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Kort verslag Voorzittersoverleg BC, KNR en KLOKK 
Datum: 5 december 2016  

  

 

Sluiting Meldpunt 

Op 24 oktober heeft het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht kenbaar gemaakt dat naar 

verwachting het Meldpunt van de Stichting rond 1 april 2017 definitief zal sluiten. Rond 1 december 2016 

zal de Klachtencommissie haar laatste reguliere advies uitbrengen en de Compensatiecommissie in 

januari 2017. Het bestuur wil rond 1 april 2017 een eindverslag uitbrengen. 

In een persbericht van 25 oktober 2016 heeft het bestuur een cijfermatig overzicht gegeven van de stand 

van zaken per 1 oktober 2016. Dit behelst een aantal indrukwekkende cijfers:  

- er zijn 3.678 meldingen binnengekomen, waarvan er uiteindelijk 2.060 tot een klacht hebben geleid; 

- ruim 1.400 klachten zijn behandeld door de onafhankelijke Klachtencommissie. Hiervan zijn bijna 

1.000 klachten geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard; 

- de (311) ongegrond verklaarde zaken zijn door de commissie Slotactie beoordeeld o.b.v. de 

authenticiteit van het leed dat het slachtoffer heeft ondergaan.  

In deze aantallen zijn niet de mediation-zaken meegenomen.  Dat zijn er ook een paar honderd.  

Het Voorzittersoverleg neemt met waardering voor de bereikte resultaten kennis van de ontvangen 

informatie. 

 

Nagekomen meldingen 

Op 1 oktober 2014 heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de Klachtenregeling 2011 eindigt op 1 mei 

2015. De Tweede Kamer heeft met de motie Van der Steur (en later motie Van Toorenburg) de Kerk 

gevraagd aandacht te hebben voor schrijnende gevallen onder de meldingen die vanaf de sluitingsdatum 

zijn binnenkomen of nog zullen binnenkomen. Tijdens het Rondetafeloverleg op 29 juni jl. hebben 

kardinaal Eijk en broeder Van Dam ten overstaan van de Kamer bevestigd dat zij dit verzoek zullen 

bestuderen.  

 

In het Voorzittersoverleg is dit punt regelmatig aan de orde geweest. Kardinaal Eijk en broeder Van Dam 

hebben toegezegd te komen met een concreet voorstel. Ter tafel ligt de concept-Afspraak betreffende de 

wijze van behandeling van meldingen van verjaard seksueel misbruik of seksueel misbruik door een 

overledene die vanaf 1 mei 2015 zijn of worden ingediend. In deze Afspraak –dus geen regeling- wordt de 

wijze geschetst waarop zal worden omgegaan met deze meldingen, binnengekomen vanaf 1 mei 2015. 

 

De contouren van de Afspraak zijn: 

- Voor ieder die zich vanaf 1 mei 2015 meldt als zijnde slachtoffer van verjaard seksueel misbruik en/of 

misbruik door een overleden aangeklaagde blijft hulp beschikbaar, ongeacht of zijn/haar situatie 

schrijnend is of niet; 

- Voor schrijnende gevallen, dat wil zeggen situaties waarin klagers niet in staat of in de gelegenheid 

waren om voor 1 mei 2015 een klacht in te dienen, zal een mogelijkheid worden geboden om die 

klacht in te dienen. Hierin moet men aannemelijk maken dat men de klacht niet tijdig kon melden. 

Daarbij dient de klager aan te geven welke belemmeringen van geografische, somatische en/of 

psychiatrische aard het tijdig indienen van de klacht onmogelijk maakten;  

- Een onafhankelijk team van deskundigen toetst de aannemelijkheid van het niet tijdig kunnen 

indienen van de klacht en beoordeelt, indien dit het geval is, de klacht op basis van de authenticiteit 

van het leed dat het slachtoffer heeft ondergaan; 

- Dit team adviseert voorts de betreffende bisschop of hogere overste over het toekennen van een 

genoegdoening. Dit advies wordt opgevolgd. Bij de genoegdoening wordt het referentiekader van de 

Slotactie gehanteerd.  
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De minister en de voorzitters van VPKK en MCU zullen ook op de hoogte worden gesteld van het feit dat er 

aan deze Afspraak wordt gewerkt. Tevens worden zij geïnformeerd over de beoogde contouren ervan.   

De kardinaal en broeder Van Dam zeggen o.b.v. de constructieve discussie toe de Afspraak verder uit te 

werken met een concrete aanpak. Deze kan in het volgende Voorzittersoverleg worden besproken. 

 

Archivering 

Kardinaal Eijk en broeder Van Dam verstrekken de concept-Kaderregeling aan de voorzitter van KLOKK. 

O.b.v. vele gesprekken met deskundigen, archiefinstellingen e.a. is deze concept-regeling opgesteld. De 

twee eerder genoemde uitgangspunten –geen vernietiging van documenten en (alleen) toegang voor 

wetenschappelijk onderzoek- zijn ook in de regeling terug te vinden. 

De concept-Kaderregeling beoogt helderheid te verstrekken over hoe de Kerk haar verantwoordelijkheid 

wil nemen om “het archief” van het dossier seksueel misbruik en geweld goed te beheren en toegankelijk 

te kunnen maken voor wetenschappelijk onderzoek. In de regeling wordt ingegaan op het doel van het 

archief, de organisatie, de inhoud en de toegang tot de inhoud.   

 

De voorzitter van KLOKK bepleit ook toegang voor nabestaanden. Voor hen kan de gearchiveerde 

informatie over een familielid van therapeutische betekenis zijn. Hij verwijst naar het archief Bijzondere 

rechtspleging. Kardinaal Eijk geeft aan dat de privacy van betrokkenen (slachtoffers en aangeklaagden) de 

overweging is geweest om ervoor te kiezen dit niet te doen. 

De concept-Kaderregeling zal in de komende vergaderingen van het Voorzittersoverleg wederom aan de 

orde worden gesteld.     

 

 

 


