
Bijlage (2) 
 
Rond het aanvullend onderzoek van de heer Deetman naar seksueel misbruik van en 
geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk 
 
Uit het Onderzoeksvoorstel voor het tweede onderzoek (31 augustus 2012) 
http://www.onderzoekrk.nl/tweede-onderzoek/voorstel-voor-onderzoek.html  
 
 

- Op 16 december 2011 presenteerde de Onderzoekscommissie naar seksueel 
misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (commissie Deetman) haar 
eindrapport. 

- Op 18 januari 2012 sprak de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie van 
onderbelichting van seksueel misbruik van meisjes en jonge vrouwen, en van fysiek 
en psychisch geweld. 

- Op 31 januari 2012 debatteerde de Tweede Kamer met de minister van Veiligheid en 
Justitie over het eindrapport van de voormalige Onderzoekscommissie en over 
vervolgonderzoek naar de positie van meisjes en jonge vrouwen inzake seksueel 
misbruik en naar schrijnende gevallen van geweld binnen de Rooms-Katholieke Kerk. 
De minister kondigde aan de Rooms-Katholieke Kerk als zijnde de opdrachtgevers 
van de voormalige Onderzoekscommissie, alsmede de voorzitter van deze 
commissie hiertoe te benaderen. 

- Op 15 februari 2012 informeerde de minister de Tweede Kamer dat de 
Bisschoppenconferentie (BC) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) 
hadden ingestemd met onderzoek naar seksueel misbruik jegens meisjes binnen de 
Rooms-Katholieke Kerk, waarbij er ook aandacht kan zijn voor gevallen van excessief 
geweld waarbij geen seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, en dat de heer 
Deetman zich bereid had verklaard hierover de leiding te nemen. 

- In haar brief van 30 maart 2012 aan de minister constateerde de Stichting Beheer en 
Toezicht inzake seksueel misbruik in de RK Kerk in Nederland dat aan uitbreiding 
van de reikwijdte van de klachten- en compensatieregeling met fysiek en psychisch 
geweld niet kon worden voldaan vanwege de problematiek van definiëring, 
classificering en bewijslast van dit geweld. Enig onderzoek voor houvast zou daartoe 
ontbreken. 
Voor de afhandeling van deze klachten wees de Stichting op de ruimte die de 
klachten- en compensatiecommissie heeft om geweld dat gepaard gaat met seksueel 
misbruik mee te laten wegen in de beoordeling van het misbruik. 

- De BC en KNR deelden op 2 april 2012 per brief aan de minister van Veiligheid en 
Justitie mede dat zij met het oog op de slachtoffers en zorgvuldige procedures met 
individuele klagers over excessief geweld tussentijds spreken en een 
vertrouwenspersoon alsmede juridische ondersteuning aanbieden. Zij kondigden aan 
indien nodig de heer Deetman te betrekken bij de invulling van de behandeling van 
deze klachten. 

- Op 22 mei 2012 deed de onderzoeksorganisatie een publieke oproep. Vrouwen die 
als minderjarige binnen de Rooms-Katholieke Kerk seksueel misbruikt zijn, al dan niet 
in combinatie met fysiek en/of psychisch geweld, werden opgeroepen om zich voor 1 
juli 2012 te melden. Ook werd aan vijf organisaties gevraagd meldingen die voor dit 
onderzoek relevant waren door te sturen, uiteraard na instemming van de melder. 
Het ging om: de Bisschoppenconferentie, de KNR, het Meldpunt Misbruik RKK, de 
Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK) en de commissie 
Samson. 

- Op 31 augustus 2012 presenteerde drs. W.J. Deetman het voorstel voor onderzoek 
naar seksueel misbruik van en fysiek en psychisch geweld tegen minderjarige 
vrouwen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in de periode 1945 tot 2012. 

- Op 11 maart 2013 presenteerde hij het eindrapport. 
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