Kort verslag Voorzittersoverleg BC, KNR en KLOKK
Datum: 19 mei 2014
Voor de zomer van 2013 hebben de voorzitters van de BC, KNR en KLOKK een onderzoek naar de
uitvoering van de adviezen van de Commissie-Deetman ter zake van het seksueel misbruik van
minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk geïnitieerd. Dit werd een “0-meting” genoemd om de
verbeterpunten van dat moment te inventariseren. Het rapport, met de gelijknamige titel, verscheen op 10
oktober 2013. Het rapport is in november aan de Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten en aan
leden van de Vaste-Kamercommissie V&J van de Tweede Kamer aangeboden. In dit rapport staan 25
adviezen. Telkens wanneer er een advies is opgevolgd, wordt de lijst door het Voorzittersoverleg
aangepast.
In het Voorzittersoverleg van 19 mei blijkt aan de hand van een notitie dat wederom 4 adviezen kunnen
worden geschrapt. Er resteren nog 8 adviezen (nrs. 4, 12, 13, 14a, 14b, 17, 19b en 22). Over de invulling
van enkele van deze adviezen worden nadere afspraken gemaakt. Zo zal de KNR een overleg arrangeren
met hogere oversten en KLOKK om een paar punten goed met elkaar te bespreken.
Eén van de adviezen (nr. 25) betreft een mogelijke Slotactie. “Bekijk in 2014, als alle klachten zijn
behandeld, alle ongegrond verklaarde zaken nog een keer. Onderzoek of een aanvullende actie wenselijk
is.” In het Voorzittersoverleg wordt gesproken over de denklijnen vanuit de BC en de KNR. KLOKK uit de
wens de Slotactie naar voren te halen. Dus niet na de behandeling van alle klachten, maar zo spoedig
mogelijk.
Het Voorzittersoverleg bespreekt de aandacht voor de Einddatum. De voorzitters van BC en KNR
beklemtonen het belang van het goed informeren van de slachtoffers, die nog geen klacht hebben
ingediend, over deze datum. De voorzitters van BC en KNR nemen daartoe zelf het initiatief door een
persbericht uit te geven. Bovendien zijn zij bereid om te zoeken naar mogelijkheden om hulp te bieden om
de klacht vóór 1 juli a.s. in te dienen aan slachtoffers die daar moeilijkheden bij ondervinden,. De klacht
kan worden ingediend door middel van een brief die nu niet meer hoeft te omvatten dan enkele zinnen.
KLOKK geeft dit advies ook al aan slachtoffers, die zich bij haar melden. Voor het opstellen van het
klaagschrift hebben deze melders (uit 2014) vanaf 1 juli een extra termijn van drie maanden: hun
klaagschrift moet voor 1 oktober 2014 binnen zijn.

