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Tweede Kamer
Er wordt teruggekeken op de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer van 23
juni 2014, het Kamerdebat op 25 juni, het aannemen van de motie Van der Steur (waarin wordt gevraagd
om een coulanceregeling voor schrijnende gevallen waarin een klacht worden ingediend vanaf 1 juli 2014
tegen een overledene en inzake verjaard misbruik) en het verwerpen van de motie Gesthuizen (waarin
wordt opgeroepen om de sluitingsdatum van 1 juli 2014 voor het indienen van klachten tegen
overledenen en inzake verjaard misbruik op te schuiven ). De Minister zal kardinaal Eijk en broeder Van
Dam uitnodigen voor een gesprek om de uitkomst van het debat met hen te bespreken. Beiden
beklemtonen dat de BC en de KNR tot op heden geen ruimte geven om in te kunnen gaan op verzoeken als
die in de motie Van der Steur. Zij zullen deze motie, na er met de Minister over gesproken te hebben, ter
bespreking inbrengen in de vergaderingen van de BC en KNR.
KLOKK meldt dat er ook acties richting Tweede Kamer (zullen) worden ondernomen om meer aandacht
voor de Samson-slachtoffers te verkrijgen. De RK-aanpak kan goed als voorbeeld dienen.
Einddatum
In de weken voor de einddatum (1 juli 2014) zijn er meer meldingen van seksueel misbruik bij het
Meldpunt binnengekomen. Van de rond 60 meldingen van de laatste twee weken is KLOKK bij ongeveer
50 betrokken geweest. Dit heeft een forse claim gelegd op de capaciteit van KLOKK. Men heeft potentiële
melders gewezen op de einddatum en het belang om in ieder geval een melding te doen. Meldingen en
klachten die vanaf 1 juli 2014 bij het Meldpunt of bij afzonderlijke bisdommen, ordes en congregaties en
bij KLOKK binnenkomen, worden geregistreerd. De voorzitters worden op de hoogte gehouden van
mogelijke meldingen bij het Meldpunt, de bisdommen, congregaties, ordes en KLOKK.
De einddatum houdt in dat er geen klachten tegen overledenen en inzake verjaard misbruik meer
kunnen worden ingediend. De Klachtencommissie blijft met onverminderde energie haar werk doen om
de vóór 1 juli 2014 ingediende klachten te behandelen en ook het aanbod van hulpverlening wordt
gecontinueerd.
Adviesraad Hulpverlening
Verheugd melden de voorzitters dat namens de BC en KNR zeer ervaren vertegenwoordigers in de
Adviesraad zitting zullen nemen.
Preventie
De nieuwe Klachtenregeling die met ingang van 1 juli 2014 van kracht is, staat onder meer op de site van
het Meldpunt. In de loop van de jaren is een pakket aan preventiemaatregelen ingesteld. Zo is met de
nieuwe Gedragscode Pastoraat duidelijk aangegeven wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt
verstaan, is het verstrekken van een VOG verplicht gesteld voor de benoeming van priesters, diakens en
pastorale werk(st)ers en de aanstelling van bepaalde categorieën van overige medewerkers en
vrijwilligers en worden antecedentenonderzoeken uitgevoerd. Ook staat hierin geregeld dat politie en het
openbaar ministerie -conform de gebruikelijke maatschappelijke regels- worden ingeschakeld bij
grensoverschrijdend gedrag dat strafbaar is, waaronder het seksueel misbruik van minderjarigen.
Overleg KNR-KLOKK
Het afgesproken overleg tussen KLOKK en KNR zal in augustus/september plaatsvinden. Een drietal
adviezen uit de O-Meting geldt als aangrijpingspunt om 1. een gezamenlijk gedragen beeld over best
practices te verkrijgen en 2. de overtuiging te hebben dat er alles aan is gedaan om steunbewijs te
achterhalen. De voorzitters van KNR en KLOKK nemen het initiatief en bereiden het overleg voor.

Slotactie
De BC en de KNR hebben besloten dat er een slotactie komt. De eerder genoemde bouwstenen
(authenticiteit van het aangedane leed als criterium, een onafhankelijke commissie die ongegrond
verklaarde klachten beoordeelt op authenticiteit, de persoonlijke benadering van bisschop/hogere
overste en start in het komend najaar) vormen de basis. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de
opzet. Daartoe zijn en moeten er nog gesprekken worden gevoerd. De voorzitter van KLOKK staat achter
deze bouwstenen en hoopt snel meer inzicht in de Slotactie te krijgen.

