
De klachtenbehandeling bij seksueel misbruik in de R.K. - Kerk garandeert anonimiteit en 
vertrouwelijkheid in het hele proces van melding van een klacht, de behandeling en het 
uiteindelijke advies. Die garantie geldt niet alleen voor slachtoffers maar ook ten aanzien van 
aangeklaagden van seksueel misbruik voor, tijdens en na afloop van de klachtbehandeling. 
Uit oogpunt van transparantie worden wel alle adviezen anoniem geplaatst op de website 
van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. 

De vertrouwelijkheid is vanwege een aantal redenen noodzakelijk: 

 Vertrouwelijkheid is drempelverlagend voor slachtoffers, aangeklaagden en kerkelijk 
gezagsdragers 

 Bij de klachtbehandeling staat aannemelijkheid van het misbruik voorop 

 De aangeklaagden zijn in de meeste gevallen overleden en kunnen zich niet meer 
verweren 

Vertrouwelijkheid is drempelverlagend 
Erkenning en genoegdoening staan voorop bij de klachtenbehandeling. Het is voor 
slachtoffers vaak uiterst moeilijk en confronterend hun verhaal, na zolang zwijgen, te doen. 
Daarnaast is het voor aangeklaagden en kerkelijk gezagsdragers makkelijker om tot 
erkenning van het misbruik over te gaan. Zowel de slachtoffers als de aangeklaagden kunnen 
het zeer belastend vinden als een en ander naar buiten zou worden gebracht. 

Bij de klachtbehandeling staat aannemelijkheid voorop 
De klachtenprocedure is vooral bedoeld om te komen tot erkenning van wat iemand is 
overkomen en als genoegdoening voor het slachtoffer; het gaat niet om de openlijke 
aanklacht van of straf voor een aangeklaagde. Anders dan in de reguliere rechtspraak staat 
het slachtoffer in de hele klachtenbehandeling centraal. Er is ook geen waardering van de 
bewijslast, zoals in het strafrecht. Het misbruik moet aannemelijk zijn en bepaalde feiten 
dienen te kloppen, zoals over de vermoedelijke dader, de plaats van het misbruik en het 
jaartal. De beschikbare bewijzen zouden in de meeste gevallen bij toetsing door de gewone 
(straf)rechter niet volstaan. Aannemelijkheid wordt voldoende geacht om slachtoffers zoveel 
mogelijk tegemoet te komen, ook in hun bewijsnood. 

De aangeklaagden zijn in de meeste gevallen overleden 
Het overgrote deel van de klachten van seksueel misbruik gaat over gebeurtenissen van 
enkele decennia geleden. Klachten zijn wettelijk verjaard en in veel gevallen is de 
aangeklaagde persoon overleden en kan zich niet verweren. We mogen daarom ook niet 
voorbijgaan aan de gerechtvaardigde belangen van aangeklaagden – vooral bij overleden 
aangeklaagden – en de gevoelens bij orde/congregatie genoten, medepriesters en 
familieleden van aangeklaagden. 

De vertrouwelijkheid wordt op verschillende manieren gewaarborgd: 

 De procedure vindt volledig buiten de openbaarheid plaats 

 Alle adviezen worden anoniem geplaatst 

 Medewerkers en betrokkenen bij het Meldpunt zijn aan geheimhouding gebonden 

De procedure vindt volledig buiten de openbaarheid plaats 
De volledige behandeling (klachtbehandeling en compensatie) vindt achter gesloten deuren 
plaats om partijen maximaal de ruimte bieden om tot elkaar te komen. De 
klachtencommissie en de compensatiecommissie adviseren onafhankelijk over de 
aannemelijkheid en de hoogte van de eventuele genoegdoening. 

Alle adviezen worden anoniem geplaatst 
De adviezen van de Klachten- en de Compensatiecommissie worden allemaal anoniem 



geplaatst op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Hiermee wordt 
transparant verantwoording afgelegd over de manier waarop zaken worden behandeld, de 
criteria die worden toegepast bij (on)gegrondverklaring van klachten en de overwegingen bij 
het toekennen van een financiële vergoeding. Daarmee wordt het misbruik volledig 
openbaar maar wel met bescherming van de identiteit van betrokken personen. Vanwege de 
juridische gevolgen die dit mogelijk kan hebben, is het raadzaam dat alle betrokkenen ook 
daadwerkelijk de anonimiteit respecteren. De kans bestaat namelijk dat een aangeklaagde, 
nabestaanden of derden zich in hun goede naam aangetast voelen wanneer een zaak met 
naam en toenaam openbaar gemaakt wordt op basis van een advies van de Klachten- of 
Compensatiecommissie en dit bij de rechter gaan aanvechten. 

Medewerkers en betrokkenen bij het Meldpunt zijn aan geheimhouding gebonden 
Medewerkers en betrokkenen bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK zullen nooit namen 
van klagers en aangeklaagden naar buiten brengen. Ook zal het Meldpunt nooit achteraf 
bevestigen wat door klagers, aangeklaagden of derden in de publiciteit mocht zijn gebracht. 
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