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Kort verslag Voorzittersoverleg BC, KNR en KLOKK 
Datum: 9 oktober 2017  

  

 

Eindverslag 

De stichting B&T verkeert in de fase van afronding van haar werkzaamheden. De voorzitter van B&T heeft 

aangekondigd dat het bestuur voornemens is om een Eindverslag over de werkzaamheden op te stellen en 

dat met een aantal reflecties aan de verantwoordelijken van de BC en de KNR voor het dossier seksueel 

misbruik aan te bieden. Waarschijnlijk zal dit eind december tijdens een speciale setting in het 

bisschopshuis op de Maliebaan te Utrecht plaatsvinden. Nadere details worden met bestuur B&T 

besproken.     

 

Afspraak Nagekomen meldingen 

In het Voorzittersoverleg wordt een update gegeven van de stand van zaken m.b.t. “nagekomen 

meldingen”. Er zijn in de laatste tijd geen nieuwe meldingen binnengekomen. Het totaal aantal is 53 

meldingen, waarvan 17 voor de bisdommen en 36 voor congregaties en ordes. 14 melders hebben niet 

gereageerd op de brief met brochure in april, 16 hebben kenbaar gemaakt een gesprek te willen met leden 

van de Werkgroep Toetsing Nagekomen Meldingen. Op één na zijn alle gesprekken gevoerd. De ervaring is 

dat melders deze gesprekken zeer op prijs stellen. Veelal is dit de eerste keer dat zij erover spreken dan 

wel voor het eerst buiten de eigen kleine kring (familie). De aard van het gesprek is: gehoord en gezien 

worden. De werkgroep luistert primair naar het verhaal van de melders. Dit kan omdat de authenticiteit 

van het ondergane leed voorop staat en niet de aannemelijkheid van de redenen waarom zij zich niet vóór 

de einddatum voor de Klachtenregeling van 2011 (1 mei 2015) hebben gemeld. In een enkel geval 

verzoeken melders om de (beperkte) compensatie. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat er geen 

ondersteuning door advocaten is voorzien. De locatie (Utrecht, of in een enkel geval thuis) en setting (3 

personen) bleek voor alle melders acceptabel.  

De voorzitter van KLOKK is blij met deze terugkoppeling. De aandacht voor “het goede gesprek” sluit aan 

bij zijn gedachten over de aanpak van de nagekomen meldingen. Hij constateert met tevredenheid dat 

deze aanpak niet wordt beïnvloed door juridisering.  

 

Archivering 

Kardinaal Eijk meldt dat er een nieuwe versie van de Kaderregeling nodig was. Besprekingen met het 

bestuur van B&T en het Nationaal Archief hebben geresulteerd in de voorliggende versie. Ten behoeve 

van de bespreking in het Voorzittersoverleg is er een toelichting bij de agenda gevoegd. Daarin worden de 

verschillen tussen de versie van 15 mei en die van 28 september op een rij gezet en de nog openstaande 

vraagpunten gethematiseerd. De vraag m.b.t. het niet-anonimiseren van de dossiers en de mate van 

toegankelijkheid voor nabestaanden wordt aan het Voorzittersvraag voorgelegd.   

De voorzitter van KLOKK geeft aan dat hij uitgaat van optimale toegankelijkheid voor wetenschappelijk 

onderzoek en voor nabestaanden. De kardinaal en de voorzitter van de KNR benadrukken dat er niet naar 

wordt gestreefd om informatie te anonimiseren of de toegankelijkheid te beïnvloeden. Zorgvuldigheid bij 

het verlenen van toegang staat voorop.  Tevens zal een onafhankelijke Wetenschappelijke Commissie 

beslissen over de toegang voor wetenschappelijk onderzoek, niet het bestuur van de stichting die de 

archieven zal beheren, en al helemaal niet de BC en de KNR. Dit is helder vastgelegd in de Kaderregeling. 

 

Preventiebeleid 

De voorzitter van KLOKK vraagt een update van het preventiebeleid binnen de RK kerk (in Nederland). De 

kardinaal en de voorzitter van de KNR zeggen toe dat dit de volgende bijeenkomst van het 

Voorzittersoverleg zal worden geagendeerd en de huidige preventiemaatregelen die zijn getroffen, in een 

memo zullen worden samengevat. 

 

 


