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Kort verslag Voorzittersoverleg BC, KNR en KLOKK 
Datum: 15 december 2014 

 

 

Verklaring veilige kerk (Raad van Kerken) 

De voorzitter van de BC maakt melding van de op 10 december jl. door ruim 20 kerken ondertekende 

verklaring De kerk: een veilige plek en verstrekt de tekst. Deze verklaring is opgesteld door de Raad van 

Kerken en ondertekend door 26 kerkgenootschappen. Hierin wordt beklemtoond dat de kerk een veilige 

plek hoort te zijn: “Kerken horen een plek te zijn waar mensen zich veilig kunnen voelen, en waar ze veilig 

zijn: jong en oud, gemeenteleden/parochianen en bezoekers, vrijwilligers en beroepskrachten.” 

Grensoverschrijdend gedrag wordt scherp veroordeeld. Het Voorzittersoverleg onderstreept het belang 

van deze verklaring.  

 

Overleg met de Minister 

Op 24 november hebben de voorzitters van BC en KNR en de heer Deetman gesproken met de Minister 

van Veiligheid en Justitie. Dit op verzoek van de Minister n.a.v. de motie Van der Steur, waarin de Minister 

werd opgeroepen met BC en KNR in gesprek te gaan over een coulance-regeling voor klachten tegen 

overledenen en inzake verjaard misbruik vanaf 1 juli 2014, en de uitspraak van de voorzieningenrechter 

op 1 oktober 2014 waardoor de einddatum is verschoven van 1 juli 2014 naar 1 mei 2015. In het overleg 

hebben de voorzitters de Minister laten weten dat door de Bisschoppenconferentie en de KNR op een 

adequate wijze invulling wordt gegeven aan de uitspraak van de rechter. Ook is benadrukt dat de 

toegezegde slotactie doorgang zal vinden. In navolging van het strikte advies van de heer Deetman zal dit 

echter geschieden na 1 mei 2015.In het gesprek met de Minister gaf de heer Deetman aan dat als gevolg 

van de verschuiving van de einddatum van 1 juli 2014 naar 1 mei 2015 zijn Monitoringrapportage nu niet 

in de zomer van 2014 is uitgekomen, maar pas na 1 mei a.s. zal worden gepubliceerd. 

De voorzitter van KLOKK plaatst hierbij de kanttekening dat hij het betreurt dat de slotactie later wordt 

gehouden. Hij hoopt daarom dat eerder kan worden gestart met de voorbereiding ervan.  

 

Overleg hogere oversten KNR met bestuur KLOKK 

Op 2 december heeft er een overleg plaatsgevonden van hogere oversten met bestuursleden van KLOKK. 

In dit gesprek stonden enkele adviezen uit de 0-meting centraal, hetgeen ertoe leidde dat de aandacht 

vooral werd gericht op good practices en steunbewijs.  

Het werd een open gesprek waarbij uitgebreid ervaringen en benaderingen met elkaar zijn gedeeld. Vanaf 

2010/2011 zijn de meest betrokken hogere oversten maandelijks bij elkaar gekomen. Het doel was het 

met elkaar van gedachten te wisselen over het geconstateerde misbruik en ervaringen te delen over “hoe 

hiermee om te gaan.” Op deze wijze ontstonden good practices. Een lastig punt blijft het mogelijke 

steunbewijs tijdens de 2.000 gesprekken. Omdat deze gesprekken voornamelijk in 2010/2011 

plaatsvonden, overwegend van pastorale aard waren en er toen nog weinig alertheid was m.b.t. 

'steunbewijs' etc., valt hieruit geen steunbewijs meer te verwachten. De hogere oversten beklemtonen dat 

zij het belang van steunbewijs onderstrepen.  

De voorzitter van KLOKK spreekt de hoop uit dat, mocht er ergens nog steunbewijs voor handen zijn en 

nog niet is gemeld, dit direct bij het Meldpunt wordt ingebracht. Dit is de consequentie van de oproep om 

de zwijgcultuur te beëindigen. Hij betreurt het dat er geen verslagen zijn gemaakt van de periodieke 

bijeenkomsten. Dan was het mogelijk om een meer systematisch beeld te krijgen van de uitgewisselde 

good practices. Nu was de tijd te kort om dieper in te gaan op enkele voorbeelden van good practices, die 

door hogere oversten naar voren waren gebracht.  

De voorzitter van KLOKK vraagt in het Voorzittersoverleg aan de voorzitter van de KNR of het mogelijk is 

om nader zicht te krijgen op good practices, die binnen congregaties en ordes zijn ontwikkeld en 

geïmplementeerd. 
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Archief 

De voorzitter van KLOKK vraagt aandacht voor het behoud en de toegankelijkheid van de archieven. De 

voorzitters van BC en KNR onderstrepen het belang van een zorgvuldige benadering van de archieven. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de archieven van de commissie Deetman, de commissie HEG 

en de stichting Beheer & Toezicht (met o.a. de Klachtencommissie). Het privacy-aspect is uiterst 

belangrijk. Over het onderwerp Archief valt op dit moment nog niet veel te zeggen. Eerst moet er een 

gedegen inventarisatie plaatsvinden.   

  

Overleg met KLOKK, VPKK en MCU 

De voorzitters van BC en KNR informeren de voorzitter van KLOKK over hun voornemen om wederom 

een overleg te initiëren met KLOKK, VPKK en MCU. Het is goed een vervolg te geven aan het eerder 

gehouden overleg op 17 maart 2014.  


