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Afspraak Nagekomen meldingen
Tijdens het vorige voorzittersoverleg is gesproken over de contouren van de Afspraak Nagekomen
Meldingen, d.w.z. van meldingen van seksueel misbruik door overledenen en/of seksueel misbruik dat
verjaard is, die zijn ingediend na de sluitingsdatum voor de Klachtenregeling 2011 (1 mei 2015). Het
Voorzittersoverleg heeft afgesproken om deze contouren verder uit te werken. Tevens is gevraagd in
overleg te treden met het Platform Hulpverlening over een mogelijke bijdrage aan de Afspraak. Deze zou
door de opgebouwde kennis en ervaring in dit lastige dossier van seksueel misbruik en geweld zeer op
prijs worden gesteld.
Ter tafel ligt de Uitwerking van de Afspraak Nagekomen Meldingen. Daarin is stapsgewijs de procesgang
beschreven -conform de door BC en KNR onderschreven contouren- ten aanzien van de manier waarop
met de nagekomen meldingen kan worden omgegaan. De eerste stap betreft het registreren van de
melding en het bieden van hulpverlening. Indien melders in aanmerking willen komen voor erkenning
en/of een genoegdoening, dan dient de melding door de Werkgroep Toetsing Nagekomen Meldingen, een
onafhankelijke werkgroep van deskundigen te worden beoordeeld op de aannemelijkheid van de redenen
waarom de klacht niet tijdig ingediend kon worden (d.w.z. voor 1 mei 2015). Als deze redenen
aannemelijk worden geacht, dan toetst genoemde werkgroep de authenticiteit van het ondervonden leed.
Deze toetsing is de tweede stap en kan resulteren in een bindend advies aan de betreffende bisschop of
hogere overste. De derde stap behelst dat de bisschop of hogere overste onverwijld het advies uitvoert.
De voorzitter van KLOKK spreekt zijn waardering uit voor het feit dat de Kerk de nagekomen meldingen
serieus in behandeling wil nemen. Hij zegt toe de kennis en ervaring van KLOKK in te willen zetten ter
ondersteuning en begeleiding van de melders. Daarbij is afstemming en samenwerking met het Platform
Hulpverlening essentieel. T.a.v. de voorliggende tekst stelt hij enkele belangrijke wijzigingen voor van
passages in de tekst van de Afspraak die bij melders tot misverstanden zouden kunnen leiden. Deze
voorstellen worden overgenomen.
De Uitwerking van de Afspraak Nagekomen Meldingen zal de komende tijd in diverse overleggen binnen
BC en KNR aan de orde worden gesteld. Daarna zal hopelijk z.s.m. met de uitvoering kunnen worden
gestart.
Archivering
Er wordt in het Voorzittersoverleg kort stilgestaan bij de concept-Kaderregeling voor de diverse
archieven. Er vindt met een aantal betrokkenen overleg plaats over de realisatie. De verwachting wordt
uitgesproken dat over de uitkomsten hiervan de volgende keer meer kan worden gezegd. Kardinaal Eijk
beklemtoont de insteek van de Kaderregeling:
- het is een privaat archief met een maatschappelijke betekenis
- de privacy van alle individuen dient te worden beschermd
- het archief is alleen toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek
- de toets achteraf m.b.t. tot de publicatie van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek heeft
slechts tot doel te bezien of de afspraken die gemaakt zijn bij het verlenen van de toegang tot de
archieven, ook zijn nagekomen. Eén van de belangrijkste afspraken betreft het omgaan met
persoonsgegevens (i.v.m. de privacy). Er vindt geen inhoudelijke toetsing plaats.
De voorzitter van KLOKK geeft aan dat KLOKK blijft pleiten voor de toegang tot het archief voor
nabestaanden. Hij constateert nu bij diverse nabestaanden een behoefte om meer te weten te komen over
de feiten en omstandigheden betreffende een familielid dat in het verleden seksueel misbruik heeft
ondergaan. Naar verwachting zal deze behoefte in de tijd groter worden. De kardinaal geeft aan dat ook
hier het vraagstuk van privacy een rol speelt: zou het desbetreffende familielid het accepteren dat de
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gegevens over het seksueel misbruik dat hij heeft ondergaan, aan anderen worden verstrekt? Het komt
frequent voor dat slachtoffers niet willen weten dat hun familieleden op de hoogte zijn van het feit dat zij
slachtoffer van seksueel misbruik zijn. Voor de Kerk is de bescherming van de privacy zeer bepalend voor
het besluit om de toegang te verlenen tot het archief.
De voorzitter van KLOKK pleit voor het onderbrengen van het archief bij het Nationaal Archief.
Adviezen 0-meting
De adviezen 12 (best practices) en 19b (namenlijst KLOKK) worden geschrapt. Deze zijn niet meer
actueel. Daarmee blijven de adviezen 14a en 14b over (belang van dejuridiseren).
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