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Samenvatting

Dit onderzoek naar en advies over het
functioneren van Hulp & Recht heeft de
Commissie van onderzoek naar seksueel
misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk
(verder: de Onderzoekscommissie) met
voorrang uitgevoerd. De Onderzoekscom-
missie staat onder voorzitterschap van drs.
W.J. Deetman. De Onderzoekscommissie
richt zich in haar onderzoek op seksueel
misbruik van minderjarigen. Voor haar
onderzoeksopdracht verwijst de Onder-
zoekscommissie naar www.onderzoekrk.
nl/advies.

De Onderzoekscommissie heeft besloten op
korte termijn advies uit te brengen over
Hulp & Recht, mede gezien de grote druk
waaronder deze instelling thans staat.
Hulp & Recht heeft een taakstelling die
niet alleen minderjarige slachtoffers van
seksueel misbruik betreft, maar ook mis-
bruik van meerderjarigen. Bij de huidige
stand van het onderzoek is duidelijk
geworden dat van een effectieve hulpver-
lening door Hulp & Recht noch door de
Rooms-Katholieke Kerk kan worden
gesproken.

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen
zich melden bij Hulp & Recht. Alle melders
ontvangen informatie over de klachten-
procedure. Niet alle melders dienen een
klacht in. Hulp & Recht maakt onderscheid
tussen een melding en een klacht. Iemand
kan seksueel misbruik melden en eventu-
eel enkele gesprekken met een vertrou-
wenspersoon voeren en daar blijft het dan
bij. Een melding kan overgaan naar/in een
klacht, waarvoor een klaagschrift wordt
opgesteld, als een melder een onderzoek
wil laten instellen naar de gemelde hande-
lingen.

Hulpverlening
Een groot aantal slachtoffers van seksueel
misbruik heeft zich het afgelopen jaar
gemeld bij Hulp & Recht. Het gaat om
bijna 1800 meldingen waarvan 241 een
klacht betreffen. Veel melders en klagers
hebben hulp nodig in het leven met en
verwerken van de gevolgen van seksueel
misbruik op jonge leeftijd. Vaak krijgen ze
al voor hen passende hulp en ondersteu-
ning. Soms niet, maar noch de Rooms-
Katholieke Kerk noch Hulp & Recht is de
slachtoffers tegemoet gekomen met de
hulp die ze nodig hebben. 

Voor alle hulp bij de verwerking van trau-
matische ervaringen is de huisarts de sleu-
telfiguur. De Onderzoekscommissie heeft
een gespecialiseerd hulpaanbod in kaart
gebracht en vier instellingen benaderd om
hulp te bieden aan getraumatiseerde man-
nen en vrouwen die slachtoffer zijn van
seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke
Kerk. 

De Onderzoekscommissie doet voorstellen
voor de opzet en het functioneren van een
kwaliteitscentrum hulpverlening dat hulp-
behoevende slachtoffers kan doorverwij-
zen naar de juiste hulp. Dit centrum moet
slachtoffergroepen faciliteren en ook hulp
aan een vaak vergeten groep – de familie-
leden van slachtoffers – bieden. 

Openbaarheid en transparantie
Hulp & Recht, in het bijzonder de Beoorde-
lings- en adviescommissie, behandelt
klachten over seksueel misbruik in de
Rooms-Katholieke Kerk.

Klagers worden bij het opstellen van hun
klaagschrift bijgestaan door juridisch
adviseurs en als ze dat willen wordt hen
ook een vertrouwenspersoon toegewezen.
De Beoordelings- en adviescommissie
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(BAC) vraagt van de aangeklaagden een
verweerschrift. Als de aangeklaagde niet
meer leeft, wordt het verweerschrift opge-
steld door de verantwoordelijke bisschop
of hogere overste. De BAC hoort klager en
aangeklaagde en geeft een advies. Dit
advies bevat een uitspraak over het al dan
niet gegrond zijn van een klacht en als de
klacht gegrond is stelt de BAC maatregelen
voor. De bisschop of hogere overste beslist
over het advies. Wat met de in het advies
voorgestelde maatregelen gebeurt is vaak
niet te achterhalen. De uitspraak en het
advies van de BAC zijn niet openbaar. De
Onderzoekscommissie kiest – net zoals dat
bij klachtencommissies voor bij voorbeeld
het onderwijs het geval is – voor open-
baarheid. De Onderzoekscommissie stelt
voor jaarlijks de uitspraken en adviezen in
geanonimiseerde vorm te publiceren. Ook
moet jaarlijks worden nagegaan wat met
de adviezen van de BAC gebeurt. Het zou
goed zijn als wordt vastgesteld of en zo ja,
wanneer én waarom bisschoppen en hoge-
re oversten afwijken van adviezen van de
BAC.

Hulp & Recht is in de Rooms-Katholieke
Kerk wellicht geen unieke, maar wel een
bijzondere organisatie. Er zijn in het bui-
tenland niet veel voorbeelden bekend van
instellingen waar slachtoffers met hun
klachten terecht kunnen die een zekere
zelfstandige positie ten opzichte van de
Rooms-Katholieke Kerkprovincie kennen.
De voorzitter en leden van BAC zijn per-
sonen met een grote mate van deskundig-
heid. Zij verrichten net als de voorzitter
en leden van het bestuur van Hulp &
Recht hun taken met grote toewijding en
integriteit. Dat geldt ook voor de voorzit-
ter en leden van de eerdere BAC en voor
de vertrouwenspersonen, medewerkers en
oud-medewerkers van Hulp & Recht en
de BAC.

Begin dit jaar kreeg Hulp & Recht te
maken met een groot aantal meldingen en
klachten die de organisatie volledig heb-
ben overvallen. De administratieve chaos
die hiervan het gevolg was heeft geleid tot
kritiek op het functioneren van Hulp &
Recht. Te lang is gewacht met het profes-
sioneel opvangen van deze meldingen en
klachten. Te lang was de administratie
bepaald niet op orde. Dit vormde een extra
voedingsbodem voor het wantrouwen in
Hulp & Recht, die vooral is ontstaan door
onhelderheid over de bevoegdheden van
Hulp & Recht. Het bestuur is verantwoor-
delijk, was op de hoogte van de ernst van
de situatie, reageerde onvoldoende ade-
quaat en schoot dan ook tekort. 

De huidige organisatievorm van Hulp &
Recht staat niet alleen slagvaardig optre-
den maar ook transparantie en verant-
woording in de weg. Naast het bestuur
functioneert de BAC, de eigenlijke klach-
tencommissie met een eigen voorzitter,
plaatsvervangend voorzitter en griffie. De
Onderzoekscommissie doet voorstellen
voor een nieuwe organisatie met een
beter bij de taken passende benaming. De
organisatie bestaat uit een klachtencom-
missie met een voorzitter die wordt
ondersteund door een ambtelijke alge-
meen manager. De klachtencommissie
kent een griffie voor een zorgvuldige
maar ook doelmatige behandeling van de
klachten. De griffie zorgt voor een helde-
re en overzichtelijke verantwoording.
Naast de griffie fungeert een meldpunt
waar de eerste contacten met melders en
klagers plaatsvinden. Het kwaliteitscen-
trum zorgt voor een juiste doorverwijzing
van melders en klagers die hulp en onder-
steuning nodig hebben. Dit kwaliteitscen-
trum faciliteert ook lotgenotengroepen en
zorgt voor hulp aan familieleden van
slachtoffers.
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De Onderzoekscommissie wil de positie
van de nieuwe organisatie ten opzichte
van de Rooms-Katholieke Kerk in Neder-
land transparanter maken. De bisschop-
penconferentie en de Konferentie Neder-
landse Religieuzen benoemen de voor-
zitter en leden van klachtencommissie op
voordracht van de klachtencommissie. De
Onderzoekscommissie stelt voor om de
deskundigheid in het bestuur van de
nieuwe klachtencommissie te verbreden
door behalve personen met een bestuur-
lijke en juridische achtergrond ook perso-
nen op te nemen met deskundigheid op
het gebied van slachtofferhulp, met des-
kundigheid van tweede en derdelijns
geestelijke gezondheidszorg en van werk-
geschiktheid en reïntegratie. Niet een
rooms-katholieke achtergrond maar des-
kundigheid hoort het doorslaggevende
selectiecriterium te zijn.

De huidige klachtenprocedure moet wor-
den aangepast. Zo moet bij het vermoeden
van een niet-verjaard strafbaar feit de bis-
schop en hogere overste contact opnemen
met het Openbaar Ministerie. Bij verkrach-
ting bestaat reeds een wettelijke verplich-
ting tot het doen van aangifte. Voor bis-
schoppen en hogere oversten moet een
plicht gelden voor het melden van geval-
len van seksueel misbruik bij de klachten-
commissie.

De Onderzoekscommissie heeft overwogen
om de klachtenprocedure en de hiervoor
benodigde organisatie op afstand te plaat-
sen en volledig onafhankelijk te maken
van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie.
Nadeel hiervan is dat dan voorlopig niets
of niet veel kan worden gedaan aan de
vele klachten over seksueel misbruik. Een
dergelijjk voorstel zou indruisen tegen de
belangen van de slachtoffers zowel bij de
gegrondverklaring van hun klachten als

bij de behandeling van eventueel door hen
in te dienen schadeclaims.

De Onderzoekscommissie vraagt de bis-
schoppenconferentie en de Konferentie
Nederlandse Religieuzen om uiterlijk 1 juli
2011 een verslag aan de Onderzoekscom-
missie aan te bieden. Hierin geven ze aan of
en zo ja op welke wijze zij de aanbevelin-
gen van de Onderzoekscommissie hebben
overgenomen en uitgevoerd. In haar eind-
rapportage zal de Onderzoekscommissie aan
de hand hiervan nadere voorstellen doen. 

Genoegdoening
In 2010 (tot 23 november jl) heeft Hulp &
Recht 1799 meldingen over (seksueel) mis-
bruik ontvangen. Zo'n 210 melders hebben
een klacht ingediend (in totaal 241 klach-
ten). Deze klachten doorlopen de klachten-
procedure en de BAC/klachtencommissie
doet na behandeling van deze klachten
een uitspraak over het al dan niet gegrond
zijn van de klachten. Als klachten gegrond
worden verklaard zijn de feiten en
omstandigheden vastgesteld en vormen
die geen punt van discussie meer bij de
vaststelling van eventuele schade. De hui-
dige BAC kan in 2011 200 klachten behan-
delen. Dit betekent dat eind 2011/begin
2012 van de nu ingediende 241 klachten
bekend is of ze gegrond dan wel onge-
grond zijn verklaard.

• Verjaring
Vermoedelijk betreffen de meeste klachten
die nu in behandeling zijn gebeurtenissen
die verjaard zijn.

In geval van een bewezen verklaarde
onrechtmatige daad is schadevergoeding
een juridische consequentie.

Als een dergelijke civielrechtelijke vorde-
ring zal blijken te zijn verjaard, dan zal -



1. Artikel 19 lid 4
luidt als volgt:
Indien klager een
verzoek tot schade-
vergoeding heeft
gedaan, wordt het
advies en – voor
zover nodig – de
daarbij gevoegde
bijlagen, nadat
daaruit de persoon-
sgegevens zijn ver-
wijderd, door de
bisschop, militair
ordinarius of over-
ste overhandigd aan
een onafhankelijke
externe commissie
ter bepaling van de
hoogte van die ver-
goeding.” Zo’n com-
missie bestaat nog
niet. Wel bestaat
een commissie van
Aegon en de
Rooms-Katholieke
Kerk, maar dit
betreft zaken van de
oude verzekerings-
polis en strekt zich
uitsluitend uit
tot de bisdommen.
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zo stelt de Onderzoekscommissie voor -
een beroep op verjaring niet leidend zijn
bij het antwoord van de Rooms-Katholieke
Kerk op de vraag of de Kerk overgaat/moet
overgaan op betaling van schadevergoe-
ding en/of compensatie anderszins. Het
betalen van een schadevergoeding en/of
compensatie anderszins na verjaring kan
juridisch gekwalificeerd worden als het
voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

Hiermee staat het juridische - probleem
van verjaring financiële genoegdoening
niet meer in de weg. De Onderzoekscom-
missie beveelt bisschoppen en hogere
oversten aan om verantwoordelijkheid te
nemen voor het door seksueel misbruik
veroorzaakte en bij velen aangedane leed
en daarom bij de vraag naar (financiële)
compensatie een beroep op verjaring niet
leidend te laten zijn.

• Commissie-Lindenbergh
De Onderzoekscommissie dringt erop aan
dat de commissie-Lindenbergh zo spoedig
mogelijk voor alle geledingen binnen de
Rooms-Katholieke Kerk (bisdommen,
ordes, congregaties) aanbevelingen doet
voor de wijze van afhandeling van scha-
devergoeding en compensatie. Voor de
Onderzoekscommissie is het - in het belang
van klagers die schadevergoeding en com-
pensatie vragen - denkbaar dat aan deze
klagers een collectieve regeling wordt
aangeboden. Binnen een dergelijke collec-
tieve regeling zou naar gelang de ernst
van de gegrond verklaarde klacht kunnen
worden gekozen voor een differentiatie,
zodat met de individuele verschillen en
belangen rekening kan worden gehouden.
In de klachtenprocedure van Hulp & Recht
zijn onafhankelijke commissies voorzien
(artikel 19, lid 4) die zouden kunnen vast-
stellen hoe de klagers op deze wijze zou-
den kunnen worden ingedeeld.1

Voor individuele klagers die schadevergoe-
ding en compensatie vragen én die niet
akkoord zijn met wat hen in een collec-
tieve regeling wordt aangeboden staat de
mogelijkheid van de weg naar de rechter
open.

• Niet-verjaarde zaken
Er zijn ook niet-verjaarde zaken waarover
gemeld is of waarover een klacht is inge-
diend. De Onderzoekscommissie dringt
erop aan om zo spoedig mogelijk aangifte
te doen. Als dit leidt tot een strafrechtelijke
vervolging en rechtszaak, kan de uitspraak
worden gebruikt voor een individuele
afdoening van schadevergoeding en com-
pensatie.
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Inleiding

Algemeen
Dit onderzoek naar en advies over het
functioneren van Hulp & Recht heeft de
Commissie van onderzoek naar seksueel
misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk
(verder: de Onderzoekscommissie) met
voorrang uitgevoerd. De Onderzoekscom-
missie staat onder voorzitterschap van
drs. W.J. Deetman. De Onderzoekscom-
missie richt zich in haar onderzoek op
seksueel misbruik van minderjarigen.
Voor haar onderzoeksopdracht verwijst
de Onderzoekscommissie naar www.
onderzoekrk.nl/advies.

De Onderzoekscommissie heeft besloten
op korte termijn advies uit te brengen
over Hulp & Recht, mede gezien de grote
druk waaronder deze instelling thans
staat. Hulp & Recht heeft een taakstelling
die niet alleen minderjarige slachtoffers
van seksueel misbruik betreft, maar ook
misbruik van meerderjarigen. Bij de hui-
dige stand van het onderzoek is duidelijk
geworden dat van een effectieve hulpver-
lening door Hulp & Recht noch door de
Rooms-Katholieke Kerk kan worden
gesproken. 

Slachtoffers van seksueel misbruik kun-
nen zich melden bij Hulp & Recht. Alle
melders ontvangen informatie over de
klachtenprocedure. Niet alle melders die-
nen een klacht in. Hulp & Recht maakt
onderscheid tussen een melding en een
klacht. Iemand kan seksueel misbruik
melden en eventueel enkele gesprekken
met een vertrouwenspersoon voeren en
daar blijft het dan bij. Een melding kan
overgaan naar/in een klacht, waarvoor
een klaagschrift wordt opgesteld, als een
melder een onderzoek wil laten instellen
naar de gemelde handelingen.

Melders kunnen verschillende motieven
hebben om zich te melden. Sommigen
willen een of andere vorm van compen-
satie. Anderen zoeken hulp. Weer anderen
willen uitdrukking geven aan hun onge-
noegen. Over een bepaalde persoon of
over de organisatie waarbinnen deze per-
soon werkzaam was of is. Dit uiten van
het ongenoegen is in veel gevallen een
zelfstandige behoefte die niet noodzaker-
lijkerwijs hoeft uit te monden in het
indienen van een formele klacht. Melders
die niet willen klagen maar wel willen
worden gehoord krijgen het aanbod van
een gesprek met een vertrouwenspersoon.
Voor veel personen volstaat een melding.
Voor een aantal melders is de melding de
eerste stap die zij doen voor het indienen
van een klacht. Elke klacht wordt behan-
deld volgens de procedure van Hulp &
Recht. Dit houdt in dat allereerst wordt
bezien of de klacht ontvankelijk is. Is dat
het geval dan wordt de klacht voorgelegd
aan de Beoordelings- en adviescommissie
(BAC) van Hulp & Recht. De BAC kan de
klacht gegrond, deels gegrond of onge-
grond verklaren. Is een klacht gegrond of
deels gegrond, dan adviseert de BAC de
bisschop of de hogere overste over te
nemen maatregelen. Uiteindelijk beslist
de bisschop of de hogere overste over het
advies. De klager behoort vervolgens te
worden ingelicht over de reactie van de
bisschop of de hogere overste.

Hulp & Recht
Voor slachtoffers én daders van seksueel
misbruik bestaat de kerkelijke instelling
Hulp & Recht. De Nederlandse bisschop-
pen besloten op dinsdag 4 april 1995 tot
de oprichting van Hulp & Recht. Aan de
oprichting lag een initiatief van de Bis-
schoppelijke Contactcommissie Vrouw en
Kerk (verder: Bisschoppelijke Contact-
commissie) ten grondslag.



2. Notitie ‘gegevens
uit registratie Hulp
& Recht’ van 23
november 2010
(kenmerk\beleid\
cijfers-003).

3. Jaarverslag van
de landelijke
instelling Hulp &
Recht over het jaar
2009, blz. 1.

207 • 2010 11

Dit initiatief was aanvankelijk gericht op
seksuele relaties in de pastorale zorg. Het
besluit tot oprichting was het sluitstuk
van een discussie binnen de bisschoppen-
conferentie over de vraag hoe de Rooms-
Katholieke Kerkprovincie (RKK) zou moe-
ten omgaan met klachten over seksueel
misbruik. De Besturenvergadering van de
Konferentie Nederlandse Religieuzen
(KNR) sloot zich aan bij het besluit van de
bisschoppen. Voor meer informatie over
Hulp & Recht zoals die door de instelling
zelf wordt verstrekt, verwijst de onder-
zoekscommissie naar www.hulpenrecht.nl.

Hieronder een schets van de problemen
die in en rond deze procedure voorkomen
en die de Onderzoekscommissie in de loop
van haar onderzoek zijn voorgelegd.

Problemen in het functioneren van Hulp
& Recht
De Onderzoekscommissie heeft aan de
hand van gesprekken vastgesteld dat bij
de instelling Hulp & Recht sprake was en
is van problemen. Deze problemen zijn
organisatorisch van aard en hebben voor
een deel hun oorsprong in ‘weeffouten’ bij
de opzet en oprichting van deze kerkelijke
instelling. Daarnaast werd de organisatie
compleet overvallen door de publiciteit
over seksueel misbruik in de Rooms-
Katholieke Kerk en de hierop volgende
toestroom van meldingen en klachten.

1. Organisatorische problemen door 
toename van meldingen en klacht
Hulp & Recht bestaat ruim vijftien jaar en
ziet zich geconfronteerd met verschillen-
de problemen. Het eerste probleem is
praktisch en organisatorisch van aard.
Het aantal meldingen liep op van zeven
in 2007 naar 1799 in 2010 (tot 23 novem-
ber jl). Het aantal personen dat seksueel
misbruik meldt en daarover een klacht

indient, is het afgelopen jaar explosief
gestegen van drie in 2007 naar 241 in
2010 (tot 23 november jl).

2
De organisatie

van Hulp & Recht kon eerder dit jaar deze
toevloed niet aan. Het meldpunt raakte
overbelast en was onbereikbaar. Alle mel-
dingen, ook die per E-mail en brief,
moesten worden geregistreerd en reacties
op de meldingen en klachten werden met
een vertraging verstuurd. Om alle meldin-
gen te verwerken werd het bureau van
Hulp & Recht versterkt. Om alle klachten
te behandelen is de BAC uitgebreid.3 Maar
ook in de tijd vóór de enorme toestroom
van meldingen en klachten voelden kla-
gers zich niet goed geholpen en ervoeren
ze misverstanden, complicaties en andere
fouten bij indiening, behandeling en
afhandeling van hun klacht.

2. De organisatie Hulp & Recht kent 
verschillende gremia
De kerkelijke instelling Hulp & Recht
bestaat uit twee gremia. Het bestuur van
Hulp & Recht in de persoon van de voor-
zitter is het gezicht naar buiten en fun-
geert voor de bisschoppen en hogere
oversten als gesprekspartner. Binnen
Hulp & Recht fungeert de Beoordelings-
en adviescommissie (BAC) die de klachten
behandelt, uitspraken doet over het al dan
niet gegrond zijn van deze klachten en
hierover niet-openbare adviezen uit-
brengt aan bisschoppen en hogere over-
sten. De eerste behandeling van een mel-
ding geschiedt door een door het bestuur
benoemde en met een mandaat van de
bisschoppen functionerende vertrou-
wenspersoon die in vertrouwelijkheid
gesprekken met de melder voert. 

Klagers worden bijgestaan door juridisch
adviseurs, in het dagelijks leven advoca-
ten die aan de beroepscode van de Orde
van Advocaten zijn gebonden. 



4. Marie-José Jager,
Onderzoek melders.
21 oktober 2010
(Kenmerk:\OM\
bestuur-001)
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Het bestuur van Hulp & Recht wordt in
de media en door klagers aangesproken
op het functioneren van de BAC in zaken
waar ze geen weet van heeft en waar ze
– ook als het bestuur dat zou willen –
geen toegang toe heeft. De BAC heeft
geen zicht op wat bisschoppen en over-
sten met haar adviezen doen, terwijl de
verantwoording hierover ligt in contac-
ten van de bisschoppen en hogere over-
sten met een op dit vlak onwetend
bestuur. 

3. Hulp & Recht is geen hulporganisatie
Het derde probleem is deels organisato-
risch en deels principieel van aard. Dit
probleem betreft de vraag om hulp. Maar
een relatief klein deel van de personen
die zich bij Hulp & Recht dit jaar hebben
gemeld, dient een klacht in en doorloopt
de klachtprocedure. Onder de melders
komen personen voor die niet klagen,
maar wel (onmiddellijk) behoefte hebben
aan hulp. Uit eigen onderzoek van Hulp
& Recht blijkt dat 44 procent van de
melders behoefte heeft aan hulp.4 De
wijze waarop Hulp & Recht invulling
geeft aan het eerste deel van haar naam-
geving is onduidelijk. De mogelijkheden
van Hulp & Recht om slachtoffers hulp
te bieden zijn beperkt. De instelling zelf
schrijft: “Voor ieder die zich meldt, is er
een aanbod van ondersteuning in de
vorm van persoonlijke gesprekken met
een vertrouwenspersoon.” Maar een pas-
toraal gesprek is niet altijd passend voor
de naar hulp en ondersteuning zoekende
slachtoffers. Voor hen die het vertrou-
wen in de Rooms-Katholieke Kerk heb-
ben verloren biedt Hulp & Recht geen
alternatief. Aansluiting op en doorver-
wijzing naar een professioneel netwerk
van hulpverleners is afhankelijk van de
kennis en deskundigheid van vertrou-
wenspersonen.

4. Hulp & Recht is niet bevoegd zich uit
te spreken over schadeclaims
Klagers hebben vaak – al dan niet terecht
- hoge verwachtingen over wat met hun
gegrond verklaarde klacht gebeurt. Ze
rekenen op passende maatregelen, maar
het komt voor dat de bisschop of hogere
overste de maatregelen die in het advies
worden genoemd niet of gedeeltelijk over-
neemt. Als de bisschop of hogere overste
besluit tot maatregelen dan ontbreekt het
aan inzicht in de mate van uitvoering van
dergelijke maatregelen. Feedback en eva-
luatie vinden niet plaats. Eisen om in
financiële zin compensatie en genoegdoe-
ning te krijgen worden vaak maar gedeel-
telijk (voor de vergoeding van kosten van
therpie) of niet binnen de klachtenproce-
dure van Hulp & Recht in behandeling
genomen. Klagers melden zich met ver-
zoeken tot vergoeding van immateriële
schade. Lopende de klachtenprocedure
komen zij er dan achter dat Hulp & Recht
niet bevoegd is zich te buigen over de toe-
kenning van een schadevergoeding. Waar
ze na de gegrondverklaring van hun
klacht terecht kunnen met hun eisen voor
een vergoeding van gemaakte kosten en
voor immateriële schade is onduidelijk. In
ieder geval niet bij Hulp & Recht. Artikel
19.4 van de Procedure bij klachten van
seksueel misbruik stelt: “Indien klager een
verzoek tot schadevergoeding heeft
gedaan, wordt het advies en – voor zover
nodig – de daarbij gevoegde bijlagen,
nadat daaruit de persoonsgegevens zijn
verwijderd, door de bisschop, militair
ordinarius of overste overhandigd aan een
onafhankelijke externe commissie ter
bepaling van de hoogte van die vergoe-
ding.” Dergelijke onafhankelijke externe
commissies bestaan (nog) niet.

Wel bestaat sinds kort een externe com-
missie die aan de bisschoppenconferentie
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en de KNR opties zal voorleggen voor de
wijze waarop schadeclaims zouden kun-
nen worden behandeld. De commissie is
naar haar voorzitter beter bekend als de
commissie-Lindenbergh.

5. Hulp & Recht is een instelling van de
Rooms-Katholieke Kerk
Een probleem dat principieel van aard is.
Hulp & Recht is een kerkelijke instelling
met statuten en procedures die mede zijn
ontleend aan het kerkelijk recht. Het ker-
kelijk of canoniek recht kent geen schei-
ding der machten. Dit zorgt voor een ver-
wevenheid van de bisschop en hogere
overste met Hulp & Recht. De bisschop-
penconferentie en het bestuur van de KNR
benoemen de voorzitter en leden van
bestuur en van de BAC, stellen de statuten
en procedures vast of veranderen deze op
voorstel van het bestuur van Hulp &
Recht en ten slotte besluiten de bisschop-
pen en hogere oversten afzonderlijk (net
als de betrokken oversten) over de advie-
zen die ze van de BAC krijgen.

De als voorzitter en leden van de BAC te
benoemen personen moeten niet alleen
deskundig zijn, maar ook katholiek zijn.
De voorzitter en leden van Hulp & Recht
moeten affiniteit met de kerk hebben en
bij benoeming van bestuursleden van
Hulp & Recht wordt nagegaan of ze naar
de maatstaven van de Rooms-Katholieke
Kerk van onbesproken gedrag zijn. Bij
veel melders en klagers leven twijfels over
de onafhankelijkheid van Hulp & Recht en
nemen dergelijke twijfels in de loop van
de behandeling van hun klacht toe.

6. Hulp & Recht is er voor slachtoffers én
plegers
Hulp & Recht is een instelling die hulp en
recht biedt aan het slachtoffer maar ook
aan de pleger. Weliswaar is het principieel

goed verdedigbaar dat een organisatie
medewerkers die over de schreef zijn
gegaan helpt. Maar de keerzijde is wel dat
het slachtoffer in Hulp & Recht weinig
vertrouwen heeft bij het indienen van
zijn klacht. Het is klagen bij een organi-
satie die in de visie van het slachtoffer de
zorg voor de pleger even zwaar laat
wegen als het belang van het slachtoffer.
Het is – in de beleving van klagers – kla-
gen bij de voor misbruik verantwoordelij-
ken. Zo luiden in verschillende varianten
reacties die de Onderzoekscommissie heeft
ontvangen. 

Vraagstelling
Van een organisatie die hulp en recht wil
bieden wordt verwacht dat ze professio-
neel omgaat met meldingen en klachten,
dat ze klagers ‘fair trial’ en ‘fair justice’
biedt met alle waarborgen van onafhan-
kelijkheid, professionaliteit en integriteit
die hieraan verbonden zijn. Van zo’n
organisatie wordt verwacht dat ze hulp
kan bieden aan degenen die hulp en
ondersteuning nodig hebben. De hoofd-
vraag is of Hulp & Recht aan deze ver-
wachtingen voldoet. Tevens is het de
vraag hoe hulp kan worden geboden en
vergoeding van schade kan worden vast-
gesteld. De Onderzoekscommissie stelt
deze vragen in de overtuiging dat allen
die bij Hulp & Recht betrokken zijn en
betrokken waren zich met grote toewij-
ding en integriteit hebben ingespannen
en nog steeds inspannen voor melders en
klagers. 

Hoofdstukindeling
Om deze hoofdvraag te beantwoorden
belicht de Onderzoekscommissie in het
eerste hoofdstuk de voorgeschiedenis van
de oprichting en de wijze waarop Hulp &
Recht van 4 april 1995 tot nu [november
2010] heeft gefunctioneerd.
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In het tweede hoofdstuk komen de knel-
punten in het functioneren en de organi-
satie van Hulp & Recht aan de orde. Hier-
bij staan de volgende vragen [die in de
onderzoeksopzet van de Onderzoekscom-
missie van 7 mei 2010 worden genoemd]
centraal:

• voldoet de klachtenprocedure en waar
doen zich knelpunten voor?
a. hoe verhoudt zich de juridische proce-
dure van Hulp & Recht tot andere verge-
lijkbare procedures (met een tuchtrechte-
lijk karakter) in Nederland?
b. hoe verhoudt de procedure van Hulp &
Recht zich tot het Nederlandse recht?
c. hoe verhoudt zich de procedure van
Hulp & Recht tot het kerkelijk recht?
d. hoe functioneert de huidige procedure
in de praktijk: wat gaat er goed, wat
gaat er niet goed, waar zijn veranderin-
gen en verbeteringen nodig; worden de
adviezen van Hulp & Recht opgevolgd?

• welke andere juridische mogelijkheden,
zowel naar Nederlands recht als kerkrech-
telijk, staan er voor de bisschoppen en
leidinggevenden religieuzen open om
seksueel misbruik te voorkomen, de
slachtoffers te beschermen en onderzoe-
ken vervolging te bevorderen bij verden-
king van seksueel misbruik door verte-
genwoordigers van de kerk?

• welke procedures gelden in het alge-
meen bij de andere instellingen waar
slachtoffers zich hebben gemeld? Waar
zijn die procedures op gebaseerd en hoe
wordt daar met de belangen van slacht-
offers en beschuldigden om gegaan?5

In het laatste hoofdstuk komen de bevin-
dingen en conclusies van de Onderzoeks-
commissie aan de orde. Hierbij gaat het
ook om antwoord op de vraag of de orga-

nisatie en het bestuur van Hulp & Recht
zo zijn ingericht dat deze instelling haar
taken naar behoren kan uitvoeren. En
uiteraard komt hier aan bod het antwoord
op de vraag of het wenselijk is dat de
instelling Hulp & Recht binnen de
Rooms-Katholieke Kerk kan functioneren
op de wijze zoals dat thans het geval is.

In de eerste bijlage is een verantwoording
opgenomen van de aanpak van dit onder-
zoek en advies. Tevens is bij dit onder-
zoeksverslag gevoegd een lijst van perso-
nen waarmee de Onderzoekscommissie
heeft gesproken. Van deze gesprekken is
een verslag gemaakt dat aan deze perso-
nen ter autorisatie is voorgelegd.
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1. Het functioneren van Hulp
& Recht: 1995-2010

De Onderzoekscommissie heeft ervoor
gekozen allereerst na te gaan wat de
bedoelingen waren die aan de oprichting
van Hulp & Recht ten grondslag lagen.

Bij de oprichting en in de loop van de tijd
is sprake van ‘weeffouten’ die doorwerken
in het latere functioneren van de organi-
satie. Het hoe en waarom van deze weef-
fouten moet worden opgespoord.

1. De oprichting: de nota Geschonden
vertrouwen van de Bisschoppelijke
Contactcommissie Vrouw en Kerk

In het begin van de jaren negentig was in
de bisdommen en bij de ordes en congre-
gaties sprake van (grotendeels) parallelle
ontwikkelingen rond het probleem van
seksueel misbruik. De aanleiding voor het
initiatief was een uitzending van Kruis-
punt op 8 november 1992. In deze uitzen-
ding kwam de rond 1990 opgerichte
interkerkelijke initiatiefgroep tegen sek-
sueel geweld in pastorale relaties naar
buiten met bevindingen over seksueel
misbruik in pastorale relaties. De uitzen-
ding leidde tot een groot aantal meldin-
gen. Het aantal reacties werd op 250
geschat, waaronder 160 meldingen over
seksueel misbruik. Het betrof niet alleen
vrouwen, maar ook mannen: “mannen
die bijvoorbeeld op seminaries en kost-
scholen zaten.”6 De melders werden door-
verwezen naar vertrouwenspersonen.
Tien van deze melders lieten weten “een
procedure te willen aanspannen”.7

Het was de vraag hoe bisschoppen en
hogere oversten moesten handelen als
slachtoffers zich met een klacht bij hen
zouden melden. “Procedures waren niet

beschikbaar. En met een pro-slachtoffer-
aanpak hadden bisschoppen en hogere
oversten al helemaal geen ervaring”.8 Het
presidium van de stichting Samenwerking
Nederlandse Priester Religieuzen (SNPR),
een van de voorlopers van de KNR, boog
zich begin 1993 over deze vraag. Infor-
matie werd opgevraagd bij de Conference
of Major Superiors of Men in de Verenig-
de Staten waar verschillende ordes en
congregaties een officiële klachtenproce-
dure bij seksueel misbruik kennen. In de
notitie ‘Suggesties voor hogere oversten
bij gevallen van seksueel misbruik, in het
bijzonder van minderjarigen’ werden
enkele uitgangspunten voor de verdere
aanpak van dit probleem voorgesteld. Het
ging hierbij om de vaststelling dat de
hogere overste niet bij uitstek de juiste
persoon was om beschuldigingen van
seksueel misbruik te onderzoeken.

De Bisschoppelijke Contactcommissie
Vrouw en Kerk nam het initiatief tot een
nota over seksueel misbruik in pastorale
relaties. De Bisschoppelijke Contactcom-
missie stond onder voorzitterschap van
de bisschop van Breda, mgr. H.C.A. Ernst,
en telde leken onder haar leden, waaron-
der vrouwelijke theologen. 

De nota van de commissie begint met een
verwijzing naar het ad liminabezoek van
de Amerikaanse bisschoppen aan Rome.9

Tijdens dit bezoek stelde de paus de pro-
blematiek van seksueel misbruik door
pastores aan de orde. Paus Johannes Pau-
lus II liet de Amerikaanse bisschoppen op
11 juni 1993 weten dat “I fully share your
sorrow and your concern, especially your
concern for the victims so seriously hurt
by these misdeeds.”10

Voor de opstellers van de nota was seksu-
eel misbruik geen nieuw fenomeen. In de
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nota wordt verwezen naar “het gevaar
van seksueel misbruik [dat] altijd aanwe-
zig is daar waar mensen professioneel
met van hen afhankelijke personen wer-
ken, of dit nu onderwijzers, artsen, (psy-
cho-)therapeuten, notarissen, advocaten
of pastores zijn.”11

Gezamenlijke aanpak met de protestantse
kerken
In Nederland ontstond aan het eind van
de jaren tachtig van de vorige eeuw bin-
nen de Rooms-Katholieke en protestantse
kerken een discussie over seksueel mis-
bruik in pastorale relaties. De aanleiding
was de bekendmaking door een gemeen-
telid in een van de protestantse kerken
dat zij jarenlang een relatie had gehad
met haar predikant. Zij noemde die relatie
een vorm van seksueel misbruik: “zij ver-
wachtte dat ze niet alleen stond in haar
ervaringen en wilde dit soort misstanden
aan de kaak stellen om uiteindelijk te
voorkomen dat ook anderen dit gebeurde.
De schok die haar verhaal teweegbracht
was groot. Pastores stonden veel langer
dan andere hulpverleners boven elke ver-
denking. Haar verhaal werd genegeerd,
ontkend en gebagatelliseerd. Anderen
zeiden dat het hier om overspel ging, dat
toch eerder in de privésfeer lag. Weer
anderen zeiden: 'Misschien is het wel
waar, maar de betreffende ambtsdrager is
zo’n goede pastor.”12

Met anderen wilde de vrouw een veilige
plaats waar vrouwen die op deze wijze
klem waren geraakt hun verhaal konden
doen. Deze plaats zou loyaal aan de ker-
ken moeten zijn, liefst gedragen door ker-
ken. Zo ontstond de interkerkelijke initia-
tiefgroep tegen seksueel misbruik in
pastorale relaties op initiatief van het
Katholiek Bureau voor vorming en toerus-
ting omtrent seksualiteit en relaties en de

Protestantse Stichting voor voorlichting
en vorming omtrent seksualiteit en rela-
ties, die beide een medewerker vrijstelden
voor het opzetten van dit werk, alsmede
het Samenwerkingsorgaan voor het Pasto-
raat van de Nederlandse Hervormde kerk
en de Gereformeerde Kerken.

De opvang van slachtoffers/misbruikten
kreeg prioriteit. In 1991 kwamen er twee
meldpunten, het IKON-pastoraat en het
omroeppastoraat van KRO/RKK, vanwege
hun bereikbaarheid, hun relatieve onaf-
hankelijkheid ten opzichte van de kerken
en hun ervaring met anoniem pastoraat.
Er werd een aantal pastores en vrouwen
met eigen ervaringen van misbruik bin-
nen het pastoraat getraind. Zij vormden
een netwerk van vertrouwenspersonen
met als doel slachtoffers (telefonisch) pas-
torale begeleiding te bieden. Het interker-
kelijke netwerk ging in 1992 van start.

Maar al spoedig koos de RKK als vervolg
op de nota van de Bisschoppelijke Con-
tactcommissie voor Vrouw en Kerk voor
een eigen binnenkerkelijk traject voor
hulp en recht aan misbruikten. In de nota
werden nog wel een aantal voordelen van
interkerkelijk samengaan genoemd, maar
binnen de RKK ontspon zich een intensie-
ve en langdurige discussie waardoor de
deelname van de RKK aan het interkerke-
lijke initiatief op een zijspoor terecht-
kwam. De bisschoppen lieten de initia-
tiefnemers weten dat ze de zorgen van de
initiatiefgroep deelden, dat ze deze zorg
ook legitiem vonden en “dat ze er zelf –
voor zover aan de orde – iets aan doen.”13

Bij dit laatste werden vragen gesteld,
zodat de kwestie op 12 en 13 oktober
1992 wederom in de bisschoppenconfe-
rentie aan de orde kwam. Uit een notitie
voor deze bijeenkomst bleek het volgen-
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de: “Wat de klachtenprocedure betreft is
voor zover mij bekend in geen enkel bis-
dom een voorziening in deze. Als iemand
zover komt om seksueel misbruik door
een priester naar buiten te brengen, ver-
moed ik dat de deken, vicaris of de bis-
schop zelf personen zijn tot wie men zich
wendt al dan niet schriftelijk. Hoe de zaak
verder wordt opgepakt zal afhankelijk
zijn van de ernst van het feit en van het
oordeel van degene die benaderd is.”14 De
bisschoppenconferentie nam dit stand-
punt over: “De behandeling van voorko-
mende gevallen van seksueel misbruik in
pastorale relaties behoort tot de verant-
woordelijkheid van de ordinarii en deze
worden ook steeds met grote pastorale
zorg door hen behandeld, volgens de
richtlijnen en de procedures, die in het
kerkelijk recht daarvoor zijn gegeven.”15

Feitelijke onderbouwing van de omvang
van seksueel misbruik
Volgens de nota van de Bisschoppelijke
Contactcommissie Vrouw en Kerk waren
gegevens over de aard en omvang van
seksueel misbruik in Nederland nauwe-
lijks voorhanden. Voor de feitelijke
onderbouwing van de aanbevelingen viel
de Bisschoppelijke Contactcommissie
terug op onderzoeken naar seksueel mis-
bruik door Amerikaanse priesters. De in
de nota opgenomen cijfers betreffen een
percentage van vier procent van de Ame-
rikaanse priesters die minderjarigen sek-
sueel misbruikt. Dit zou neerkomen op
ruim 1300 Amerikaanse priesters. Een
andere in de nota aangehaalde bron
noemde een percentage van zes procent.
In een derde bron lag het percentage tus-
sen vijf en tien procent.16

De nota liet zich niet uit over een voor
Nederland vergelijkbaar percentage:
“Maar zelfs al zou het percentage in de

Nederlandse Kerkprovincie de helft zijn
van wat zich in Amerika aftekent, dan
nog is het een percentage dat vraagt om
een beleid inzake deze zeer ernstige pro-
blematiek.”17

De Bisschappelijke Contactcommissie
gebruikte voor de feitelijke onderbouwing
van haar voorstellen ook feitenmateriaal
over misbruik van minderjarigen. De Bis-
schoppelijke Contactcommissie liet in het
midden of ook leken die in het pastoraal
werk fungeerden onder de in de nota
voorgestelde aanpak vielen.

Vier uitgangspunten in Geschonden 
Vertrouwen 
De nota kent vier uitgangspunten, die als
de vier ‘P’s werden gepresenteerd: positief,
pastoraal, preventie en pro-slachtoffer.
• Positief, omdat beoogd wordt de stilte
en de geheimhouding, zo kenmerkend bij
seksueel misbruik, op positieve wijze te
doorbreken door open en oprecht te zijn.
Niet zwijgen, maar luisteren. En erkennen
dat in het verleden fouten zijn gemaakt.
Hiermee zou de basis kunnen worden
gelegd voor de zo noodzakelijke onder-
steuning van het slachtoffer en voor de
juiste behandeling van de plegers.
• Een pastorale houding tot uitdrukking
brengen door geen enkel excuus aan te
dragen voor seksueel misbruik. Maar wel
vertrouwen in het kunnen leren door ple-
gers van hun misbruik zodat ze hun
gedrag kunnen beheersen. Hierbij wordt
niet voorbij gegaan aan de realiteit van
de steeds weer naar recidive neigende
pleger.
• Preventie.
• Pro-slachtoffer: alle energie en inzet
moet worden aangewend om de slacht-
offers van seksueel misbruik op de best
mogelijke manier te ondersteunen.18
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Twee aanbevelingen: vertrouwenspersonen
voor slachtoffers, raadslieden voor daders
én een klachtenprocedure
De nota van de Bisschoppelijke Contact-
commissie Vrouw en Kerk mondde uit in
twee aanbevelingen. De eerste aanbeve-
ling had betrekking op de aanstelling van
vertrouwensfunctionarissen. Enerzijds
betrof dit vertrouwenspersonen voor de
ondersteuning van mannen en vrouwen
die seksueel misbruikt zijn. Anderzijds
raadslieden voor de begeleiding van ple-
gers.19 Wat de vertrouwenspersonen be-
treft ging de voorkeur uit naar diocesane
vertrouwenspersonen. Dit wil zeggen per-
sonen aangesteld door de desbetreffende
bisschop. Hiernaast zou een meldpunt
moeten gaan functioneren voor de eerste
telefonische opvang en doorverwijzing
naar vertrouwenspersonen en raadslieden. 

De tweede aanbeveling betrof de klach-
tenprocedure. De Bisschoppelijke Con-
tactcommissie Vrouw en Kerk constateer-
de in haar nota dat de mogelijkheden die
de kerkelijke rechtbank biedt zozeer
onbekend waren bij slachtoffers van sek-
sueel misbruik dat zij de stap naar deze
rechtbank niet durfden te zetten. De
rechtbanken bleken ook niet over de des-
kundigheid te beschikken om aanklachten
in verband met seksueel misbruik te
behandelen.

Voor de klachtenprocedure had de Bis-
schoppelijke Contactcommissie het voor-
beeld van de Amerikaanse bisschoppen
voor ogen. De klachtenprocedure zou zijn
bedoeld als “weg naar mogelijke maatre-
gelen tegen de aangeklaagde”. In dit ver-
band werden de mogelijkheden van “een
eventueel canoniek of civiel proces”
genoemd.20 Voor de klachtenprocedure
was de betrokkenheid van deskundigen
nodig “zowel op het gebied van seksueel

misbruik als op dat van de juridische
implicaties daarvan.” Deze deskundigen
zouden de opdracht krijgen om een
(voor)onderzoek uit te voeren, slacht-
offers te begeleiden en de bisschop te
adviseren over de te nemen maatregelen.
Het ging dus om:
- een gedelegeerde
- getrainde vertrouwenspersonen en
raadslieden
- een beoordelingscommissie

De benoeming van een gedelegeerde
berust op canon 1717 paragraaf 1: “Tel-
kens wanneer de Ordinaris van een mis-
drijf kennis krijgt, ten minste met een
schijn van waarheid, dient hij zelf of door
een andere geschikte persoon een
behoedzaam onderzoek in te stellen
betreffende de feiten en omstandigheden
en betreffende de toerekenbaarheid, tenzij
dit onderzoek volstrekt overbodig lijkt.”21

De beoordelingscommissie zou tot taak
krijgen het onderzoek van de gedelegeerde
te beoordelen en de bisschop te adviseren.

Aandachtspunten
De nota sloot af met vijf aandachtspun-
ten. Zo vroeg de Bisschoppelijke Contact-
commissie zich af “of de absolutie gege-
ven mag worden aan een penitent die
zich niet inspant zijn wangedrag te ver-
anderen en geen hulp wil zoeken.” Dit
raakt uiteraard het biechtgeheim.22 Het
tweede aandachtspunt had betrekking op
het beleid bij benoemingen in parochies
van pastores die pleger zijn geweest. Het
zou tot de taak van de vicaris-generaal
moeten behoren navraag te doen naar
eventuele meldingen of aanklachten van
seksueel misbruik: “wanneer een pastor
wegens seksueel misbruik in het eigen
bisdom niet meer voor benoeming in
aanmerking komt, zou dit verbod ook
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voor de andere bisdommen moeten gel-
den.”23

Het derde aandachtspunt had betrekking
op de selectie en opleiding van priesters.
Een zorgvuldige screening, informatie
over de problematiek, voorlichting over
het beleid en vorming tot seksueel vol-
wassen personen werden genoemd. Aan-
dacht vroeg ook de voorlichting naar bui-
ten: die zou zorgvuldig en tijdig moeten
gebeuren om wilde geruchten en specula-
ties te voorkomen. Ten slotte zou jaarlijks
het beleid waartoe deze nota de eerste
aanzet was moeten worden geëvalueerd.

De nota werd voorgelegd aan de bis-
schoppenconferentie. De bepaling van
een standpunt over de inhoud van de
nota en de aanbevelingen werd uitvoerig
voorbereid. De nota werd geagendeerd
voor de bisschoppenconferentie van 11 en
12 oktober 1993. 

2. Reactie van de bisschoppen en de
KNR op Geschonden vertrouwen 

Het is gebruik dat de onderwerpen op de
agenda van de maandelijkse bisschop-
penconferentie worden voorbereid door
de zogeheten beleidsadviescommissie,
waarvan onder anderen de vicarissen-
generaal van de zeven bisdommen deel
uitmaken. De beleidsadviescommissie
plaatste bij de nota “een aantal min of
meer belangrijke kanttekeningen en
opmerkingen”.24 

De eerste kanttekening plaatste de
beleidsadviescommissie bij het slacht-
offer: “bij seksueel misbruik van pastorale
relaties is niet alleen degene die pastorale
hulp heeft gevraagd slachtoffer, maar ook
de Kerk zelf.” De tweede kanttekening
betrof de voorgestelde aanpak, waarvan

de beleidsadviescommissie vond dat die
vergelijkbaar is met het tuchtrecht bij
bepaalde beroepsgroepen. De derde kant-
tekening betrof kritiek op het gebruikte
cijfermateriaal; “het rapport gaat ten
onrechte te veel uit van Amerikaanse
en Canadese cijfers” (zie ook noot 15). De
vierde kanttekening sluit bij de derde aan:
meer zou naar voren moeten komen dat
seksueel misbruik een algemeen maat-
schappelijke problematiek is. De vijfde
kanttekening betrof het celibaat: nadruk-
kelijk werd gesteld dat “geen direct ver-
band bestaat tussen het niet naleven van
de celibaatsverplichting enerzijds en het
seksueel misbruik van pastorale relaties
anderzijds.”

Verder adviseerden de adviseurs van de
bisschoppenconferentie om de aanpak
van het probleem veel meer in preventie
te zoeken. De beleidsadviescommissie
keerde zich tegen het voorstel in de nota
om een pastor die vanwege seksueel mis-
bruik geen pastorale functie meer kon
vervullen in het eigen bisdom ook geen
pastorale functies meer te laten vervullen
in de andere bisdommen: “voldoende is
dat er informatie wordt ingewonnen/ver-
kregen bij overgang van pastores van het
ene naar het andere bisdom.”

De beleidsadviescommmisie adviseerde de
bisschoppen ten slotte de nota “mutatis
mutandis” over te nemen. Dat gebeurde
niet meteen.

De bisschoppen kozen voor het voorleg-
gen van de nota voor commentaar en
reacties aan de bisdomstaven, de Samen-
werking Nederlandse Priesterreligieuzen
[een van de voorlopers van de Konferen-
tie Nederlandse Religieuzen] en het ordi-
nariaat voor de Nederlandse strijdkrach-
ten.25 Later werden ook de Samenwerking
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Broedercongregaties Nederland en de
Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke
Religieuzen [de twee andere voorlopers
van de Konferentie Nederlandse Religieu-
zen] om een reactie gevraagd. Tussen 11
november 1993 en 10 mei 1994 werden
deze reacties ontvangen.

In de zomer van 1994 stelde de Bisschop-
pelijke Contactcommissie Vrouw en Kerk
een advies voor de bisschoppenconferen-
tie op.26 In deze nota zijn de contouren
van de klachtenprocedure zoals die in de
loop van 1995 zou worden vastgesteld
zichtbaar. Dat geldt ook voor de rol van
de gedelegeerde die het (voor)onderzoek
zou doen naar de klacht en het meldpunt
bij een ‘Secretariaat Klachtenprocedure’.
Een voorstel voor zo’n procedure werd als
bijlage bij de nota opgenomen. In dit
voorstel worden ook de taken van de
beoordelingscommissie opgesomd:

“De beoordelingscommissie krijgt als
opdracht de rapporten en adviezen van
de gedelegeerde te evalueren en diens
advies aan bisschop of hogere overste
van een begeleidend schrijven te voor-
zien terzake de hulpverlening en onder-
steuning van de betrokkene bij het mis-
bruik. Voorts evalueert de commissie
het totale beleid en doet zij aanbevelin-
gen ter verbetering ervan. Zij stelt een
jaarlijkse begroting op.”27

Het voorstel voor de procedure bevatte
een bepaling die betrekking had op het
handelen van de bisschop of hogere over-
ste zodra de beoordelingscommissie de
klacht gegrond zou hebben verklaard.
Zou de klacht gegrond worden verklaard
dan zou de bisschop of hogere overste
besluiten over de toekomst van de
betreffende pastor: “deze beslissing sluit
een of meer van de volgende opties in:
• verwijzing naar een behandelprogramma

• ondertoezichtstelling
• beperking van taken of functie
• het initiatief tot ontslag (bij leken)28

• het initiatief tot een canoniek proces
met het doel van wegzending uit het
ambt (bij clerici)
• het verzoek aan de gewijde om vrijwil-
lig ontheffing van het ambt aan te
vragen.”29

Zou zeer waarschijnlijk sprake zijn van
een delict in de zin van artikel 160 van
het Wetboek van Strafvordering, dan
dient de gedelegeerde al tijdens zijn
(voor) onderzoek dit te melden bij de offi-
cier van Justitie.30

Besluit van de bisschoppenconferentie en
KNR van 10 oktober 1994
De nota werd besproken in de bisschop-
penconferentie van september 1994. De
bisschoppenconferentie nam de aanbeve-
lingen inzake het meldpunt, de klachten-
procedure en ondersteunend en flanke-
rend beleid over in haar bijeenkomst van
10 oktober 1994. Op 30 november 1994
volgde de besturenraad (overleg van de
besturen van de Samenwerkingsverban-
den en de KNR). In haar bijeenkomst op
12 en 13 december 1994 ging de bis-
schoppenconferentie akkoord met de
namen van leden van de ‘toetsings- en
adviescommissie’, de nieuwe benaming
van wat eerder als beoordelingscommis-
sie was voorgesteld, en met de namen van
de Bisschoppelijk Gedelegeerden Vooron-
derzoek.31

3. De kerkelijke instelling Hulp & Recht

Op deze wijze verliepen de voorbereidin-
gen van de oprichting van Hulp & Recht.
Op 4 april 1995 besloot de bisschoppen-
conferentie tot de oprichting van de ‘Lan-
delijke Instelling Hulp & Recht na seksu-
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eel misbruik in pastorale relaties’.32 De
instelling kreeg als plaats van vestiging
Utrecht. De instelling is een publieke ker-
kelijke rechtspersoon in de zin van canon
116 van het Wetboek van Canoniek Recht,
zijnde een zelfstandig onderdeel van het
Rooms-Katholieke kerkgenootschap in
Nederland en bezit als zodanig rechtsper-
soonlijkheid naar Nederlands recht krach-
tens artikel 2:2 van het Burgerlijk Wet-
boek.33

Het bestuur van de instelling bestaat uit
een oneven aantal van minimaal vijf en
maximaal zeven leden. Twee van de leden
werden op voordracht van de Konferentie
Nederlandse Religieuzen door de bis-
schoppenconferentie benoemd. Twee
leden werden op voordracht van de
Gemeenschappelijke toetsings- en advies-
commissie door de bisschoppenconferen-
tie benoemd. Deze toetsings- en advies-
commissie bestaat sinds 2002 niet meer.
Hiervoor is de Beoordelings- en advies-
commissie in de plaats gekomen. De
voorzitter werd rechtstreeks door de bis-
schoppenconferentie en het bestuur van
de KNR benoemd.34 35

De instelling kreeg het doel “hulp en recht
te bieden aan slachtoffers van seksueel
misbruik door personeel die in het pasto-
raat, katechese of geestelijke verzorging
en begeleiding werkzaam [zijn] met een
benoeming of opdracht van een bisschop

van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie
in Nederland, alsmede hulp en recht te
bieden aan de personen die vanwege sek-
sueel misbruik in een pastorale relatie
worden aangeklaagd dan wel mensen in
een pastorale relatie seksueel hebben mis-
bruikt.”36 Het valt de Onderzoekscommis-
sie op dat bij de oprichting aan seksueel
misbruik van minderjarigen weliswaar
aandacht werd besteed, maar dat bij de
uitwerking het zwaartepunt kwam te lig-
gen op seksueel misbruik in pastorale
relaties in het algemeen. Dit betekent niet
dat minderjarigen buiten het bereik van
deze procedure terechtkwamen. In de
aanloop naar de oprichting van Hulp &
Recht werd op de positie van minderjari-
gen nadrukkelijk gewezen: “vanuit de
broeders cq fraters wordt opgemerkt dat
er inderdaad broeders en fraters zijn in
pastorale functies – en dan gaat het in
merendeel om pastorale functies ten
behoeve van minderjarigen – maar dat
veel van wat de broeders/fraters in hun
werk in scholen en internaten doen (vrij-
wel uitsluitend ten behoeve van minder-
jarigen) niet onder de term ‘pastorale
relatie’ valt, maar dat men deze ‘relaties’
waarin seksueel misbruik kan voorkomen,
toch heel graag ook in het totaal opgeno-
men zou willen zien.”37 Dat op papier de
nadruk “vrijwel uitsluitend op seksueel
misbruik binnen pastorale relaties ligt”
lag, vroeg om een aanscherping: “Het
lijkt nodig deze [de tekst van de procedu-

30. Dit artikel luidt als volgt:
1. Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel 
VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met
294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een 
opsporingsambtenaar.
2. De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor eene ver-
volging van zichzelven of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschoonen.
3. Evenzoo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden wordt op eene plaats die niet wettig daarvoor bestemd 
is, verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

33. Artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek luidt: “1. Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen
waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid. 2. Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in
strijd is met de wet. Met uitzondering van artikel 5 gelden de volgende artikelen van deze titel niet voor hen; overeenkomstige
toepassing daarvan is geoorloofd, voor zover deze is te verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen.”
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re] aan te passen, zodat duidelijk naar
voren komt dat het gaat om seksueel mis-
bruik in bredere zin, waardoor ook han-
delingen van seksueel misbruik door
leden van orden en congregaties, die niet
binnen het pastoraat werkzaam zijn, bin-
nen het bereik van de procedure valt.”38

De instelling kende bij haar oprichting
naast een bestuur ook een Gemeenschap-
pelijke toetsings- en adviescommissie.
Deze commissie bestond uit leden “die
door iedere bisschop, ordinaris en hogere
overste afzonderlijk werden benoemd.”39

De commissie kreeg de taak “te toetsen of
de procedure door de gedelegeerde zorg-
vuldig is gevolgd en diens advies aan bis-
schop, ordinarius en hogere overste van
een begeleidend advies te voorzien ter
zake van hulpverlening aan en ondersteu-
ning van alle betrokkenen bij het seksueel
misbruik.”40 Met de gedelegeerde werd
bedoeld “de persoon die door iedere bis-
schop, ordinarius en hogere overste
afzonderlijk benoemd wordt (vergelijk
canon 1717, par. 1) en belast met het
onderzoek van klachten seksueel misbruik
in pastorale relaties overeenkomstig de
regels van deze procedure.”41 Aanvankelijk
– tot aan de wijziging van de procedure in
2002 – werkten gedelegeerde en commis-
sie gescheiden van elkaar. 

Voor het bestuur en de gedelegeerde
kende de procedure geen functieprofiel.
Dit gold wel voor de leden van de
Gemeenschappelijke toetsings- en advies-
commissie: “De commissie wordt samen-
gesteld uit: deskundigen op het gebied
van het canoniek recht en het civiel recht,
uit het pastorale veld en op het gebied van
slachtoffer- en plegerhulp. In de commis-
sie hebben zitting vrouwen en mannen,
clerici en leken, en leden van instituten
van gewijd leven en sociëteiten van apos-

tolisch leven.”42 In de statuten is ten slotte
een ‘studiecommissie’ opgenomen, die na
de oprichting enkele jaren heeft bestaan.

4. Het functioneren van Hulp & Recht
tot 2002

De eerste jaren
Na relatief hoge aantallen meldingen in
de eerste vier jaar van het bestaan van
Hulp & Recht, twintig tot dertig per jaar
met een uitschieter in het eerste jaar van
45, liep het aantal meldingen in 1999
terug naar vijf. De verklaring werd
gezocht in de publiciteit. Zo had een uit-
zending van het actualiteitenprogramma
Twee Vandaag over misbruik in België in
1998 voor een groot aantal meldingen in
Nederland gezorgd.43 In 1999 was verdere
publiciteit uitgebleven. 

Ondanks het teruglopende aantal meldin-
gen heerste de opvatting dat Hulp &
Recht haar bestaansrecht had bewezen.
Dat gold in de eerste plaats voor de ordes
en congregaties. Op 15 en 16 april 1996
keek ook de bisschoppenconferentie terug
op het eerste jaar waarin Hulp & Recht
had gefunctioneerd. De toenmalige voor-
zitter van Hulp & Recht, drs. P.P.M. van
der Ree, en zuster E. Verrijt, die met het
meldpunt was belast, voorzagen de bis-
schoppen van informatie over de start
van de nieuwe instelling. Het eerste jaar
had – zoals eerder opgemerkt – 45 mel-
dingen en klachten opgeleverd. Deze mel-
dingen en klachten waren in veel opzich-
ten verschillend van elkaar. Zo variëerde
de leeftijd van melders en klagers. Niet
elke melding leidde tot een klacht: veel
melders lieten het bij hun melding. Maar
er waren ook melders die lang geleden
waren misbruikt en die desalniettemin
nog steeds te kampen hadden met de
“dikwijls zeer ernstige” gevolgen.44
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Volgens de voorzitter van Hulp & Recht
werkte de procedure naar behoren, maar
was verfijning nodig. Zo kon een klacht
alleen in behandeling worden genomen
als sprake was van een pastorale relatie.
Dat leidde tot definitieproblemen over
wat onder een pastorale relatie zou moe-
ten worden verstaan. Problematisch was
de situatie waarin de klager zich met een
klacht bij Hulp & Recht meldde en de
aangeklaagde inmiddels was uitgetreden.
Een oordeel uitspreken was dan nog wel
mogelijk, maar een maatregel uitvaardi-
gen had geen zin. Een ander probleem
waarmee Hulp & Recht te maken had
betrof de ‘dwangmatige misbruikers’’. Het
was lastig die te herkennen en ‘eruit te
lichten’.45

In het jaarverslag over 1997 schetste het
bestuur een beeld van wat in meldingen
en klachten naar boven kwam.

Niet alle meldingen leidden tot een
klacht. In de regel volgde op elke melding
het aanbod voor pastorale hulp door een
van de vertrouwenspersonen die binnen
elk bisdom waren aangesteld. De vertrou-
wenspersoon kon naast de pastorale hulp
de melder ook helpen met een doorver-
wijzing naar reguliere hulpverlening.
Zodra de melder had besloten een klacht
in te dienen, bleef de vertrouwenspersoon
de klager gedurende de hele procedure
begeleiden. Omdat vertrouwenspersonen
vertrouwelijk de hen toegewezen melders
en klagers begeleiden, ontbreken in dit
jaarverslag (en ook in latere verslagen en
verantwoordingsdocumenten) feitelijke
gegevens over het aantal gesprekken, de
duur en aard van de begeleiding en de
aantallen en soorten doorverwijzingen
naar de reguliere hulpverlening.

In het jaarverslag kwam naar voren dat
ongeveer de helft van de meldingen
betrekking had op misbruik dat al lang
geleden was gepleegd. Hoe lang geleden
is in de verslaglegging niet te achterha-
len. De meldingen zijn vernietigd. Na een
jaar had Hulp & Recht dertig van de in
totaal 84 klachten afgehandeld. De erva-
ring die hiermee was opgedaan leidde tot
vragen over definities en over bepaalde
onderdelen van de klachtenprocedure die
voor verbetering en verfijning vatbaar
bleken. Ook de KNR had zich in een brief
van 13 mei 1998 tot Hulp & Recht
gewend met het verzoek de procedure op
een aantal punten bij te stellen.

In het jaarverslag over 1998, 1999 en
2000 wordt aandacht gevraagd voor pre-
ventie. Het bestuur wilde naar wegen zoe-
ken om hiervoor op alle niveaus in de
kerk aandacht te vragen. Zowel in de
opleiding als in de voorbereiding op pas-
toraal werk zou meer tijd en aandacht
moeten worden besteed aan het “eigen
psychische, lichamelijke en spirituele
welbevinden.”

Naar een nieuwe procedure
Na de oprichting van Hulp & Recht was
de bemoeienis van de bisschoppenconfe-
rentie en van de KNR in beleidsmatige zin
beperkt. Hulp & Recht figureerde enige
tijd niet op de agenda van de bisschop-
penconferentie en ook de beleidsmatige
zorg vanuit de ordes en congregaties via
de KNR was beperkt. Wel was sprake in
deze tussenperiode van informele contac-
ten van Hulp & Recht over verschillende
gevallen van misbruik die Hulp & Recht
in deze periode ter behandeling kreeg
voorgelegd. Formeel keerde Hulp & Recht
pas op 13 november 2001 weer terug op
de agenda van de bisschoppenconferen-
tie. Het ging om het verslag over de afge-
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lopen drie jaar en een voorstel voor een
aangepaste procedure.46

De voorzitter van de Toetsings- en advies-
commissie had zich bereid verklaard de
procedure tegen het licht te houden en
voorstellen voor verbetering aan het
bestuur van Hulp & Recht voor te leggen.
Volgens de toenmalige procedure moet de
klager het misbruik aannemelijk maken,
“zo mogelijk met bewijzen.” Bij seksueel
misbruik is bewijs vaak moeilijk te leveren.
Voor de klager, zo werd geconstateerd, was
de procedure mede hierdoor nogal belas-
tend. Aanpassingen in de procedure wer-
den nodig geacht. Dit betrof allereerst de
definitie van seksueel misbruik. 

Maar ook werd geconstateerd dat “de for-
mulering van de procedure zelf het vellen
van een zo zuiver mogelijk oordeel
bemoeilijkt”. In 2000 werd een eerste con-
cept van een herziene procedure opge-
steld door mr.dr. A.P.H. Meijers. Na een
canonieke toetsing zou de tekst van de
herziene procedure in 2001 “via de daar-
voor geëigende wegen worden voorge-
legd aan de bisschoppen van Nederland
en aan de hogere oversten. Zij zijn uiter-
aard degenen die de uiteindelijke tekst
vaststellen en uitgeven.”47

In het voorstel was een aantal verande-
ringen opgenomen:
1. was eerder sprake van seksueel mis-
bruik in een pastorale relatie, in het voor-
stel was opgenomen seksueel misbruik in
een situatie van afhankelijkheid.
2. in de oude procedure deed de gedele-
geerde het onderzoek en toetste de Toet-
sings- en adviescommissie het onderzoek.
In theorie zouden gedelegeerde en com-
missie tot een verschillend oordeel kun-
nen komen. In de nieuwe procedure werd
voorgesteld om de Toetsings- en advies-

commissie om te zetten in een Beoorde-
lings- en adviescommissie waarin vier
leden zouden worden gemachtigd om als
gedelegeerde op te treden. Zo zou tot een
gezamenlijk oordeel én advies kunnen
worden gekomen aan bisschop of hogere
overste.

Op 11 december 2001 gingen de bisschop-
penconferentie en de KNR akkoord met de
nieuwe procedure.48

Wat gebeurt met de adviezen over maatre-
gelen tegen aangeklaagden?
Het is onduidelijk/niet vast te stellen hoe
het toenmalige bestuur oordeelde over de
afdoening van de aan de bisschoppen en
hogere oversten voorgelegde adviezen.
De in ‘Geschonden vertrouwen’ aange-
kondigde evaluatie is nooit uitgevoerd.49

Wel ontplooide het bestuur activiteiten
voor de “aangeklaagden”: in 2000 was
hernieuwd contact opgenomen met De
Waag, een instelling waar gespecialiseer-
de behandeling wordt geboden aan ple-
gers van seksueel misbruik.50 Ook met
Caper, een instelling voor hulpverlening
aan priesters en religieuzen, had het
bestuur contact gezocht met het oog op
plegerbegeleiding.51 Het bestuur kondigde
een nader onderzoek aan naar de wijze
waarop met aangeklaagden contact kon
worden gelegd: “Want pas als er contact
is, kan ingespeeld worden op de vragen
en noden die leven bij hen.”52 Voor de
slachtoffers werd gewerkt aan “een ver-
wijslijst voor mensen die gerichte (psy-
cho)therapeutische hulp behoeven.”

In het jaarverslag over 2001 werden de
herziening van de procedure en de uit-
werking van het preventieproject ge-
noemd als onderwerpen die op de zes
bestuursvergaderingen in dat jaar op de
agenda stonden.53
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5. Na de invoering van de nieuwe 
procedure van 2002

In 2002 kreeg de herziening van de proce-
dure haar beslag. Op 1 maart 2002 onder-
tekende kardinaal A.J. Simonis namens de
diocesane bisschoppen, de militair ordina-
ris en de hogere oversten van de religieuze
instituten en van de sociëteiten van apost-
olisch leven de nieuwe procedure.

Het jaar 2002 bracht publiciteit als gevolg
van berichten over misstanden in de
Amerikaanse Rooms-Katholieke Kerk en
over de zogeheten Aegon-kwestie.54 Het
bestuur van Hulp & Recht kreeg veel ver-
zoeken om voor de Nederlandse media
zijn licht te laten schijnen over seksueel
misbruik. De media zochten het bestuur
van Hulp & Recht op omdat zij daar
gezaghebbende en deskundige woord-
voerders over seksueel misbruik binnen de
Rooms-Katholieke Kerk veronderstellen.

Omdat het jaar 2002 als gevolg van de
media-aandacht voor gevallen van seksu-
eel misbruik in de Amerikaanse Rooms-
Katholieke Kerk en de Aegon-kwestie uit-
zonderlijk veel klachten telde, stelde het
bestuur van Hulp & Recht een geanoni-
miseerd overzicht op van 47 meldingen.
Andere jaren was het aantal meldingen
beduidend lager. Van de 47 meldingen
hadden 26 meldingen betrekking op de
periode tot 1990, waarvan twintig
seksueel misbruik van (op dat moment)
minderjarigen betroffen: dertien jongens
en zeven meisjes.

Van de dertien jongens zouden negen op
een internaat zijn misbruikt: “En een klei-
ne helft van de jongens werd door meer-
dere priesters/religieuzen misbruikt. Bij
meisjes is dat bij geen enkele melding het
geval. Bij jongens lijkt het om een ander

systeem te gaan.”55 De 21 meldingen over
misbruik na 1990 betroffen voor onge-
veer de helft (elf) misbruik in pastorale
relaties. Volgens de bijhorende notitie
van Hulp & Recht had geen van de mel-
dingen van na 1990 gepleegd misbruik
betrekking op minderjarigen.56

In deze notitie sprak Hulp & Recht ook
haar zorg uit over de omgang met seksu-
aliteit in de opleidingen en leefsituatie
van priesters, jonge monniken en novi-
cen. Acht meldingen waaronder een
klacht hadden betrekking hierop.

Het geanonimiseerde overzicht werd in de
bisschoppenconferentie van 9 september
2003 besproken. De notulen maken geen
vermelding van het besprokene.57

Tussen het moment van aanbieding van
het overzicht (28 april 2003) en van
bespreking in de bisschoppenconferentie
(9 september 2003) liggen ruim vier
maanden. 

Het dagelijks bestuur van de KNR besprak
het overzicht op 2 juli 2003. Het overzicht
werd voor kennisgeving aangenomen. Om
de anonimiteit van de in het overzicht
opgenomen meldingen te waarborgen had
de voorzitter van Hulp & Recht gevraagd
om na lezing het overzicht te vernietigen.
Het bestuur van de KNR heeft aan dit ver-
zoek voldaan58: de Onderzoekscommissie
heeft in andere archieven waaronder dat
van de bisschoppenconferentie en van het
bestuur van Hulp & Recht exemplaren van
het overzicht aangetroffen.

Personele wisselingen
De voorzitter van de BAC, mr. G.J.M. Cor-
stens, kondigde zijn vertrek aan met
ingang van 1 januari 2004: hij had zijn
reguliere periode als lid en voorzitter van



59. Notulen bis-
schoppenconferen-
tie 11 november
2003, agendapunt
4.9.

60. Idem, 13 april
2004, agendapunt
4.8.

61. Jaarverslag 2003
van het bestuur van
de landelijke
instelling Hulp &
Recht, blz. 2.

62. In de bijlagen is
een overzicht van
de samenstelling
van de verschillende
gremia van Hulp &
Recht in de periode
tussen 1995 en
2010 opgenomen.

63. Gesprek van de
commissie met
mevrouw mr. S.J.E.
Horstink-von
Meyenfeldt op 13
september 2010.
Gesprek van de
commissie met
mevrouw T.A.J.M.
Elie op 17 septem-
ber 2010.

64. Advies van de
BBK inzake de
statuten en proce-
dure van Hulp &
Recht (conceptver-
sie april-mei 2007)
van 30 mei 2007
(kenmerk 16/2007/
gk). De Onderzoeks-
commissie consta-
teert dat de ver-
wijten van de BAC
in de richting van
de juridisch adviseur
duiden op tekort-
komingen in de pro-
cedure, tekort-
komingen die niet
werden aangepakt.

65. Notitie van
mevrouw mr. S.J.E.
Horstink-von
Meyenfeldt 11
november 2005.

66. Gesprek van de
commissie met
mevrouw mr. S.J.E.
Horstink-von
Meyenfeldt op 13
september 2010

2010 • 22226

de BAC vervuld. In een brief aan kardi-
naal Simonis schreef hij:

“In de tweede plaats wil ik niet verhul-
len dat het ons nogal eens opvalt hoe
weinig zelfinzicht aangeklaagden die
wij schuldig hebben bevonden, verto-
nen. Het lijkt in veel gevallen of men
vooral medelijden met zichzelf heeft.
Het inzicht dat men leed, soms zeer
ernstig leed dat de loop van iemands
leven in aanzienlijke mate negatief
heeft beïnvloed, aan een ander heeft
aangedaan, is helaas vaak afwezig.”59

Op 14 januari 2004 benoemde kardinaal
A.J. Simonis mr. Y.A.J.M. van Kuijck tot
voorzitter van de Beoordelings- en
Adviescommissie. Hij was het jaar daar-
voor als lid tot de BAC toegetreden.
De voorzitter van Hulp & Recht, de heer
Van der Ree, kondigde twee weken later
zijn vertrek aan. Hij was aan het eind van
de maximale zittingsperiode gekomen als
lid van het bestuur. Op 13 april 2004 ging
de bisschoppenconferentie akkoord met
de opvolging van de heer Van der Ree
door mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von
Meyenfeldt.60

Constateringen van tekortkomingen
Al in 2003 werden knelpunten in de uit-
voering van de procedure geconstateerd.
Begin 2004 had de toenmalige voorzitter
van de BAC al voorstellen voor een her-
ziene procedure opgesteld. Die hadden
onder meer betrekking op de wijze van
afdoening van adviezen door bisschop-
pen en hogere oversten: “ook al behou-
den bisschoppen en hogere oversten hun
eigen vrijheid, de adviezen zijn niet vrij-
blijvend. Het komt voor dat door de
afhandeling van de adviezen de geloof-
waardigheid van Hulp & Recht in het
geding komt.”61

Na haar aantreden als voorzitter van Hulp
& Recht stuitte mevrouw Horstink-von
Meyenfeldt op nog meer problemen.62

Tussen de BAC en de juridisch medewer-
ker was een conflict ontstaan. Mevrouw
Horstink-von Meyenfeldt vernam van de
BAC dat de juridisch medewerker te veel
zijn eigen gang ging. Omdat de BAC ten
opzichte van het bestuur van Hulp &
Recht een onafhankelijke positie innam,
wist ze niet precies wat er aan de hand
was, maar een van de kritiekpunten was
dat de juridisch medewerker toezeggin-
gen deed die volgens de toen geldende
procedure niet mogelijk waren. Het ging
hierbij onder andere om de toezegging
aan klagers dat een onderzoek zou wor-
den gestart naar de beklaagde ook als die
reeds was overleden. De toen geldende
procedure voorzag hierin niet.63 Omdat
geen procedure kon worden gestart die
betrekking had op aangeklaagden die
waren overleden had de juridisch mede-
werker volgens de BAC medewerking ver-
leend aan onderzoek buiten de BAC. De
juridisch adviseur stelde samen met kla-
gers klaagschriften op met vorderingen
variërend van vergoeding voor geleden
materiële schade en erkenning van een
biologisch vaderschap tot een straatver-
bod; eisen waaraan de procedure nauwe-
lijks of niet kon voldoen en enkel tot
teleurstelling bij de klagers kon leiden.64

Een tweede probleem was de rol van ver-
trouwenspersonen. Een aantal vertrou-
wenspersonen had volgens de toenmalige
voorzitter van Hulp & Recht, mevrouw
Horstink-von Meyenfeldt, een zo diepe en
innige band met klagers opgebouwd dat
ze als hulpverleners voor de klagers zou-
den zijn gaan functioneren en elke vorm
van professionele distantie zouden heb-
ben verloren.
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Zowel de juridisch medewerker als de
vertrouwenspersonen wisten bij ontsten-
tenis aan een goede functieomschrijving
en bij gebrek aan aansturing zich geen
raad hoe te handelen in zaken waar de
procedure geen bevoegdheid kende of
waar een klager geen genoegen nam met
de stappen in de procedure.65 Wat
mevrouw Horstink-von Meyenfeldt ook
trof was dat vertrouwenspersonen de
hulpverlening erg ver  doorvoerden en
slachtoffers zelf behandelden of een
hulptraject voor hen uitzetten, ook in het
geval een klacht niet in behandeling was
genomen of ongegrond was verklaard.66

Het derde probleem was de verhouding
tussen de nieuwe voorzitter en de BAC.
Zowel het bestuur van Hulp & Recht als
de voorzitter en leden van de BAC wor-
den benoemd door de bisschoppenconfe-
rentie. 

De BAC ontleende aan haar benoeming
door de bisschoppenconferentie een onaf-
hankelijkheid ten opzichte van het
bestuur, dat in haar ogen louter een faci-
litaire, administratieve taak had om het
functioneren van de BAC en de vertrou-
wenspersonen te ondersteunen. De ver-
schillende organen van Hulp & Recht
werkten los van elkaar: van een centrale
sturing was geen sprake.67

De nieuwe voorzitter had een andere kijk
op de toen geldende procedure. Na enkele
gesprekken met de BAC vroeg ze mr. H.J.
Schepen, vice-president van de Utrechtse
rechtbank, de procedure onder de loep te
leggen. Zijn oordeel was niet mals, aldus
mevrouw Horstink-von Meyenfeldt in
haar gesprek met de Onderzoekscommis-
sie. De verhoudingen van de voorzitter
van Hulp & Recht met in ieder geval één

van de leden van BAC waren toen zo ver-
slechterd dat mevrouw Horstink-von
Meyenfeldt met het voorleggen van het
kritische oordeel over de procedure niet
nog meer olie op het vuur wilde gooien.68

Volgens de voorzitter van de BAC, mr.
Y.A.J.M. van Kuijck, moest “achteraf wor-
den vastgesteld, dat de communicatie
tussen het bestuur van Hulp & Recht en
de BAC al vanaf het kennismakingsge-
sprek met de nieuwe voorzitter van Hulp
& Recht in mei 2004 stroef is verlopen en
een behoorlijke inbreng van de BAC in de
wijzigingsprocedure [de wijziging van de
procedure] in de weg heeft gestaan.”69

Mevrouw Horstink-von Meyenfeldt stelde
zich op het standpunt dat bij de bestaan-
de procedure sprake was van een verwe-
venheid van het klachtrecht met het
canoniek recht: “het juridisch toetsings-
kader van klachten [is] een andere dan
die van een strafrechtelijke gedraging en
de klachtenprocedure [volgt] een (deels)
andere bewijsrechtelijke weg. Het aanne-
melijkheidsvereiste voor klachten voldoet
niet aan de zware canoniek-strafrechtelij-
ke vereisten om een persoon tot dader
van een strafbaar feit te kwalificeren met
eventueel oplegging van een tuchtrechte-
lijke maatregel. Met andere woorden, het
is zeer wel mogelijk om een klacht
gegrond te verklaren, zonder dat het
bewijs voor het (canonieke) strafbare feit
is geleverd.”70

Het was de bedoeling van mevrouw Hor-
stink-von Meyenfeldt, gesteund door de
leden van het bestuur van Hulp & Recht,
om de procedure - zoals zij dat in haar
beleidsnota noemde - “uit te zuiveren”
van elementen van canoniek strafproces-
recht. Dit betekende ook het einde van de
gedelegeerde gemachtigden en dus een
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einde aan het gebrek aan hoor en weder-
hoor.

In de visie van mevrouw Horstink-von
Meyenfeldt moest de BAC als klachten-
commissie optreden en zich uitsluitend
uitspreken over de juistheid van de feiten.
Ze constateerde dat de BAC zich steeds
meer als “een rechtbank” opstelde. In dit
verband had de toenmalige voorzitter
zich de vraag gesteld hoe het kwam dat
maar zo weinig klachten voortkwamen
uit de meldingen die bij Hulp & Recht
binnenkwamen: ‘uit bestudering van de
literatuur over het onderwerp maakte ze
[mevrouw Horstink-von Meyenfeldt] op
dat een van de belangrijkste wensen van
betrokkenen erkenning [was] van het pro-
bleem en de mogelijkheid om daarover te
spreken. Ze doen vaak geen aangifte
omdat dat leidt tot een zeer belastende
procedure die niet slachtoffergericht maar
dadergericht is. Ze was van mening dat er
een goede klachtenregeling moest komen,
waarbij de begeleiding van hulp aan het
slachtoffer centraal stond.”71

Daarnaast waren er ook zaken die zo ern-
stig zijn dat een disciplinaire maatregel
op zijn plaats is. In die gevallen zou dan
een kerkelijke rechtbank uitspraken moe-
ten doen mede op grond van het vooron-
derzoek van de BAC. Volgens mevrouw
Horstink-von Meyenfeldt bestaat bij
afwezigheid van zo’n (tuchtrechtelijke)
instantie het risico dat met de adviezen
van de BAC te vrijblijvend wordt omge-
sprongen. 

De toenmalige BAC verschilde van
mening met het bestuur van Hulp & Recht
en hield vast aan een canoniekrechtelijke
benadering die hogere eisen stelt aan de
bewijsvoering met als resultaat naar de
mening van mevrouw Horstink-von Mey-

enfeldt dat hierdoor veel meer klachten
ongegrond werden verklaard dan bij een
minder rigide klachtenprocedure het
geval zou zijn geweest. Om haar gelijk te
staven had zij naar haar zeggen met toe-
stemming enkele dossiers van de BAC
ingezien waarbij ze “de kwaliteit van het
gepleegde onderzoek beneden de maat
vond.” Dat leidde tot een nieuw conflict
met de BAC die het inzien van de dossiers
beschouwde als een inbreuk op de onaf-
hankelijkheid van de BAC, die haar ver-
volgens verweet slecht te communiceren
met de BAC.72

Bij de BAC leefde het idee dat achter de
aanpassing van de procedure heel iets
anders zat. In 1997 veroordeelde de
rechtbank in Den Haag de pastoor van de
parochie in Rijpwetering en Oud-Ade
wegens seksueel misbruik van een twaalf-
jarig meisje. Hij kreeg achttien maanden
cel waarvan zes maanden voorwaardelijk.
De Rotterdamse bisschop schorste de pas-
toor. Hij mocht ook niet meer als priester
functioneren.73 Vervolgens trof het bisdom
Rotterdam een regeling met het slacht-
offer en haar wettelijke vertegenwoordi-
gers. Het ging om langdurig misbruik van
een kind. Omdat sprake was van een
regeling waarbij een minderjarige was
betrokken was consent nodig van de kan-
tonrechter. In dit verband werd contact
gezocht met Aegon, de verzekeraar van de
Kerkprovincie waartoe het bisdom Rotter-
dam behoort. Het was van belang om na
te gaan hoe de verzekeraar zich zou
opstellen. De verzekeraar weigerde aan de
regeling medewerking te verlenen.

Een voor beide partijen bevredigende
oplossing was uiteindelijk het resultaat,
maar om de regeling te kunnen effectu-
eren stelde Aegon wel als eis dat aan een
verplichting tot betaling een gegrondver-
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klaring van de desbetreffende klacht door
Hulp & Recht ten grondslag moest liggen.
In dit verband stelde Aegon eisen aan de
deugdelijkheid van de procedure bij Hulp
& Recht. Tot dan toe was geen sprake van
een deugdelijke procesgang: de gedele-
geerde sprak met de klager en sprak met
de aangeklaagde waarna de gedelegeerde
twee verslagen opstelde waarover de vol-
tallige BAC zich boog buiten aanwezig-
heid van klager en aangeklaagde.74

Zo kon bij de BAC het idee postvatten dat
niet de belangen van slachtoffers maar de
wens van Aegon – en in het verlengde
daarvan financiële belangen van de kerk
- de doorslag hadden gegeven om op een
verandering van de procedure aan te
koersen. Of de kerk financiële belangen
had om de procedure om deze redenen
aan te passen is een relevante maar tege-
lijkertijd niet eenvoudig te beantwoorden
vraag. Feit is dat tot op heden van de in
de overeenkomst vastgelegde financiële
reservering bij Aegon geen gebruik is
gemaakt door de bisschoppen. Zouden de
bisschoppen financieel belang hebben
gehad bij een wijziging van de procedure,
dan had het voor de hand gelegen dat
tussen 1 november 2001 en nu (eind
2010) aanspraak was gemaakt op deze
reservering bij Aegon. Dat is niet het
geval.75

Veranderingen in de nieuwe procedure
De positie van de juridisch adviseurs was
in de tussentijd verbeterd. Het conflict
tussen de juridisch medewerker en de
BAC was met het vertrek van deze juridi-
sche adviseur geëindigd. Nieuwe juridi-
sche adviseurs werden ingehuurd voor
het behandelen van de ingediende klach-
ten. In de begroting voor 2006 werd
rekening gehouden met vijf klachten per
jaar.76

Dit relatief kleine aantal klachten stak af
tegen het aantal meldingen. Slechts twin-
tig tot dertig procent van de meldingen
leidde tot een klachtafhandeling in de
klachtenprocedure. De klachtenprocedure
werd vaak niet gestart: veel meldingen
bereikten het stadium van een klacht niet.
Dat hield ongetwijfeld samen met het
“gebrek aan transparantie van het onder-
zoek voor het slachtoffer en de aange-
klaagde persoon”.77 Ook was onduidelijk
of een meldings- of doorverwijzingsplicht
bestond als indieners van klachten niet
bij het meldpunt van Hulp & Recht maar
bij een bisdom, een orde of congregatie
terechtkwamen.78

Een van de veranderingen in de procedu-
re betrof de aanstelling van juridisch
adviseurs die de klagers konden bijstaan
in de procedure en konden helpen bij het
opstellen van een klaagschrift.

Verder was het tot 2007 onmogelijk om
een klachtprocedure te beginnen als de
aangeklaagde overleden was of niet lan-
ger meer - bij voorbeeld door uittreding -
onder het gezag van een bisschop of
hogere overste stond. Dat werd in de her-
ziene procedure veranderd. Tot 2007 was
het niet mogelijk om binnen de kerk
actieve vrijwilligers (kosters, dirigenten,
etc) die van misbruik werden beschuldigd
aan te klagen. Dit werd in de nieuwe pro-
cedure mogelijk gemaakt. De nieuwe pro-
cedure voorzag in termijnen. In de oude
procedure ontbraken deze, waardoor de
procedure vaak nodeloos lang duurde
door de lange, ongelimiteerde tussenpo-
zen. Belangrijk was ook de mogelijkheid
van het horen van klager en aangeklaag-
de in de BAC. Verder waren meer moge-
lijkheden voorzien voor afhandeling van
klachten (informeel, schriftelijk, etc). 
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De vertrouwenspersonen zouden niet lan-
ger door de bisschoppen maar door het
bestuur van Hulp & Recht worden
benoemd. Ook de juridisch adviseurs wor-
den sindsdien door het bestuur van Hulp
& Recht benoemd.

De kring van aan te klagen personen
werd uitgebreid naar een ieder die betaald
of onbetaald werkzaamheden verricht en
voor wiens handelen de kerk civielrechte-
lijk aansprakelijk kan worden gesteld. In
deze schadevergoedingszaken zou dus
voortaan altijd een onderzoeksdossier
van de BAC voorhanden zijn. De rol van
de BAC werd nader omschreven: ze is een
“onderzoekscommissie die zuiver advi-
seert aan de ordinarius en niet als rechter
functioneert. Voor de afdoening van de
kerkelijk strafrechtelijke feiten zal een
canonieke rechtbank worden ingericht.”79

Een meer omstreden verandering was dat
– net als in de gewone rechtbank – kla-
ger en aangeklaagde op eenzelfde
moment worden gehoord en gelegenheid
krijgen om op elkaars verhaal te reage-
ren. Omstreden omdat in de procedure
voorop stond dat beiden bij de zitting
van de BAC aanwezig zouden zijn, tenzij
de klager of de aangeklaagde verzoeken
hiervan af te zien.

Het werd vanaf 1 januari 2008 mogelijk
om meer klachten in behandeling te
nemen en minder klachten niet ontvanke-
lijk te verklaren omdat ze tegen personen
was gericht die tot dusver buiten de klach-
tenprocedure vielen (overleden, uitgetre-
den of bij voorbeeld onbezoldigde, in de
kerk actieve personen). Ook werd het voor
klagers mogelijk om al dan niet in aanwe-
zigheid van de aangeklaagde met de BAC
te spreken. Tot dan was er geen recht-
streeks contact tussen BAC en klager. Een

gedelegeerd gemachtigde sprak met de
klager (en aangeklaagde) en bracht ver-
slag uit aan de BAC. Om deze redenen
stelde het bestuur van Hulp & Recht voor
om niet meer voltallig in de BAC klachten
te behandelen maar in kamers van ten
hoogste drie leden. Mevrouw Horstink-
von Meyenfeldt meende - nu de reikwijdte
van de klachtenprocedure was verbreed -
dat het aantal in behandeling te nemen
klachten zou toenemen.80 

Met de BAC werd drie keer bijeengeko-
men om over de nieuwe procedure te
spreken. De voorzitter van de BAC was
nauw bij de opstelling van de nieuwe
procedure betrokken en werkte ook mee
aan de formulering van wijzigingsvoor-
stellen.

Hierdoor dacht de voorzitter van Hulp &
Recht in de voorzitter van de BAC een
medestander voor aanpassing van de pro-
cedure te hebben gevonden.81 Uiteindelijk
kon de voorzitter van de BAC net als de
andere leden van de BAC niet instemmen
met de nieuwe procedure.82

Kritiek van de BAC op de veranderingen
De BAC was van mening dat de nieuwe
procedure onnodig was. De bestaande
procedure werkte naar tevredenheid: “wel-
iswaar hebben zich in het verleden met
betrekking tot de afdoening van meldin-
gen/klachten knelpunten voorgedaan maar
deze waren niet terug te voeren op de pro-
cedure zelf, wel aan een onduidelijke taak-
stelling voor de vertrouwenspersonen en
juridische adviseurs en de gebrekkige uit-
voering die kerkelijke overheden gewoon-
lijk geven aan adviezen van de BAC.”83

De nieuwe procedure zou volgens de BAC
“onnodig geformaliseerd en gejuridi-
seerd” zijn: “Het Instituut van de Kerk en



84. Brief van de BAC
aan de voorzitter
van de bisschoppen-
conferentie van 16
november 2007.

85. Idem.

86. Brief van de BAC
aan het bestuur van
Hulp & Recht van 5
september 2007.

87. Brief van
Adrianus kardinaal
Simonis aan mr.
Y.A.J.M. van Kuijck.
Utrecht 17 oktober
2007. Notulen
bisschoppenconfer-
entie 9 oktober
2007, agendapunt
10.

88. Notulen 
bisschoppencon-
ferentie 9 mei 2006,
agendapunt 12.

227 • 2010 31

niet langer het slachtoffer staat nu cen-
traal.” Het stak de toenmalige BAC dat in
de preambule de bescherming van de
rechten en belangen van het slachtoffer
pas als laatste werd genoemd. In haar
ogen stond het belang van de kerk voorop
en was seksueel misbruik iets dat de kerk
schade kon berokkenen.84 De BAC had
“de grootste moeite” met de afdoening
door een ‘kamer’ van de BAC en het ken-
nelijke uitgangspunt dat partijen in
elkaars aanwezigheid worden gehoord.”
De BAC achtte dat van weinig begrip
getuigen “voor de veelal emotionele en
moeilijke situatie waarin klagers zich
bevinden.”85

Op het verzoek van de BAC om het aan de
bisschoppenconferentie voorgelegde con-
cept van de nieuwe procedure terug te
nemen ging het bestuur van Hulp & Recht
niet in.86 De bezwaren van de BAC werden
weliswaar in de bisschoppenconferentie
besproken, maar ook daar vond de BAC
geen gehoor.87 De voorzitter van de BAC
kreeg het verzoek “aan te geven of u
bereid bent om uw voorzitterschap van de
BAC voort te zetten en aan de hand van
de nieuwe regeling uw werkzaamheden
uit te voeren.” Uiteindelijk leidde dit tot
wat de voorzitter noemde “scheiding der
wegen” en trad de hele BAC terug. 

De nieuwe procedure in de bisschoppen-
conferentie 
Tussen 9 september 2003 en 9 mei 2006
was met uitzondering van de Aegon-
kwestie slechts incidenteel over Hulp &
Recht in de bisschoppenconferentie
gesproken. In deze incidentele gevallen
ging het om de goedkeuring van de jaar-
lijkse begroting en financiële verant-
woording en de benoeming van leden en
medewerkers.

De notulen van de bisschoppenconferen-
tie van 9 mei 2006 bevatten geen verslag
van het toen besprokene.88 Tussen 9 mei
2006 en 9 oktober 2007 herhaalde zich
het patroon van de periode hiervoor. Inci-
denteel kwam Hulp & Recht aan de orde:
bij benoemingen van leden van het
bestuur en van de BAC en voor de goed-
keuring van de begroting. Het aantal
klachten daalde in deze periode tot drie
per jaar. 

In de notulen van 9 oktober 2007 wordt
uitvoerig ingegaan op wat op 9 mei 2006
was besproken: het bestuur van Hulp &
Recht had op 9 mei 2006 de bisschoppen-
conferentie ingelicht over de zorgen van
het bestuur over het functioneren van de
BAC en over vragen over de procedure.
De bisschoppenconferentie had toen
ingestemd met de door het bestuur voor-
gestelde aanpak die inmiddels tot de
nieuwe procedure had geleid.

In haar bijeenkomst op 9 oktober 2007
keurden de bisschoppenconferentie en de
KNR de nieuwe procedure en de statuten-
wijziging van Hulp & Recht goed. Tevens
werd besloten de voorzitter en leden van
de BAC het besluit mee te delen en hen te
vragen vóór 1 november 2007 te laten
weten of zij bereid zouden zijn per 1
januari 2008 onder de nieuwe regeling te
functioneren.

Aanvankelijk leefde het idee om de BAC
tevens te belasten met de advisering over
schadevergoeding, maar het bestuur van
Hulp & Recht had hier uiteindelijk vanaf
gezien. Wel had de BAC al in de eerdere
procedure de mogelijkheid gekregen te
adviseren over vergoeding van kosten
voor therapeutische behandeling. Het
bestuur wilde voorkomen dat de klach-
tenprocedure zou worden vertroebeld
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door de al of niet financiële gevolgen van
een zaak en de civiele aansprakelijkhe-
den. Het bestuur vreesde ook voor mis-
bruik van de klachtenprocedure in de
aanloop naar civielrechtelijke procedures
in verband met schadevergoedingen.89

Niettemin werd een procedure op dit
gebied wel wenselijk geacht om eenheid
te krijgen in de hoogte van uit te keren
schadevergoedingen.

Dat laatste was actueel, omdat vlak voor-
afgaande aan deze bisschoppenconferen-
tie een uitzending van Netwerk op 27
september 2007 de nodige beroering had
veroorzaakt: “geconstateerd wordt dat de
Netwerkuitzending, waar een groot aantal
negatieve kwalificaties over te geven zijn,
wel de vinger heeft gelegd op enkele
zwakke punten.”90 In deze uitzending
kwam de vraag aan de orde hoe de Kerk
was omgegaan met slachtoffers van sek-
sueel misbruik. Een van deze slachtoffers
die in de uitzending aan het woord kwam

was Ton Leerschool, die op het jongensin-
ternaat Eymard Ville in Stevensbeek was
misbruikt.

Op 16 november 2007 berichtte de BAC
“ernstig teleurgesteld [te zijn] in de proce-
durele gang van zaken met betrekking tot
de besluitvorming van de bisschoppen-
conferentie”. 

De voorzitter en leden, alsmede de ambte-
lijk secretaris verbonden hieraan conse-
quenties en lieten weten dat dit hen
bracht “tot een scheiding van wegen”.91 Op
6 mei 2008 benoemde de bisschoppen-
conferentie nieuwe leden van de BAC.92

Naast een volledig nieuwe BAC trad in
dat jaar ook een nieuwe voorzitter van
Hulp & Recht aan, drs. J.B. Waaijer. Hij
nam op 15 november 2008 het voorzitter-
schap over van mevrouw mr. S.J.E. Hor-
stink-von Meyenfeldt. Mevrouw Hor-
stink-von Meyenfeldt had van een tweede

Bron: Hulp & Recht. Bijlage bij jaarverslag over 2008. Jaarverslag van de Instelling Hulp & Recht over het jaar 2009, blz. 3 
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termijn van vier jaar als voorzitter afge-
zien. Haar voornemen om zelf de organi-
satie van Hulp & Recht op andere terrei-
nen te verbeteren door versterking van 
de interne cohesie, communicatie en
(zelf)evaluatie liet ze varen. Het hiermee
gemoeid gaande tijdbeslag was haar te
veel.93

Overzicht van meldingen en klachten 
Om een beeld te geven van de aantallen
meldingen en klachten is onderstaande
tabel van belang. Het betreft hier cijfers
tot 2010. De meldingen en klachten in
2010 komen verderop aan bod.

Het gemiddelde aantal meldingen per jaar
(tot en met 2009) is negentien, waarvan
iets minder dan de helft leidt tot een
klacht. Maar als we de klachten uit de
eerste drie jaar (‘inhaaleffect’) buiten
beschouwing laten is dat zestien. Volgens
de eigen berekeningen van Hulp & Recht
Bijna 42 procent van de klachten (jaar-
lijks gemiddeld vier) is gegrond, 49 pro-
cent wordt ongegrond verklaard en negen
procent niet-ontvankelijk.

Vrouwen melden iets meer dan mannen
(respectievelijk 53 en 47 procent). Veertig
procent van de meldingen (111) heeft
betrekking op personen die in de periode
waarover de melding gaat jonger dan
zestien jaar waren. Het gaat in ruim
zeventig procent van deze meldingen om
mannen die op het moment van misbruik
jonger dan zestien jaar waren en in min-
der dan dertig procent van de meldingen

om vrouwen jonger dan zestien jaar op
het moment van het misbruik. Bijna de
helft van de meldingen (133) is binnen-
gekomen in de eerste vijf jaar van het
bestaan van Hulp & Recht. In de hierop
volgende vijf jaar kwam 35 procent van
de meldingen (100) binnen. De laatste
vijf jaren in dit overzicht (2005-2008)
telden 53 meldingen (achttien procent
van het totaal).

De Onderzoekscommissie heeft op 7 sep-
tember 2010 67 dossiers van door de BAC
behandelde klachten ingezien. Het betrof
46 klachten die gegrond zijn verklaard en
21 klachten die niet ontvankelijk zijn ver-
klaard, ongegrond zijn verklaard, zijn
afgebroken of nog lopen. Zestig procent
van deze klachten heeft betrekking op
klagers die op het moment van het (eer-
ste) misbruik ouder waren dan zestien

jaar. Bijna negentig procent van de man-
nelijke klagers was bij het eerste misbruik
jonger dan zestien jaar.98

Financiering van Hulp & Recht
Op 8 december 2009 stelde de bisschop-
penconferentie de begroting van Hulp &
Recht voor 2010 vast. Het ging om een
bedrag van 56.350 euro. In 2008 was
49.752 euro uitgegeven. Het aantal klach-
ten dat in 2008 was behandeld was drie.
Dit lokte bij het Economencollege de
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opmerking uit dat niet voorbij kon wor-
den gegaan aan het feit dat het hier per
klacht om een aanzienlijk bedrag ging.99

Voor de jaren 2004 tot en met 2010 zijn
in Tabel 3 de jaarlijkse kosten weergege-
ven, waarbij voor 2010 geldt dat het om
begrote kosten gaat. 

6. 2010
Kort na elkaar volgden in februari 2010
publicaties over seksueel misbruik in de
Rooms- Katholieke Kerk in het buitenland
- met name in Ierland en Duitsland – en
in Nederland.101

Op 9 maart 2010 bespraken de bisschop-
pen in hun maandelijkse conferentie de
publicitaire ophef en de gevolgen voor
Hulp & Recht. In een paar weken tijd
waren 370 meldingen bij Hulp & Recht
binnengekomen die betrekking hadden op
de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw.102 Dat aantal lag ruim boven het
aantal meldingen dat in haar totaliteit de
voorafgaande vijftien jaar was binnenge-
komen. Het grootste deel van de meldin-
gen kwam per E-mail en per brief binnen.
De voorzitter van Hulp & Recht stelde de
bisschoppenconferentie op de hoogte van
de problemen waarin Hulp & Recht door
deze grote hoeveelheid meldingen in
korte tijd was terechtgekomen. Hulp &
Recht was “kopje ondergegaan.”103 Er was
geen secretariaat, geen woordvoerder en
maar een halftijds werkzame medewerker.
De organisatie ‘dreef’ op vrijwilligers.
Gezien het aantal meldingen en klachten
in de hieraan voorafgaande periode was
deze beperkte omvang van de organisatie
niet verwonderlijk.

In de loop van de daaropvolgende week
werden de problemen alleen nog maar

groter. Op 14 maart 2010 maakte de bis-
schop van Groningen-Leeuwarden, dr.
G.J.N. de Korte, in het televisieprogram-
ma Kruispunt bekend dat slachtoffers zich
konden melden bij Hulp & Recht. Mgr. De
Korte is binnen de bisschoppenconferen-
tie referent voor Kerk en Samenleving en
in die hoedanigheid woordvoerder na-
mens de bisschoppenconferentie over dit
onderwerp. In de uitzending noemde mgr.
De Korte het telefoonnummer van het
meldpunt van Hulp & Recht (0900-
8998411). Daar zouden melders ook uit-
voerig te woord worden gestaan. Zelfs
pastorale gesprekken waren mogelijk,
aldus de bisschop.104 Om de te verwachten
meldingen in goede banen te leiden
waren vrijwilligers gevraagd aan de tele-
foon de melders te woord te staan.

De vrijwilligers waren slecht voorbereid.
Instructies ontbraken of waren zo gecom-
pliceerd dat de melders geen keuze kon-
den maken in de mogelijkheden die aan
de telefoon werden voorgelegd. De mees-
ten wilden graag in een gesprek hun hart
luchten, maar de organisatie was niet in
staat om afspraken voor deze gesprekken
te maken. Het materiaal waarmee gewerkt
werd (een mobiele telefoon) was verou-
derd en als de lijn bezet was werden bel-
lers geconfronteerd met een achterhaald
en fout inspreekbericht. Van de gesprek-
ken werden à l’improviste aantekeningen
gemaakt. Er was geen standaardformulier
waar systematisch de gegevens van de
melders op konden worden genoteerd. Een
van de vrijwilligers nam haar aantekenin-
gen mee naar huis om ze daar uit te wer-
ken. Vragen van media kwamen binnen
op dezelfde telefoonlijn als de lijn waarop
de telefoongesprekken met melders van
seksueel misbruik werden gevoerd.105

104. http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=10742077&md5=fd6867a61c39d66804f3891481631c31
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Tijdens de bisschoppenconferentie van 13
april 2010 werd de stand van zaken bij
Hulp & Recht besproken. Het aantal mel-
dingen was toen opgelopen tot 1100.
Knelpunten waren het doorgeleiden van
verzoeken om hulpverlening en gesprek-
ken, het aantrekken van voldoende juridi-
sche adviseurs om de toestroom van
klachten in goede banen te leiden en het
kanaliseren van vragen over en verzoe-
ken tot schadevergoeding. Uit de contac-
ten met melders en klagers bleek dat veel
vragen werden gesteld over de (onafhan-
kelijke) positie van Hulp & Recht.106 In de
afgelopen tijd waren extra betaalde
krachten op het secretariaat ingezet. Het
bestuur had extra juridische adviseurs en
een woordvoerder geworven.107

Deze laatste vraag kwam blijkens de
notulen niet aan de orde in de bisschop-
penconferentie. Wel werd besloten voor
extra ondersteuning te zorgen: “met
name katholieke juristen ten behoeve van
een tweede BAC [hier wordt uitbreiding
van de BAC bedoeld: Onderzoekscommis-
sie] en secretariële ondersteuning.”108

In mei 2010 werd een interim-hoofd voor
het secretariaat aangesteld. Het databe-
heer werd verbeterd en met behulp van
een extra juridisch medewerker konden in
de zomer van 2010 de achterstanden in
klachtendossiers worden weggewerkt. In

september 2010 werd de BAC uitgebreid
met nieuwe leden.

Uiteindelijk kreeg Hulp & Recht in 2010
(tot 23 november 2010) 1799 meldingen.

Van de 1799 meldingen hebben 265
betrekking op een van de zeven Neder-
landse bisdommen (14,7 procent). Van de
241 klachten hebben 54 betrekking op de
bisdommen (22,4 procent). Het is overi-
gens niet altijd bekend tot welke orde,
congregatie of bisdom degene hoorde
waarover is gemeld. De hier genoemde
percentages kunnen dus nog fluctueren.

Hulp & Recht heeft onlangs laten onder-
zoeken waarom ondanks het grote aantal
meldingen maar een relatief klein aantal

melders (13,4 procent) besluit om een
klacht in te dienen.
De melders zijn willekeurig geselecteerd aan
de hand van criteria: het moest gaan om
meldingen die op zich tot een klacht zouden
kunnen leiden (dus seksueel misbruik en
melding door betrokkene zelf). Het onder-
zoek is telefonisch uitgevoerd en heeft tot
de onderstaande uitkomsten geleid: 

Inzake klachten:
• 32 melders willen alsnog een klacht
indienen
• 44 melders wilden vooral melden van-
wege statistieken

Bron: Hulp & Recht, gegevens uit registratie Hulp en Recht, 23 november 2010, \beleid\cijfers-003



• 11 melders zien op tegen de procedure
• 4 melders zeiden geen vertrouwen in
Hulp & Recht te hebben
• 4 melders wisten niet da de juridisch
adviseur door Hulp & Recht wordt
betaald
• 5 melders wilden niet zeggen waarom
ze geen klacht willen indienen

Inzake hulp:
56 melders hebben geen behoefte aan
hulp vanuit Hulp & Recht. 48 omdat ze
geen behoefte hebben, 8 omdat ze een
eigen hulpverlener hebben. De 44 ande-
ren willen wel graag hulp vanuit Hulp &
Recht, in de vorm van een gesprek. Deze
wens hangt samen met de twijfel of ze
wel of niet een klacht zullen indienen.
Elke melder die dat wilde, heeft inmiddels
een gesprek met een vertrouwenspersoon
gehad.109

109. Marie-José
Jager, Onderzoek
melders. 21 oktober
2010 Kenmerk:\OM\
bestuur-001)
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110. De Onder-
zoekscommissie
heeft geen onder-
zoek gedaan naar
de ervaringen van
aangeklaagden cq
religieuze
instituten met de
hulpverlening door
Hulp & Recht aan
aangeklaagden. In
het gesprek met de
commissie op 3
september 2010
heeft de voorzitter
van Hulp & Recht
het volgende opge-
merkt: “De facto
wordt geen hulp
verleend aan echte
daders. In de
vroegere procedure
was er wel in
voorzien dat een
aparte groep
mensen die echte
daders zou begelei-
den, maar dat is
nooit van de grond
gekomen.”

111. drs. L.C. van
Drimmelen en pro-
fessor mr. T.J. van
der Ploeg, ‘Kerk en
Recht’, 2004.

112. Artikel 3 lid 1
van de statuten van
Hulp & Recht:
http://www.
hulpenrecht.nl/
Documenten/
SitePages/Statuten.
aspx
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2. Knelpunten in het 
functioneren van Hulp & Recht

2.1. Algemeen
Hulp & Recht is om een aantal redenen
een instelling met een complexe opdracht:
- hulp en recht bieden;
- voor klagers én aangeklaagden zor-
gen;110

- er is sprake van Nederlands en van ker-
kelijk recht.

De klachtprocedure voorziet ook in
klachten tegen uitgetreden en reeds over-
leden aangeklaagden die dan door het
desbetreffende bisdom, orde of congrega-
tie worden vertegenwoordigd. De bis-
schop of de hogere overste staat dan in de
beklaagdenbank. Dezelfde bisschop of
hogere overste bepaalt later zelf wat hij
met het advies van de Beoordelings- en
adviescommissie doet. Tegelijkertijd be-
noemt de bisschop in de bisschoppencon-
ferentie (samen met het bestuur van de
KNR) de leden van de Beoordelings- en
adviescommissie en legt het bestuur van
Hulp & Recht verantwoording af aan de
bisschoppenconferentie en aan het be-
stuur van de KNR. 

Hulp & Recht is - als instelling van de
RKK - principieel geschoeid op kerkrech-
telijke leest. Het kerkelijk of canoniek
recht is sterk theologisch bepaald. Het
canonieke recht kent geen scheiding van
machten en hanteert een eigen domein (in
de zin van de oude societas perfecta)
waarin alles geregeld is of kan worden.

In Nederland zijn kerkelijke rechtsperso-
nen erkend naar Nederlands recht (artikel
2:2 BW). In andere Europese landen heb-
ben kerkelijke rechtspersonen deze status
niet en wordt naast de kerk c.q. haar
onderdelen als geloofsgemeenschap altijd

een vehikel opgericht dat civielrechtelijk
van aard is en goederen, zaken en andere
vermogensrechtelijke rechten en ver-
plichtingen beheert. Dat in Nederland
beide rechtsgebieden tegelijkertijd een rol
spelen is historisch verklaarbaar en geldt
voor alle kerkgenootschappen.111 De On-
derzoekscommissie komt hierop in haar
eindrapportage nog terug.

2.2. De organisatie en procedure van
Hulp & Recht
Hulp & Recht kent een bestuur dat bestaat
uit minimaal vijf en maximaal zeven per-
sonen die door de bisschoppenconferentie
en het bestuur van de KNR worden
benoemd. Statutair is Hulp & Recht belast
met het in stand houden van een meld-
punt voor “personen […] indien zij hulp
wensen of een klacht willen indienen
vanwege seksueel misbruik”.112

Hiernaast is aan de BAC de taak toebe-
deeld om een gemotiveerd advies aan bis-
schoppen en oversten uit te brengen naar
aanleiding van concrete klachten. Ten
slotte kent Hulp & Recht een rol bij het
verrichten van onderzoek en studie op het
terrein van seksueel misbruik in het alge-
meen en in de specifieke context van de
RKK in het bijzonder en het uitbrengen
van algemene beleidsadviezen aan bis-
schoppen en oversten. 

De eerste taak, via het meldpunt hulp bie-
den en een klacht indienen, kent een aan-
tal knelpunten. Het eerste knelpunt is dat
op dit moment telefonische melders een
van de administratieve medewerkers aan
de lijn krijgen. Hun instructie luidt om de
melders mee te delen dat ze door een ver-
trouwenspersoon worden teruggebeld om
over hun melding te spreken. Uit de eigen
meldingen bij de Onderzoekscommissie
blijkt dat melders vaak de nodige moed



113. Gesprek van de
commissie met mr.
P.M.M. Stassen op
10 september 2010.

114. Marie-José
Jager, Onderzoek
melders. 21 oktober
2010 (Kenmerk:\
OM\bestuur-001).

115. Gesprek van de
commissie met
mevrouw M. van
Helvert-Willeme op
17 september 2010.

116. Bij een groot
aantal gesprekken
dreigt het risico dat
de vertrouwensper-
soon gaat optreden
als hulpverlener,
waartoe de
vertrouwens-
personen niet zijn
toegerust. Gesprek
van de secretaris
met mr. P.M.M.
Stassen op 8
november 2010.

117. Brief met bijla-
gen van drs. E.H.A.
Fennis (kanselier
bisdom Haarlem-
Amsterdam) van 16
september 2010.

118. http://www.
bisdom-roermond.
nl/nieuws/detail.
php?ID=1117

119. E-mailbericht
van slachtoffers
Canisiuscollege van
14 september 2010
om 9.42 uur.
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moeten verzamelen om hun misbruik te
melden. Het is voor de Onderzoekscom-
missie de vraag of het uitstel door het
vervolgcontact met de vertrouwensper-
soon de bereidheid aantast om een klacht
in te dienen. De Onderzoekscommissie
heeft dit niet kunnen vaststellen. Volgens
Hulp & Recht komt vaak naar voren dat
de melder wil dat zijn melding “meegeno-
men wordt in de statistieken”.113 Uit het
telefonisch gehouden onderzoek blijkt dat
bij een tweede benadering alsnog 32 van
de 100 melders besluiten tot het indienen
van een klacht. Dit hoge percentage duidt
erop dat in de beleving van melders het
verschil tussen melding en klacht dif-
fuus.114

Als melders aangeven hulp nodig te heb-
ben, worden vertrouwenspersonen inge-
schakeld. Deze vertrouwenspersonen wer-
den vroeger door de bisschoppen be-
noemd, maar sinds 2008 door het bestuur
van Hulp & Recht. Hun werkterrein ont-
stijgt dan ook de begrenzing van het bis-
dom waarbinnen ze woonachtig zijn.115 De
vertrouwenspersonen beschikken over het
dossier van de melder waarmee ze een
gesprek gaan voeren. Tijdens hun ge-
sprekken proberen de vertrouwensperso-
nen te achterhalen of de melders meer
hulp nodig hebben, bij voorbeeld van een
jurist of een psycholoog. Dat wordt ook
in het verslag gemeld dat naar Hulp &
Recht wordt gezonden en waarvan de
melder een afschrift krijgt. Het verslag
wordt pas verstuurd na goedkeuring door
de melder.

De vertrouwenspersoon kan adviseren
aan Hulp & Recht om door te verwijzen
naar een hulpinstantie maar doet dat niet
zelf. Van de follow-up van deze doorver-
wijzing wordt de vertrouwenspersoon
niet op de hoogte gehouden. Het ont-

breekt op dit moment overigens aan
richtlijnen voor dit soort situaties. Ook
bestaat onduidelijkheid – zowel binnen
het bestuur van Hulp & Recht als bij de
vertrouwenspersonen - over het maxi-
maal aantal gesprekken dat vertrouwens-
personen voeren met aan hen toebedeelde
melders.116 In september jl heeft het
bestuur van Hulp & Recht in beginsel
ingestemd met een ‘Kader Vertrouwens-
personen nieuwe stijl’ waarin in deze
lacunes wordt voorzien.

Sinds kort hebben de KNR en de bisdom-
men commissies ingesteld om als kring
van vertrouwenspersonen te fungeren en
“in gesprek te gaan in het kader van de
erkenning van seksueel misbruik en hen
voor verdere ondersteuning door te ver-
wijzen en dit ook te volgen op een door
het slachtoffer gewenste manier.”117 In het
bisdom Roermond is een soortgelijke
commissie Luisterend Oor in het leven
geroepen die iedereen hoort “die gehoord
wil worden […] en respect, erkenning en
welgemeende excuses [geeft].”118

De gesprekken met slachtoffers zijn ver-
trouwelijk en de verslagen van de dioce-
sane commissie van het bisdom Haarlem-
Amsterdam worden op het bisdom
vertrouwelijk bewaard of op verzoek van
het slachtoffer vernietigd. Twee slacht-
offers hebben gevraagd het verslag van
hun gesprek ter kennis te laten brengen
van de Onderzoekscommissie. 

Als komt vast te staan dat de melder een
klacht wil indienen bij Hulp & Recht
wordt een van de juridische adviseurs
gevraagd om binnen veertien dagen con-
tact op te nemen met de klager en met
hem een klaagschrift op te stellen. De
juridische adviseurs zijn advocaten die
voor hun advisering een vergoeding ont-



120.  http://www.
seksueelmisbruik.
info/rkkerk/?p=59

121. Gesprek van de
commissie met de
heer R.C.G. Egging
op 17 september
2010.

122. Gesprek van de
commissie met
anoniem op 17 sep-
tember 2010.

123. Gesprek van de
commissie met
mevrouw mr. P.M.M.
Stassen op 10 sep-
tember 2010.

124. “Hij heeft de
opmerkingen in het
verweerschrift over
de betrouwbaarheid
van zijn eigen
waarnemingen als
zeer pijnlijk ervaren.
Zijn herinneringen
daaraan zijn nog erg
scherp.” Gesprek
van de commissie
met anoniem op 17
september 2010.

125. Voor veel
klagers is een con-
frontatie met de
aangeklaagde
moeilijk: “eenmaal
voor het gerechts-
gebouw aange-
komen stond daar in
de kleine loge van
de personeelsingang
de dader met secon-
dant pontificaal
voor de ingang en
even later werden
we een klein ver-
gaderkamertje
ingeloodst met een
viertal commissiele-
den en een tafel-
schikking van
koffiekopjes die er
op neer kwam dat
de aangeklaagde zo
een beetje op mijn
schoot kwam te
zitten. Zoiets heeft
meteen invloed op
de manier waarop je
in staat bent jezelf
en je zaak te
verdedigen.” 
http://www.
seksueelmisbruik.
info/rkkerk/?p=59. 
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vangen en wat hun werkzaamheden
betreft gebonden zijn aan de regels van
de Orde van Advocaten. De ervaringen
met de juridische adviseurs zijn nogal
wisselend. Aan de ene kant zijn klagers
ingenomen met het feit dat ze zonder
hiervoor zelf kosten te maken zij kunnen
beschikken over juridische ondersteu-
ning.119 Aan de andere kant werden ze
met een procedure geconfronteerd die ze
vaak niet goed kunnen overzien: “de pro-
cedurele informatie zoals je kunt lezen op
de website van Hulp & Recht is onvolle-
dig en daardoor onjuist. Er bestaan nog
vijftien pagina’s juridische tekst met
nogal ingrijpende en zelfs tegenstrijdige
aanvullingen op de procedure. Dit krijg je
pas ter plekke bij de juridische adviseur te
lezen. Dat kun je dan (proberen) door te
nemen om vervolgens erachter te komen
dat ook de juridische adviseur niet precies
kan uitleggen hoe het proces zal gaan
verlopen.”120 Inmiddels is de tekst op de
(vernieuwde) website aangepast. De juri-
disch adviseurs zijn op 17 september jl in
aanwezigheid van de voorzitter en leden
van de BAC, de vertrouwenspersonen en
het bestuur van Hulp & Recht geïnfor-
meerd over de procedure en de wijze
waarop zij met klagers het klaagschrift
opstellen.

Ook lopen klagers aan tegen het verschil
in aanpak tussen de juridische adviseurs.
Een van de klagers werd gevraagd zijn
eigen klaagschrift op te stellen: “ondanks
dat zijn klaagschrift een duidelijk en
samenhangend verhaal was, werd het in
eerste instantie afgekeurd omdat het aan
een bepaalde structuur moest voldoen.”121

Andere klagers zijn positiever over dit
deel van de procedure: “Het contact met
de juridisch adviseur is vervolgens zeer
vlot tot stand gekomen. Wat hij op schrift
had gesteld bleek dermate compleet dat er

niet veel aan hoefde te worden veranderd,
toegevoegd of geschrapt.”122

Op het klaagschrift volgt het verweer-
schrift van de aangeklaagde zelf of als hij
is overleden door de desbetreffende bis-
schop of hogere overste.

De manier waarop in de verweerschriften
wordt ingegaan op wat de klager is over-
komen loopt uiteen, aldus het huidige
hoofd van het secretariaat van Hulp &
Recht: “variërend van ‘betrokkene is
dood, ik heb geen archief’ tot hele mooie
verweerschriften waarin een overste zich
heeft ingespannen om de situatie in his-
torisch perspectief te plaatsen met de ach-
tergrond van het tehuis, de aangeklaagde
en het misbruik. […] Er wordt ook verweer
gevoerd door nog in leven zijnde aange-
klaagden en ook hierin zitten grote ver-
schillen. Sommigen tonen zich aange-
daan en willen graag met het slachtoffer
praten terwijl anderen het gebeurde vol-
ledig ontkennen.”123 De Onderzoekscom-
missie constateert in dit verband dat het
inlevingsvermogen bij de opstelling van
verweerschriften die namens een overle-
den aangeklaagde worden ingediend voor
verbetering vatbaar is.124

In de nieuwe procedure is een zitting
voorzien waar zowel klager als aange-
klaagde worden gehoord. Hiervan kan
worden afgeweken als tevoren hiertegen
bezwaar wordt gemaakt.125

Het sluitstuk van de procedure bestaat uit
de uitspraak van de BAC en – als de
klacht gegrond wordt verklaard – een
advies aan de bisschop of hogere overste
die verplicht is om te reageren op het
advies binnen dertig dagen. Deze reactie
wordt schriftelijk verzonden aan de BAC,
de klager en – als betrokkene nog in



126. Gesprek van de
commissie met
mevrouw mr. M.A.F.
Tan-de Sonnaville
op 3 september
2010.

127. Brief van
mevrouw C.
Meyssen-Nagel en
mevrouw M. Schulte
Kemna van 6 maart
2002. Zie ook het
verslag van de
bijeenkomst van het
bestuur van Hulp &
Recht van 18 april
2002: “[Mevrouw
Meyssen] geeft
inzicht in de aard
van twee ernstige
klachten en de wijze
waarop de kerkelijke
overheid in deze
klachten met 
sancties om ging. In
het ene geval nam
de betreffende abt
geen enkele maat-
regel. De dader
bleef in het klooster
en bleef contacten
onderhouden met
parochianen van de
parochie waar hij
assisteerde; ook
toen het slachtoffer
de media
inschakelde. Het
slachtoffer
schakelde de media
onder meer in
omdat zij herhaling
van het misbruik
vreesde. De dader
was een populaire
figuur in de
parochie en dorp en
had veel contacten
met kinderen.”

128. Verslag
bijeenkomst bestuur
van Hulp & Recht
van 3 december
2003.

129. Gesprek met
drs. A.E.H.
Kemmerling op 8
november 2010.
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leven is – aan de aangeklaagde. Terug-
koppeling over het resultaat van de in de
reactie opgenomen maatregelen is voor-
zien in de huidige regeling (artikel 18),
maar niet in alle gevallen wordt hieraan
voldaan. Aan de uitspraak van de BAC
wordt geen bekendheid gegeven. De BAC
kan disciplinaire maatregelen adviseren,
maar uitsluitend de bisschop of hogere
overste is bevoegd over te gaan tot zulke
maatregelen. De BAC is dan ook geen
tuchtcollege, maar een klachtencommis-
sie. In één geval is bekend dat na de uit-
spraak van de BAC de desbetreffende bis-
schop het onderzoek nog eens wilde
overdoen.126 Twee keer leidde de afdoe-
ning van een advies in de BAC tot een
kritische reactie van de BAC (zie voetnoot
83). De vertrouwenspersonen wendden
zich eerder tot het bestuur van Hulp &
Recht. Zij vroegen in een brief aan het
bestuur om zich verantwoordelijk te blij-
ven voelen voor de “naleving” door de
bisschoppen en hogere oversten van de
adviezen en er op toe te zien dat “ [maat-
regelen] zo spoedig mogelijk na de uit-
spraak worden genomen.”127

Op 7 november 2003 concludeerde het
bestuur dat “ook al behouden bisschop-
pen en hogere oversten hun eigen vrij-
heid, de adviezen zijn niet vrijblijvend.
Het komt voor dat door de afhandeling
van de adviezen de geloofwaardigheid
van Hulp & Recht in het geding komt.”
Deze opvatting van het bestuur werd in
een brief aan de bisschoppenconferentie
en het bestuur van de KNR vastgelegd.128

Klagers vragen in hun klaagschriften
soms financiële genoegdoening, die kan
bestaan uit een vergoeding van gemaakte
(therapeutische) kosten en smartengeld.
De BAC, aldus de voorzitter van de BAC,
“oordeelt niet over schadevergoeding,

maar kan wel aangeven of betrokkene
professionele begeleiding nodig heeft. Of
ook in overweging kan worden genomen
bij te dragen in de kosten daarvan, is bin-
nen de BAC onderwerp van bespre-
king.”129

Hulp & Recht krijgt veel vragen over
schadevergoeding bij seksueel misbruik.
Schadevergoeding kan betreffen: concre-
te kosten die men heeft gemaakt (voor
artsen, hulp, therapie etc.), vermogens-
schade (misgelopen inkomen bijvoor-
beeld) of smartengeld.

In het verleden heeft de BAC een enkele
keer iets gezegd over uitsluitend de eerste
vorm van schadevergoeding. Artikel 13.1
(taken van de BAC), sub c 5e aandachts-
streepje luidde namelijk als volgt: ‘het
toekennen van een financiële vergoeding
aan klagende voor ontvangen of nog te
ontvangen therapeutische hulp, voor
zover deze niet voor vergoeding langs de
geëigende wegen daarvoor (op basis van
wettelijke voorzieningen) in aanmerking
komt en overigens redelijk voorkomt.’ In
de huidige procedure (artikel 17) ont-
breekt een dergelijke bepaling.

Artikel 19.4 van de huidige procedure is
een bepaling van dossierbeheer/geheim-
houding (zie aanhef bij dat artikel). Hulp
& Recht mag dossiers niet afgeven zonder
toestemming van klager. Artikel 19.4 is
dan ook opgenomen om het mogelijk te
maken dat, indien en voor zover er exter-
ne commissies zijn die zich buigen over
vragen van schadevergoeding in een con-
creet geval, deze het dossier mogen
inzien. Klagers die de procedure volgen
stemmen daarmee dus op voorhand in. Er
is momenteel geen externe commissie die
adviseert over de hoogte van schadever-
goeding in concrete gevallen.



130. Notulen bis-
schoppenconferen-
tie 13 oktober 2009,
agendapunt 18.

131. Gesprek van de
commissie met
mevrouw M. van
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De commissie-Lindenbergh adviseert bis-
schoppen en oversten over de juridische
positie van ordes, congregaties en bis-
dommen bij seksueel misbruik. Hierbij
gelden enkele uitgangspunten:
• Hulp & Recht gaat niet over schadever-
goeding. De BAC kan tot een beperkt aan-
tal aatregelen besluiten, zie artikel 17 van
de procedure.
• In het verleden is in een enkel geval
door de BAC in overweging gegeven om
binnen randvoorwaarden kosten van the-
rapie te vergoeden.
• Gelet op de huidige stand van zaken,
vooral: aantallen, heeft de BAC recent
besloten om in de adviezen geen enkel
advies of overweging meer op te nemen
over welke vorm van schadevergoeding
dan ook.
• Een verzoek tot schadevergoeding
moest in het verleden en moet ook nu te
allen tijde ingediend worden bij de pleger
zelf, de bisschop of de overste. Dit is in
voorkomende gevallen daarom een pro-
cedure na de procedure bij Hulp & Recht.
• De taak van de juridisch adviseur bij
Hulp & Recht is beperkt. Klagers begelei-
den bij een verzoek tot schadevergoeding
valt hier niet onder.

De onduidelijkheid over een instantie
waaraan klagers hun financiële eisen
kunnen voorleggen werkt frustratie over
de procedure van Hulp & Recht in de
hand.

Tussen het bestuur van Hulp & Recht en
de BAC staat een ‘Chinese Muur’. Voor het
bestuur is het in het kader van de onaf-
hankelijkheid van de BAC niet geoorloofd
om kennis te nemen van klaagschriften,
verweerschriften, uitspraken en adviezen
van de BAC. Hier staat tegenover dat het
bestuur de aangewezen instantie is om in
contact te treden met de bisschoppencon-

ferentie en de KNR. Het vorige bestuur en
de vorige BAC stelden zich ten opzichte
van elkaar volstrekt zelfstandig op. Bij
het laatste reguliere overleg tussen het
bestuur van Hulp & Recht met de bis-
schoppen en de KNR was in de delegatie
van Hulp & Recht de voorzitter van de
BAC opgenomen.130 In het verleden stelde
de BAC geanonimiseerde overzichten van
de door haar behandelde klachten op en
verstrekte deze aan het bestuur. Aan deze
informatieverschaffing is in 2006 een
einde gekomen toen de verhoudingen
tussen het bestuur en de BAC op scherp
kwamen te staan.

Inzicht in het functioneren van de ver-
trouwenspersonen bestaat ook maar
amper bij het bestuur van Hulp & Recht.
Voor vertrouwenspersonen worden met
enige regelmaat studiedagen georgani-
seerd. Op intervisiebijeenkomsten van
onder andere juridisch adviseurs en ver-
trouwenspersonen kunnen problemen
rond casuïstiek worden besproken. Voor-
afgaand aan haar werk als vertrouwens-
persoon heeft mevrouw Van Helvert-Wil-
leme bij Hulp & Recht een training
gevolgd met psychologen en al werkzame
vertrouwenspersonen.131 Van een syste-
matische terugkoppeling naar het bestuur
van dit soort activiteiten is geen sprake.

Wat de derde taak van Hulp & Recht
betreft is het bestuur pas onlangs toege-
komen aan het uitbrengen van haar eerste
algemene beleidsadvies aan bisschoppen
en oversten. Het betreft hier een advies
over preventie, dat voor de bisschoppen-
conferentie op 13 oktober 2009 was
geagendeerd maar werd doorgeschoven
naar de bijeenkomst in november 2009.
In een gesprek met de Onderzoekscom-
missie heeft het bestuur van Hulp &
Recht bij monde van de vicaris-generaal



132. Gesprek van de
commissie met het
bestuur van Hulp &
Recht op 3 septem-
ber 2010.

133. mr. R.J.
Hoekstra, ‘Angel en
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Inspectie voor de
Gezondheidszorg in
de casus van de
neuroloog van het
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van het bisdom Breda erop gewezen dat
“in de jaren 2008 en 2009 veel is geïnves-
teerd in preventie. Aan alle opleidingen
voor theologie is gevraagd preventie aan
de orde te stellen. Tevens is aangeboden
om gastcolleges te geven. Bij vrijwel alle
opleidingen bestond hiervoor openheid.
Preventie is natuurlijk een doorlopend
verhaal, dat start bij de opleidingen.

Daarnaast zijn dit jaar een paar studieda-
gen georganiseerd voor de leidinggeven-
den van de bisdommen, de personeels-
functionarissen en mensen van de
opleidingen. Daarbij is vaak gebruik
gemaakt van externe expertise, bij voor-
beeld van de politie. Verder hebben alle
bisdommen nu gedragsregels, waarvan
seksueel misbruik onderdeel uitmaakt.
Deze regels zijn overigens niet door Hulp
& Recht opgesteld. Hij [drs. V.G.P.J.M.
Schoenmakers, lid van het bestuur van
Hulp & Recht, vicaris-generaal van het
bisdom Breda en secretaris-generaal van
de bisschoppenconferentie] betreurt het
echter dat er voor alle bisdommen niet
één soort gedragsregel is. [Uiteindelijk]
hebben de bisschoppen en religieuzen
ervoor gekozen om bij elke benoeming
van een pastorale beroepskracht ‘die van
buiten komt’ een verklaring te vragen van
vrijwaring van seksueel misbruik. Dus als
een pastoor vanuit Venray in Breda komt
werken, wordt deze verklaring gevraagd.
Uiteraard is het de bedoeling dat de pre-
ventie ook verdergaat richting de
parochianen, maar helaas is in de afgelo-
pen periode de aandacht voor dat traject
wat afgeleid.”132

2.3. Vergelijkbare procedures
In de voorgaande paragraaf 2.2. consta-
teert de Onderzoekscommissie dat de BAC
een klachtencommissie is en geen tucht-
college zoals we zo’n college kennen in

Nederland voor de advocatuur en
medisch beroepsbeoefenaren. Wel zijn
parallellen te trekken met klachtenproce-
dures bij onder andere medische zorgver-
leners, onderwijsinstellingen en politie-
korpsen. 

Wet klachtrecht cliënten zorgsector
Artikel 2 van de Wet klachtrecht cliënten
zorgsector (1995) bepaalt dat zorginstel-
lingen over een klachtenregeling en een
klachtencommissie beschikken en stelt
hier nadere eisen aan. Als sprake is van
een klacht die duidt op een ernstige situ-
atie met een structureel karakter dan
brengt de klachtencommissie de zorgaan-
bieder hiervan op de hoogte. Als de
klachtencommissie niet is gebleken dat de
zorgaanbieder ter zake maatregelen heeft
getroffen dan stelt de klachtencommissie
de inspectie voor de gezondheidszorg
hiervan op de hoogte.133

Ziekenhuizen en andere grote zorgaanbie-
ders (zoals verpleeg- en verzorgingsinstel-
lingen) hebben in de regel een eigen klach-
tencommissie die (deels) uit onafhankelijke
leden bestaat en ondersteund wordt door
medewerkers van het ziekenhuis of de
instelling. De voorzitter en leden worden
door de raad van bestuur benoemd. Indivi-
duele beroepsbeoefenaren of beroepsbeoe-
fenaren die in kleiner verband werkzaam
zijn hebben zich in de regel aangesloten
bij regionale of zelfs landelijk functione-
rende klachtencommissies.

Bij seksueel misbruik bestaat de verplich-
ting tot melding bij de inspectie voor de
gezondheidszorg. De inspectie onderzoekt
deze melding of laat deze melding onder-
zoeken.

Klagers hebben de mogelijkheid om zich
met hun klacht rechtstreeks te wenden tot



134. Brief van de
minister van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
aan de Tweede
Kamer van 17 
februari 2000
(GZB/PCZ 2040967)
en brief van de
staatssecretaris van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
aan de Tweede
Kamer van 17 sep-
tember 2004 (IBE/E-
2515372).

135. Gesprek met
mr. P. Dijkmans en
mr. K. Veraart van
de Besturenraad op
5 oktober 2010. Zie
ook Besturenraad
Thema, ‘Klachten-
recht en meldplicht’.
Mei 2009 nummer
75.

136. Zie de uit-
spraken en adviezen
van de Klachten-
commissie voor
Christelijk
Onderwijs:
http://www.
klachtencommissie.
org/inhoud/2009

239 • 2010 43

een van de regionale tuchtcolleges. Dit
gaat vooral om die situaties waarin spra-
ke is van een uit feiten en omstandighe-
den voortvloeiend redelijk vermoeden dat
één van de in de Medische Tuchtwet
omschreven tuchtnormen is overtreden
door een beroepsbeoefenaar die aan deze
tuchtrechtspraak is onderworpen.

Eerder dit jaar heeft het kabinet een wets-
voorstel ingediend om klagers de gele-
genheid te geven in tweede instantie hun
klacht voor te leggen aan een landelijke
geschillencommissie. Uit de eerste evalu-
atie van de wet bleek veel ongenoegen te
bestaan over deze klachtenprocedure:
“opmerkelijk is dat tweederde van de kla-
gers niet tevreden is met de uitkomst,
ondanks het feit dat zij voor ongeveer
vijftig procent in het gelijk worden
gesteld.”134 Met de aanvulling van een
beroepsinstantie op landelijk niveau wil
het kabinet het klachtenrecht in de
gezondheidszorg verbeteren.

Kwaliteitswet onderwijs
Het onderwijs kent al een dergelijk
getrapt klachtenrecht. In de oorspronke-
lijke Kwaliteitswet voor het onderwijs
(1998) is sprake van een klachtenregeling
en van een meldplicht. Aanvankelijk
richtte de meldplicht zich alleen op sek-
sueel misbruik en seksuele intimidatie. In
de Wet op het onderwijstoezicht (2002) is
het begrip grensoverschrijdend gedrag
uitgebreid en verder uitgewerkt. Wanneer
sprake is van mogelijk strafbare feiten,
legt de Vertrouwensinspecteur (van de
inspectie voor het onderwijs) het bevoegd
gezag van een onderwijsinstelling de ver-
plichting op om aangifte of melding bij
de politie te doen. Alle medewerkers die
werken bij een onderwijsinstelling heb-
ben een meldplicht wanneer zij het ver-
moeden of de wetenschap hebben dat een

medewerker of vrijwilliger zich schuldig
heeft gemaakt aan grensoverschrijdend
jegens leerlingen. Zij moeten dit onmid-
dellijk melden bij hun direct leidingge-
vende. Die geeft het vermoeden door aan
het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is
verplicht de zaak te melden bij de Ver-
trouwensinspecteur.

Een klacht is een gevoel van ongenoegen
waarvan de klager vindt dat het gedrag
zich niet mag herhalen.135 Elke onderwijs-
instelling kent een klachtencommissie of
is bij een (regionale) klachtencommissie
aangesloten. Elke onderwijsinstelling
kent vertrouwenspersonen die niet ver-
bonden zijn aan de onderwijsinstelling.
De wet stelt geen eisen aan de kwalifica-
tie voor deze functie. Zowel de klager als
de aangeklaagde krijgen tijdens de klach-
tenprocedure een vertrouwenspersoon
toegewezen. De klachtencommissie
brengt advies uit en de mogelijkheid
bestaat om bij de landelijke klachtencom-
missies in beroep te gaan. Op dit moment
functioneren nog landelijke klachtencom-
missies voor onderwijs op rooms-katho-
lieke, op protestants-christelijke en op
algemene grondslag. Het is de bedoeling
uiteindelijk te komen tot één gezamenlij-
ke landelijke klachtencommissie.

De uitspraken (en hierbij horende advie-
zen) van de landelijke commissies worden
geanonimiseerd gepubliceerd.136 De Lan-
delijke Klachtencommissie voor het
Christelijk Onderwijs is een stichting
waarvan de leden worden benoemd door
ouderorganisaties (Ouders & Co) en de
Besturenraad.

Politiewet
De klachtenbehandeling bij de politie
berust op de Politiewet 1993 en de Alge-
mene wet bestuursrecht. De verschillende
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politiekorpsen is de vrijheid gelaten de
klachtenbehandeling op uiteenlopende
wijze te organiseren. 

De klachtbehandelaar, een medewerker
van het desbetreffende politiekorps, pro-
beert in eerste instantie de klacht infor-
meel – dat wil zeggen door overleg of
bemiddeling – naar tevredenheid van de
klager af te handelen. Als dit niet lukt,
geeft hij in zijn rapportage de reden daar-
van aan. Hieronder wordt de klachten-
procedure toegelicht aan de hand van
de werkwijze van het Korps landelijke
politiediensten (KLPD).137

De Klachtencommissie van het KLPD is
een externe, onafhankelijke instantie. De
commissie bestaat uit vijf personen,
afkomstig uit de zittende magistratuur,
het Openbaar Ministerie, de politieorgani-
satie, het openbaar bestuur en Slacht-
offerhulp Nederland. De minister be-
noemt de voorzitter en de leden.

De Klachtencommissie ontvangt een
afschrift van elke klacht die volgens de
klachtenregeling behandeld wordt. Als
een klacht informeel is afgedaan, ont-
vangt de commissie een afschrift van de
brief aan de klager, waarin de informele
afhandeling wordt bevestigd. Als het niet
gelukt is een klacht informeel af te ron-
den, ontvangt de commissie het klacht-
dossier voor advies. Na ontvangst van
het klachtdossier neemt het secretariaat
van de commissie contact op met de kla-
ger en informeert of deze door de com-
missie gehoord wil worden. Als dat het
geval is, vindt een hoorzitting plaats. De
Klachtencommissie nodigt hiervoor ook
de beklaagde uit. Vervolgens adviseert de
commissie de korpschef binnen vier
weken over de afhandeling van de klacht.

De afhandeling door de korpschef moet
plaatsvinden binnen een termijn van
veertien weken nadat de klacht ontvan-
gen is. De afhandelingsbrief vermeldt ook
het advies van de Klachtencommissie en
verwijst naar de mogelijkheid de klacht
voor te leggen aan de Nationale ombuds-
man, indien de klager het niet eens is met
de klachtenbehandeling of de afhande-
ling. Het diensthoofd krijgt een kopie van
de brief en zorgt voor de evaluatie van de
klacht met de betrokken politieambte-
naar.

Als een klager niet tevreden is over de
klachtenbehandeling of de beoordeling
van de klacht, kan hij tot één jaar na
afhandeling de Nationale ombudsman
verzoeken een onderzoek in te stellen. De
klager wordt in de afhandelingsbrief op
deze mogelijkheid gewezen.

Acht de Nationale ombudsman het ver-
zoek ontvankelijk, dan vraagt hij de
korpsbeheerder om een reactie. De korps-
chef adviseert dan de korpsbeheerder. De
klachtencoördinator, die rechtstreeks door
het bureau van de Nationale ombudsman
wordt geïnformeerd over het verzoek aan
de korpsbeheerder, adviseert op zijn beurt
de korpschef. 

Bij regionale politiekorpsen, bij voorbeeld
Politie Haaglanden, wijkt deze aanpak
nauwelijks af van de opzet van de klach-
tenprocedure bij de KPLD. In eerste aan-
leg wordt een bemiddelingsgesprek
gevoerd met de klager. De klachtbehande-
laar, een door de korpschef aangewezen
functionaris, voert dit gesprek met klager,
die zich bij dit gesprek kan laten bijstaan.
Van het gesprek wordt een verslag
gemaakt, waarvan de klager een afschrift
krijgt. De bureauchef beoordeelt de
klacht. Als de klager van zo’n bemidde-
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lingsgesprek afziet of niet tevreden is
over het bemiddelingsgesprek wordt de
klacht in tweede aanleg behandeld.138

De Klachtencommissie bestaat uit vijf
onafhankelijke leden en een of meer
plaatsvervangende leden die afkomstig
zijn uit “relevante maatschappelijke gele-
dingen, zoals de rechtelijke macht en/of
staande magistratuur, de advocatuur, het
openbaar bestuur of andere (neven)func-
ties die relevante maatschappelijke oriën-
tatie met zich mee brengen.” Doorgaans
maken ook een of twee oud-politiefunc-
tionarissen deel uit van de commissie.139

De voorzitter en leden worden op voor-
dracht van de korpsbeheerder benoemd
door het regionaal college.

Binnen een week na registratie van de
klacht voert de klachtbehandelaar een
gesprek met klager en met aangeklaagde.
De burgemeester en de hoofdofficier van
justitie ontvangen een kopie van de
klacht en worden in de gelegenheid
gesteld over de klacht advies uit te bren-
gen aan de klachtencommissie. De
klachtbehandelaar stelt een klachtdossier
samen met alle stukken en gegevens die
kunnen bijdragen aan het vaststellen van
de feiten over de klacht. Waar nodig
hoort de klachtbehandelaar getuigen en
andere personen die kunnen bijdragen
aan het vaststellen van de feiten.

De klachtbehandelaar stelt een onder-
zoeksrapport op van zijn bevindingen.
Het klachtdossier wordt voorgelegd voor
advies en oordeel aan de korpschef. Door
tussenkomst van een klachtcoördinator
stuurt de korpschef het dossier door naar
de Klachtencommissie. De commissie stelt
klager in de gelegenheid te worden
gehoord. De beklaagde wordt gehoord.
Als blijkt dat tevens een verzoek tot scha-

devergoeding is ingediend, wordt advies
gevraagd aan het bureau schade en ver-
zekeringen van Politie Haaglanden. In
eenvoudige gevallen waarbij het schade-
bedrag niet hoger is dan 500 euro kan de
korpschef een bedrag tot schadevergoe-
ding toekennen. 

Nadat de commissie advies heeft uitge-
bracht, zendt de korpsbeheerder een
afdoeningsbrief met zijn oordeel aan de
klager, aan degene op wie de klacht
betrekking heeft en de klachtencommissie.

De korpsbeheerder wijst bij de verzending
van zijn afdoeningsbrief op de mogelijk-
heid vervolgens binnen een jaar een
klacht in te dienen bij de Nationale
ombudsman.

2.4. Hulp bij seksueel misbruik
De hulp die Hulp & Recht biedt is groten-
deels pastoraal, dat wil zeggen vanuit de
eigen opdracht van de Kerk.140 Voor pro-
fessionele hulp (psychosociaal) wordt
doorverwezen. 

Er moet wat betreft hulpverlening onder-
scheid worden gemaakt tussen de periode
tot eind 2007 en de periode daarvoor. In
de eerste periode was er een vrijgesteld
persoon (zuster Verrijt) die het meldpunt
beheerde. Zij voerde de eerste, vaak
ondersteunende gesprekken met melders.
Zij verwees deze personen vervolgens
door naar de vertrouwenspersonen. Ver-
trouwenspersonen gingen soms zeer uit-
voerig en langdurig met ondersteuning
om. Dat was een van de redenen waarom
de nieuwe procedure de hulpverlening
meer heeft willen binden aan de totstand-
koming van een klaagschrift.

Tot voorjaar 2010 behandelde Hulp &
Recht een overzichtelijk aantal klachten.
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In de hausse aan meldingen daarna is een
aantal aspecten uit de procedure pragma-
tisch aangepakt, waardoor niet alleen
personen die een klacht willen indienen
hulp krijgen van een vertrouwenspersoon
(zoals de procedure bepaalt), maar ook
melders die daar behoefte aan hadden. In
de toelichting staat over hulp het volgen-
de: “Niet alleen bij gelegenheid van de
melding of bij het indienen van een
klacht kan het van belang zijn om hulp te
verlenen aan klagers. Na afronding van
de procedure en bij gelegenheid van de
beslissing van de ordinarius is het verle-
nen van hulp en pastorale zorg primair de
taak en verantwoordelijkheid van de bis-
schop of overste. Hulp & Recht kan hierin
wel bemiddelen doch speelt zelfstandig in
deze geen rol.” Uit een van de gesprekken
die de Onderzoekscommissie heeft ge-
voerd kwam naar voren dat veel melders
genoeg hebben aan een of meer pastorale
gesprekken. Uit veel gesprekken is de
Onderzoekscommissie gebleken dat be-
hoefte bestaat aan lotgenotencontact en
aan gespreksgroepen.141

Ten slotte vraagt de Onderzoekscommissie
aandacht voor familie- en gezinsleden
van slachtoffers: “Als men de moed heeft
opgeraapt om over haar of zijn misbruik
te praten, is er vaak gehoor bij deskundi-
gen en hulpverleners, maar vaak blijft de
partner van die persoon onbegrepen ach-
ter. Waar moeten zij naar toe? Immers
hen is niets aangedaan. Maar zij zitten er
middenin en ondervinden vaak ook de
problemen van de misbruikte partner,
zodanig dat bij voorbeeld in het huwelijk
blijven geen optie meer is. Het gevolg is
dan vaak dat een gezin uit elkaar valt en
de persoon die is misbruikt een extra klap
krijgt.” 142

Passende hulp buiten Hulp & Recht
Op 29 september en 1 oktober heeft de
Onderzoekscommissie twee bijeenkomsten
met slachtoffers van misbruik gehouden.
In dat kader heeft Onderzoekscommissie
instanties geinventariseerd die hulp bie-
den aan slachtoffers van seksueel mis-
bruik.

Gespecialiseerde hulp voor slachtoffers is
in Nederland langzaam op gang gekomen
na onderzoeken naar seksueel misbruik
aan het eind van de jaren tachtig van de
vorige eeuw. Veel instellingen voor ambu-
lante en klinische zorg hebben wel erva-
ring met deze patiënten die onder tal van
diagnosen binnenkomen: middelenge-
bruik, persoonlijkheidsstoornissen, angst-
stoornissen, depressies, somatisatie-, dis-
sociatieve-, affectregulatiestoornissen en
suïcidaliteit evenals zelfbeschadigend
gedrag. 

Geen enkele diagnose is specifiek voor
deze populatie en dat is ook begrijpelijk
omdat de traumatische ervaringen enorm
uiteenlopen en omdat de gezinsachter-
grond (gehechtheid, dan wel affectieve
verwaarlozing) ook sterk verschillen.
Maar vrij algemeen zijn er problemen in
relaties met anderen (wantrouwen), pro-
blemen met zelfbeeld (negatief), met
affectregulatie (woede-uitbarstingen of
juist geremde woede) en met cognitieve
problemen (dissociatie, concentratiepro-
blemen).

Gespecialiseerde hulp
In Nederland is voor alle hulp op dit
gebied de huisarts de sleutelfiguur. Daar
kan men zich melden met klachten en de
huisarts verwijst vervolgens naar een
instelling voor geestelijke gezondheids-
zorg of een vrijgevestigde psychothera-
peut, klinisch psycholoog of psychiater.
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Sinds 2006 is een gespecialiseerd hul-
paanbod ontwikkeld in veertien instellin-
gen in Nederland die zich hebben ver-
enigd in het Landelijk centrum vroeg-
kinderlijke chronische traumatisering
(www.lcvt.nl). Deze instellingen zijn
Altrecht, Herlaarhof, Parnassia Bavo, GGZ
Kinderen en Jeugd Rivierduinen, GGZ
Drenthe, GGZ Eindhoven en de Kempen,
GGZ Eindhoven Kinderen en Jeugd, Meer-
kanten, Kinder- en Jeugd Trauma Cen-
trum Haarlem, GGZ Friesland, Fier Frys-
lan, Riagg Rijnmond, Sinaï Centrum en
GGZ Westelijk Noord-Brabant.

Algemene landelijke voorzieningen waar
men terecht kan voor informatie en advies
over hulpverleningsmogelijkheden in de
eigen regio en ook hulp bij een goede ver-
wijzing naar een instelling voor hulpver-
lening of hulp bij praktische problemen
zijn de Stichting Korrelatie (www.korrela-
tie.nl) en Sensoor (voorheen SOS Telefoni-
sche Hulpdienst) (www.sensoor.nl).

Slachtofferhulp Nederland staat mensen
bij om aangifte te doen en schadevergoe-
ding te eisen (www.slachtofferhulp.nl).
Daarnaast is Slachtofferhulp Nederland er
voor nabestaanden en getuigen. Slacht-
offerhulp Nederland heeft voor melders
bij de onderzoekscommissie een speciaal
telefoonnummer opengesteld: 0900-
9999001 (op werkdagen tussen 9 en 17
uur). Ook zijn zogeheten ‘casemanagers’
aanwezig die over specifieke kennis op dit
gebied beschikken. 

Dan zijn er organisaties van lotgenoten,
zoals de Vereniging tegen seksuele kinder-
mishandeling binnen het gezin, familie en
andere vertrouwensrelaties (VSK), een
landelijke vereniging voor mensen die in
hun jeugd te maken hebben gehad met
seksuele kindermishandeling binnen het

gezin, de familie en andere vertrouwens-
relaties (www.vsknederland.nl).

Er zijn verschillende instellingen die zich
op het terrein van pastorale zorg bij de
verwerking van seksueel misbruik: de
Stichting VPSG biedt advies en onder-
steuning bij vragen rond seksueel geweld,
godsdienst en zingeving (www.vpsg.nl).
Zij bieden een luisterend oor voor
getroffenen (en mensen in hun omgeving)
in hun spreekkamers in Haarlem, via de
telefoon of via e-mail.

Alle hier genoemde instellingen zijn
benaderd en geïnformeerd door de Onder-
zoekscommissie en hebben zich bereid
verklaard om hulp te bieden bij verwij-
zing of opvang.

Ten behoeve van de ontwikkeling van een
specifiek aanbod voor mensen die als
minderjarige binnen de Rooms-Katholieke
Kerk zijn misbruikt heeft de Onderzoeks-
commissie contact gelegd met enkele
instellingen voor geestelijke gezond-
heidszorg verspreid over Nederland. Aan
deze instellingen is de wens voorgelegd
dat op minstens vier locaties in Nederland
binnen de reguliere ambulante instellin-
gen voor Geestelijke Gezondheidszorg
steunpunten worden georganiseerd. Op
dit verzoek hebben de onderstaande
instellingen positief gereageerd. Hier kan
gespecialiseerde hulp op het gebied van
seksueel misbruik (binnen de Rooms-
Katholieke Kerk) worden geboden.

De volgende instellingen zijn hiervoor
benaderd:
• RIAGG Maastricht (Limburg)
• GGZ Friesland, Leeuwarden (Friesland,
Groningen en Drenthe)
• Parnassia/PsyQ, Den Haag
• GGZ Eindhoven en de Kempen
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Deze instellingen beschikken over de
expertise en een aanbod van hulp voor
seksueel getraumatiseerde vrouwen en
mannen, waaronder diegenen die als
minderjarige binnen de Rooms-Katholie-
ke Kerk zijn misbruikt. Dit aanbod komt
uitgebreider aan bod in bijlage 2.

De Gezondheidsraad bereidt een advies
voor dat in de loop van 2011 aan de
minister voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport wordt aangeboden. De aanlei-
ding voor dit advies is gelegen in het
Actieplan Aanpak Kindermishandeling
‘Kinderen veilig thuis’ uit 2007: “inzetten
op preventie is nodig en effectief. De sig-
nalering en melding van kindermishan-
deling zijn de afgelopen tijd verbeterd.
Maar het is op dit moment onvoldoende
duidelijk wat de precieze zorgbehoefte is
van slachtoffers van kindermishandeling
en of het huidige aanbod volstaat.”143 Bij
kindermishandeling gaat het om emotio-
nele verwaarlozing, psychische mishan-
deling, lichamelijke mishandeling en sek-
sueel misbruik.

Om inzicht te krijgen in de precieze zorg-
behoefte wil de minister weten welke
bewezen effectieve interventies op dit
moment beschikbaar zijn en of de beno-
digde interventies over het hele land en
voor alle slachtoffers (kinderen en vol-
wassenen) beschikbaar en toegankelijk
zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan
verwacht de minister aanbevelingen voor
het verbeteren van de beschikbaarheid en
toegankelijkheid.

Gelet op het belang van dit advies voor
slachtoffers van seksueel misbruik vindt
periodiek overleg plaats tussen enerzijds
de Gezondheidsraad en anderzijds de
Onderzoekscommissie en de commissie-
Samson.144
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3. Conclusies en aanbevelingen

3.1. Algemeen
Hulp & Recht is een in 1995 opgerichte
publieke kerkelijke rechtspersoon van de
Rooms-Katholieke Kerk. Aanvankelijk
was de instelling opgericht voor seksueel
misbruik in pastorale relaties in algemene
zin, hoewel toen ook gevallen van seksu-
eel misbruik van minderjarigen in het
verleden internaten, scholen en semina-
ries bekend waren. Hulp & Recht is in de
Rooms-Katholieke Kerk wellicht geen
unieke, maar wel een bijzondere organi-
satie. Er zijn in het buitenland niet veel
voorbeelden bekend van instellingen
waar slachtoffers met hun klachten
terecht kunnen die een zekere zelfstandi-
ge positie ten opzichte van de Rooms-
Katholieke Kerkprovincie kennen.

De eerste procedure die de instelling han-
teerde was geënt op het kerkelijk recht. In
dit recht wordt vooral vanuit het instituut
gedacht, richting de pleger. De procedure
had veel kenmerken van een formele
strafrechtelijke procedure. Dit betekende
dat de eisen ten aanzien van de bewijslast
voor gesteld misbruik hoog lagen en dat
de procedure voor klagers niet erg trans-
parant was.

Eind 2007 vond een herziening van de
procedure plaats. De nieuwe procedure is
een vorm van klachtrecht. De groep van
personen waartegen men kan klagen is in
2007 uitgebreid, namelijk doordat men
ook tegen overledenen kan klagen én
tegen ieder die betaald of onbetaald
werkzaamheden verricht in de Rooms-
Katholieke Kerk in Nederland. Daarnaast
is in 2007 een nieuwe en ruime definitie
van seksueel misbruik geïntroduceerd.

In 2007 werden ook de statuten van Hulp
& Recht gewijzigd. Op grond van haar
doelstelling is de instelling niet alleen een
instituut voor hulpverlening en klachten-
afhandeling in concrete gevallen. Ook het
verrichten van onderzoek en studie op het
terrein van seksueel misbruik in het alge-
meen en in de specifieke context van de
RK Kerk in het bijzonder en het uitbren-
gen van algemene beleidsadviezen aan
bisschoppen en oversten vallen onder de
taken van Hulp & Recht. Op grond van de
statuten is Hulp & Recht een expertise-
centrum voor seksueel misbruik in de
Rooms-Katholieke Kerk. De verwachtin-
gen over een dergelijke rol van Hulp &
Recht zijn in de praktijk niet waarge-
maakt.

Omdat Hulp & Recht een instelling van de
Rooms-Katholieke Kerk is, kan al snel de
indruk ontstaan van onvoldoende afstand
tussen haar en de Kerk. Een dergelijke
indruk wordt bovendien versterkt als de
procedure op een aantal plekken voor
verbetering vatbaar is en de procedure
niet in alle gevallen strikt wordt nage-
leefd en het onderzoek van de BAC – bij
voorbeeld – door een bisschop of hogere
overste nog eens wordt overgedaan. Dit
straalt af op en voedt het wantrouwen in
de instelling Hulp & Recht.

De voorzitter en leden van de Beoorde-
lings- en adviescommissie (BAC) stellen
zich onafhankelijk van de Rooms-Katho-
lieke Kerk op en verrichten – net als de
voorzitter en leden van het bestuur - hun
werk met grote inzet en integriteit. Dit
geldt in gelijke mate voor de voorzitter en
leden van de vorige BAC, medewerkers en
oud-medewerkers. 

De BAC bestaat uit personen met een juri-
disch-rechterlijke achtergrond en perso-
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nen met een andere deskundige achter-
grond die gewend zijn onafhankelijk te
opereren en zich niet laten beïnvloeden.
Het grote aantal meldingen heeft inmid-
dels geleid tot een verhoogde inzet van de
BAC, die daartoe met een aantal personen
is uitgebreid.

Het bestuur van Hulp & Recht bestaat uit
katholieken die door de bisschoppenconfe-
rentie en het bestuur van de Konferentie
Nederlandse Religieuzen worden benoemd.
De hiervoor genoemde gremia dienen
jaarlijks de begroting goed te keuren.
Naast deze formele realiteit is een inhou-
delijke terugkoppeling tussen de Rooms-
Katholieke Kerk en de instelling van
groot belang. In de praktijk is het daar
niet voldoende van gekomen. 

In de periode tussen 1995 en 2009 kreeg
Hulp & Recht 286 meldingen, gemiddeld
twintig per jaar. In dezelfde periode leid-
den deze meldingen tot 141 klachten:
gemiddeld negen per jaar. Op de enorme
toename hiervan begin 2010 was Hulp &
Recht niet berekend. Het aantal meldin-
gen dit jaar (tot 23 november) bedroeg
bijna 1800, het aantal klachten 241.

Het grote aantal meldingen in 2010 heeft
de instelling volledig overvallen, het
bureau was er niet voor toegerust. Richt-
snoeren en protocollen ontbraken, even-
als richtlijnen voor de registratie en
behandeling van reacties, het vervolg
daarop en de uitvoering. De bureaumede-
werkers moesten zich maar zien te red-
den. In mei besloot het bestuur tot het
aanstellen van een hoofd ad interim en is
begonnen met het opzetten van een orga-
nisatie en het wegwerken van opgelopen
achterstanden. In september was sprake
van een enigszins normale situatie. Te
lang is gewacht met het professioneel

opvangen van deze meldingen en klach-
ten. Te lang was de administratie bepaald
niet op orde. Dit vormde een extra voe-
dingsbodem voor het wantrouwen in
Hulp & Recht. Het bestuur is verantwoor-
delijk, was op de hoogte van de ernst van
de situatie, reageerde onvoldoende ade-
quaat en schoot dan ook tekort.

De benoembaarheid van bestuursleden en
leden van de BAC is beperkt tot personen
met een katholieke achtergrond. Het ont-
breekt aan openheid en verantwoording
over wat er met de adviezen van de BAC
gebeurt.

Wat de hulpverlening betreft is Hulp &
Recht onvoldoende toegekomen aan het
goed doordenken en organiseren van
haar taken. Aan de overige taken die
Hulp & Recht statutair heeft is de instel-
ling niet of nauwelijks toegekomen. Hier-
door is de focus tot 2010 tamelijk eenzij-
dig op het afhandelingen van meldingen
en klachten komen te liggen. 

3.2. Conclusies over het functioneren in
het verleden
• Hulp & Recht is een instelling, waar
integer en met hart en ziel wordt gewerkt
en waar men doordrongen is van de ernst
van seksueel misbruik.

• Dat seksueel misbruik in afhankelijk-
heidsrelaties én met minderjarigen straf-
baar is en tot aangifte aanleiding hoort te
zijn, heeft in onvoldoende mate een
plaats in het bewustzijn van verantwoor-
delijken binnen de Rooms-Katholieke
Kerk. 

• Richtsnoeren en protocollen voor mede-
werkers van Hulp & Recht over doorver-
wijzing naar hulp dan wel naar de klach-
tenprocedure ontbreken of schieten



145. Artikel 19 lid 4
luidt als volgt:
Indien klager een
verzoek tot schade-
vergoeding heeft
gedaan, wordt het
advies en – voor
zover nodig – de
daarbij gevoegde
bijlagen, nadat
daaruit de persoons-
gegevens zijn
verwijderd, door de
bisschop, militair
ordinarius of over-
ste overhandigd aan
een onafhankelijke
externe commissie
ter bepaling van de
hoogte van die ver-
goeding.” Een
dergelijke commissie
bestaat nog niet.
Wel bestaat een
commissie van
Aegon en de
Rooms-Katholieke
Kerk, maar dit
betreft zaken van de
oude verzekerings-
polis en strekt zich
uitsluitend uit tot
de bisdommen.
Onlangs is de com-
missie-Lindenbergh
ingesteld om over
het juridische
raamwerk voor de
behandeling en
vaststelling van
schadeclaims te
adviseren.
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tekort. Weliswaar bestaan richtlijnen voor
registratie en behandeling van meldin-
gen, maar de bekendheid met de procedu-
re en met de in de procedure te verkrijgen
voorzieningen (ondersteuning door juri-
disch adviseur, vertrouwenspersoon) is
beperkt.

3.3. Conclusies over noodzakelijke 
verbeteringen

3.3.1. Positie binnen de Rooms-
Katholieke Kerk 
Door haar functioneren als kerkelijke
instelling wordt Hulp & Recht vereenzel-
vigd met de Rooms-Katholieke Kerk. Dit en
de wijze de bisschoppen en hogere over-
sten omgaan met de adviezen van de BAC
voeden het wantrouwen in Hulp & Recht. 

3.3.2. Het functioneren van de organisatie
en het bestuur van Hulp & Recht
De huidige organisatievorm van Hulp &
Recht staat transparantie en verantwoor-
ding, intern maar ook naar buiten, in de
weg. In de aanbevelingen doet de Onder-
zoekscommissie voorstellen voor verbete-
ring van het functioneren van Hulp &
Recht.

3.3.3. Hulp & Recht is geen 
hulporganisatie
In het kader van de klachtenprocedure
moet een kleine, maar professioneel toe-
geruste organisatie bestaan die melders
en klagers kan ondersteunen en doorver-
wijzen naar allerlei vormen van hulp: van
praktische hulp tot de meest gespeciali-
seerde geestelijke gezondheidszorg via
huisarts en tweedelijnszorg.

3.3.4. Regeling voor financiële 
genoegdoening
Voor klagers met verzoeken voor een
financiële genoegdoening staan twee

wegen open. De eerste weg is civielrech-
telijk van aard. De tweede weg is via een
onafhankelijke externe commissie waar-
van in artikel 19 lid 4 van de procedure
bij klachten van seksueel misbruik sprake
is. Deze commissie (die niet mag worden
verward met de commissie-Lindenbergh)
is nog steeds niet ingesteld.145 Dit vraagt
om verbetering.

3.4. Aanbevelingen
3.4.1. Het functioneren van de organisatie
Om de organisatie beter te laten functio-
neren beveelt de Onderzoekscommissie
een ingrijpende verbetering in tal van
opzichten aan:
• een goed functionerende organisatie,
die zo snel mogelijk (binnen één jaar) alle
in behandeling zijnde klachten afdoet en
voor de toekomst de klachtenprocedure
verbetert en zonder haperingen laat func-
tioneren;
• strakke protocollering;
• een uitgebreid en passend hulpaanbod
waarnaar klagers met een hulpbehoefte
kunnen worden doorverwezen en waar-
van de (extra) kosten voor rekening van
de Rooms-Katholieke Kerk komen;
• een klachtenprocedure die onafhanke-
lijk functioneert en die het bestaande
wantrouwen kan wegnemen;
• een regeling voor het vaststellen van
schade en de schadevergoeding die de
gang naar de gewone rechter niet nodig,
maar wel mogelijk maakt.

Dit alles met als hoeksteen openbaarheid,
ook over de wijze waaropbisschoppen en
oversten omgaan met adviezen en uit-
spraken uit de klachtenprocedure. De
Onderzoekscommissie stelt de volgende-
verbeteringen voor:
1. Een organisatie met twee gremia (met
elk een eigen voorzitter en een
eigen ambtelijk apparaat) werkt verlam-
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mend en verwarrend. De organisatie kan
bestaan uit een klachtencommissie (thans
de BAC), een meldpunt, een griffie ter
ondersteuning van de klachtencommissie
en een professioneel kwaliteitscentrum
dat voor klagers met een hulpbehoefte op
deskundige wijze kan doorverwijzen naar
de juiste hulpinstantie.

2. Voorzitter, bestuursleden en medewer-
kers van de klachtencommissie worden
op voordracht van de klachtencommissie
benoemd door de bisschoppenconferentie
en de KNR. Bij de selectie hebben criteria
ontleend aan deskundigheid voorrang
boven katholieke verbondenheid. Ook
niet-katholieken kunnen worden be-
noemd tot voorzitter en leden van het
bestuur, medewerkers en de klachtencom-
missie.

3. De klachtencommissie kent naast een
onafhankelijk voorzitter leden met des-
kundigheid op bestuurlijk en juridisch
gebied (zittende en staande rechtelijke
macht), op het terrein van slachtoffer-
hulp, van tweede en derdelijns geestelijke
gezondheidszorg en van werkgeschikt-
heid en reïntegratie.

4. De klachtencommissie doet jaarlijks
verslag aan de bisschoppenconferentie en

de KNR in een openbaar jaarverslag
waarin de bij de werving en voordracht
van leden en medewerkers gebruikte cri-
teria worden gemeld. Ook bevat het jaar-
verslag een geanonimiseerde opgave van
meldingen, ontvangen en behandelde
klachten, adviezen en een overzicht van
de wijze van afdoening van de adviezen
door bisschoppen en oversten.

5. De voorzitter van de klachtencommis-
sie wordt bijgestaan door een algemeen
manager die ambtelijk verantwoordelijk
is voor het functioneren van:
• het meldpunt, dat elke melder wijst op
alle mogelijkheden van de behandeling
van een melding (aangifte, klachtproce-
dure, informele behandeling van de
klacht etc). Het meldpunt zorgt voor de
registratie van meldingen en klachten;
• de toewijzing van – indien gewenst –
vertrouwenspersonen en – bij klachten -
juridisch adviseurs;
• het kwaliteitscentrum voor de doorver-
wijzing naar de juiste hulp aan klagers
met een hulpbehoefte;
• de griffie die belast is met de voorberei-
ding van zittingen van de klachtencom-
missie. De griffie heeft ook als taak de
bekendmaking van geanonimiseerde uit-
spraken en adviezen, evaluaties en andere
vormen van verantwoording;
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6. De instelling wordt in staat gesteld tot
het uitvoeren van al haar statutaire taken.
Dit betekent dat hiervoor voldoende
financiële middelen ter beschikking wor-
den gesteld.

3.4.2. Klachtprocedure
1. Adviezen van de klachtencommissie
worden geanonimiseerd openbaar. Bis-
schoppen en oversten zijn verplicht bij
hen bekend geworden voorvallen van
seksueel misbruik te melden bij de klach-
tencommissie en gelet op de taak van de
klachtencommissie ook voorvallen van
seksueel misbruik van volwassenen. Bij
het vermoeden van een niet-verjaard
strafbaar feit (zoals verkrachting) moet
altijd aangifte worden gedaan of wordt
(in alle andere gevallen) contact opgeno-
men met het Openbaar Ministerie.

2. Uitspraken en adviezen van de klach-
tencommissie worden geanonimiseerd
opgenomen in het jaarverslag en (ook op
internet) gepubliceerd. Dat geldt ook
voor het besluit van de bisschop of hoge-
re overste over de wijze waarop hij het
advies uitvoert. De bisschop of hogere
overste geeft aan klager aan welke mid-
delen van beroep tegen zijn beslissing
open staan. Onderscheid moet worden
gemaakt tussen de klachtenprocedure en
vervolgens de tuchtrechtelijke afdoening:
bisschop of overste geven binnen een
bepaalde termijn aan de klachtencom-
missie en de klager, maar ook publieke-
lijk (ook op internet) gemotiveerd aan of
en zo ja in welke mate hij/zij opvolging
geeft aan het advies van de klachten-
commissie.

3. De klachtprocedure zelf vraagt ook om
verbetering of in ieder geval verduidelij-
king. Bij het vermoeden van een niet-ver-
jaard strafbaar feit neemt de voorzitter

van de klachtencommissie contact op met
het Openbaar Ministerie.

4. Klagers wordt nadrukkelijk vooraf de
keuze voorgelegd of ze al dan niet in aan-
wezigheid van de aangeklaagde ter zit-
ting van de klachtencommissie willen
verschijnen. De commissie heeft overi-
gens niet de indruk dat de klachtencom-
missie hiermee in het algemeen onver-
standig omgaat, maar de huidige tekst
van de procedure kan aanleiding zijn te
veronderstellen dat deze keuze er niet is
en een beroep op een uitzondering moet
worden gedaan als men niet in aanwezig-
heid van aangeklaagde wil worden
gehoord. Dit kan – zo is gebleken – tot
pijnlijke misverstanden leiden. 

5. Klagers wordt nadrukkelijker dan thans
het geval is gewezen op meer informele
manieren om hun klacht, bij voorbeeld
door bemiddeling of een informele aan-
pak, tot een voor alle betrokkenen bevre-
digende oplossing te brengen.

6. Elk jaar laat de klachtencommissie
zichzelf extern en onafhankelijk evalu-
eren. Voorts wordt in deze evaluatie
nadrukkelijk betrokken de uitvoering van
de adviezen door bisschoppen en hogere
oversten. De evaluatie wordt (ook op
internet) gepubliceerd. De evaluatie spitst
zich toe op de vraag of en zo ja bij
gegrond verklaarde klachten disciplinaire
straffen zijn genomen en hoe dergelijke
besluiten zich verhouden tot de in de
adviezen gedane aanbevelingen. De eer-
ste evaluatie heeft betrekking op het jaar
2010.

7. De klachtencommissie is statutair advi-
seur van de bisschoppenconferentie. Elk
jaar bespreekt de klachtencommissie met
de bisschoppenconferentie en de KNR:



146. Hulp & Recht
maakt onderscheid
tussen een melding
en een klacht.
Iemand kan seksueel
misbruik melden
en eventueel enkele
gesprekken met een
vertrouwenspersoon
voeren en daar blijft
het dan bij. Een
melding kan over-
gaan naar/in een
klacht, waarvoor
een klaagschrift
wordt opgesteld, als
een melder een
onderzoek wil
laten instellen naar
de gemelde han-
delingen.
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• jaarverslag
• ondersteuningsbehoefte
• meta-thema’s uit klachten en adviezen
voortvloeiend

3.4.3. Hulpverlening
1. Voor de hulpverlening wordt binnen
Hulp & Recht een Kwaliteitscentrum
Hulpverlening Seksueel Misbruik in de
Rooms-Katholieke Kerk opgericht. Dit
centrum bestaat uit een aantal professio-
nals, consulenten die goed zijn ingevoerd
in het aanbod van hulpverlening in prak-
tische zin, eerste, tweede en derdelijns
geestelijke gezondheidszorg (zie 2.4. en
bijlage 2). Dit centrum faciliteert slacht-
offergroepen en maakt groepsgesprekken
voor lotgenoten mogelijk. Ook wijst dit
centrum familieleden van slachtoffers de
weg naar hulpinstanties.

2. Zo nodig kan vanuit dit centrum wor-
den verwezen naar pastorale zorg. Dit cen-
trum organiseert de inzet van vertrou-
wenspersonen en de ondersteuning van
slachtoffers in de afzonderlijke bisdom-
men. Om van deze hulpverlening gebruik
te kunnen maken moet sprake zijn van een
klacht, met uitzondering in die gevallen
dat wordt verwezen naar pastorale zorg.

3. Het Kwaliteitscentrum sluit zich aan bij
platforms en kenniscentra waar wordt
nagedacht over hulp aan slachtoffers van
seksueel misbruik.

3.4.4. Jaarlijkse evaluatie
Het functioneren van vertrouwensperso-
nen en van juridische adviseurs  wordt
geëvalueerd. Voor beide functies worden
functieprofielen en  taakomschrijvingen
opgesteld. 

Voor vertrouwenspersonen en juridische
adviseurs geldt dat ze deskundig zijn en

dat hun geloof geen doorslaggevend
selectiecriterium is.

3.4.5. De naam Hulp & Recht zorgt voor
verwarring en misverstanden. Hulp &
Recht is geen hulporganisatie en biedt
geen recht. Een betere benaming wordt
gekozen. 

3.4.6 Regeling voor financiële 
genoegdoening
Algemeen
In 2010 (tot 23 november jl) heeft Hulp &
Recht 1799 meldingen over (seksueel) mis-
bruik ontvangen. Zo'n 210 melders hebben
een klacht ingediend (in totaal 241 klach-
ten).146 Deze klachten doorlopen de klach-
tenprocedure en de BAC/ klachtencommis-
sie doet na behandeling van deze klachten
een uitspraak over het al dan niet gegrond
zijn van de klachten. Als klachten gegrond
worden verklaard zijn de feiten en omstan-
digheden vastgesteld en vormen die geen
punt van discussie meer bij de vaststelling
van eventuele schade. De huidige BAC kan
in 2011 200 klachten behandelen.

Dit betekent dat eind 2011/begin 2012
van de nu ingediende 241 klachten
bekend is of ze gegrond dan wel onge-
grond zijn verklaard.

Verjaring
Vermoedelijk betreffen de meeste klach-
ten die nu in behandeling zijn gebeurte-
nissen die verjaard zijn.

1. In geval van een bewezen verklaarde
onrechtmatige daad is schadevergoeding
een juridische consequentie. Als een der-
gelijke civielrechtelijke vordering zal blij-
ken te zijn verjaard, dan zal - zo stelt de
Onderzoekscommissie voor - een beroep
op verjaring niet leidend zijn bij het ant-
woord van de Rooms- Katholieke Kerk op



251 • 2010 55

de vraag of de Kerk overgaat/moet over-
gaan op betaling van schadevergoeding
en/of compensatie anderszins. Het beta-
len van een schadevergoeding en/of com-
pensatie anderszins na verjaring kan juri-
disch gekwalificeerd worden als het
voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

2. Hiermee staat het -juridische - pro-
bleem van verjaring  financiële genoeg-
doening niet meer in de weg. De Onder-
zoekscommissie beveelt bisschoppen en
hogere oversten aan om verantwoorde-
lijkheid te nemen voor het door seksueel
misbruik veroorzaakte en bij velen aan-
gedane leed en daarom bij de vraag naar
(financiële) compensatie een beroep op
verjaring niet leidend te laten zijn.

Commissie-Lindenbergh
De Onderzoekscommissie dringt erop aan
dat de commissie-Lindenbergh zo spoedig
mogelijk voor alle geledingen binnen de
Rooms-Katholieke Kerk (bisdommen,
ordes, congregaties) aanbevelingen doet
voor de wijze van afhandeling van scha-
devergoeding en compensatie. Voor de
Onderzoekscommissie is het - in het belang
van klagers die schadevergoeding en com-
pensatie vragen - denkbaar dat aan deze
klagers een collectieve regeling wordt aan-
geboden. Binnen een dergelijke
collectieve regeling zou naar gelang de
ernst van de gegrond verklaarde klacht
kunnen worden gekozen voor een diffe-
rentiatie, zodat met de individuele ver-
schillen en belangen rekening kan worden
gehouden. In de klachtenprocedure van
Hulp & Recht zijn onafhankelijke commis-
sies voorzien (artikel 19, lid 4) die zouden
kunnen vaststellen hoe de klagers op deze
wijze zouden kunnen worden ingedeeld. 

Voor individuele klagers die schadevergoe-
ding en compensatie vragen én die niet

akkoord zijn met wat hen in een collectieve
regeling wordt aangeboden staat de moge-
lijkheid van de weg naar de rechter open. 

Niet-verjaarde zaken
Er zijn ook niet-verjaarde zaken waarover
gemeld is of waarover een klacht is inge-
diend.

De Onderzoekscommissie dringt erop aan
om zo spoedig mogelijk aangifte te doen.
Als dit leidt tot een strafrechtelijke ver-
volging en rechtszaak, kan de uitspraak
worden gebruikt voor een individuele
afdoening van schadevergoeding en com-
pensatie.

3.4.7. Registratie van melden en klachten
bij Hulp & Recht
De instelling heeft - met inachtneming
van de bepalingen van de Wet Bescher-
ming Persoonsgegevens - een schat aan
informatie verzameld die niet verloren
mag gaan.

3.4.8. Positie binnen de Rooms-
Katholieke Kerk
De bisschoppenconferentie en KNR leg-
gen op uiterlijk 1 juli 2011 aan de Onder-
zoekscommissie een verslag voor. Hierin
geven ze aan of en zo ja, op welke wijze
zij deze aanbevelingen hebben overgeno-
men en uitgevoerd. 

Aan de hand hiervan zal de Onderzoeks-
commissie in haar eindrapportage voor-
stellen doen voor de positionering van
Hulp & Recht als kerkelijke instelling of
als zelfstandige stichting.

3.4.9. De Onderzoekscommissie dringt er
bij bisschoppen en hogere oversten op
aan om eensgezind en slagvaardig de
over te nemen aanbevelingen uit te voe-
ren.
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Bijlagen

1. Verantwoording
2. Hulp aan slachtoffers
3. Lotgenotengroepen
4. Lijst van personen waarmee de Onderzoekscommissie heeft gesproken
5. Lijst van personen binnen Hulp & Recht
6. Geraadpleegde literatuur en documentatie
7. Lijst van afkortingen
8. Samenstelling van de Onderzoekscommissie
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Bijlage 1
Verantwoording

In het kader van dit onderzoek en advies
heeft de secretaris van de Onderzoeks-
commissie op 9 juli 2010 het secretariaat
van Hulp & Recht bezocht en daar met de
directeur ad interim gesproken evenals
met de overige medewerkers kennisge-
maakt. Op 7 september heeft de secretaris
zestig dossiers over klachten ingezien en
bestudeerd. Hierbij ging het vooral om de
vraag of en zo ja hoe de adviezen van de
Beoordelings- en Adviescommissie wor-
den overgenomen door de verantwoorde-
lijke bisschop of overste.

De Onderzoekscommissie heeft ter voorbe-
reiding van dit advies informatie gevraagd
van Hulp & Recht en van de bisschoppen-
conferentie. Twee personen die een klacht
bij Hulp & Recht hebben ingediend hebben
(het grootste deel van) hun dossier aan de
Onderzoekscommissie ter beschikking
gesteld. Van verschillende personen heeft
de Onderzoekscommissie - al dan niet ver-
trouwelijk - informatie ontvangen. 

De Onderzoekscommissie heeft met
zeventien personen gesprekken gevoerd.
Met een persoon is gesproken op voor-
waarde van anonimiteit. Aan een aantal
gesprekken hebben meer personen deel-
genomen. In totaal heeft de Onderzoeks-
commissie tien gesprekken gevoerd. Van
alle gesprekken zijn verslagen gemaakt
die ter goedkeuring zijn voorgelegd aan
degenen waarmee is gesproken. Alle ver-
slagen zijn goedgekeurd.

Het secretariaat heeft met zeven organi-
saties gesproken (in totaal dertien perso-
nen) die zich met hulpverlening en met
hulp en recht bij seksueel misbruik in het
bijzonder bezighouden.

Het feitelijke deel van dit onderzoek is –
zonder conclusies en aanbevelingen –
voor hoor en wederhoor voorgelegd aan
het bestuur van Hulp & Recht en aan de
contactpersonen van de bisschoppencon-
ferentie en van de Konferentie Nederland-
se Religieuzen. Voor de verbeteringen
en aanvullingen van feitelijke aard is de
Onderzoekscommissie de betrokkenen
dankbaar. 

Bij de afronding van haar onderzoek en
advies heeft de Onderzoekscommissie een
voor commentaar rijpe versie van deze
rapportage aan de leden van een klank-
bordcommissie voorgelegd. De klank-
bordgroep bestaat uit professor mr. Y.
Buruma, professor mr. M.S. Groenhuijsen,
professor dr. J.C. Kennedy, mevrouw dr.
N.J. Nicolai, mr. dr. C.J.M. Schuijt en drs.
J. Smit. Professor mr. Y. Buruma en drs. J.
Smit hebben commentaar geleverd op dit
onderzoek en advies. Hun betrokkenheid
bij dit advies had niet het karakter van
draagvlakverwerving. Degenen die als
klankbord van de Onderzoekscommissie
hebben gefungeerd hebben zich op geen
enkele wijze aan dit onderzoek en aan dit
advies, de hierin opgenomen bevindin-
gen, conclusies en aanbevelingen gecom-
mitteerd. De Onderzoekscommissie heeft
dankbaar gebruik makend van het com-
mentaar van leden van de klankbord-
groep haar eigen conclusies getrokken en
heeft het verslag van dit onderzoek en
advies op de van haar gevraagde en ver-
wachte onafhankelijke wijze opgesteld en
vastgesteld.
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Bijlage 2
Hulp aan slachtoffers

De Onderzoekscommissie acht het wense-
lijk dat de hulp wordt uitgebreid en
geprofessionaliseerd. Juiste verwijzing
naar een landelijk netwerk van bestaande
voorzieningen is een eerste vereiste.

Daarnaast wil de Onderzoekscommissie
wijzen op de specialistische voorzienin-
gen die aanwezig zijn op minstens vier
locaties in Nederland. Binnen onder-
staande reguliere ambulante GGZ instel-
lingen bestaat de bereidheid om gespecia-
liseerde hulp op het gebied van seksueel
misbruik (binnen de Rooms-Katholieke
Kerk) te bieden. Het betreft de volgende
instellingen:
• RIAGG Maastricht (Limburg)
• GGZ Eindhoven en de Kempen
• GGZ Friesland, Leeuwarden (Friesland,
Groningen en Drenthe)
• Parnassia / PsyQ, Den Haag

Deze instellingen beschikken over de
expertise en een toegesneden aanbod aan
hulp voor seksueel getraumatiseerde
mensen. De desbetreffende afdelingen in
deze instellingen bieden ‘evidence based’,
dus aangetoond werkzame, behandelin-
gen die voldoen aan internationale kwali-
teitseisen. Op alle afdelingen wordt effec-
tiviteits-onderzoek gedaan en vindt een
systematische evaluatie van resultaten
plaats. 

De centra zijn dus te beschouwen als
hoog gekwalificeerd. Alle instellingen
hebben een site met informatie over de
instelling en het hulpaanbod.

Zij hebben het volgende beeld geschetst
van hun mogelijkheden:

1. RIAGG Maastricht
Hier is een gespecialiseerde groepsbehan-
deling voor mannen en voor vrouwen
met seksueel geweldervaringen. Zij kun-
nen zichzelf aanmelden of worden aange-
meld door andere instellingen in Zuid-
Limburg. Er vindt altijd een individueel
voortraject plaats om toe te werken naar
de groep. Belangrijk daarin is dat men
zijn verhaal eerst individueel kan vertel-
len en daarna ook kan delen in de groep.
Tijdens deelname aan de groep met in
totaal twintig bijeenkomsten is het ook
belangrijk dat de men kan terugvallen op
de individuele hulpverlener. De groep
draagt bij aan het verwerken van het sek-
sueel misbruik en richt zich op het leren
omgaan met de gevolgen van het seksu-
eel misbruik. Men leert copingstrategieën
veranderen. Het delen van misbruikerva-
ringen in de groep maakt dat het schuld-
en schaamtegevoel vermindert of zelfs
verdwijnt. Als er na deelname aan de
groep nog posttraumatische stress-klach-
ten blijven bestaan dan is een individuele
verwerkingsgerichte posttraumatische
stress stoornis-behandeling (exposure,
exposure met rescripting of Eye Move-
ment Desensitisation and Reprocessing
(EMDR) mogelijk.

Voor partnerrelatieproblemen met betrek-
king tot seksualiteit en intimiteit kan de
cliënt partnerrelatietherapie krijgen.

Mocht er nog persoonlijkheidsproblema-
tiek blijven bestaan na deze behandeling,
dan kan een psychotherapeutische
behandeling gericht op persoonlijkheids-
verandering ingezet worden.

Inhoudelijk leidinggevend: drs. P. Wijts,
klinisch psycholoog Contact persoon spe-
cialistische groepsbehandelingen: Agnes
Nieuweweme
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Telefoon: 043-3299656
www.riagg-maastricht.nl

2. GGZ Eindhoven en de Kempen
Volwassenen met klachten die het gevolg
zijn van traumatische ervaringen krijgen
behandeling en ondersteuning van GGzE
Centrum Psychotrauma. Binnen GGzE
Centrum Psychotrauma is ook het Top
Referent Traumacentrum (TRTC) onderge-
bracht. Dit centrum richt zich op de spe-
cifieke gevolgen van vroegkinderlijke
chronische traumatisering. Hier wordt
standaard een individuele behandeling
aangeboden gericht op stabiliseren. Daar-
naast wordt er onder andere psychoedu-
catie in een groep aangeboden of een sta-
biliserende groepsbehandeling voor com-
plexe posttraumatische stress stoornis
(‘Vroeger en Verder’) of een groepsbehan-
deling voor mensen met een ernstige dis-
sociatieve stoornis.

Tot nu toe was het aanbod vooral
bedoeld voor vrouwen, maar men werkt
aan de ontwikkeling van een hulpaanbod
voor seksueel getraumatiseerde mannen.
Het streven is een wachttijd van drie
maanden, maar thans is de wachttijd zes
maanden. 

Inhoudelijk leidinggevende: drs. T. Hore-
mans, psychiater
Telefoon: 040-2613860
E-mail: info@ggze.nl
www.ggze.nl

3. GGZ Friesland, Leeuwarden
Het Top Referent Trauma Centrum Fries-
land (TRTC Friesland) is een afdeling van
het Centrum Specialistische Behandelin-
gen van de GGZ-Friesland. Het TRTC
Friesland biedt poliklinische, deeltijd en
klinische behandelingen aan mensen uit
heel Nederland met traumagerelateerde

problematiek. Hieronder wordt verstaan:
de schadelijke psychische, lichamelijke en
sociale gevolgen van traumatische erva-
ringen in de vroege jeugd die voortkomen
uit emotionele en/of lichamelijke ver-
waarlozing, seksueel misbruik, fysieke
en/of psychische mishandeling en derge-
lijke. Voor mensen die als minderjarige
binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn
misbruikt, wordt een hulpaanbod ontwik-
keld. Dit zal zowel een groepsaanbod zijn
als individuele behandeling en begelei-
ding Ook zijn er bij GGZ Friesland goede
ervaringen met pastorale zorg (een theo-
loog als co-therapeut).

Zeker als er sprake is van (complexe) post-
traumatische stressstoornis, borderline
persoonlijkheidsstoornis of dissociatieve
stoornis, biedt het TRTC zowel individuele
als groepsbehandelprogramma's. Voor
ernstige persoonlijkheidsproblematiek is
er binnen de instelling een specialistisch
behandelprogramma. Ook hier moet men
rekening houden met wachtlijsten.

Contactpersoon: drs. Chris Koopmans,
klinisch psycholoog
Telefoon: 058 25 39 400
E-mail: trtcfriesland@ggzfriesland.nl
www.ggz-Friesland.nl

4. Parnassia / PsyQ, Den Haag – regio
West Nederland
Hier is het Top Referent Trauma Centrum
ingebed in de Afdeling Psychotrauma van
PSYQ. Er wordt individuele behandeling
aangeboden ter stabilisatie, met daarna
mogelijkheden om een op ‘verwerking’
gericht behandeltraject te volgen, met o.a.
imaginaire exposure behandelingen en
EMDR. Ook behandelt men ernstiger pro-
blematiek, dus waarbij ook sprake is van
persoonlijkheidsstoornissen. Zo kan men
hier ook voor Schema-therapie terecht.
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Voor Complexe PTSS is er de cursus
‘Vroeger en Verder’. Hiervoor bestaat ook
een mannengroep.
Naast de individuele behandeling kan
men ook participeren in een ‘lotgenoten-
groep’. 
Wachttijden zijn kort: een maand.

Inhoudelijk leidinggevende: drs. Paula de
Jong, klinisch psycholoog
Telefoon: 0900-2357797
www.psyq.nl
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Bijlage 3
Lotgenotengroepen

Canisius College Nijmegen
Contactpersoon: Raymond Lelkens
E-mailadres: misbruikcanisiuscollege@gmail.com

Eikenburg
Contactpersoon: Frans Jansen
E-mailadres: misbruikeikenburg@gmail.com
Website: www.misbruikeikenburg.nl

Huize Don Rua ’s Heerenberg
Contactpersoon: Janne Geraets
E-mailadres: j.geraets@chello.nl
Website: www.jongensvandonrua.nl

Mea Culpa United
Contactpersoon: Annemie Knibbe
E-mailadres: meaculpaunited@gmail.com
Website: www.bertsmeets.nl
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Bijlage 4
Lijst van personen waarmee de
Onderzoekscommissie heeft
gesproken

Met de onderstaande personen heeft de
Onderzoekscommissie gesprekken gevoerd.
Tussen haken (…) staat de datum waarop
zij het verslag van het gesprek van de
Onderzoekscommissie met hen hebben
geautoriseerd. Een aantal personen heeft
zich tot de Onderzoekscommissie gewend
met informatie, wensen en suggesties. De
Onderzoekscommissie is hen erkentelijk
en respecteert de wens van velen onder
deze personen om hun contacten met de
Onderzoekscommissie als vertrouwelijk te
beschouwen.

3 september 2010

de heer mr. Y.A.J.M. van Kuijck
oud-voorzitter van de Beoordelings- en
adviescommissie

professor dr. M.H.F. van Uden
oud-lid van de Beoordelings- en
adviescommissie (28 oktober 2010)

mevrouw mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville
voorzitter van de Beoordelings- en
adviescommissie

de heer mr. R.J.M. Smit
vice-voorzitter van de Beoordelings- en
adviescommissie

de heer mr. P.R.M. van der Ven
lid van de Beoordelings- en
adviescommissie (19 oktober 2010)

de heer drs. J.B. Waaijer
voorzitter van het bestuur van Hulp &
Recht

pater J.M.C. van Duijnhoven o.f.m.
lid van het bestuur van Hulp & Recht

mgr. drs. V.G.P.J.M. Schoenmakers
lid van het bestuur van Hulp & Recht

mevrouw drs. M.H.A. ter Steeg-van 
Wayenburg
secretaris van het bestuur van Hulp &
Recht (10 november 2010)

10 september 2010

professor mr. S.D. Lindenbergh
hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus
Universiteit (15 oktober 2010)

mevrouw mr. P.M.M. Stassen
hoofd ad interim van Hulp & Recht
(15 oktober 2010)

17 september 2010

de heer R.C.G. Egging
de heer Egging heeft in augustus 2009
een klacht ingediend bij Hulp & Recht. De
Beoordelings- en adviescommissie heeft
deze klacht op 25 mei 2010 gegrond ver-
klaard. De aartsbisschop van Utrecht
heeft het advies van de BAC overgeno-
men. De heer Eggink is hiertegen in
beroep gegaan bij de Congregatie voor de
Geloofsleer in Rome, omdat de aartsbis-
schop niet is ingegaan op het verzoek van
de heer Egging om schadevergoeding. Bij
het gesprek met de Onderzoekscommissie
werd de heer Egging begeleid door
mevrouw M.J.I.H. Gademann. 
(14 oktober 2010)

mevrouw T.A.J.M. Elie
oud-ambtelijk secretaris van de Beoorde-
lings- en adviescommissie. Mevrouw Elie



147. Met een per-
soon die een klacht
wegens seksueel
misbruik bij Hulp &
Recht heeft 
ingediend heeft de
commissie op voor-
waarde van anoni-
miteit gesproken op
17 september 2010.
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werd tijdens het gesprek met de commis-
sie begeleid door mr. dr. W.E.M. Leclerq,
oud-lid van de Beoordelings- en advies-
commissie (27 oktober 2010)

mevrouw M. van Helvert-Willeme
vertrouwenspersoon
(25 oktober 2010)

anoniem147

(14 oktober 2010)

20 september 2010

mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meijenfeldt
oud-voorzitter van het bestuur van Hulp
& Recht (28 oktober 2010)

29 september 2010

mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom
vicaris-generaal en hulpbisschop aarts-
bisdom Utrecht (27 oktober 2010)

Verder heeft de Onderzoekscommissie
gesproken en contact opgenomen met de
volgende personen:

9 september 2010

de heer drs. V. Jammers
waarnemend directeur Slachtofferhulp
Nederland

14 september 2010

mevrouw drs. D.A. Veldman RA
directeur Rutgers Nisso Groep

mevrouw drs. W. van Berlo
onderzoekscoördinator Rutgers Nisso
Groep

mevrouw M. Meerburg
voorzitter SMPR

mevrouw P. Robbers
coördinator SMPR

mevrouw ir. S.A. Kortbeek
lid van de directie van Movisie

mevrouw drs. S. Janssen
manager huiselijk en seksueel geweld
Movisie

mevrouw D. Bierings
Vereniging tegen seksuele kindermishan-
deling binnen het gezin, familie en ande-
re vertrouwensrelaties 

de heer M. Hovingh
Vereniging tegen seksuele kindermishan-
deling binnen het gezin, familie en ande-
re vertrouwensrelaties

mevrouw L. van den Berg
directeur Stichting Korrelatie

de heer P. Kemp
hulpverlener Stichting Korrelatie

5 oktober 2010

de heer mr. P. Dijkmans
juridisch medewerker Besturenraad

de heer mr. K. Verhaart
advocaat Besturenraad

8 november 2010

de heer drs. A.E.H. Kemmerling
De heer Kemmerling heeft in 2008 een
klacht ingediend bij Hulp & Recht. Deze
klacht heeft de Beoordelings- en advies-
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commissie op 4 augustus 2008 gegrond
verklaard. De Beoordelings- en advies-
commissie adviseerde de aartsbisschop in
een brief aan klager aan te geven dat de
aartsbisschop het in hoge mate betreurt
dat klager zich als minderjarige onder
toezicht van een priester tengevolge van
diens seksueel misbruik onvoldoende vei-
lig heeft gevoeld. Ook werd geadviseerd
aan de aartsbisschop om aangeklaagde
een afschrift van de zojuist genoemde
brief te sturen met daarbij als kantteke-
ning dat de aartsbisschop teleurgesteld is
in het toenmalig handelen van aange-
klaagde. De aartsbisschop heeft bij brief
van 24 oktober 2008 dit advies niet over-
genomen. Bij dit gesprek was de partner
van de heer Kemmerling, mevrouw. L.
Lourier, aanwezig.

1 december 2010

professor mr. S.D. Lindenbergh
hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus
Universiteit
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Bijlage 5
Lijst van personen binnen Hulp & Recht

de heer mr. G.J.M. Corstens
voorzitter Toetsings- en adviescommissie
1995-2004

mevrouw Th.A.J.M. Elie
ambtelijk secretaris bestuur Hulp & Recht,
Toetsings- en adviescommissie, Beoordelings- en adviescommissie 1995-2007

mevrouw mr. S..E. Horstink-von Meyenfeldt
voorzitter bestuur Hulp & Recht 2004-2008 

de heer mr. Y.A.J.M. van Kuijck
lid en voorzitter Beoordelings- en adviescommissie (2003-2008)

de heer drs. J.W.H.G. Loyson
lid en voorzitter Beoordelings- en adviescommissie (2002-2005)

de heer drs. P.P.M. van der Ree
voorzitter bestuur Hulp & Recht 1995-2004

kardinaal A.J. Simonis
bisschop van Rotterdam (1971-1983)
aartsbisschop van Utrecht (1983-2007)

mevrouw mr. P.P.M. Stassen
hoofd ad interim Hulp & Recht 2010-

mevrouw mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville
voorzitter van de Beoordelings- en  adviescommissie 2008-

professor dr. M.H.F. van Uden
lid van de Beoordelings- en adviescommissie (1999-2008)

zuster E. Verrijt
meldpuntfunctionaris Hulp & Recht 1995- 2008

de heer drs. J.B. Waaijer
voorzitter bestuur Hulp & Recht 2008-

Bron: Hulp & Recht
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Bijlage 6
Geraadpleegde literatuur en s documentatie

Bisschoppenconferentie (1992-2010). Notulen. SRKK, Utrecht.

Codex Iuris Canonici (1983).

Hoekstra, R.J. (2010). Angel en Antenne. Het functioneren van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg in de casus van de neuroloog van het Medisch Spectrum Twente. Com-
missie-Hoekstra, Den Haag.

Hoïng, M., van Engen, A., Ensink, B., Vennix, P., Vanwesenbeeck, I. (2003). Hulp aan
slachtoffers van seksueel geweld: een inventarisatie en kwaliteitsevaluatie van de
behandeling van slachtoffers van seksueel geweld in de GGZ en de vrouwenopvang in
Nederland. Eburon, Delft. 

Hulp & Recht (1995-2009). Jaarverslagen. Brochures. Hulp & Recht, Utrecht.

Jacobs J.Y.M.A. (2010). Werken in een dwarsverband. Een portret van de gezamenlijke
Nederlandse priesterreligieuzen 1840-2004. Valkhof Pers, Nijmegen.

Nicolai, N. (red.) (2003), Handboek Psychotherapie na seksueel misbruik. De Tijdstroom,
Utrecht.

R.K. Kerkgenootschap Nederland (2007). Procedure bij klachten van seksueel misbruik.
SRKK, Utrecht.
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Bijlage 7
Lijst van afkortingen

BAC
Beoordelings- en adviescommissie

BBK
Beleidsadviescommissie Bisschoppen-
conferentie

BW
Burgerlijk wetboek

Caper
Centraal Adviesbureau Priesters en 
Religieuzen

EMDR
Eye Movement Desensitisation and
Reprocessing

GGZ
Geestelijke Gezondheidszorg

KPLD
Korps landelijke politiediensten

KNR
Konferentie Nederlandse religieuzen

PTSS
Posttraumatische Stress Stoornis

RIAGG
Regionale Instelling Ambulante 
Geestelijke Gezondheid

RKK
Rooms-Katholieke Kerkprovincie

SNPR
Samenwerking Nederlandse Priester 
Religieuzen

TAC
(Gemeenschappelijke) Toetsings- en
adviescommissie

TRTC
Top Referent Trauma Centrum

VPSG
Stichting Vrouwen Pastoraat Seksueel
Geweld

VSK
Vereniging tegen seksuele kindermishan-
deling binnen het gezin, familie en
andere vertrouwensrelaties
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Bijlage 8
Samenstelling van de
Onderzoekscommissie

De commissie onderzoek naar seksueel
misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk
bestaat uit:

drs. W.J. (Wim) Deetman (voorzitter)
dr. P.J. ( Nel) Draijer
mr. P. (Pieter) Kalbfleisch
professor dr. H.L.J.G. (Harald) Merckelbach
professor dr. M.E. (Marit) Monteiro
professor dr. G.H. (Gerard) de Vries
dr. H.P.M. (Bert) Kreemers is secretaris en onderzoeksmanager van de 
Onderzoekscommissie

Adres van de Onderzoekscommissie:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

E-mail
reactie@onderzoekrk.nl

Website
www.onderzoekrk.nl



De onderzoekscommissie onder voorzitter-
schap van drs. W.J. (Wim) Deetman
adviseert dit aan haar opdrachtgevers, de
Rooms-Katholieke bisschoppenconferentie
en de Konferentie Nederlandse Religieuzen
(KNR). Zij komt tot haar advies met de titel
‘Naar hulp, genoegdoening, openbaarheid
en transparantie’ mede op basis van een
doorlichting van het huidige H&R,
opgericht door de kerkelijke autoriteiten in
april 1995. Zie hierover persbericht 4b
(‘Gebreken Hulp & Recht dwingen tot
ingrijpende verbetering’).

Kwaliteitscentrum
De commissie raadt in haar advies een
‘kleine, maar professioneel toegeruste
organisatie’ aan die ‘melders en klagers
kan ondersteunen en doorverwijzen naar
allerlei vormen van hulp’. Het Kwaliteits-
centrum Seksueel Misbruik in de Rooms-
Katholieke Kerk moet slachtoffergroepen
faciliteren, groepsgesprekken voor lot-
genoten mogelijk maken en ook fami-
lieleden van slachtoffers de weg wijzen
naar hulpinstanties. Uit tal van ge-
sprekken die de commissie in de

afgelopen maanden voerde, bleek deze
behoefte te bestaan.

In het kwaliteitscentrum werkt volgens het
advies een aantal professionele consulen-
ten. Om klagers die hulp nodig hebben op
deskundige wijze door te verwijzen
moeten deze consulenten goed zijn
ingevoerd in het aanbod van hulpverlen-
ing in praktische zin, eerste-, tweede- en
derdelijns geestelijke gezondheidszorg.

Toezegging hulp
Met het oog op deze doorverwijzing
benaderde de onderzoekscommissie alvast
diverse organisaties: vier gespecialiseerde
instellingen voor geestelijke gezondheid-
szorg en Slachtofferhulp Nederland. Deze
organisaties zegden hun medewerking
inmiddels toe. Naar gelang de  behoefte
kan het kwaliteitscentrum ook verwijzen
naar pastorale hulp.

In de visie van de onderzoekscommissie
organiseert het kwaliteitscentrum tevens
de inzet van vertrouwenspersonen en
ondersteuning van slachtoffers in afzon-
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Persbericht van de Commissie-Deetman (1)

Onderzoekscommissie RKK adviseert:

Kwaliteitscentrum voor hulp aan slachtoffers seksueel misbruik (4a)

DEN HAAG, 9 december 2010 – De onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de

Rooms-Katholieke Kerk (RKK) adviseert de huidige instelling Hulp & Recht (H&R) om te vormen tot een

organisatie die bestaat uit een klachtencommissie, een meldpunt en een professioneel kwaliteits-

centrum. Dit centrum moet klagers die hulp nodig hebben op deskundige wijze doorverwijzen naar de

juiste hulpverlening.



derlijke bisdommen. Het centrum sluit zich
aan bij platforms en kenniscentra die zich
buigen over hulp aan slachtoffers van sek-
sueel misbruik.

Om van hulpverlening via het kwaliteits-
centrum gebruik te maken moet sprake
zijn van een officiële klacht bij de RKK. De
commissie sluit hiermee aan bij de defini-
ties die het klachtenbureau H&R hanteert
voor een ‘melding’ (kennisgeving) en een
‘klacht’, die een officieel onderzoek vergt.

Openbaarheid hoeksteen
De onderzoekscommissie meent dat de
klachtenprocedure over seksueel misbruik
in de RKK in vergelijking met die van
andere (maatschappelijke) instellingen
vatbaar is voor kritiek. Bij de nieuwe
klachtenprocedure moet openbaarheid de
‘hoeksteen’ vormen, meent de commissie,
ook als het gaat om ‘de wijze waarop bis-
schoppen en oversten omgaan met
adviezen en uitspraken uit de klachtenpro-
cedure’.

Zo dient de klachtencommissie (nu nog de
Beoordelings- en Advies Commissie) jaar-
lijks verantwoording af te leggen in een
openbaar jaarverslag, waarvan publicatie
ook op internet plaatsvindt. Dit jaarverslag
bevat tevens een geanonimiseerde opgave
van meldingen, ontvangen en behandelde
klachten, uitspraken, adviezen en van
besluiten over de wijze waarop de bis-
schop of hogere overste adviezen uitvoert.

Bovendien heeft elk jaar een onafhanke-
lijke, externe evaluatie plaats van de
klachtencommissie. Deze evaluatie strekt
zich nadrukkelijk ook uit tot de uitvoering
van adviezen die de klachtencommissie
uitbrengt aan de kerkelijke autoriteiten. In
dit verband moet de evaluatie zich toespit-
sen ‘op de vraag of bij gegrond verklaarde

klachten disciplinaire straffen zijn
gegeven en, zo ja, hoe dergelijke besluiten
zich verhouden tot de in de adviezen
gedane aanbevelingen’. Ook deze evaluatie
is openbaar, adviseert de commissie.

Gemotiveerd
De klachtencommissie is statutair adviseur
van de bisschoppenconferentie, vervolgt
het advies. Jaarlijks ook bespreekt deze
commissie met de bisschoppenconferentie
en de KNR haar jaarverslag, de meta-
thema’s die voortvloeien uit klachten en
adviezen evenals haar behoefte aan onder-
steuning. De klachtencommissie beschikt
over een griffie die haar ondersteunt. De
RKK stelt voor de uitvoering van de
beoogde organisatie voldoende financiële
middelen beschikbaar.

Uitspraken van de klachtencommissie
staan vast. Als deze commissie een klacht
gegrond verklaart staan de feiten en
omstandigheden eveneens vast en kunnen
die dan ook geen punt van discussie meer
vormen bij de vaststelling van eventuele
schade. De bisschop of hogere overste
bericht een klager, de klachtencommissie
en het publiek (via publicatie op internet)
binnen een bepaalde termijn gemotiveerd
of en, zo ja, in welke mate hij/zij opvol-
ging geeft aan een uitspraak van de klach-
tencommissie. Bovendien wijst de bis-
schop of hogere overste een klager op de
middelen van beroep die tegen dit besluit
openstaan, aldus het advies.

Schadevergoeding
Klagers met verzoeken om financiële
genoegdoening kunnen zich wenden tot
de civiele rechter en, op basis van de pro-
cedure van H&R, tot een onafhankelijke
externe commissie. Deze commissie
bestaat echter nog niet. Wel stelde de RKK
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onlangs de adviescommissie Lindenbergh
in. De onderzoekscommissie dringt erop
aan dat de commissie Lindenbergh ‘zo
spoedig mogelijk voor alle geledingen‘
binnen de RKK ‘aanbevelingen doet voor
de wijze van afhandeling van schadever-
goeding en compensatie’.

In het belang van klagers die schadever-
goeding en compensatie vragen is het vol-
gens de onderzoekscommissie denkbaar
dat de RKK hen een collectieve regeling
aanbiedt. Voor individuele klagers die
schadevergoeding en compensatie vragen
en niet akkoord gaan met wat hen in een
collectieve regeling wordt aangeboden,
ligt de weg naar de rechter open.

De onderzoekscommissie beveelt bis-
schoppen en hogere oversten aan om ver-
antwoordelijkheid te nemen ‘voor het
door seksueel misbruik veroorzaakte en
bij velen aangedane leed’. Om die reden
moeten zij volgens de commissie ’bij de
vraag naar (financiële) compensatie een
beroep op verjaring niet leidend’ laten
zijn.

Bisschoppen en oversten zijn verplicht
voorvallen van seksueel misbruik die hen
bekend zijn, te melden bij de klachten-
commissie. Bij het vermoeden van een
strafbaar feit dat nog niet is verjaard, is
aangifte bij het openbaar ministerie gebo-
den. De binnengekomen meldingen en
klachten bevatten ook niet verjaarde
zaken. De commissie beveelt met klem aan
hiervan zo spoedig mogelijk aangifte te
doen. Als een niet-verjaarde zaak leidt tot
een strafrechtelijke veroordeling dan kan
de rechterlijke uitspraak worden gebruikt
bij een individuele afdoening van schade-
vergoeding en compensatie.

Aantal meldingen
Momenteel analyseert de onderzoekscom-
missie de meldingen van seksueel mis-
bruik. Die konden tot en met afgelopen
maand bij de commissie binnenkomen
voor het onderzoek. Vanaf medio maart dit
jaar ontving de commissie ongeveer 1350
meldingen van seksueel misbruik en/of
fysiek geweld. Bovendien ontving de com-
missie ongeveer 1225 meldingen via H&R.
Over ongeveer 600 meldingen hiervan
beschikte de commissie zelf ook al. Haar
onderzoek zal zich dan ook mede baseren
op deze in totaal ongeveer 1975 meldin-
gen. Inmiddels bracht de commissie vijf
geanonimiseerde meldingen ter toetsing
onder de aandacht van het openbaar 
ministerie.

De meldingen aan de commissie zijn
essentieel voor haar onafhankelijk weten-
schappelijk onderzoek. Naast een analyse
van alle meldingen voorziet het onderzoek
verder onder andere in diepte-interviews,
een survey, een oproep aan daders (eerste
kwartaal 2011), een internationale litera-
tuurstudie, enquête en archiefonderzoek.

De commissie moet met haar onderzoek de
aard, omvang en omstandigheden van, als
ook de verantwoordelijkheden voor sek-
sueel misbruik van minderjarigen in de
RKK in beeld brengen, evenals de gevol-
gen hiervan voor slachtoffers en hun
omgeving. Het eindrapport van het weten-
schappelijk onderzoek hoopt de commissie
eind 2011 te presenteren. Afgelopen mei
ried Deetman in zijn onderzoeksvoorstel
aan het nu gepresenteerde advies met
voorrang ter hand te nemen. De commissie
ging in augustus officieel van start.
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De commissie komt mede op basis van
een doorlichting van H&R tot haar advies
onder de titel ‘Naar hulp, genoegdoening,
openbaarheid en transparantie’ over hulp
aan slachtoffers en behandeling van
klachten. Zie voor een beknopte weer-
gave van de hoofdpunten van het advies
van de commissie persbericht 4a
(‘Kwaliteitscentrum voor hulp aan
slachtoffers seksueel misbruik’).

In haar advies merkt de commissie op dat
de Beoordelings- en Advies Commissie
(BAC) van H&R zich onafhankelijk opstelt
ten opzichte van de RKK en dat de BAC,
evenals het bestuur en de medewerkers
van H&R, het werk doet ‘met grote inzet
en integriteit’. Bij H&R is men volgens de
commissie ‘doordrongen’ van de ernst
van seksueel misbruik.

Verlammend en verwarrend
De commissie signaleert een ‘complexe
opdracht’ aan H&R: hulp en recht bieden;
voor klagers én aangeklaagden zorgen;

Nederlands en kerkelijk recht toepassen.
Bovendien stelt de commissie vast: ‘Een
organisatie met twee gremia (met elk een
eigen voorzitter en elk een eigen
ambtelijk apparaat) werkt verlammend en
verwarrend’. De organisatievorm van
H&R staat ‘transparantie en verantwoor-
ding, intern maar ook naar buiten, in de
weg’, formuleert de commissie.

Statutenwijziging in 2007 wilde dat H&R,
opgericht door de kerkelijke autoriteiten
in april 1995, niet alleen zou voorzien in
hulpverlening en afhandeling van klacht-
en in concrete gevallen. Het instituut zou
ook onderzoek moeten doen en studie
verrichten op het terrein van seksueel
misbruik, algemene beleidsadviezen
moeten uitbrengen aan bisschoppen en
oversten. Op grond van de statuten is
H&R een expertisecentrum voor seksueel
misbruik in de RKK. De commissie stelt
vast: ‘De verwachtingen over zo’n rol van
Hulp & Recht zijn in de praktijk niet
waargemaakt’.
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Persbericht van de Commissie-Deetman (2)

Onderzoekscommissie RKK concludeert:

Onvolkomenheden bij hulp aan slachtoffers en klachtenbehande-
ling dwingen tot verbetering (4b)

DEN HAAG, 9 december 2010 – De onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de

Rooms-Katholieke Kerk (RKK) beveelt een ingrijpende verbetering aan van de hulp aan slachtoffers en

behandeling van klachten. Opdracht en organisatie van de huidige instelling Hulp & Recht (H&R) zijn

volgens de commissie complex. Ze bevatten tegengestelde belangen, botsende structuren en een

ambitieniveau dat H&R in de praktijk onvoldoende waarmaakt.
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Bestuur Hulp & Recht schoot tekort
In de lente van dit jaar zag H&R zich
geconfronteerd met een forse toename
van het aantal meldingen. Tussen 1995
en 2009 ontving H&R 286 meldingen,
gemiddeld twintig per jaar. In deze peri-
ode leidden deze meldingen tot 141
klachten, gemiddeld negen per jaar. In
2010 ontving H&R tot 23 november bijna
1800 meldingen, waarvan 241 klachten.

De onderzoekscommissie stelt vast: ‘Het
grote aantal meldingen in 2010 heeft de
instelling volledig overvallen, het bureau
was er niet voor toegerust. Richtsnoeren
en protocollen ontbraken, alsmede
richtlijnen voor de registratie en behan-
deling van reacties, het vervolg daarop en
de uitvoering. De bureaumedewerkers
moesten zich maar zien te redden’. In mei
stelde het bestuur van H&R een tijdelijk
hoofd aan, nam de opzet van een orga-
nisatie en het wegwerken van de
opgelopen achterstanden een aanvang.
‘In september was sprake van een
enigszins normale situatie’.

De commissie meent dat het bestuur van
H&R te lang heeft gewacht ‘met het pro-
fessioneel opvangen van deze meldingen
en klachten. Te lang was de administratie
bepaald niet op orde. Dit vormde een
extra voedingsbodem voor het
wantrouwen in Hulp & Recht. Het bestuur
is verantwoordelijk, was op de hoogte
van de ernst van de situatie, reageerde
onvoldoende adequaat en schoot dan ook
tekort’.

Kenmerken van verbetering
De onderzoekscommissie beveelt voor
verbetering van hulp aan slachtoffers en
behandeling van klachten een ingrijpende
verbetering aan van de huidige situatie
(waarvan de hoofdpunten in persbericht

4a). Deze verbetering moet aan de vol-
gende kenmerken voldoen:
• een goed functionerende organisatie,
die zo snel mogelijk (binnen één jaar) alle
in behandeling zijnde klachten afdoet en
voor de toekomst de klachtenprocedure
verbetert en zonder haperingen laat 
functioneren;
• strakke protocollering;
• een uitgebreid en passend hulpaanbod
waarnaar klagers met een hulpbehoefte
kunnen worden doorverwezen en waar-
van de (extra) kosten voor rekening van
de Rooms-Katholieke Kerk komen;
• een klachtenprocedure die onafhanke-
lijk functioneert en die het bestaande
wantrouwen kan wegnemen;
• een regeling voor het vaststellen van
schade en de schadevergoeding die de
gang naar de gewone rechter niet nodig
maar wel mogelijk maakt.
De commissie noemt openbaarheid de
‘hoeksteen’ van deze benadering, ‘ook
over de wijze waarop bisschoppen en
oversten omgaan met adviezen en uit-
spraken uit de klachtenprocedure’. 

Kwartiermaker
De onderzoekscommissie realiseert zich
dat de implementatie van dit advies op
korte termijn veel werk met zich mee-
brengt. Om die reden raadt zij haar
opdrachtgevers aan een kwartiermaker in
te schakelen voor een voortvarende
uitwerking van haar aanbevelingen.

Later in 2011 zal de commissie nagaan of
en in hoeverre haar aanbevelingen zijn
overgenomen en inmiddels het gewenste
effect hebben. De bisschoppenconferentie
en KNR leggen de commissie hiertoe
uiterlijk 1 juli 2011 een verslag voor.
‘Hierin geven ze aan of en, zo ja, op welke
wijze zij deze aanbevelingen hebben
overgenomen en uitgevoerd.’ Aan de
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hand hiervan zal de commissie in haar
eindrapportage voorstellen doen voor de
positionering van de aanbevolen orga-
nisatie als kerkelijke instelling dan wel als
zelfstandige stichting.
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De Commissie Deetman concludeert dat Hulp
& Recht dit jaar is overvallen door de stroom
meldingen. De organisatie is daarop
aangepast, hetgeen tijd en energie heeft
gekost. Op dit moment zijn bijna 1850
meldingen gedetailleerd vastgelegd (zie
www.hulpenrecht.nl), en ruim 250 klachten
door 225 slachtoffers ingediend en in behan-
deling. De klachtencommissie is uitgebreid en
heeft inmiddels een aantal recent ingediende
klachten afgehandeld. Zorgvuldige afhande-
ling vergt evenwel tijd. Via Hulp & Recht zijn
op dit moment 12 juridisch adviseurs werk-
zaam. De organisatie kan een beroep doen op
voldoende gekwalificeerde vertrouwensperso-
nen. Zij helpen slachtoffers bij het bepalen
van een antwoord op de vraag wat voor hen
de beste weg is naar erkenning van
aangedaan leed. Alle bij Hulp & Recht
betrokken medewerkers zijn zich bewust van
het leed dat aan slachtoffers is aangedaan en
doen hun uiterste best om hen bij te staan. 

De taakstelling van Hulp & Recht heeft in het
verleden tot problemen geleid die de Com-
missie Deetman helder signaleert. Hulp &
Recht heeft in de afgelopen 15 jaar een weg
gezocht en - onder meer in de nieuwe proce-
dure die vanaf 1 januari 2008 geldt - gevon-

den. Een belangrijk vraagstuk blijft hoe op
een goede wijze hulp kan worden verleend.
Het bestuur van Hulp & Recht constateert in
dit verband dat de Commissie Deetman een
groot aantal inhoudelijke aanbevelingen doet,
alsmede voorstellen om de organisatie en het
werk anders te structureren. Het bestuur van
Hulp & Recht is de Commissie Deetman
dankbaar voor het zeer gedegen rapport dat
er nu ligt en realiseert zich dat er grote
inspanningen moeten worden verricht om de
aanbevelingen te verwerken.

Vooruitlopend op het noodzakelijk overleg
met bisschoppen en religieuze oversten,
stellen de bestuursleden van Hulp & Recht
hun functies ter beschikking om ruimte te
scheppen en om de organisatie beter aan de
nieuwe omstandigheden aan te passen. Het
bestuur blijft zich ondertussen volledig
inzetten voor de slachtoffers van seksueel
geweld. 

Hulp & Recht blijft ook meldingen en klacht-
en van slachtoffers opnemen en wijst op de
mogelijkheid om dit via de website
(www.hulpenrecht.nl) te doen. Daar staat
nadere informatie en via de website kunnen
vragen worden gesteld.  

Persbericht van Hulp & Recht 
Donderdag 9 december 2010

Overleg Hulp & Recht over aanbevelingen Commissie Deetman

Hulp & Recht, de kerkelijke instelling inzake seksueel misbruik in de RK Kerk, heeft kennis genomen van

de conclusies en aanbevelingen van de Commissie Deetman en wil deze op korte termijn met

bisschoppen en religieuze oversten bespreken. Het bestuur van Hulp & Recht trekt zich het stevige

oordeel van de Commissie over de gang van zaken jegens slachtoffers zeer aan.
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De bisschoppen en de bestuurders van de
KNR onderstrepen nogmaals dat zij iedere
vorm van seksueel misbruik krachtig ver-
oordelen. Er kan en mag geen ruimte zijn
voor seksueel misbruik binnen de Kerk.
Misbruik staat haaks op het Evangelie en de
waardigheid van de menselijke persoon en
de onaantastbaarheid van het kind. Aan
alle slachtoffers bieden religieuze oversten
en bisschoppen opnieuw hun diep gevoelde
medeleven en excuses aan. Maar excuses
alleen zijn niet genoeg.

Op 11 mei jl. hebben religieuzen en bis-
schoppen ingestemd met het door oud-
Kamervoorzitter drs. W. Deetman gefor-
muleerde onderzoeksvoorstel. Daarbin- nen
werd voorrang gegeven aan advisering
over de hulpverlening aan de slachtoffers.
Toen (en nu) achtten de bisschoppen en
religieuze oversten het van groot belang om
van de Commissie te vernemen waar aan-
vulling van het hulpverleningsaanbod
wenselijk is en hoe de bestaande procedures
geoptimaliseerd kunnen worden. 

Daarnaast spraken de religieuze oversten en
de bisschoppen het vertrouwen uit dat de
Commissie Deetman een transparant,
onafhankelijk en wetenschappelijk onder-
zoek uitvoert. Vooral de slachtoffers hebben
recht op die onafhankelijkheid en
transparantie. Bovendien zijn zij voor de
Kerk onmisbaar om slachtoffers zo goed
mogelijk te helpen en misbruik in de
toekomst effectief te voorkomen. Het nu
voorliggende rapport is daarvan het directe
gevolg. Maar een onafhankelijk en
transparant rapport alleen is niet genoeg.

Het vandaag gepresenteerde onderzoek, met
conclusies en aanbevelingen, geeft veel stof
tot reflectie, besluitvorming en daaruit voort-
vloeiende uitvoering. De Konferentie Neder-
landse Religieuzen, de Bisschoppenconferen-
tie en de door hen beide opgerichte kerkelijke
instelling Hulp & Recht gaan nu in overleg
om de consequenties van de adviezen van de
Commissie Deetman en de implementatie
ervan te bestuderen. Om een efficiënt traject
hiertoe te verzekeren worden op zo kort
mogelijke termijn afspraken gemaakt.

Perscommuniqué van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de Konferentie
Nederlandse Religieuzen 
Utrecht / ‘s-Hertogenbosch, 9 december 2010

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben

vandaag kennis genomen van het rapport Naar hulp, genoegdoening, openbaarheid en transparantie van

de Commissie van Onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-katholieke Kerk (Commissie Deetman).

De bestuurders van de KNR en bisschoppen hechten er aan om commissievoorzitter drs. W.J. Deetman,

de leden en de onderzoekers te danken en complimenteren voor de snelle en deskundige behandeling

van deze eerste onderzoeksopdracht betreffende de hulpverlening aan slachtoffers. 
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Bisschoppen en bestuurders van de KNR
danken de onderzoekscommissie voor het
rapport zoals dat op 9 december jl. door de
heer Deetman werd aangeboden. Het rap-
port geeft een omschrijving van 15 jaar
functioneren van Hulp & Recht. Het maakt
duidelijk dat sprake is van het zoeken naar
geschikte wegen waarbij de maatschap-
pelijke context van groot belang is. Het
rapport maakt eveneens duidelijk dat de
huidige procedures aanpassing behoeven.
De Commissie Deetman doet in deze
tussenrapportage verschillende aanbeve-
lingen voor verbetering en professionali-
sering.

Hulp & Recht
De bisschoppen en KNR-bestuurders nemen
de aanbevelingen serieus ter harte. De
belangen van slachtoffers dienen voorop te
staan. Gelet op de aanbevelingen van de
onderzoekscommissie en hetgeen de heer
Deetman tijdens de persconferentie van 9
december daarover heeft gezegd, zijn er
meerdere fundamentele verbeteringen in de
werkwijze van Hulp & Recht nodig. Gecon-
stateerd is dat de organisatie niet berekend
was op de hausse aan meldingen en klacht-

en uit de periode 1945-1975. Daarnaast is
door de Commissie Deetman echter ook
vastgesteld dat de betrokken medewerkers,
leden van de Beoordelings- en Advies Com-
missie (BAC), de juridisch adviseurs en de
vertrouwenspersonen hun werk goed en
integer doen. De Commissie Deetman stelt
een reorganisatie voor. Deze reorganisatie
vraagt om een zorgvuldig traject, met name
ten aanzien van Hulp & Recht en degenen
die hun vertrouwen in deze organisatie
hebben gesteld. 

Bisschoppen en de bestuurders van de KNR
zijn het bestuur van Hulp & Recht erken-
telijk voor het feit dat zij ruimte willen
maken voor nieuw beleid en in dat verband
hun mandaat ter beschikking hebben
gesteld. Religieuzen en bisschoppen waar-
deren het dat het bestuur en de BAC, in het
belang van slachtoffers, hun werkzaamhe-
den blijven verrichten totdat de reorga-
nisatie zijn beslag heeft gekregen. 

Implementatie
Bisschoppen en bestuurders van de KNR
hebben besloten een traject in te zetten dat
op 1 juli 2011 moet resulteren in een

Perscommuniqué van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de Konferentie
Nederlandse Religieuzen 
Zeist, 14 december 2010

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)

hebben vandaag voor het eerst contact gehad over het tussenrapport Naar hulp, genoegdoening,

openbaarheid en transparantie van de Commissie van Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen

in de Rooms-katholieke Kerk in de periode vanaf 1945 (Commissie Deetman).



nieuwe wijze van hulpverlening en
klachtafhandeling bij seksueel misbruik. Er
wordt nagedacht over een coördinatie- en
implementatietraject. Overleg daarover
vindt plaats tussen de beide opdrachtgevers
(KNR en Bisschoppenconferentie), het
bestuur van Hulp & Recht en de BAC.

Inzake schadevergoeding
Naast de verbetering van de hulpverlening
aan slachtoffers vraagt de Commissie Deet-
man ook aandacht voor het punt van
genoegdoening. De bisschoppen en het
bestuur van de KNR hebben vorige maand
aan de Commissie Lindenbergh hierover
advies gevraagd. Voorzien is dat deze com-
missie in het voorjaar 2011 met een advies
komt waarin alle civielrechtelijke aspecten
inzake verjaring, aansprakelijkheid en
genoegdoening betrokken zijn, alsmede rel-
evante onderdelen van kerkelijk recht. Bis-
schoppen en het bestuur van de KNR vra-
gen aan de Commissie Lindenbergh om ook
de aanbevelingen van de nu voorliggende
tussenrapportage in haar overwegingen te
betrekken.

De bisschoppen en het bestuur van de KNR,
het bestuur van Hulp & Recht en de BAC
gaan het rapport van de onderzoekscom-
missie verder bestuderen. Dan zal ook
duidelijk worden op welke wijze de aan-
bevelingen gestalte krijgen. Over de voort-
gang volgt nadere berichtgeving. 
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