
Factsheet 2  
 

De Commissies  

Onderstaand de drie commissies hebben vanaf begin 2010 een rol gespeeld.  

Commissie Deetman 

In maart 2010 werd drs. W.J. Deetman door de Bisschoppenconferentie en Konferentie 
Nederlandse Religieuzen gevraagd een breed, extern en onafhankelijk onderzoek te doen 
naar seksueel misbruik van minderjarigen in de RK Kerk in de periode van 1945 tot 2010. In 
mei 2010 presenteerde drs. Deetman zijn onderzoeksvoorstel en de leden van de commissie. 
Bisschoppenconferentie en KNR gingen met dit voorstel akkoord waarna diezelfde maand het 
onderzoek gestart werd. Alle informatie over de commissie Deetman is te vinden op 
www.onderzoekrk.nl. 

Commissie Bandell 

Op 9 december 2010 presenteerde de Commissie van onderzoek seksueel misbruik in de 
Rooms-katholieke Kerk, onder leiding van drs. W.J. Deetman, het rapport Naar hulp, 
genoegdoening, openbaarheid en transparantie. Dit rapport onderzocht het functioneren van 
de kerkelijke instelling Hulp & Recht en deed aanbevelingen ter verbetering van dat 
functioneren. Om de aanbevelingen te implementeren stelden bisschoppen en bestuur van de 
Nederlandse religieuzen (KNR) in januari 2011 een coördinator aan, in de persoon van 
voormalig burgemeester van Dordrecht de heer R.J.G. Bandell. Deze informeerde op 20 en 
21 juni de Bisschoppenconferentie en de KNR middels zijn rapport Wielen verwisselen onder 
een rijdende trein. De Bisschoppenconferentie en het bestuur van de KNR ondersteunden de 
voorgestelde maatregelen ten volle en gingen akkoord met de fundamentele 
structuurwijziging van de instelling Hulp & Recht. Meest ingrijpend was de herstructurering 
van kerkelijke instelling naar onafhankelijke stichting naar burgerlijk recht. Op de website 
www.rkkerk.nl is het volledige rapport van de Commissie Bandell te vinden.  

Commissie Lindenbergh 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) 
besloten om zich te laten adviseren over de juridische positie van bisdommen, ordes en 
congregaties in verband met vragen rondom financiële genoegdoening vanwege seksueel 
misbruik, gepleegd door mensen die werkzaam waren in de RK Kerk. 
In verband hiermee werd een commissie samengesteld met prof. mr. S.D. Lindenbergh als 
voorzitter. De commissie kwam in de zomer van 2011 met haar advies om de financiële 
regelingen in te delen in 5 categorieën. In het najaar van 2011 namen KNR en 
Bisschoppenconferentie het advies over waarna de compensatieregeling voor financiële 
genoegdoening van slachtoffers van kracht kon worden. Meer informatie over de 
Compensatieregelingen en de samenstelling van de Compensatiecommissie vindt u op 
www.meldpuntmisbruikrkk.nl onder ‘schade’. 

Beëindiging 

De Commissie Lindenbergh hield op te bestaan bij het verschijnen van het advies op 20 juni 
2011. De Commissie Deetman zal opgeheven worden na de presentatie van het eindrapport 
op 16 december 2011. De Commissie Bandell zal functioneren tot 1 januari 2012, waarna 
eventueel resterende werkzaamheden worden overgenomen door het bestuur van de 
Stichting Beheer & Toezicht, onder voorzitterschap van mevr. Karla Peijs. 


