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Mededelingen
De voorzitter van KLOKK meldt dat er een nieuwe Raad van Toezicht van KLOKK is aangetreden.
Afspraak Nagekomen meldingen
Ter tafel ligt de Afspraak Nagekomen Meldingen plus de opzet van de brief, die naar de mensen is
gestuurd die vanaf de einddatum van 1 mei 2015 voor de Klachtenregeling 2011 een melding hebben
ingediend van seksueel misbruik door een overledenen of van verjaard seksueel misbruik. De
voorliggende versie van de Afspraak is n.a.v. opmerkingen, die tijdens het vorige Voorzittersoverleg zijn
ingebracht, aangepast. De kardinaal en de voorzitter KNR geven aan dat de Afspraak reeds diverse malen
in de vergaderingen van de Bisschoppenconferentie en het bestuur KNR zijn besproken. Zij verwachten
dat beide gremia in maart/april over de Afspraak en definitief besluit zullen nemen. Daarna kan de
Afspraak operationeel worden.
De voorzitter van KLOKK heeft bezwaar tegen de toon en de inhoud van de brief, die is gestuurd naar alle
melders om hen op de hoogte te stellen van de stand van zaken over de Afspraak. Hij noemt het een
gemiste kans. De kardinaal geeft aan dat dit signaal wordt meegenomen bij de volgende brieven. De brief
is geschreven als antwoord op een specifieke situatie. Het bleek noodzakelijk te zijn om enkele aspecten
van de Afspraak te expliciteren. Met als gevolg een zakelijke brief met vooral feitelijke informatie. Om
misverstanden te voorkomen is deze brief naar alle melders gestuurd.
Archivering
De Kaderregeling voor het Archief van het dossier seksueel misbruik en geweld RKK is sinds de vorige
vergadering van het Voorzittersoverleg op enkele essentiële punten aangepast. Consultaties over deze
regeling hebben geleid tot belangrijke veranderingen. De aangepaste versie wordt nu besproken. Er wordt
toegelicht wat de meest in het oog springende veranderingen zijn.
De hoofdpunten van de aangepaste Kaderregeling zijn:
- De regeling betreft het eigendom van alle onderdelen van het archief van het dossier seksueel
misbruik en geweld RKK.
- Doel: het archief is toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek.
- Uitgangspunt: de privacy van alle personen, die in het archief zijn opgenomen, wordt
gerespecteerd.
- Er komt een stichting die dit archief beheert.
- Het bestuur van de stichting bepaalt de kaders, een onafhankelijke wetenschappelijke commissie
beslist over de toegang tot archief.
- Nabestaanden van slachtoffers krijgen onder speciale voorwaarden toegang.
- Om de 25 jaar wordt het gebruik van het archief geëvalueerd.
Slotactie
Op verzoek van de voorzitter van KLOKK is nog een keer teruggekeken op de Slotactie. Daartoe zijn de
verantwoording en de betreffende bijlage uit de Slotmonitor van de heer Deetman (juni 2016) aan de
agenda toegevoegd en in het Voorzittersoverleg besproken.
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