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Oprichting
Op 26 januari 2016 is de Stichting Archief Commissie-Deetman opgericht. Het doel
van de Stichting is het bijeenbrengen, beheren en bijeenhouden van het archief van
de ‘Commissie onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk’, ook
wel genaamd de ‘Commissie-Deetman’ alsmede het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur dat sinds de oprichting
bestaat uit:
 drs. W.J. Deetman (voorzitter)
 mr. P. Kalbfleisch
 mevrouw dr. M.K. Houppermans
 dr. H.P.M. Kreemers (secretaris)
Het bestuur van de stichting is in 2016 twee keer bijeengeweest: op 7 september 2016
en op 19 december 2016. Tijdens haar bijeenkomst op 7 september 2016 is de
schenkingsakte besproken waarmee de heer Deetman het archief aan de stichting
heeft overgedragen. De schenkingsakte is eerst op 1 november 2016 ondertekend.
Gelet op de datum van de overdracht is afgezien van een jaarverslag over het jaar
2016. Waar dat van belang is zal in dit jaarverslag over 2017 worden verwezen naar
het beginjaar van de stichting.
Reglement archief commissie-Samson
De toenmalige staatsecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 10 juli 2013 besloten
tot vaststelling van een reglement van de commissie-Samson die in de periode tussen
2010 en 2012 onderzoek heeft gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen in
de jeugdzorg.1 Het archief van deze commissie is overgebracht naar het ministerie
van Justitie en Veiligheid en bestaat uit een openbaar en een niet-openbaar deel. Alle
meldingen, alsmede de stukken waarin persoonsgegevens zijn opgenomen die tot
een individuele melder zijn te herleiden, behoren tot het niet-openbare deel. Tevens
besloot de staatssecretaris dat alle meldingen worden geanonimiseerd. Het
ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten weten dat per 1 maart 2017 de
meldingen worden geanonimiseerd.2 Het reglement schrijft voor dat dit met ingang
van 1 maart 2017 ‘onverwijld’ dient te gebeuren.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft voorgeschreven hoe dit anonimiseren
dient te geschieden. Daarbij kan gekozen worden voor vernietiging of voor
anonimisering. De AP specificeert beide mogelijkheden als volgt:
1. de desbetreffende teksten of tekstdelen daadwerkelijk te verwijderen;
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2. het document waarin de teksten digitaal zwart zijn gemaakt, uit te printen en
te kopiëren. Op de kopie van het document dient ter verdere bescherming de
zwart gemaakte tekst(delen) te worden weggelakt met tipp-ex roller.
Vervolgens dient deze wit gemaakte kopie wederom te worden gekopieerd.
Het digitale document en eventuele digitale kopieën of hard copy exemplaren
daarvan dienen eveneens te worden verwijderd.3
Stichting volgt op aanwijzing van de Autoriteit Persoonsgegevens reglement van de
commissie-Samson
De stichting heeft gekozen voor de tweede door de AP aangegeven wijze van
verwijdering van persoonsgegevens: anonimiseren. Het anonimiseren van
meldingen, aanverwante correspondentie en de onderzoeksrapportages die reeds in
geanonimiseerde vorm in het onderzoeksrapport zijn gepubliceerd, is in 2017
afgerond. Het bestuur van de stichting, in de persoon van de secretaris, heeft erop
toegezien dat de anonimisering conform de richtlijnen van het AP is gebeurd.
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