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Bij Hulp & Recht 100 klachten in behandeling 
 

Utrecht, 7 mei 2010 – Hulp & Recht heeft ongeveer 100 klachten van seksueel misbruik 
binnen de katholieke kerk in behandeling. Daarvan zijn er 52 formeel de 
klachtenprocedure in gegaan met het toewijzen van een juridisch adviseur. Die 
begeleidt klagers naar een zitting. De commissie die de zaken gaat behandelen en 
eventuele getuigen en aangeklaagden hoort, wordt uitgebreid. Op die manier kunnen 
sneller adviezen worden uitgebracht.  

 

Hulp&Recht hoopt dat de eerste zittingen in september kunnen plaatsvinden. Er is tijd nodig 
voor een zorgvuldige voorbereiding. Naast een klaagschrift is bijvoorbeeld ook een 
verweerschrift onderdeel van de procedure. Indien de aangeklaagde is overleden wordt de 
huidige verantwoordelijke - een bisschop of een overste van de betreffende orde of 
congregatie -, om een reactie gevraagd. De meeste klachten gaan over de periode 1950 - 
1975. Uit reacties blijkt onder meer dat de publiciteit inzake seksueel misbruik in de 
katholieke kerk mensen heeft bewogen nu te reageren. 
 
Sinds begin maart zijn bij Hulp&Recht 1500 reacties binnengekomen. Daarvan betreft het 
merendeel meldingen van seksueel geweld dat mensen zelf is overkomen, waarvan ze 
getuigen zijn geweest of dat hun verteld is door familieleden of partners.   
Hulp&Recht onderzoekt of meldingen alsnog kunnen leiden tot een klacht.  
 
Vanwege het grote aantal meldingen dat niet tot een officiële klacht leidt, wil Hulp&Recht 
nagaan wat dit betekent en of speciale activiteiten voor deze mensen zinvol kunnen zijn. 
Veel mensen die seksueel misbruik melden geven in sommige gevallen aan een 
klachtenprocedure te emotioneel te vinden. Maar zij willen hun verhaal wel verteld hebben.  
 
Alle mensen die gereageerd hebben is geadviseerd hun verhaal ook aan de heer Deetman 
te melden. Desgewenst konden en kunnen mensen met hun verhaal terecht bij bisdommen 
of ordes en congregaties van zusters, paters en broeders. Van die mogelijkheid hebben 
ongeveer 150 mensen gebruik gemaakt, bijna 90 bij het meldpunt van de 190 ordes en 
congregaties in ons land en het overige bij de 7 bisdommen. Het aantal meldingen van 
seksueel misbruik in de katholieke kerk in Nederland betreft ongeveer 80 procent religieuzen 
(paters, broeders en zusters) en 20 procent seculiere priesters en pastoraal werkers van 
bisdommen. 
 
(Voor nadere informatie zoals de brief van 7 april aan allen die gereageerd hebben, de 
procedure van klachten behandeling en jaarverslagen zie www.hulpenrecht.nl. )  
  


