
Factsheet 1 
 
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK  
 
In de plaats van de kerkelijke instelling Hulp & Recht is er sinds 1 september 2011 een geheel nieuwe 
organisatie, het onafhankelijke meldpunt Seksueel Misbruik RKK.  
 
Meldpunt seksueel misbruik 
Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK 
Kerk in Nederland kan zich bij het Meldpunt melden. Het Meldpunt heeft tot taak kennis te nemen van 
meldingen en –indien deze dat wil– de melder te verwijzen naar een vertrouwenspersoon of naar een 
juridisch adviseur. De vertrouwenspersoon kan behulpzaam zijn bij het bepalen van een antwoord op 
de vraag of men hulp wenst of dat men de klachtenprocedure in wil gaan. De juridisch adviseur is 
behulpzaam bij het indienen van een klacht. Het meldpunt is een onafhankelijke organisatie en dient 
tevens als faciliterend bureau voor onderstaande onderdelen.  
 

• Platform hulpverlening 
Slachtoffers kunnen na aanmelding door een vertrouwenspersoon worden ondersteund, geïnformeerd 
of worden doorverwezen. De geselecteerde vertrouwenspersonen zijn gekwalificeerd en beschikken 
over ruime ervaring in de hulpverlening. Bovendien zijn zij bekend met de problematiek van seksueel 
misbruik. Het platform voert de volgende werkzaamheden uit: 

o Vertrouwenspersonen toewijzen aan slachtoffers 
o Ondersteuning en begeleiding bieden aan vertrouwenspersonen 
o Training en intervisie van de vertrouwenspersonen 
o Zorgen voor adequate en snelle doorverwijzingen 
o Contacten onderhouden met andere hulpverlenende instanties 
o Crisisinterventie 
o Hulpverlening en informatiebron voor partners en familieleden 

 
• Klachtencommissie seksueel misbruik 

Deze commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over seksueel misbruik. 
Klachten kunnen worden ingediend via het meldpunt. Slachtoffers krijgen vervolgens een juridisch 
adviseur toegewezen die ondermeer helpt bij het opstellen van het klaagschrift en de begeleiding naar 
en tijdens een zitting.   
 

• Compensatiecommissie 
Deze commissie is op 1 december 2011 opgericht door het bestuur van het Meldpunt nadat de 
betreffende compensatieregeling door het bestuur was goedgekeurd. De regeling voorziet in een 
financiële compensatie in 5 categorieën, al naar gelang de aard en de omstandigheden van het 
misbruik. De Compensatiecommissie beslist in welke categorie het misbruik valt en wat de hoogte van 
de compensatie is. Het gaat bij de compensatieregeling om slachtoffers bij wie het misbruik als 
minderjarige heeft plaatsgevonden en die de klachtprocedure hebben doorlopen of andere 
bewijsstukken kunnen overleggen.   
 
 
Onafhankelijke stichting  
Het Meldpunt, het Platform Hulpverlening, Klachtencommissie en Compensatiecommissie zijn 
ondergebracht in een stichting naar civiel recht. De uitspraken en adviezen van de Klachtencommissie 
zullen door bisschoppen en oversten van religieuzen onverkort worden uitgevoerd. Alle uitspraken van 
de Klachtencommissie worden geanonimiseerd voor iedereen raadpleegbaar gepubliceerd via de 
website van de stichting. Als bisschoppen en oversten een advies niet zouden overnemen wordt ook 
dit gemotiveerd en geanonimiseerd gepubliceerd. 
 
Zie voor meer informatie: www.meldpuntmisbruikrkk.nl 
 
 


