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Mededelingen
De voorzitter van KLOKK meldt dat de RvT van KLOKK aankoerst op het afronden van de werkzaamheden
van KLOKK. Er zijn nog drie belangrijke aandachtspunten: het borgen van de opgedane kennis en
ervaring, het ondersteunen van (nieuwe) slachtoffers van seksueel misbruik en de overdracht van het
archief.
Afspraak Nagekomen meldingen
Op 12 december 2017 komen de kern van de Werkgroep Toetsing Nagekomen Meldingen met de
contactpersonen van de BC en de KNR wederom bijeen. Nu vrijwel alle gesprekken met de nagekomen
melders hebben plaatsgevonden, is het goed om terug te kijken en te bezien welke leerpunten zijn te
onderkennen. Deze zullen in het VO van januari worden gedeeld.
Archivering
Kardinaal Eijk meldt dat er gesprekken gaande zijn met het Nationaal Archief over de Kaderregeling. Een
zorgvuldige overdracht kost tijd. Zowel het Nationaal Archief als de Kerk –en de Stichting Beheer &
Toezicht- zijn erbij gebaat dat een mogelijke overdracht zonder problemen, nu en in de toekomst,
geschiedt.
De voorzitter van KLOKK onderschrijft het grote belang van een zorgvuldige gang van zaken m.b.t. het
archief. Hij blijft het betreuren dat nabestaanden geen inzage in de seksuele identiteit en/of het seksuele
gedrag van het betrokken familielid (en aanverwanten) krijgen (art 41 van de Kaderregeling). Door B&T is
deze aanscherping ingebracht o.b.v. de contacten die het Meldpunt van B&T met slachtoffers heeft
gesloten en die inhouden dat over genoemde aspecten geheimhouding moet worden betracht om de
privacy van de slachtoffers te beschermen.
Preventiebeleid
Op verzoek van de voorzitter van KLOKK is een update van het preventiebeleid binnen de R.-K. Kerk (in
Nederland) opgesteld. Kardinaal Eijk en de voorzitter van de KNR lichten het uitgebreide memo met
ontwikkelingen vanaf 2010 toe. Kardinaal Eijk memoreert dat er veel is gedaan op het gebied van het
preventiebeleid en dat er periodiek aandacht wordt gevraagd voor de handhaving ervan. De voorzitter
van de KNR meldt dat van hogere oversten wordt verwacht dat die een verklaring opstellen dat bij hen
niets bekend is van grensoverschrijdend gedrag van broeders en zusters, wanneer deze buiten de eigen
orde of congregatie een benoeming krijgen. Uit het memo blijkt dat BC en de KNR waar mogelijk
gezamenlijk optrekken.
De voorzitter van KLOKK is blij met het memo. Hoewel hij een nadruk op maatregelen en protocollen
signaleert, gaat hij ervan uit dat in de praktijk een bredere benadering wordt gehanteerd. Hij geeft enkele
suggesties mee om de tekst aan te vullen en te verduidelijken.
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