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Hulp & Recht stuurt brief aan melders seksueel misbruik 

 
Utrecht - 7 april 2010 - Alle 1300 mensen die zich sinds begin maart hebben gemeld bij 
Hulp & Recht met klachten over seksueel misbruik in de katholieke kerk, ontvangen 
voor het weekeinde een brief met adviezen over behandeling van hun zaak.  
 
In de brief wordt ondermeer de klachtenprocedure uiteengezet. Hulp & Recht biedt als 
onafhankelijke klachtinstantie binnen de kerk de mogelijkheid een formele klacht in te dienen 
tegen iemand persoonlijk of - indien hij of zij is overleden - tegen de kerkelijk 
verantwoordelijke. Een juridisch adviseur helpt desgewenst bij het opstellen van een 
klaagschrift. Men kan ook eerst een gesprek vragen met een vertrouwenspersoon, die de 
klager begeleidt tijdens de klachtbehandeling. Een commissie van onafhankelijke 
onderzoekers behandelt uiteindelijk de klacht. Deze commissie bestaat uit juristen, onder wie 
rechters, deskundigen op het gebied van onderwijs, maatschappelijke en pastorale 
hulpverlening en een priester. Indien de commissie meent dat de klacht gegrond is, kan zij 
aan de bisschop of overste adviseren om de aangeklaagde te berispen, over te plaatsen, te 
ontslaan of uit het ambt te zetten. Het advies kan ook maatregelen bevatten om seksueel 
misbruik door aangeklaagde in de toekomst te voorkomen.  
 
Contact met religieuze orde, congregatie of bisdom 
Uit veel van de 1300 reacties blijkt dat melders gehoord willen worden door de orde, 
congregatie of het bisdom waar het misbruik destijds plaatsvond om begrip en erkenning te 
krijgen voor wat gebeurd is. Daartoe zijn twee adressen beschikbaar voor contact met de 
bisdommen of met de religieuze ordes / congregaties van paters, broeders en zusters. Bij de 
ordes, congregaties en bisdommen zijn hiervoor gekwalificeerde mensen aangewezen. 
 
Onderzoek 
In de brief wordt ook gewezen op de mogelijkheid om de informatie zoals Hulp & Recht die 
heeft ontvangen, eveneens naar de heer Deetman te sturen, eventueel met aanvullingen. 
Zoals bekend bereidt oud-minister Deetman op verzoek van de bisschoppen en de oversten 
van religieuzen een onafhankelijk onderzoek voor. Hulp & Recht stuurt de informatie niet zelf 
door, omdat de meeste briefschrijvers om vertrouwelijkheid hebben gevraagd.  
 
Hulp & Recht 
De instelling Hulp & Recht werd in 1995 door de Nederlandse bisschoppen en de 
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) opgericht. Als onafhankelijke instantie biedt zij 
hulp en recht aan slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale relaties. De Nederlandse 
Kerkprovincie was de eerste kerkprovincie in de katholieke kerk die een vast meldpunt 
inrichtte voor klachten over seksueel misbruik.  
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