pols” om ernaar te streven dat ieder een 

adequate reactie krijgt op haar/zijn melding. Vijf van de melders hebben aangegeven geen behoefte te 

hebben aan een vervolg (hulpverlening, gesprek en/of beperkte genoegdoening). 

De afgelopen weken is reeds met acht melders een gesprek gevoerd, vier van deze meldingen betreffen 

een bisdom en vier een religieus Instituut. De Werkgroep Toetsing Nagekomen Meldingen hanteert 

toegesneden teams van deskundigen om de gesprekken te voeren. Het beoordelen of men in aanmerking 

komt voor een genoegdoening, vindt later plaats. De meldpuntfunctionaris en de werkgroep houden in de 

gaten of er behoefte is aan hulp en informeren de melders over de mogelijkheden die het Platform 

Hulpverlening hen kan bieden. 

Er wordt in het Voorzittersoverleg een korte schets gegeven van de gevoerde gesprekken. Het zijn alle 

openhartige en indringende gesprekken waarbij het (willen) vertellen van het ondergane leed centraal 

staat. Voor sommige melders is dit de eerste keer dat zij dit doen. De teams van deskundigen geven aan 

grote bewondering te hebben voor de moed en de openhartigheid waarmee de melders over het leed 

spreken dat zij als gevolg van seksueel misbruik hebben ondergaan en de impact die dat op hun leven 

heeft gehad en nog heeft. Er is nu al de overtuiging dat deze gesprekken voor de melders betekenisvol zijn 

en hen daadwerkelijk helpen om in hun leed een weg te vinden.  

          

Archivering 

Kardinaal Eijk memoreert de achterliggende gedachte bij de Kaderregeling en schetst de hoofdlijnen van 

de regeling. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de Kaderregeling operationeel te 

maken. Het opzetten van een archief als deze is geen eenvoudige opgave. Vandaar dat het opstellen van 

een goede Kaderregeling zoveel tijd kost en er een fasering wordt gehanteerd om de diverse afzonderlijke 

archieven onder de Kaderregeling te brengen.  

De voorzitter van KLOKK geeft aan dat ook binnen KLOKK wordt nagedacht over de toekomst van het 

uitgebreide KLOKK-archief. Men heeft een voorkeur voor plaatsen van het archief bij het Nationaal 

Archief.    

 

Casus 

Het Voorzittersoverleg bespreekt geen individuele casussen. Zeker niet wanneer er sprake is van een 

stagnatie in de klachtbehandeling. Daarvoor is de Contactgroep ingesteld. De voorzitter van KLOKK brengt 

toch een bijzondere situatie ter tafel omdat hierin de klachtbehandeling volledig is afgerond. Binnen de 

kaders van het Voorzittersoverleg wordt de casus belicht. De afspraak wordt gemaakt de casus nader te 

onderzoeken om te bekijken of en hoe een oplossing kan worden gevonden. 
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Slotactie 

De voorzitter van KLOKK stelt enkele vragen m.b.t. de Slotactie. De heer Deetman heeft in zijn Slotmonitor 

(juni 2016) beschreven wat de werkwijze is en wat de resultaten zijn van de Slotactie. Omdat deze actie 

een antwoord dient te zijn op ongegrondverklaringen, en de Klachtencommissie nog bezig is met de 

behandeling van de allerlaatste klachten, is het –theoretisch- mogelijk dat de commissie Slotactie nog 

nieuwe uitspraken zal moeten doen.          


