
Factsheet 3 
 
Chronologie 
Onderstaande chronologie is op basis van publicaties van de Bisschoppenconferentie en 
Konferentie Nederlandse Religieuzen. Alle betreffende documenten zijn te vinden op 
www.rkkerk.nl  onderdeel actueel/pers.  
 
Eind Februari 2010 
De eerste berichten verschijnen in de media over seksueel misbruik op katholieke internaten 
in de jaren 50 - 60 en 70 van de vorige eeuw. Naar aanleiding van deze berichten komen 
enkele tientallen meldingen binnen bij de kerkelijke instelling Hulp & Recht. 
 
9 maart 2010 
De Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) bieden in een 
schriftelijke en mondelinge verklaring hun diep gevoelde medeleven en excuses aan de 
slachtoffers aan. Tevens vragen zij drs. Deetman met een voorstel te komen voor een breed, 
extern en onafhankelijk onderzoek. 
 
20 maart 2010 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie reageert in een schriftelijke verklaring op de brief 
van paus Benedictus aan de katholieke gemeenschap in Ierland. De bisschoppen achten de 
woorden van de paus ook volledig op de slachtoffers in Nederland van toepassing: ‘uw 
vertrouwen werd verraden en uw integriteit geweld aangedaan. Velen van u hebben ervaren 
dat, wanneer u moedig genoeg was om te spreken over hetgeen u werd aangedaan, niemand 
luisterde’.  
 
11 mei 2010 
Bisschoppenconferentie en KNR stemmen geheel in met het onderzoeksvoorstel en de 
samenstelling van de commissie Deetman en zeggen hun volledige medewerking toe. De 
commissie kan daarmee beginnen met haar werkzaamheden.  
 
9 december 2010  
Ontvangst door de Bisschoppenconferentie en KNR van het tussenrapport Commissie 
Deetman. Verklaring waarin nogmaals medeleven en excuses aan slachtoffers wordt 
meegedeeld. Het tussenrapport zal vanuit het belang van de slachtoffers becommentarieerd 
worden.  
 
14 december 2010  
Voorstellen tot reorganisatie Hulp & Recht worden door bisschoppenconferentie en KNR 
overgenomen met de aankondiging van een implementatietraject (commissie Bandell). 
Tevens wordt aangekondigd dat commissie Lindenbergh advies zal uitbrengen over 
(financiële) genoegdoening aan slachtoffers.  
 
18 december 2010 
De Bisschoppenconferentie verklaart dat berichten in de media over vernietiging van 
archieven niet op waarheid berusten. Alle medewerkers van de bisschoppelijke archieven 
werken volledig mee aan het onderzoek en geven ook volledige inzage.  
 
24 juni 2011 
Presentatie van het rapport ‘Wielen verwisselen onder een rijdende trein’ van de commissie 
Bandell. Hierin wordt een volledige structuurwijziging van Hulp en Recht aangekondigd. Dit 
zal worden omgevormd tot het onafhankelijke Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. 
Bisschoppenconferentie en KNR bieden dit rapport aan de commissie Deetman aan.  
 
13 oktober 2011 
Bestuur Meldpunt Seksueel Misbruik RKK in functie. De structuur van de nieuwe stichting 
naar burgerlijk recht is gereed en notarieel vastgelegd.  
 
 
 



7 november 2011 
De Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben ingestemd 
met de compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik. Deze regeling is 
gebaseerd op het advies van de commissie Lindenbergh.  
 
2 december 2011 
De eerste slachtoffers van seksueel misbruik kunnen hun compensatie aanvragen. Dit is 
mogelijk geworden nadat het bestuur van het meldpunt Seksueel Misbruik RKK de 
betreffende regeling heeft goedgekeurd.  
 
16 december 2011 
Eindrapport commissie Deetman en reactie Bisschoppenconferentie en KNR.  


