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Overleg van Tweede Kamer met KLOKK
Op 3 november 2015 is er een overleg van de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie van de Tweede
Kamer met KLOKK. De voorzitter van KLOKK meldt dat KLOKK is uitgenodigd en zal spreken over twee
onderwerpen:
1. KLOKK zal aan de vaste Kamercommissie de suggestie voorleggen dat op internationaal niveau
aandacht wordt gevestigd op het probleem van het seksueel misbruik van minderjarigen onder
het EU-voorzitterschap van Nederland gedurende de eerste helft van 2016. Uit de aanpak van dit
onderwerp door de RK-Kerk in Nederland kunnen nuttige lessen worden getrokken. Het is goed
dat de Tweede Kamer dit aan de Minister voorlegt zodat die deze ervaringen kan meenemen;
2. de bevindingen m.b.t. de Slotactie. De Tweede Kamer wil graag door KLOKK worden
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. KLOKK zal –gezien de gang van zaken- op dit verzoek
graag ingaan.

Slotactie
Door de voorzitters van BC, KNR en KLOKK is teruggekeken op de recente ontwikkelingen m.b.t. de
Slotactie. De voorzitter van de KNR blikt terug op de recent gehouden vergadering van de KNR over de
Slotactie, waaraan een groot aantal hogere oversten deelnam en waarbij ook de heer Deetman en de heer
Kreemers aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst is geconstateerd dat de aanpak van de Slotactie door
de hogere oversten wordt gesteund.
De voorzitters van BC en KNR geven aan dat de heer Deetman heeft aangedrongen op snelheid. N.a.v. de
reacties van klagers met een ongegrondverklaring op een in augustus door hem en de heer Kreemers aan
een aantal van hen verzonden brief, had hij geconcludeerd dat de meeste klagers het dossier graag z.s.m.
willen sluiten. Dit verklaart ook waarom er vaart is gemaakt met het versturen van de brieven door de
voorzitter van de BC en de hogere oversten aan de klagers. De eerste reacties op deze brieven zijn al
binnen en zijn positief.
De voorzitter van KLOKK is geschokt door deze nieuwe haastige aanpak. KLOKK ziet het als een gemiste
kans dat de koppeling tussen erkenning, hulpverlening en genoegdoening niet vooraf zorgvuldig is
uitgewerkt en voorziet een proces dat haastig en weinig transparant wordt uitgevoerd.
De voorzitters van de BC en de KNR benadrukken dat er naast de financiële genoegdoening binnen het
kader van de Slotactie, zoals die nu in gang is gezet, mogelijkheden zijn voor individuele erkenning en
hulpverlening. Het is zaak dat de excellente doorverwijzing door het Platform Hulpverlening hierop is
toegesneden. De voorzitter van KLOKK spreekt hierover op korte termijn met hoofd Meldpunt en het
bestuur van Beheer & Toezicht (B&T).

Bijdragen KLOKK
Vanuit KLOKK worden aan diverse klagers adviezen verstrekt en-waar nodig- bijstand verleend wanneer
er een kans is om zonder klachtenprocedure tot erkenning en overeenstemming te komen. Dat gebeurt
ook voor een groep klagers bij één van de congregaties. Samen met de congregaties en de klagers worden
de stappen gezet die moeten leiden tot een gezamenlijk gedragen oplossing m.b.t. de weg naar erkenning,
hulpverlening en genoegdoening. Eén van de belangrijkste doelen is het voorkomen van juridisering. De
samenwerking met de hogere overste in kwestie verloopt meer dan goed en er wordt voor gezorgd dat de
informatievoorziening tussen congregatie en klagers zo helder is, dat beide kanten zich betrokken en
gerespecteerd voelen.

Naast goede ervaringen zijn er ook mindere. KLOKK blijft optimistisch: door andere wegen te bewandelen
wordt beoogd maatwerk te leveren en zo een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden.

