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INLEIDING 

 

 

1. Keuze voor het onderwerp 

 

Deze masterproef handelt over pedofilie en zedendelicten binnen de katholieke kerk. De 

keuze voor het onderwerp kwam er vanuit twee vaststellingen. Enerzijds blijkt seksueel 

misbruik door leden van de katholieke kerk op verschillende plaatsen in de wereld voor te 

komen (cf. infra). Anderzijds stelden we vast dat het een moeilijk bespreekbaar thema is waar 

slechts over geschreven werd – zowel in wetenschappelijke literatuur als in officiële 

documenten – nadat de media grote belangstelling voor het onderwerp toonde. We kozen dit 

onderwerp reeds in september 2009, een periode waarin weinig of geen mediaberichten over 

zedendelicten binnen de katholieke kerk verschenen. Gedurende het jaar dat we aan deze 

masterproef werkten, kwam het onderwerp echter veelvuldig in de media. Op het moment dat 

we deze masterproef afronden, verschijnen in de media nog regelmatig nieuwsberichten over 

dit onderwerp. Hoogstwaarschijnlijk doen zich, net zoals momenteel het geval is, ook na het 

indienen van deze masterproef nieuwe ontwikkelingen voor. Omdat we nu eenmaal moéten 

afbakenen en vanuit praktische overwegingen opteren we ervoor om de ontwikkelingen tot en 

met 9 juli 2010 op te volgen en te verwerken. 

 

2. Situering van het onderwerp 

 

Seksueel misbruik van kinderen door leden van de katholieke kerk is een eeuwenoud 

probleem.
1
 Het komt bovendien in alle werelddelen voor. Wat betreft Amerika zijn dergelijke 

zaken bekend onder meer in de Verenigde Staten
2
, Canada

3
, Chili

4
, Argentinië

5
 en Brazilië

6
. 

                                                 
1
  P.J. ISELY, “Child Sexual Abuse and the Catholic Church: An Historical and Contemporary Review”, 

Pastoral Psychology 1997, 280-283; E. POULAKOU-REBELAKOU, “Child sexual abuse: historical cases in the 

Byzantine Empire (324-1453 A.D.)”, Child Abuse & Neglect 2000, 1085. 

2
  X., Database of Publicly Accused Priests in the United States, http://www.bishop-accountability.org/ 

priestdb/PriestDBbydiocese.html (consultatie 10 augustus 2010). 

3
  M. PAULSON, World doesn‘t share US view of scandal, http://www.boston.com/globe/spotlight/abuse/stories/ 

040802_world.htm (consultatie 15 februari 2010). 

4
  X., Vatican asked to investigate Chilean priest sex abuse accusations, http://edition.cnn.com/2010/WORLD/ 

americas/06/21/chile.priest.sex.abuse/index.html (consultatie 10 augustus 2010). 

5
  X., Priest found guilty in one of three cases:  Grassi sentenced to 15 years in prison on charges of child 

abuse, http://www.buenosairesherald.com/BreakingNews/View/3501 (consultatie 15 februari 2010). 

http://www.bishop-accountability.org/priestdb/PriestDBbydiocese.html
http://www.bishop-accountability.org/priestdb/PriestDBbydiocese.html
http://www.boston.com/globe/spotlight/abuse/stories/040802_world.htm
http://www.boston.com/globe/spotlight/abuse/stories/040802_world.htm
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/06/21/chile.priest.sex.abuse/index.html
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/06/21/chile.priest.sex.abuse/index.html
http://www.buenosairesherald.com/BreakingNews/View/3501


2 

 

In Europa zijn gevallen van zedendelicten binnen de katholieke kerk gekend in onder andere 

België
7
, Duitsland

8
, Frankrijk

9
, Ierland

10
, Italië

11
, Polen

12
 en Tsjechië

13
. Verder komt deze 

problematiek ook voor in Azië, Afrika en Oceanië.
14

 In deze masterproef wordt de aandacht 

gevestigd op zedendelicten die gepleegd werden door leden van de katholieke kerk. Toch 

willen we opmerken dat niet alleen binnen het christendom, maar ook binnen andere 

godsdiensten zedendelicten worden gepleegd. Zo zijn er gevallen gekend van seksueel 

misbruik gepleegd door Joodse rabbijnen
15

, boeddhistische monniken
16

, islamitische imams
17

 

en hindoeïstische priesters
18

. 

 

Een bijzondere omstandigheid in verband met dit onderwerp is dat er slechts in beperkte mate 

wetenschappelijk onderzoek naar werd verricht. Dit komt doordat het onderwerp nog steeds 

                                                                                                                                                         
6
  J.L. ALLEN, Sex abuse in Brazil: Abuser priest provides checklist for selecting victims, 

http://www.nationalcatholicreporter.org/update/bn112105.htm (consultatie 15 februari 2010). 

7
  DJW, “Pedofiele priester veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk”, De Standaard, 10 februari 2010, 18; 

S. SOMERS, “Pastoor aangehouden om kindermisbruik”, De Morgen, 26 november 2009, 10. 

8
  J. PEETERS, Slachtoffers misbruik, http://www.katholieknieuwsblad.nl/archief/Artikelen/2010/2/3/ 

Slachtoffers_misbruik (consultatie 15 februari 2010). 

9
  A-L. PHAM, 10 ans pour un prêtre pédophile, http://www.lexpress.fr/actualite/societe/10-ans-pour-un-pretre-

pedophile_460911.html (consultatie 15 februari 2010). 

10
 LD, “Bisschop stapt op na misbruikrapport”, De Morgen, 18 december 2009, 18; FVD, “Paus schrijft brief aan 

Ierse katholieken over seksueel misbruik”, De Standaard, 12 december 2009, 67. 

11
  X., “Priester aangehouden voor pedofilie in Italië”, De Morgen, 30 december 2009, 18. 

12
  J. LUXMOORE, Polish archbishop, officials ignored child sex abuse, says newspaper, http://www.catholic.org/ 

international/international_story.php?id=23324 (consultatie 15 februari 2010). 

13
  Z. ŠMÍDOVÁ, Catholic priest accused of sexual abuse deepens crisis in Church, http://www.radio.cz 

/en/article/10719 (consultatie 15 februari 2010). 

14
  NOVUM, Priester Australië verdacht van seksueel misbruik, http://www.dag.nl/buitenland/priester-australie-

verdacht-seksueel-misbruik-42211 (consultatie 15 februari 2010); X., Catholic priests sorry for NZ abuses, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2077422.stm (consultatie 15 februari 2010); X., HK investigates new 

child abuse claims, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1988744.stm (consultatie 15 februari 2010); X., 

Philippines Church apologises for sex abuse, http://news.bbc.co.uk/2/hi/2116154.stm (consultatie 15 februari 

2010); X., SA Catholics admit abuse, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1952894.stm (consultatie 15 februari 

2010). 

15
  E.L. MEYER, Clergy sexual misconduct: What‘s being done to rein in abuse?, http://www.jewishjournal. 

com/articles/item/clergy_sexual_misconduct_whats_being_done_to_rein_in_abus_20070112/ (consultatie 15 

februari 2010). 

16
  J. HALPIN, Buddhist monk charged with sexual abuse of minor, http://www.adn.com/crime/story/754645.html 

(consultatie 15 februari 2010); F. HARRISON, Sri Lanka 'child abuse' arrests, http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 

south_asia/3175846.stm (consultatie 15 februari 2010). 

17
  S. LATAL, Imam In Bosnia Sex Abuse Case Found Guilty,  http://www.balkaninsight.com/en/main/news/ 

16684/ (consultatie 15 februari 2010). 

18
  M. SINGH, Hindu Priest Convicted of Sexual Abuse, http://www.caribvoice.org/Features/hindupriest.html 

(consultatie 15 februari 2010). 

http://www.nationalcatholicreporter.org/update/bn112105.htm
http://www.katholieknieuwsblad.nl/archief/Artikelen/2010/2/3/Slachtoffers_misbruik
http://www.katholieknieuwsblad.nl/archief/Artikelen/2010/2/3/Slachtoffers_misbruik
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/10-ans-pour-un-pretre-pedophile_460911.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/10-ans-pour-un-pretre-pedophile_460911.html
http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=23324
http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=23324
http://www.radio.cz/en/article/10719
http://www.radio.cz/en/article/10719
http://www.dag.nl/buitenland/priester-australie-verdacht-seksueel-misbruik-42211
http://www.dag.nl/buitenland/priester-australie-verdacht-seksueel-misbruik-42211
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2077422.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1988744.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/2116154.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1952894.stm
http://www.jewishjournal.com/articles/item/clergy_sexual_misconduct_whats_being_done_to_rein_in_abus_20070112/
http://www.jewishjournal.com/articles/item/clergy_sexual_misconduct_whats_being_done_to_rein_in_abus_20070112/
http://www.adn.com/crime/story/754645.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3175846.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3175846.stm
http://www.balkaninsight.com/en/main/news/16684/
http://www.balkaninsight.com/en/main/news/16684/
http://www.caribvoice.org/Features/hindupriest.html
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gevoelig ligt en moeilijk bespreekbaar is. De meeste literatuur is bovendien afkomstig uit de 

Verenigde Staten. In deze masterproef besteden we echter aandacht aan de situatie in 

verschillende landen. Het gaat dan voornamelijk om de Verenigde Staten, Ierland, Nederland 

en België. We trachten hierbij de belangrijkste informatie te bundelen.  

 

3. Onderzoeksvragen 

 

Deze masterproef is gericht op een verkenning van het onderwerp. Meer specifiek gaat de 

aandacht naar drie grote thema‟s: 1) de prevalentie van zedendelicten binnen de katholieke 

kerk, 2) het slachtofferschap en 3) de reactie vanuit de katholieke kerk. Via een bespreking 

van al deze aspecten proberen we (in)zicht te krijgen in het probleem, de ernst en omvang 

ervan, de gevolgen voor de betrokken partijen en de wijze waarop zij met de feiten omgaan. 

Dit doen we door volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

1) Wat is de prevalentie van zedendelicten binnen de katholieke kerk? (hoofdstuk II) 

2) Wat zijn de gevolgen voor het slachtoffer van zedendelicten gepleegd door leden van 

de katholieke kerk? (hoofdstuk III) 

3) Hoe wordt vanuit de katholieke kerk zelf, zowel privaat als publiek, gereageerd op 

zedendelicten gepleegd door haar leden? (hoofdstuk IV) 

 

Deze drie centrale thema‟s brengen ook andere vragen met zich mee. Wat de prevalentie 

betreft, vragen we ons af hoe het aantal meldingen van seksueel misbruik binnen de 

katholieke kerk zich verhoudt tot meldingen van seksueel misbruik in andere systemen of 

organisaties, zoals bijvoorbeeld het gezin, scholen of jeugdverenigingen. Naast de gevolgen 

van het slachtofferschap zijn we ook geïnteresseerd in de signalen van seksueel misbruik, 

strategieën om misbruik te voorkomen, hoe te reageren wanneer iemand zijn of haar 

slachtofferschap onthult en het belang van contact met lotgenoten. Samenhangend met de 

aandacht voor de reactie vanuit de katholieke kerk stellen we ons twee vragen. Enerzijds gaan 

we na of binnen de katholieke kerk een „doofpotcultuur‟ met betrekking tot seksueel misbruik 

binnen de gemeenschap heerst of heerste. Anderzijds stellen we ons de vraag of de reactie van 

de katholieke kerk een rol speelt bij de impact van het misbruik op het slachtoffer. Elk van 

deze thema‟s komt aan bod doorheen de masterproef.  
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4. Gehanteerde bronnen en methodologie 

 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, maken we gebruik van verschillende bronnen. Het 

gaat voornamelijk om wetenschappelijke literatuur (zoals artikels van academici en 

onderzoeksrapporten) en om officiële documenten (zoals het wetboek van canoniek recht en 

brieven of richtlijnen die werden opgesteld door de katholieke kerk). Daarnaast halen we 

informatie uit mediaberichtgeving en reacties van mensen (waaronder slachtoffers) die we op 

internet vonden. Verder waren ook interviews een bron van informatie. Gezien de nodige 

informatie voor deze masterproef erg verspreid ligt en afkomstig is uit verschillende landen, 

probeerden we deze informatie te bekomen via verschillende wegen.  

 

Ten eerste zochten we boeken en tijdschriftartikels in bibliotheken en via databanken met 

wetenschappelijke literatuur. Hierbij gingen we op zoek naar bronnen in verschillende 

domeinen, zoals onder meer recht, theologie en psychologie. Bij het doornemen van deze 

bronnen hadden we aandacht voor alle namen van personen, documenten of instellingen die 

belangrijk zijn met betrekking tot dit onderwerp. Ook via bibliografieën vonden we nieuwe 

boeken, artikels en documenten. Via internet zochten we meer informatie over de personen, 

documenten en instellingen die belangrijk bleken. Op die manier kwamen we terecht op 

zowel officiële als niet-officiële websites (o.a. discussiefora en weblogs van al dan niet 

rechtstreeks betrokken mensen die hun mening over het onderwerp uiten). Hoewel 

voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van internet als bron leverden beide soorten 

websites echter nuttige informatie op. Officiële websites werden soms opgenomen als bron 

van informatie in deze masterproef terwijl niet-officiële websites soms een bron van inspiratie 

vormden en aanzetten tot verder of meer diepgaand zoeken naar informatie. Daarnaast 

volgden we ook de mediaberichtgeving die rond zedendelicten binnen de katholieke kerk 

ontstond tijdens de periode dat we aan deze masterproef werkten. Ook hierin zochten we naar 

belangrijke namen of ontwikkelingen op het gebied van het onderwerp. Gezien we hierover 

reeds enkele maanden informatie verzamelden, was de verhoogde media-aandacht vooral 

interessant met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen, eerder dan dat het nieuwe namen van 

belangrijke auteurs of experten opleverde. Net zoals bij de internetbronnen besteedden we ook 

bij de informatieverzameling via de media extra aandacht aan de herkomst van de informatie. 

Verder werd ook gelet op de reacties van mensen die de berichtgeving over het onderwerp via 

kranten, tijdschriften, televisie of radio volgden. Deze reacties vonden we onder meer via 

lezersbrieven en discussiefora. 
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Ten slotte haalden we ook informatie uit enkele interviews. Eerst probeerden we in contact te 

komen met leden van de interdiocesane commissie ter behandeling van klachten wegens 

seksueel misbruik in het kader van pastorale relaties en het bijhorende telefonische meldpunt 

(cf. infra). Hiervoor stuurden we reeds eind december 2009 brieven naar een postbusadres in 

Brussel. Deze brieven waren gericht aan GODELIEVE HALSBERGHE, de eerste voorzitster van 

de interdiocesane commissie, en twee medewerksters van het telefonische meldpunt. Onze 

brieven kwamen na een maand terug wegens onvolledig of onjuist adres. Dit was op dat 

moment echter het enige vindbare adres om de commissie te contacteren. Half maart 2010 – 

nog voor de grote media-aandacht in België – stuurden we een e-mail naar PETER 

ADRIAENSSENS, die de tweede voorzitter van de interdiocesane commissie werd nadat de 

eerste voorzitster zelf ontslag had genomen. Hierop kwam echter pas na een vierde e-mail
19

 

reactie. Intussen kwam het thema in België vaak in de media en ontving de commissie een 

veel groter aantal klachten dan ze had voorzien. In zijn reactie op onze herhaalde vraag naar 

informatie en om een gesprek zei de voorzitter geen tijd te hebben om onze vragen te 

beantwoorden. Gezien de vele meldingen van slachtoffers hadden wij hiervoor begrip. Toch 

vonden we het jammer dat we geen rechtstreeks contact konden hebben met de voorzitter 

terwijl we hem reeds gecontacteerd hebben op een moment dat de media-aandacht voor het 

onderwerp in België nog eerder beperkt was.  

 

Eind juni 2010 kregen we de kans om zowel met een slachtoffer als met priester RIK DEVILLÉ 

en LIEVE HALSBERGHE – nicht van de eerste voorzitster van de interdiocesane commissie en 

lid van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk – te spreken (cf. infra). Deze gesprekken 

leverden een interessante bijdrage aan deze masterproef. Zoals uit de mediaberichtgeving 

reeds bleek en ook in de interviews bevestigd werd, kon de werkgroep op weinig of geen 

steun rekenen van de kerkelijke overheden in België. Om deze masterproef te documenteren 

met zo veel mogelijk verschillende standpunten, namen we contact op met GEERT LESAGE – 

secretaris van de Bisschoppenconferentie – met de vraag om ons in contact te brengen met 

leden van de katholieke kerk of andere betrokkenen die onze vragen omtrent dit onderwerp 

zouden willen beantwoorden. Op zijn advies contacteerden we begin juli 2010 KARLIJN 

DEMASURE, theologe en lid van de interdiocesane commissie ten tijde van voorzitter 

ADRIAENSSENS. Ook zij had echter geen tijd om ons te woord te staan. Opnieuw stuurden we 

                                                 
19

  Het gaat om drie e-mails van ons en één e-mail van GEERT LESAGE, secretaris van de 

Bisschoppenconferentie, die zijn reactie op onze vraag naar informatie over de interdiocesane commissie ook 

naar PETER ADRIAENSSENS doorstuurde. 
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een e-mail naar de secretaris van de Bisschoppenconferentie, ditmaal met de vraag of we onze 

vragen naar hem konden doorsturen zodat hij deze zou kunnen doorgeven aan mensen die 

bereid zijn ze te beantwoorden. Hierop ontvingen we echter geen reactie meer. Begin 

augustus 2010 kregen we uiteindelijk toch nog de kans om GODELIEVE HALSBERGHE, de 

eerste voorzitster van de interdiocesane commissie, te ontmoeten. 

 

5. Beperkingen van de masterproef 

 

Deze masterproef kent uiteraard enkele beperkingen. Wat de bronnen betreft, is geweten dat 

bepaalde instanties (bv. het geheim archief van het bisdom) nuttige informatie bezitten die 

voor derden niet toegankelijk is. Zoals gezegd slaagden we erin een gesprek te hebben met 

een slachtoffer, leden van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk en met de eerste 

voorzitster van de interdiocesane commissie. We willen echter nogmaals opmerken dat het 

ons niet gelukt is met vertegenwoordigers van de katholieke kerk te spreken. De interviews 

waren een ondersteuning van en aanvulling op de reeds gevonden informatie. Zoals reeds 

aangehaald is deze masterproef gericht op een verkenning van het onderwerp. Het is dus niet 

de bedoeling in deze masterproef bepaalde groepen een stem te geven. Dit is bovendien niet 

mogelijk met dergelijk beperkt aantal interviews en kan dus niet representatief zijn voor een 

hele groep van betrokkenen. Verder gaven we de geïnterviewde personen de kans deze 

masterproef te lezen en opmerkingen, aanvullingen of correcties te formuleren voordat we de 

masterproef indienden. Aangezien we er niet in slaagden vertegenwoordigers van de 

katholieke kerk te spreken, hebben deze ook niet de kans gekregen de masterproef te lezen 

voor de indiening. 

 

Ook onrechtstreeks kent deze masterproef beperkingen. Zowel over seksueel misbruik in het 

algemeen, over het slachtofferschap als over de situatie in de verschillende landen is meer 

geschreven dan wat in deze masterproef aan bod komt. Gezien de beperkte tijd voor een 

masterproef moet het onderwerp worden afgebakend. Het is niet de bedoeling de situatie in 

meerdere landen echt volledig en diepgaand te onderzoeken. Bovendien schreven we deze 

masterproef met een beperkte kennis van theologie en canoniek recht. Toch trachtten we de 

belangrijkste elementen voor dit onderwerp zo goed mogelijk weer te geven. Via het 

vergelijken en trianguleren van verschillende bronnen probeerden we gegevens en feiten te 

controleren. In verband met de verjaringstermijnen volgens het canoniek recht namen we 
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contact op met bisschoppelijk-vicaris JORIS DE JONGHE, in het bisdom Gent verantwoordelijk 

voor juridische zaken. 

 

6. Inhoud van de masterproef 

 

Deze masterproef bestaat uit vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een verkennend 

hoofdstuk waarin we begrippen afbakenen en achtergrondinformatie geven over aspecten van 

de katholieke kerk en over seksueel misbruik. Het gaat hierbij om een korte duiding van de 

hiërarchie binnen de katholieke kerk en de rol van het celibaat in de discussie omtrent 

seksueel misbruik binnen de katholieke gemeenschap. We bespreken de rol van het celibaat 

vanuit twee vaststellingen. Enerzijds is het een belangrijk onderwerp in de katholieke kerk en 

in het canoniek recht. Anderzijds komt het vaak aan bod in discussies rond de oorzaken van 

seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk. In dit hoofdstuk gaan we echter niet 

dieper in op mogelijke oorzaken van zedendelicten binnen de katholieke kerk omdat hier nog 

maar weinig over geschreven is. Verder schetsen we ook de historische context van de 

aandacht voor seksueel misbruik algemeen, het verschil tussen intrafamiliaal en extrafamiliaal 

misbruik en de dynamieken tussen daders en slachtoffers.  

 

In een tweede hoofdstuk komen cijfers omtrent seksueel misbruik door leden van de 

katholieke kerk in verschillende landen aan bod.  

 

Hoofdstuk drie gaat dieper in op de gevolgen van het slachtofferschap. Verder besteden we 

aandacht aan de indicatoren, preventie en onthullingen van seksueel misbruik. Deze aspecten 

zijn grotendeels hetzelfde voor slachtoffers van seksueel misbruik in het algemeen en voor 

slachtoffers van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk. Via citaten van 

slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk spitsen we de algemene uitleg 

meer toe op het onderwerp van deze masterproef.  

 

Het vierde hoofdstuk beschrijft zowel de private als publieke reactie vanuit de katholieke kerk 

op seksueel misbruik binnen haar gemeenschap. De private reactie betreft hoofdzakelijk de 

afhandeling via het canoniek recht en volgens procedures die werden opgesteld in het 

Vaticaan. De publieke reactie betreft reacties die voor iedereen zichtbaar zijn, zowel leden 

van de katholieke kerk, gelovigen als derden. Ook met betrekking tot deze publieke reactie 

vergelijken we de situatie in verschillende landen.  
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Het laatste hoofdstuk bevat conclusies, aanbevelingen voor verder onderzoek en een korte 

slotbeschouwing. In de conclusies beantwoorden we de centrale onderzoeksvragen en de 

bijkomende vragen. Op basis van deze bevindingen en op basis van onze bedenkingen tijdens 

het schrijven van deze masterproef doen we aanbevelingen voor verder onderzoek. In de 

slotbeschouwing blikken we terug op onze verwachtingen over het verloop van deze 

masterproef bij de keuze van het onderwerp. 
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HOOFDSTUK I  

 

BEGRIPPENKADER 

 

 

Deze masterproef heeft betrekking op pedofilie en zedendelicten gepleegd door leden van de 

katholieke kerk. We definiëren eerst een aantal centrale begrippen. Deze invulling hanteren 

we doorheen de hele masterproef. Vervolgens gaan we dieper in op de hiërarchische structuur 

binnen de katholieke kerk en de rol van het celibaat bij seksueel misbruik door leden van de 

katholieke kerk. Deze zaken zijn volgens ons nodig voor een goed begrip van het onderwerp. 

Ten slotte lichten we ook met betrekking tot seksueel misbruik algemeen een aantal zaken 

verder toe, zoals de historische context voor het ontstaan van aandacht voor het probleem, het 

verschil tussen intrafamiliaal en extrafamiliaal seksueel misbruik en de dynamieken tussen 

daders en slachtoffers. Hierbij leggen we reeds een link met zedendelicten binnen de 

katholieke kerk. 

 

1. Begripsomschrijvingen  

 

1.1 Pedofilie 

 

Het van Dale online woordenboek omschrijft pedofilie als ―de seksuele liefde van een 

volwassene voor kinderen‖. Dit is dan ook een omschrijving die nauw aansluit bij de 

invulling die het woord krijgt in het dagelijkse leven. Meer wetenschappelijke bronnen 

benadrukken echter het belang van een sluitende omschrijving en maken een onderscheid 

tussen „pedofilie‟ en „pedoseksualiteit‟. Pedofilie slaat eerder op de gevoelsmatige kant, 

waarbij een volwassene een seksueel getinte interesse in kinderen heeft, maar uit is op het 

creëren van een vriendschapsband met een minderjarige. Pedoseksualiteit verwijst naar 

seksuele handelingen tussen een volwassene en een minderjarige.
20

 Gezien de 

begripsverwarring en connotatie die rond het woord hangen, wordt de term „pedofilie‟ verder 

in deze masterproef niet gehanteerd. Toch geeft dit begrip in de titel aan dat de masterproef 

                                                 
20

  J. HUMBLET, De oorverdovende stilte. Omtrent pedofilie: het debat voorbij, Antwerpen, Garant, 2007, 51; G. 

VERMEULEN, P. PONSAERS en A. VERLINDEN, Het profiel van de pedoseksueel. Een sociologische 

benadering, Antwerpen, Maklu, 2003, 20-21. 
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handelt over seksueel misbruik van kinderen. Voor de omschrijving van het begrip “kind” 

wordt op de juridische invulling van de term “minderjarige” gesteund. Dit betreft dus elke 

persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt.
21

 

 

1.2 Zedendelicten 

 

De term „zedendelicten‟ gebruiken we hier als verzamelnaam voor de gedragingen die 

strafbaar gesteld zijn in boek II, titel VII, hoofdstukken V tot en met VII van het 

Strafwetboek. Deze hoofdstukken omvatten de strafbaarstellingen van aanranding van de 

eerbaarheid en verkrachting (hoofdstuk V), bederf van de jeugd en prostitutie (hoofdstuk VI) 

en openbare schennis van de goede zeden (hoofdstuk VII).  

 

Art. 372 Sw. stelt ―aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op 

de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke 

geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar” strafbaar. Art. 373 Sw. doet hetzelfde voor 

aanranding van de eerbaarheid, gepleegd met geweld of bedreiging en voorziet verschillende 

straffen naargelang de leeftijd van de persoon op wie de aanranding met geweld of bedreiging 

wordt gepleegd. Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is aanranding van de eerbaarheid zonder 

geweld of bedreiging te plegen op een persoon die ouder is dan zestien jaar. Alleen wanneer 

gebruik gemaakt wordt van geweld of bedreiging kan er sprake zijn van aanranding van de 

eerbaarheid op een persoon die ouder is dan zestien jaar.  

 

Wel wordt in art. 375 1
e
 lid Sw. verkrachting omschreven als ―elke daad van seksuele 

penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in 

toestemt‖. Art. 375 2
e
 lid Sw. stelt dat er geen sprake kan zijn van toestemming ―wanneer de 

daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een 

onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer‖. Ook bij 

verkrachting voorziet de wet verschillende straffen naargelang de leeftijd van de persoon op 

wie dit misdrijf wordt gepleegd. Volgens art. 375 6
e
 lid wordt elke daad van seksuele 

penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op de persoon van een kind dat 

de volle leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt, steeds beschouwd als verkrachting 

met behulp van geweld. Dit wil met andere woorden zeggen dat een kind jonger dan veertien 

                                                 
21

  Art. 100ter Sw. 
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jaar nooit een voor de wet geldige toestemming kan geven voor eender welke daad van 

seksuele penetratie. 

 

Daarnaast stelt art. 379 Sw. ―hij die een aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, ten einde 

eens anders driften te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige 

van het mannelijke of vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt of vergemakkelijkt‖ strafbaar. 

Afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer heeft de wetgever verschillende strafmaten 

voorzien, waarbij de straf zwaarder wordt naargelang het slachtoffer jonger is. Verder stelt 

art. 380 1
e
 1° lid Sw. het aanzetten van een meerderjarige tot het plegen van ontucht of 

prostitutie strafbaar, zelfs indien deze persoon toestemming geeft. Ook het vergemakkelijken 

van ontucht of prostitutie (door bijvoorbeeld de locatie te voorzien) wordt in hetzelfde artikel 

strafbaar gesteld. Art. 380 §4 voorziet zwaardere straffen wanneer het de ontucht of prostitutie 

van minderjarigen betreft. 

 

Verder beschouwt art. 383 Sw. het tentoonstellen, verkopen of verspreiden van ―liederen, 

vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, afbeeldingen of prenten, die strijdig 

zijn met de goede zeden‖  als de openbare schennis van de goede zeden. Net zoals bij andere 

misdrijven het geval is, wordt ―hij die zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere 

beelddragers die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen 

waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, 

verspreidt, uitzendt of overhandigt, ze met het oog op de handel of de verspreiding 

vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, aan een vervoer- of een 

distributieagent overhandigt‖ strenger gestraft volgens art. 383bis §1 Sw. Daaruit blijkt dat 

deze handelingen ook worden bestraft wanneer het gaat om materiaal waarop een 

minderjarige wordt voorgesteld zonder dat een persoon te zien is. Art. 383bis §2 Sw. stelt ook 

het bezit van dergelijk materiaal strafbaar. Volgens art. 378 Sw. wordt ook ―hij die aan 

minderjarigen oneerbare prenten, afbeeldingen of voorwerpen die hun verbeelding kunnen 

prikkelen, verkoopt of uitdeelt, of dergelijke prenten, afbeeldingen of voorwerpen op of aan de 

openbare weg tentoonstelt‖ gestraft. 

  

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat in de (voornamelijk Amerikaanse) literatuur meestal 

de term “sexual abuse” wordt gebruikt. Een omschrijving van welke misdrijven onder deze 

noemer vallen, wordt echter niet gegeven. De termen „zedendelicten‟ en „seksueel misbruik‟ 

worden in deze masterproef als synoniemen gehanteerd. Aangezien het in andere onderzoeken 
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en artikels vaak onduidelijk is welke gedragingen worden verstaan onder „seksueel misbruik‟ 

kiezen we bewust voor de meest ruime invulling van het begrip in deze masterproef. Vandaar 

dat de term „zedendelicten‟ alle misdrijven van boek II, titel VII, hoofdstukken V tot en met 

VII van het Strafwetboek omvat. Hoewel zedendelicten zowel op meerderjarige als op 

minderjarige personen kunnen gepleegd worden, verwijst de term seksueel misbruik in het 

verdere verloop van de masterproef voornamelijk naar zedendelicten gepleegd op 

minderjarige personen. 

 

1.3 Leden van de katholieke kerk 

 

Vooraleer te kunnen spreken over “leden van de katholieke kerk” is verduidelijking nodig 

omtrent de term “katholieke kerk”. Binnen het christendom zijn doorheen de geschiedenis 

verschillende strekkingen ontstaan. Deze vertakkingen worden schematisch weergegeven in 

figuur 1. Aan het begin van het christendom werden gemeenschappen die zich aan de 

christelijke leer hielden orthodox (d.w.z. “met de juiste leer”) genoemd. Binnen de 

orthodoxen groeide er een oosterse en een westerse traditie die elk eigen klemtonen legden. In 

de elfde eeuw kwam er een breuk tussen beide tradities. Terwijl de oosterse traditie gekend 

werd als de oosters-orthodoxe kerk, werd de westerse traditie rooms-katholiek genoemd 

omdat zij het hoofd van de traditie in Rome vestigde. In de zestiende eeuw kende de rooms-

katholieke kerk nog een interne breuklijn en scheurden de protestanten en de anglicanen zich 

af van de oorspronkelijke traditie.
22

 Binnen het christendom kent de traditionele rooms-

katholieke kerk nog steeds de meeste aanhangers.
23

 De meer algemene term “katholieke kerk” 

zal in deze masterproef dan ook verwijzen naar de instelling die deze traditie voorstaat.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

  INTERDISCIPLINAIR CENTRUM RELIGIESTUDIE & INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE DIALOOG, Verschillende 

strekkingen binnen het christendom, http://theo.kuleuven.be/page/icrid_religies_christendom/ (consultatie 5 

maart 2010). 

23
  INTERDISCIPLINAIR CENTRUM RELIGIESTUDIE & INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE DIALOOG, Het katholicisme 

in België, http://theo.kuleuven.be/page/katholicisme/ (consultatie 5 maart 2010); X., Factfile: Roman 

Catholics around the world, http://news.bbc.co.uk/2/hi/4243727.stm (consultatie 5 maart 2010). 

http://theo.kuleuven.be/page/icrid_religies_christendom/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/4243727.stm
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Figuur 1:  Strekkingen binnen het christendom 

 
 

Bron:  Eigen figuur, gebaseerd op INTERDISCIPLINAIR CENTRUM RELIGIESTUDIE & 

INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE DIALOOG, Verschillende strekkingen binnen het christendom, 

http://theo.kuleuven.be/page/icrid_religies_christendom/ (consultatie 5 maart 2010). 

 

Net zoals bij de omschrijving van het begrip „zedendelicten‟ kiezen we voor de meest ruime 

invulling van „leden van de katholieke kerk‟. We verstaan hieronder dan ook eenieder die de 

katholieke kerk vertegenwoordigt. Deze vertegenwoordigers kunnen verschillende functies 

bekleden binnen de katholieke hiërarchie, van broeder of zuster tot paus.  

 

2. De katholieke kerk 

 

2.1 Hiërarchische structuur 

 

Voor een beter begrip van deze masterproef is een korte schets van de structuur van de 

katholieke kerk aangewezen. Boek II, deel II van het Wetboek van Canoniek Recht bevat de 

hiërarchische inrichting van de kerk. De hierna volgende beschrijving is in geen geval een 

volledige weergave van de hiërarchische structuur, aangezien deze beschrijving beperkt blijft 

tot de uitleg die noodzakelijk is om deze masterproef te begrijpen. Wel worden in beperkte 

mate de gezagsverhoudingen weergegeven. 

 

Canones 330-341 van het Wetboek van Canoniek Recht bepalen dat de Paus en het 

Bisschoppencollege over het hoogste gezag van de kerk beschikken. De Paus staat aan het 

hoofd van het Bisschoppencollege en bezit de hoogste macht binnen de katholieke kerk. 

Can.333, §3 stelt dat er geen beroep of verhaal mogelijk is tegen een uitspraak of een decreet 

van de Paus. Naast het Bisschoppencollege is er ook een Kardinalencollege, een bijzonder 

Christendom 

Oosters-orthodoxe kerk 

Rooms-katholieke kerk 

Traditionele rooms-

katholieke kerk 

Protestanten 

Anglicanen 

http://theo.kuleuven.be/page/icrid_religies_christendom/
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college dat bevoegd is voor het verkiezen van een nieuwe Paus.
24

 Krachtens can. 351 §1 is de 

in dienst zijnde Paus vrij kardinalen te kiezen. Hij kan echter slechts kiezen uit mannen die 

―ten minste de priesterwijding ontvangen hebben en uitmunten in de leer, de zeden, in 

vroomheid en in wijs oordeel bij het behandelen van zaken‖. Verder moeten de mannen die 

nog geen bisschop zijn, een bisschopswijding ontvangen. Hieruit kan worden afgeleid dat een 

kardinaal in de hiërarchische indeling hoger geplaatst is dan een bisschop. 

 

Can. 376 maakt een onderscheid tussen diocesane bisschoppen en titulaire bisschoppen. In 

tegenstelling tot titulaire bisschoppen, staan diocesane bisschoppen aan het hoofd van een 

bisdom. Hierbij hebben zij het gezag over pastoors, die op hun beurt aan het hoofd van een 

parochie staan. Een parochie wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als ―een 

bepaalde gemeenschap van christengelovigen (…)‖.
25

 Een quasi-parochie, met aan het hoofd 

een priester, kan worden gelijkgesteld met een parochie en is ―een bepaalde gemeenschap 

van christengelovigen (…) welke wegens bijzondere omstandigheden nog niet tot een 

parochie opgericht is‖.
26

 Verder onderscheidt het Wetboek van Canoniek Recht “instituten 

van gewijd leven” en “sociëteiten van apostolisch leven”. In instituten van gewijd leven 

verblijven christengelovigen die een gelofte aflegden of gewijd werden. Ze verbinden zich 

ertoe te leven volgens de eigen wetten van de instituten.
27

 In sociëteiten van apostolisch leven 

verblijven gelovigen die geen gelofte hebben afgelegd.
28

 

 

2.2 Het celibaat 

 

Seksueel misbruik van kinderen wordt in het strafwetboek opgenomen onder de titel 

misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid (cf. supra). 

Ook het wetboek van canoniek recht stelt dit strafbaar. Het wordt echter onder de misdrijven 

tegen het celibaat opgenomen.
29

 Ook in de meer theologisch geïnspireerde literatuur omtrent 

zedendelicten binnen de katholieke kerk wordt de link met het celibaat gelegd.
30

 Hoewel het 

                                                 
24

  Can. 349 Wetboek van Canoniek Recht 

25
  Can. 515 §1 Wetboek van Canoniek Recht 

26
  Can. 516 §1 Wetboek van Canoniek Recht 

27
  Can. 573 §2 Wetboek van Canoniek Recht 

28
  Can. 731 §1 Wetboek van Canoniek Recht 

29
  Can. 1395 §2 Wetboek van Canoniek Recht 

30
  W.F. KRAFT, Sexual Dimensions of the Celibate Life, Dublin, Gill and Macmillan, 1979, 168-172.  
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celibaat in een criminologische benadering van dit onderwerp minder belangrijk is, lijkt een 

korte duiding van dit begrip nuttig gezien het belang ervan voor christenen en het canoniek 

recht. De christelijke waarden en strafbaarstellingen in het canoniek recht beïnvloeden 

immers de wijze waarop de katholieke kerk omgaat met dergelijke misdrijven. De term 

“celibaat” is afkomstig van het Latijnse woord “caelebs”, wat oorspronkelijk verwijst naar de 

ongehuwde staat van een persoon die kiest voor een celibatair leven. De invulling die 

christenen hieraan geven gaat echter verder dan het louter ongehuwd blijven. Het houdt in dat 

personen die celibatair leven geen seksuele relaties aangaan.
31

 Net tegen deze katholieke 

waarde wordt „gezondigd‟ bij seksueel misbruik.  

 

Bovendien staat het celibaat regelmatig ter discussie wanneer het gaat om zedendelicten 

binnen de katholieke kerk. Aan de ene kant zijn er mensen die verwachten dat er minder 

gevallen van seksueel misbruik binnen de kerk voorkomen wanneer celibatair leven niet meer 

verplicht is voor leden van de katholieke kerk. Aan de andere kant staan mensen die het hier 

niet mee eens zijn. HANS KÜNG, een professor theologie op emeritaat, behoort tot de eerste 

groep. Hij stelt dat seksueel misbruik, in vergelijking met gezinnen en andere instellingen, 

bijzonder vaak voorkomt binnen de katholieke kerk en beschouwt het verplichte celibaat als 

de belangrijkste oorzaak hiervoor.
32

 Ook een lid van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk 

(cf. infra) beschouwt het verplichte celibaat als een factor die een belangrijke rol speelt bij 

zedendelicten binnen de katholieke kerk. Hij maakt een onderscheid tussen „kernpedofielen‟ 

en „noodpedofielen‟. Onder „kernpedofielen‟ verstaat hij mensen die zich uitsluitend tot 

kinderen aangetrokken voelen. Met de term „noodpedofielen‟ doelt hij op mensen die 

kinderen gaan misbruiken doordat ze zich in specifieke omstandigheden bevinden waarin een 

normale seksualiteit beleven niet mogelijk is. De verplichting celibatair te leven is volgens 

hem een voorbeeld van een specifieke context waarin geen normale seksualiteit kan worden 

beleefd. Hoewel binnen de groep van mensen die worden verondersteld celibatair te leven 

slechts een deel overgaat tot het plegen van seksueel misbruik, ziet de geïnterviewde het 

celibaat als een beïnvloedende factor. Zonder het verplichte celibaat zouden deze personen 

volgens hem een normale seksualiteit kunnen beleven en geen misbruik plegen. Door het 

celibaat af te schaffen, zouden er veel minder „noodpedofielen‟ zijn. Dit zou volgens de 

                                                 
31

  J. BOURS, In het kort: celibaat. Voor geïnteresseerden en betrokkenen, Brussel, Nationaal Centrum voor 

Roepingen, 1996, 4-5. 

32
  BBU, “Seksueel misbruik in de kerk moet stoppen”, De Standaard, 10 maart 2010, 60; R. GLEDHILL Father 

Hans Kung blames Catholic views on sex for clerical child abuse, http://www.timesonline.co.uk/tol/ 

comment/faith/article7054181.ece (consultatie 1 mei 2010). 

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article7054181.ece
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article7054181.ece
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geïnterviewde echter geen invloed hebben op de „kernpedofielen‟ die zich bevinden in de 

gehele samenleving en dus ook binnen de kerk.
33

 Toch stelden wetenschappers nog geen 

causaal verband vast tussen het celibaat en seksueel misbruik door leden van de katholieke 

kerk.
34

 Daarnaast zijn anderen van mening dat seksueel misbruik niet vaker voorkomt binnen 

de katholieke kerk dan binnen andere systemen of instellingen.
35

  

 

3. Seksueel misbruik 

 

 3.1 Historische context 

 

Hoewel de mediaberichtgeving pieken kent, is seksueel misbruik van kinderen een probleem 

dat reeds lang bestaat. Uit historische bronnen blijkt dat het zowel meer algemeen als 

specifiek binnen de katholieke kerk reeds in de oudheid en middeleeuwen voorkwam.
36

 De 

wetenschappelijke aandacht voor deze problematiek is doorheen de jaren stilaan gegroeid. 

Ook de maatschappelijke belangstelling voor dit probleem had tijd nodig. Er zijn 

gelijklopende ontwikkelingen merkbaar in de bewustwording omtrent de problematiek van 

seksueel misbruik van kinderen in het algemeen en meer specifiek binnen de katholieke kerk. 

Om het overzicht te behouden wordt eerst de algemene historische context geschetst en 

nadien specifiek voor zedendelicten binnen de katholieke kerk. 

 

  3.1.1 Seksueel misbruik algemeen 

 

Eind negentiende eeuw stelde FREUD vast dat verscheidene van zijn patiënten als kind 

seksueel misbruikt werden. Ondanks deze vaststelling werd seksueel misbruik van kinderen 

lange tijd beschouwd als een verzinsel van het kind. Dit duurde voort gedurende de eerste 

helft van de twintigste eeuw.
37

 In de jaren ‟50 en ‟60 werden een aantal onderzoeken gedaan 

naar misbruik van kinderen. Terwijl KEMPE vooral aandacht had voor fysiek misbruik van 

                                                 
33

  Deze informatie is afkomstig van een interview met leden van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk.  

34
  STS, “Knellende boorden”, De Standaard, 15 april 2010, 28; X., “Bert Claerhout pleit voor openheid en 

doortastend optreden tegen seksueel misbruik in de kerk”, De Morgen, 23 maart 2010, 20. 

35
  PL, “Tijd van stilzwijgen en doofpotten is voorbij”, De Standaard, 24 april 2010, 8; X., “Bert Claerhout pleit 

voor openheid en doortastend optreden tegen seksueel misbruik in de kerk”, De Morgen, 23 maart 2010, 20 

36
  P.J. ISELY, l.c., 280-283; E. POULAKOU-REBELAKOU, l.c., 1085. 

37
  D.M. FERGUSSON en P.E. MULLEN, Childhood Sexual Abuse. An Evidence Base Perspective, Thousand Oaks, 

Sage Publications, 1999, 2. 
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kinderen, richtten KINSEY et al. zich vooral op seksueel misbruik.
38

 In de jaren ‟70 en ‟80 

ontstond stilaan meer aandacht voor dit probleem. Zo werd in de Verenigde Staten onder meer 

het “National Center on Child Abuse and Neglect” opgericht. Deze instelling verrichtte als 

eerste onderzoek naar de incidentie van seksueel misbruik van kinderen. Begin jaren ‟80 

kwamen er meer onderzoeken rond dit onderwerp. Een verhoogd sociaal bewustzijn en de 

opkomst van de feministische beweging hebben hiertoe bijgedragen.
39

 Bovendien schreven 

steeds meer volwassen vrouwen over hun eigen ervaringen als slachtoffer van seksueel 

misbruik in de kindertijd. Hierdoor werd duidelijk welke impact dergelijk misbruik had op het 

latere leven van de vrouwen. Dit stimuleerde dan ook wetenschappelijk onderzoek omtrent de 

gevolgen van het misbruik.
40

 Naar het einde van de jaren ‟80 toe  waren er verschillende 

onderzoeken rond dit onderwerp gevoerd. Ondanks de verschillende resultaten met betrekking 

tot de prevalentie, werd duidelijk dat seksueel misbruik van kinderen, zowel jongens als 

meisjes, een ernstig probleem was. Ook in de media kwam dit onderwerp aan bod. Dit maakte 

dat de problematiek van kindermisbruik onder de aandacht van zowel bevolking, 

beleidsmakers, wetenschappers als professionelen kwam. Deze laatste groep richtte zich 

vooral op de behandeling van slachtoffers en op preventie. In de jaren ‟90 kwamen een aantal 

controversiële thema‟s aan bod.
41

 Zo werden onder meer vragen gesteld bij de neutraliteit van 

de hulpverlening aan slachtoffers en de link met valse beschuldigingen. Deze aandacht 

ontstond door verhalen van vrouwen die beweerden seksueel misbruikt te zijn door 

onbestaande wezens. De verhalen zorgden voor kritiek op de technieken van de 

hulpverlening, zoals bijvoorbeeld hypnose. De gebruikte technieken zouden bij slachtoffers 

geleid hebben tot het opmaken van nieuwe verhalen in plaats van het ophalen van oude 

herinneringen. Onderzoeken met betrekking tot het geheugen onderbouwden deze bewering. 

Door deze kritische kijk werden ook vragen gesteld bij de geloofwaardigheid van de 

beschuldigingen.
42

 

 

 

 

                                                 
38

  R.M. BOLEN, Child sexual abuse. Its scope and our problem, New York, Kluwer Academic/Plenum 

Publishers, 2001, 21; D.M. FERGUSSON en P.E. MULLEN, o.c., 2. 

39
  R.M. BOLEN, o.c., 21-22; B. SATTER, “The Sexual Abuse Paradigm in Historical Perspective: Passivity and 

Emotion in Mid-Twentieth Century”, Journal of the History of Sexuality 2003, 426. 

40
  D.M. FERGUSSON en P.E. MULLEN, o.c., 3. 

41
  R.M. BOLEN, o.c., 22-23; D.M. FERGUSSON en P.E. MULLEN, o.c., 4. 

42
  B. SATTER, l.c., 425. 
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  3.1.2 Seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk 

 

Enigszins parallel met de verhoogde aandacht voor de problematiek van seksueel misbruik 

van kinderen kwam er in de Verenigde Staten vanaf de jaren ‟80 en ‟90 ook meer aandacht 

voor seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Deze aandacht kwam van onder meer 

(canoniek) juristen, sociologen, televisiezenders en (religieuze) tijdschriften. Ook rond deze 

specifieke vorm van seksueel misbruik vertelden slachtoffers hun verhaal. Hiermee 

samenhangend werden in de V.S. twee groepen voor slachtoffers opgericht: een “Victims of 

Clergy Abuse Linkup” en een “Survivors Network for those Abused by Priests” (SNAP).
43

  

In 2002 ontstond er in de V.S. een golf van media-aandacht voor zedendelicten binnen de 

katholieke kerk naar aanleiding van de vele misbruiken die aan het licht kwamen.
44

 Op 

initiatief van de United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) werd een “Charter 

for the Protection of Children and Young People” opgesteld. Deze werd verder uitgewerkt in 

de “Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual 

Abuse of Minors by Priests or Deacons”. Het gaat om een soort handleidingen om met 

meldingen omtrent zedendelicten gepleegd door leden van de katholieke kerk om te gaan.
45

 

Verder voerde het John Jay College of Criminal Justice van de City University of New York 

een onderzoek naar de aard en de omvang van zedendelicten binnen de katholieke kerk. De 

opdracht hiertoe werd gegeven door het National Review Board dat werd opgericht naar 

aanleiding van de “Charter for the Protection of Children and Young People‖.
46

  

 

Niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in onder meer België, Nederland en Duitsland 

wordt vanuit de katholieke kerk initiatief genomen. In België werd in 1997 – ten tijde van de 

zaak Dutroux – een telefonisch meldpunt opgericht waar slachtoffers seksueel misbruik door 

leden van de katholieke kerk kunnen melden. In 2000 werd een “interdiocesane commissie 

                                                 
43

  J. BERRY, Lead us not into temptation: Catholic priests and the sexual abuse of children, onuitgegeven, 

2000, xi; P.J. ISELY, l.c., 280-283; T.G., PLANTE, Sin against the Innocents. Sexual Abuse by Priests and the 

Role of the Catholic Church, Westport, Praeger Publishers, 2004, 97. 

44
  P.R. DOKECKI, The Clergy Sexual Abuse Crisis. Reform and renewal in the catholic community, Washington 

D.C., Georgetown University Press, 2004, 1-3. 

45
  USCCB, Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of 

Minors by Priests or Deacons, http://www.usccb.org/ocyp/norms.shtml (consultatie 4 maart 2010); USCCB, 

Charter for the Protection of Children and Young People, http://www.usccb.org/ocyp/charter.shtml 

(consultatie 4 maart 2010). 

46
  JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE, The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors 

by Catholic Priests and Deacons in the United States, Washington D.C., United States Conference of 

Catholic Bishops (USCCB), s.d., 5. 
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voor behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties” opgericht.
47

 

Uit een interview met leden van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk (cf. infra) blijkt dat 

de leden van deze werkgroep reeds voordien al aan de bisschoppen hadden voorgesteld 

dergelijk meldpunt op te richten. In Nederland en Duitsland werden dergelijke initiatieven 

opgezet in respectievelijk 1995 en 2002.
48

 

 

In hoofdstuk IV wordt dieper ingegaan op de instanties die in dit kader werden opgericht en 

de richtlijnen die werden opgesteld. 

 

3.2 Intrafamiliaal en extrafamiliaal seksueel misbruik 

 

Wanneer seksueel misbruik wordt gepleegd door familieleden van het slachtoffer, is er sprake 

van intrafamiliaal seksueel misbruik. Meestal wordt gedacht aan de vader die zijn kind 

seksueel misbruikt, maar ook grootvaders, broers, ooms en neven kunnen een familielid 

seksueel misbruiken. Ook vrouwen kunnen dader zijn van seksueel misbruik, maar dit komt 

het minst vaak voor. In het kader van zedendelicten binnen de katholieke kerk is echter vooral 

extrafamiliaal seksueel misbruik belangrijk. Hierbij wordt het misbruik gepleegd door een 

persoon die niet tot de familie van het slachtoffer behoort. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

vreemden, kennissen, vrienden, partners of personen met een bepaalde autoriteit zoals 

bijvoorbeeld leerkrachten of opvoeders.
49

 Ook leden van de katholieke kerk zijn een 

voorbeeld van personen die een zekere autoriteit hebben ten aanzien van anderen. In een 

geloofsgemeenschap nemen zij namelijk een bijzondere positie in. In vergelijking met 

intrafamiliaal seksueel misbruik, blijkt extrafamiliaal seksueel misbruik meestal gekenmerkt 

te worden door onder andere minder jonge slachtoffers, minder voorgaande slachtoffers, meer 

                                                 
47

  KERKNET, Contactpunt voor seksuele misbruiken binnen het kader van pastorale relaties, 

http://www.kerknet.be/kerkinvlaanderen/content.php?ID=515 (consultatie 5 maart 2010); D. MINTEN, 

“INTERVIEW. Karlijn Demasure schrijft doctoraat over 'kerk en pedofilie'”, De Standaard, 13 februari 

2001, 2. 
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  X., Bericht bij de Leitlinien over seksueel misbruik van Kardinaal Lehman, http://www.rorate.com/kerkrecht/ 

kr_show.php?id=189 (consultatie 5 maart 2010); X., Procedure bij klachten van seksueel misbruik, 
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Deutschen Bischofskonferenz, http://www.rorate.com/kerkrecht/kr_show.php?id=188 (consultatie 5 maart 

2010). 

49
  R.M. BOLEN, o.c., 91-113; D.M. FERGUSSON en P.E. MULLEN, o.c., 45; S. DIJKSTRA, Bij stukjes en beetjes. 

Mannen die als kind seksueel misbruikt zijn, Groningen, Stichting Drukkerij C. Regenboog, 1996, 14. 
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fysiek en minder emotioneel misbruik.
50

 Verder blijken daders van intrafamiliaal seksueel 

misbruik meer vrouwelijke slachtoffers te hebben dan daders van extrafamiliaal seksueel 

misbruik.
51

 

 

 3.3 Dynamieken tussen daders en slachtoffers 

 

  3.3.1 Daders 

 

Daders van seksueel misbruik van minderjarigen blijken een erg heterogene groep te vormen. 

Uit onderzoek blijkt dat de leeftijd van de daders erg varieert van jonger dan het slachtoffer 

tot ouder dan 60 jaar. Hoewel de meeste daders mannen zijn, blijkt dat seksueel misbruik van 

kinderen door vrouwen ook voor te komen. FERGUSSON en MULLEN brachten verscheidene 

onderzoeken samen en kwamen tot de bevinding dat jongens vaker dan meisjes misbruikt 

werden door een vrouw. In bijna 98% van de gevallen werden meisjes seksueel misbruikt 

door een man. Bij jongens lag het cijfer beduidend lager met bijna 79% mannelijke daders.
52

 

Daarnaast wijzen sommige auteurs er op dat het percentage vrouwelijke daders in 

werkelijkheid mogelijk hoger ligt omdat er waarschijnlijk een onderrapportering is van 

seksueel misbruik door vrouwen.
53

 Verder stelden verschillende onderzoekers vast dat een 

belangrijk deel van de daders als kind zelf seksueel misbruikt werd.
54

 Dit is vooral zo bij 

daders van seksueel misbruik van kinderen en geldt in mindere mate voor daders van seksueel 

misbruik van volwassenen.
55

 HOWITT neemt hierover echter een minder uitgesproken 

standpunt in en stelt dat het mogelijk is dat sommige personen eigen slachtofferervaringen op 

jonge leeftijd gebruiken om hun daden te rechtvaardigen. Verder spreekt hij van een “re-

                                                 
50

  T. MAGALHÃES et al., “Sexual abuse of children. A comparative study of intra and extra-familial cases”, 

Journal of Forensic and Legal Medicine 2009, 457. 

51
  D. HOWITT, Paedophiles and Sexual Offences Against Children, Chichester, John Wiley & Sons, 1995, 24. 

52
  D.M. FERGUSSON en P.E. MULLEN, o.c., 44-45. 

53
  S.T. HOLMES en R.M. HOLMES, Sex Crimes. Patterns and Behavior (3rd edition), Thousand Oaks, Sage 

Publications, 2009, 112; M.P. MENDEL, The Male Survivor. The Impact of Sexual Abuse, Thousand Oaks, 

Sage Publications, 1995, 21-22; D. HOWITT, o.c., 49. 

54
  R.M. BOLEN, o.c., 179; P.J. ISELY, l.c., 294; A.F. JESPERSEN, M.L. LALUMIÈRE en M.C. SETO, “Sexual abuse 

history among adult sex offenders and non-sex offenders: A meta-analysis”, Child Abuse & Neglect 2009, 
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Cavendish, 2010, 21. 
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enactment theory” die inhoudt dat het misbruik door daders soms erg lijkt op het misbruik dat 

zij vroeger zelf hebben meegemaakt.
56

 

 

  3.3.2 Slachtoffers 

 

De meeste slachtoffers van seksueel misbruik algemeen zijn meisjes. Toch dient ook 

voldoende aandacht besteed te worden aan het slachtofferschap van jongens.
57

 Zeker in het 

kader van zedendelicten binnen de katholieke kerk is dit belangrijk. In die specifieke context 

blijken de meeste slachtoffers jongens te zijn.
58

 Hoe het komt dat de meerderheid van de 

slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk mannen zijn, is niet duidelijk. 

Volgens een kardinaal van het Vaticaan zou er een verband zijn tussen homoseksualiteit en 

misbruik binnen de katholieke kerk. Hierop kwamen echter al snel kritieken vanuit diverse 

hoeken, in het bijzonder van mensen die zich inzetten voor gelijke kansen en bewegingen van 

homoseksuelen.
59

 Bovendien is het mogelijk dat er ook een onderrapportering is van het 

aantal mannelijke slachtoffers.
60

 In hoofdstuk III wordt dieper ingegaan op het 

slachtofferschap en de gevolgen ervan. 

 

  3.3.3 Tactieken 

 

Daders van seksueel misbruik kiezen hun slachtoffers (meestal kinderen) vaak doelbewust. 

Vaak worden kinderen benaderd die kwetsbaarder zijn dan anderen. Er wordt getracht het 

vertrouwen van de slachtoffers te winnen, wat gemakkelijker is bij meer kwetsbare 

slachtoffers. Dit kan onder meer door het slachtoffer het gevoel te geven speciaal te zijn voor 

de dader.
61

 Een voorbeeld hiervan blijkt uit een nieuwsbericht over twee Braziliaanse priesters 
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die voor zichzelf een aantal kenmerken hadden opgesteld waaraan hun slachtoffers moesten 

voldoen. Het ging daarbij onder meer om jongens tussen zeven en tien jaar oud die zich 

bevinden in een zwakke sociale positie en geen vader hebben. Door een soort vaderfiguur te 

willen zijn, konden zij de jongens gemakkelijker benaderen.
62

 Ook uit het interview met een 

slachtoffer blijkt een gelijkaardige dynamiek. Het slachtoffer gaf aan gevoelig te zijn voor 

affectiviteit doordat hij in zijn eigen familie de warmte miste die hij in andere families wel 

zag. Volgens het slachtoffer kiezen de daders kinderen uit die op zoek zijn naar affectie en die 

bovendien niet assertief genoeg zijn om zich te verweren.
63

 Wanneer zij het vertrouwen van 

het slachtoffer verkregen hebben, zoeken de daders geleidelijk aan toenadering. Dit kan 

bijvoorbeeld beginnen bij het geven van een knuffel en eindigen bij seksueel misbruik van het 

kind. Nadien wordt het slachtoffer verteld te moeten zwijgen over wat is gebeurd. Om dit te 

verzekeren, kan de dader onder meer bedreigingen uiten, het misbruik goedpraten of de 

verantwoordelijkheid bij het slachtoffer leggen.
64

 Dit hangt samen met de machtsverhouding 

waarvan verscheidende auteurs het belang benadrukken. Het gaat hierbij om een 

machtsonevenwicht tussen dader en slachtoffer waarbij de dader de meeste macht heeft en 

deze gebruikt bij het benaderen en seksueel misbruiken van het slachtoffer.
65

 Verder kan de 

dader ook het vertrouwen van de familie en omgeving van het slachtoffer proberen te winnen, 

waardoor de dader meer kans heeft een tijd alleen te zijn met het slachtoffer.
66

 Dit is ook het 

geval bij leden van de katholieke kerk. Zij zijn gekend en worden vertrouwd door iedereen die 

tot de geloofsgemeenschap behoort.  
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VERMEULEN, P. PONSAERS en A. VERLINDEN, o.c., 20; K. VAN WORMER en L. BERNS, “The Impact of Priest 

Sexual Abuse: Female Survivors‟ Narratives”, Affilia 2004, 53. 

66
  G. METZENBERG, l.c., 19-20; L. VAN PARIJS, Versluiering van geweld, Hofstade, Grafisch Bedrijf Pol, 2008, 

230; X., Communication Tactics Used By Sexual Predators To Entrap Children Explained, 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080417163856.htm (consultatie 24 februari 2010); X., 

Understanding Perpetrators Tactics, http://www.nswrapecrisis.com.au/Information%20Sheets/ 

Understanding-perpetrator-tactics.htm (consultatie 24 februari 2010). 
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http://www.nswrapecrisis.com.au/Information%20Sheets/%0bUnderstanding-perpetrator-tactics.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080417163856.htm
http://www.nswrapecrisis.com.au/Information%20Sheets/%0bUnderstanding-perpetrator-tactics.htm
http://www.nswrapecrisis.com.au/Information%20Sheets/%0bUnderstanding-perpetrator-tactics.htm
http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/Contactpunt_seksuele_misbruiken_binnen_kader_pastorale_relaties.pdf
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3.4 Verjaring van de strafvordering 

 

Verjaring van de strafvordering is een belangrijk aspect bij misdrijven. Deze 

verjaringstermijnen bepalen immers hoe lang een persoon kan worden vervolgd voor de feiten 

waarvan hij of zij beschuldigd wordt. In het geval van seksueel misbruik binnen de katholieke 

kerk moet een onderscheid worden gemaakt tussen verjaringstermijnen in het strafrecht en in 

het canoniek recht.  

 

In het strafrecht bepalen art. 21 en 21bis V.T.Sv. dat de verjaringstermijn van de 

strafvordering voor zaken van seksueel misbruik tien jaren bedraagt en pas begint te lopen 

vanaf de dag waarop het slachtoffer achttien jaar wordt. Leden van de Werkgroep 

Mensenrechten in de Kerk vinden deze termijn echter te kort aangezien vele slachtoffers pas 

jaren of zelfs decennia later voor het eerst vertellen over hun misbruikervaringen (cf. infra). 

Een mogelijke termijn voor de verjaring van de strafvordering is volgens hen dan ook tien 

jaren na de eerste klacht. Doordat de termijn pas zou beginnen lopen vanaf de eerste klacht, 

zouden de feiten nog niet verjaard kunnen zijn op het moment dat het slachtoffer klaar is om 

voor het eerst over het misbruik te praten. Door toch een termijn van tien jaren te behouden, 

zou de dader niet voor onbepaalde tijd kunnen worden aangeklaagd.
67

 

 

In verband met de verjaringstermijnen binnen het canoniek recht dienen een aantal zaken 

opgemerkt te worden. Sommige betrokkenen beweren immers in interviews
68

 dat can. 1492 § 

1 van het Wetboek van Canoniek Recht bepaalt dat zaken van seksueel misbruik volgens het 

canoniek recht nooit kunnen verjaren. Can. 1492 §1  stelt dat ―vorderingen betreffende de 

staat van personen‖ nooit verjaren. Deze “staat van personen” verwijst naar bijvoorbeeld 

naar een wijding of religieuze opdracht.
69

 Deze uitzondering in verband met de verjaring heeft 

geen betrekking op misdrijven en dus ook niet op seksueel misbruik. De documenten „De 

delictis gravioribus‟ en „Sacramentorum Sanctitatis Tutela‟ (cf. infra) hebben wel betrekking 

op seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Deze documenten werden in 2001 in het 

Vaticaan opgesteld en bevatten de procedurevoorschriften voor de behandeling van strafzaken 

die betrekking hebben op seksueel misbruik van minderjarigen binnen de katholieke kerk. 

                                                 
67

  Deze informatie is afkomstig van een interview met leden van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk. 

68
  Het gaat hierbij zowel om de interviews die we zelf afnamen als om interviews die in de media verschenen. 

69
  J.P. BEAL, J.A. CORIDEN en T.J. GREEN (Eds.), New commentary on the code of canon law, New York, 

Paulist Press, 2000, 1650. 
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Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat deze documenten gelden in geval van seksueel 

misbruik door leden van de katholieke kerk die gewijd werden.
70

 In de eerste versie van deze 

documenten werd bepaald dat zaken van seksueel misbruik van minderjarigen verjaren na een 

termijn van tien jaren nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden.
71

 Die verjaringstermijn  

werd echter op 21 mei 2010 herzien door de Congregatie voor de Geloofsleer. Bij deze 

herziening werd de verjaringstermijn van tien jaren opgetrokken naar twintig jaren. Net zoals 

bepaald in 2001 begint deze termijn pas te lopen vanaf het moment dat het slachtoffer de 

meerderjarigheid heeft bereikt.
72
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71
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and Hierarchs, regarding the modifications introduced in the Normae de gravioribus delictis, 
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(consultatie 9 augustus 2010). 
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HOOFDSTUK II 

 

PREVALENTIE VAN ZEDENDELICTEN BINNEN DE 

KATHOLIEKE KERK IN VERSCHILLENDE LANDEN 

 

 

Cijfers over seksueel misbruik zijn vaak onvolledig. Zo bevatten politie- of parketstatistieken 

alleen gegevens over zaken die werden aangegeven of die voor de rechtbank zijn gekomen. 

Het gaat vaak slechts om een klein deel van alle zaken die zich hebben voorgedaan. Daarnaast 

kunnen ook slachtofferenquêtes cijfers verschaffen maar ook deze geven vaak een onvolledig 

beeld van de realiteit gezien de terughoudendheid van slachtoffers om dit aan te geven. Deze 

terughoudendheid om misdrijven aan te geven geldt ook voor religieuze gemeenschappen.
73

 

Al deze factoren samen zorgen ervoor dat het moeilijk is een correct beeld te geven van de 

prevalentie van misdrijven, in het bijzonder van misdrijven binnen de katholieke kerk. 

Gegevens afkomstig van kerkelijke instanties zijn mogelijk het meest volledig. Toch gelden 

ook hier beperkingen. Zo is het waarschijnlijk dat deze instanties niet op de hoogte zijn van 

elk misdrijf dat werd gepleegd binnen de gemeenschap. Bovendien zijn de gegevens vaak niet 

toegankelijk voor derden. Aangezien dit zeker in België het geval blijkt te zijn, bespreken we 

ook gegevens uit de Verenigde Staten, Ierland en Nederland. Over de prevalentie van seksueel 

misbruik binnen de katholieke kerk is in deze landen namelijk reeds meer gekend.  

 

1. België 

 

Statistische gegevens over seksueel misbruik worden in België verzameld in onder meer 

criminaliteitsstatistieken van de politie en gerechtelijke statistieken van de parketten.
74

 Verder 

houden Child Focus en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling cijfers bij omtrent seksueel 
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  G.J. MCGLONE, “Prevalence and Incidence of Roman Catholic Clerical Sex Offenders”, Sexual Addiction & 

Compulsivity 2003, 113-114. 
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notas/beschrijving_nomenclatuur_mei_2009.pdf, 3; FOD JUSTITIE, Conversietabel nomenclatuur van 
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misbruik van kinderen dat bij hen wordt gemeld.
75

 Omdat het echter niet mogelijk is uit deze 

bronnen af te leiden in hoeveel gevallen de dader een lid van de katholieke kerk was, moeten 

cijfers hierover elders worden gezocht. Dit kan bijvoorbeeld in het geheim archief van het 

bisdom, bij de interdiocesane commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel 

misbruik in het kader van pastorale relaties (cf. infra) of in de media. 

 

 1.1 Geheim archief 

 

Naast een algemeen en een historisch archief, is het geheim archief een van de drie archieven 

die in elk bisdom worden bijgehouden.
76

 Hierin worden documenten bewaard die – zoals de 

naam reeds zegt – geheim gehouden moeten worden. Het gaat hierbij onder meer om 

documenten van “strafzaken” in verband met zedendelicten. Deze worden jaarlijks vernietigd 

indien de aangeklaagde overleden is of indien meer dan tien jaar geleden “uitspraak” over de 

zaak werd gedaan. Enkel een samenvatting van de feiten en de tekst van de uitspraak worden 

bijgehouden.
77

 Via dit archief moet dus kunnen worden nagegaan hoeveel leden van de 

katholieke kerk reeds in “strafzaken”
78

 omtrent zedendelicten betrokken waren. Gezien het 

geheime karakter van dit archief is het echter niet mogelijk de betreffende documenten te 

raadplegen. Can. 490 §1 bepaalt namelijk dat alleen de bisschop een sleutel van het archief 

mag hebben.  

 

 1.2 Interdiocesane commissie 

 

Naast het geheim archief van het bisdom zouden ook de interdiocesane commissie voor de 

behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in het kader van pastorale relaties en het 

bijhorende telefonisch meldpunt (cf. infra) moeten beschikken over cijfers van zedendelicten 

binnen de katholieke kerk. Het meldpunt en de commissie werden op initiatief van de 
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  CHILD FOCUS, Jaarverslag 2007, http://www.childfocus.be/uploads/documents/99-471-child%20focus% 

2007%20ra%20nl.pdf, 37; KIND EN GEZIN, Clientenregistratie. Vertrouwenscentra Kindermishandeling. 
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77
  Can. 489 §2 Wetboek van Canoniek Recht 

78
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Belgische bisschoppen opgericht in respectievelijk 1997 en 2000 en ontvangen klachten over 

seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk.
79

 Verschillende keren werd getracht in 

contact te komen met medewerkers van het meldpunt of met de voorzitter van de 

interdiocesane commissie in de hoop informatie te kunnen verzamelen over de prevalentie 

van zedendelicten binnen de katholieke kerk in België. Deze pogingen waren echter weinig 

succesvol (cf. supra). Sinds de grote mediabelangstelling voor seksueel misbruik door leden 

van de katholieke kerk in België zijn ook meer cijfergegevens van de commissie bekend. Zo 

zou de vorige voorzitster van de commissie 30 dossiers behandeld hebben.
80

 Verder blijkt uit 

de mediaberichtgeving dat bij een huiszoeking eind juni 2010 alle 475 dossiers van de 

interdiocesane commissie onder leiding van een nieuwe voorzitter in beslag genomen 

werden.
81

 Op basis van deze cijfers en in de wetenschap dat daders vaak meerdere slachtoffers 

maken, schat een lid van de interdiocesane commissie dat er in België minstens 5.000 

slachtoffers moeten zijn van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk.
82

 

 

 1.3 Overige 

 

Ook verschenen cijfers van andere instanties in de media. Zo zou Tele-Onthaal 353 oproepen 

ontvangen hebben in verband met seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk. In de 

meeste gevallen ging het om slachtoffers die belden. Tele-Onthaal kreeg in het begin meer 

oproepen dan de interdiocesane commissie. Een medewerkster van Tele-Onthaal zegt dat 

weinig slachtoffers bereid zijn melding te maken bij de interdiocesane commissie omdat zij 

hun vertrouwen in de katholieke kerk kwijt zijn.
83

 Hoewel deze commissie onafhankelijk 

wordt genoemd, kan afgevraagd worden of dit door het doelpubliek niet anders beschouwd 

wordt (cf. infra). Verder blijkt uit mediaberichtgeving dat de Vlaamse Werkgroep 

Mensenrechten in de Kerk (cf. infra) in de jaren ‟90 van vorige eeuw 300 meldingen over 

zedendelicten binnen de katholieke kerk ontving over een periode van zes jaren.
84

 Nadat de 
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interdiocesane commissie onder voorzitter Adriaenssens ontslag nam als gevolg van de 

huiszoekingen, richtte de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een nieuwe 

hulplijn op waar slachtoffers van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk zich 

kunnen melden. Op twee dagen tijd ontving deze hulplijn reeds 35 klachten, waarvan 34 die 

nog niet gemeld waren bij de interdiocesane commissie.
85

  

 

 1.4 Conclusie 

 

Het geheim archief van het bisdom en de gegevens van de interdiocesane commissie voor de 

behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in het kader van pastorale relaties zijn 

niet toegankelijk. Alleen uit de mediaberichtgeving zijn enkele cijfers af te leiden. Dat de 

gegevens bekend werden via interviews met medewerkers van de verschillende instanties 

verhoogt de betrouwbaarheid van de berichten. Het is echter pas sinds een geval van seksueel 

misbruik door een bisschop in België voor opschudding zorgde dat dergelijke cijfergegevens 

in de media verschenen. Bovendien kan worden afgevraagd wat deze cijfers zeggen over de 

werkelijke prevalentie van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk. Sommige 

slachtoffers vinden het mogelijk nog te vroeg om het misbruik te melden of willen er 

bijvoorbeeld niet meer aan worden herinnerd. Uit de sterke stijging van het aantal meldingen 

kan echter wel worden afgeleid dat veel slachtoffers hun ervaringen lange tijd voor zich 

gehouden hebben en dit misschien nog steeds doen. Ten slotte dient opgemerkt te worden dat 

het aantal klachten nog kan oplopen de komende tijd. Uit de mediaberichtgeving blijkt 

immers dat de nieuwe hulplijn op initiatief van een minister reeds klachten kreeg die nog niet 

eerder werden gemeld. Na een stabilisering van het aantal meldingen zou een grootschalig 

onderzoek, zoals in de Verenigde Staten of Ierland gebeurde, meer genuanceerde informatie 

kunnen opleveren over de prevalentie van seksueel misbruik door leden van de Belgische 

katholieke kerk. 

 

2. Verenigde Staten 

 

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk aangehaald, stelde de United States Conference of 

Catholic Bishops (USCCB) in 2002 een „Charter for the Protection of Children and Young 

People‟ op. Daaruit volgde de oprichting van een Nation Review Board, die de opdracht kreeg 
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een onderzoek in te stellen naar het probleem van zedendelicten binnen de katholieke kerk in 

de Verenigde Staten. Dit onderzoek – uitgevoerd door het John Jay College of Criminal 

Justice van de City University of New York – is een van de belangrijkste bronnen in verband 

met seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk in de Verenigde Staten. Hiervoor 

werden drie surveys afgenomen die peilden naar zedendelicten die tussen 1950 en 2002 

plaatsvonden binnen de katholieke kerk in de Verenigde Staten. Het betreft hier uiteraard 

enkel feiten die gekend zijn bij de bisschoppen die de vragenlijsten beantwoordden. In totaal 

werden 10.667 meldingen gemaakt en 4.392 priesters en diakens in de Verenigde Staten 

beschuldigd van zedendelicten met kinderen tussen 1950 en 2002. Dit komt neer op 3% tot 

6% van alle priesters. Uit het onderzoek blijkt dat seksueel misbruik van kinderen voorkwam 

in 95% van de bisdommen en in 60% van de religieuze gemeenschappen. Wanneer gekeken 

wordt naar het jaar waarin individuele gevallen van seksueel misbruik van kinderen 

plaatsvond, blijkt dat 75% van de feiten tussen 1960 en 1984 werden gepleegd. Figuur 2 geeft 

deze spreiding weer. De dalende trend in het aantal misbruiken binnen de katholieke kerk 

hangt samen met eenzelfde evolutie in het aantal priesters.
86

 Uit de grafiek blijkt bovendien 

dat één dader vaak verschillende slachtoffers maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86

  JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE, The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors 
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Figuur 2:  Aantal gevallen van zedendelicten binnen de katholieke kerk in de Verenigde 

Staten tussen 1950 en 2002  

 
Bron:  JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE, The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of 

Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States, Washington D.C., United States 

Conference of Catholic Bishops (USCCB), s.d., 28 

 

3. Ierland 

 

In het kader van prevalentie van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in Ierland, zijn 

vooral het Ryan Report
87

 en het Murphy Report
88

 belangrijk. Het Ryan Report gaat over 

verschillende vormen van kindermisbruik in diverse instellingen, zoals onder meer scholen en 

tehuizen. Daarbij wordt telkens aangegeven hoeveel daders een religieuze positie bekleedden. 

Het Murphy Report gaat specifiek in op de reactiewijze van de katholieke kerk en van de 

overheid op beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen in het bisdom van Dublin.  

 

Alvorens dieper in te gaan op de cijfers in deze rapporten, dient opgemerkt te worden dat deze 

cijfers slechts een indicatie zijn van het werkelijke aantal slachtoffers. Het Ryan Report 

behandelt bijvoorbeeld geen meldingen van misbruik door leden van de katholieke kerk 

buiten deze instellingen. Het Murphy Report beperkt zich tot seksueel misbruik in één bisdom 

en geeft meer informatie over daders dan over slachtoffers. Zoals blijkt uit figuur 2 kan één 
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dader meerdere slachtoffers maken. Het werkelijke aantal slachtoffers is dus moeilijk in te 

schatten. 

 

 3.1 Ryan Report 

 

Het Ryan Report was het resultaat van een negen jaar durende onderzoek door de Commission 

to Inquire into Child Abuse. Deze commissie werd opgericht in 1999 nadat eerder dat jaar en 

ook in 1996 al een documentaire op televisie vertoond werd waarin misbruik van kinderen in 

scholen en instellingen aan bod kwam. Tot midden 2001 konden allerlei vormen van 

kindermisbruik bij de commissie worden gemeld.
89

 In het rapport werden de verhalen van 

1.090 personen opgenomen die als kind misbruikt werden. Het gaat hierbij echter zowel om 

fysiek misbruik, emotioneel misbruik, verwaarlozing als seksueel misbruik.
90

 Bij de resultaten 

wordt aangegeven hoeveel daders in totaal werden aangeduid door alle slachtoffers samen en 

hoeveel van deze daders behoren tot de katholieke kerk. Hierbij is het echter niet altijd 

duidelijk hoeveel individuele slachtoffers een lid van de katholieke kerk aanwezen als dader. 

Bovendien zijn de resultaten ingedeeld per instelling waar het misbruik plaatsvond en dit op 

een manier die het erg moeilijk maakt een duidelijk overzicht te geven van het aantal 

meldingen van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk in iedere instelling. 

Ondanks deze onduidelijkheden proberen we zo helder mogelijk de belangrijkste bevindingen 

te rapporteren. 

 

Van de 1.090 slachtoffers werden 242 mannen en 127 vrouwen als kind seksueel misbruikt op 

school. In totaal werden 246 personen door mannelijke slachtoffers aangeduid als dader, 

waarvan 164 religieuzen. Vier van deze 164 religieuze daders waren vrouwen. Bij 

vrouwelijke slachtoffers ging het om 188 daders, waarvan 31 religieuzen. Zestien van deze 31 

daders waren vrouwen.
91

 Wanneer deze cijfers in percentages worden omgezet, blijken een 

aantal duidelijke verschillen. Zo werd 66,67% van de mannelijke slachtoffers seksueel 

misbruikt door een religieuze persoon. Slechts 2,4% van deze daders was een vrouw. Bij 
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  X., Commission to Inquire into Child Abuse: timeline, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ 

ireland/5353785/Commission-to-Inquire-into-Child-Abuse-timeline.html (consultatie 17 maart 2010). 
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  COMMISSION TO INQUIRE INTO CHILD ABUSE, Chapter 1. Introduction, http://www.childabusecommission. 

com/rpt/03-01.php (consultatie 17 maart 2010). 

91
  COMMISSION TO INQUIRE INTO CHILD ABUSE, Chapter 7. Record of abuse (male witnesses), 

http://www.childabusecommission.com/rpt/03-07.php (consultatie 17 maart 2010); COMMISSION TO INQUIRE 
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rpt/03-09.php (consultatie 17 maart 2010). 
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vrouwelijke slachtoffers was slechts 16,5% van de daders een religieuze, waarvan ongeveer 

de helft vrouwen. Figuur 3 geeft deze verschillen visueel weer. 

 

Figuur 3:  Vergelijking mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik op Ierse 

scholen 
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Bron:  Eigen figuur, gebaseerd op COMMISSION TO INQUIRE INTO CHILD ABUSE, Chapter 7. Record of abuse 

(male witnesses), http://www.childabusecommission.com/rpt/03-07.php (consultatie 17 maart 2010); 

COMMISSION TO INQUIRE INTO CHILD ABUSE, Chapter 9. Record of abuse (female witnesses), 

http://www.childabusecommission.com/rpt/03-09.php (consultatie 17 maart 2010). 

 

Verder werden 29 mannen en 7 vrouwen als kind seksueel misbruikt in een instelling voor 

hulpbehoevende kinderen. Deze 36 slachtoffers duidden 54 personen aan als dader, waarvan 

20 religieuzen. Het ging hierbij uitsluitend om mannelijke religieuzen.
92

 Ook in tehuizen voor 

kinderen en jongeren werden kinderen seksueel misbruikt. Twintig mannen en negen vrouwen 

meldden dit aan de commissie. en duidden daarbij 43 daders aan. Elf van deze daders waren 

religieuze mannen, 5 van hen waren religieuze vrouwen.
93

 Daarnaast rapporteerden veertien 

personen als kind seksueel misbruikt te zijn in een ziekenhuis. Twee vrouwen zeiden seksueel 

misbruikt te zijn door vrouwelijke religieuzen.
94

 Ten slotte gaven tien personen aan in andere 

instellingen seksueel misbruikt te zijn. Twaalf daders werden aangeduid, waarvan acht 
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  COMMISSION TO INQUIRE INTO CHILD ABUSE, Chapter 13. Special needs schools and residential services, 

http://www.childabusecommission.com/rpt/03-13.php (consultatie 17 maart 2010). 
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  COMMISSION TO INQUIRE INTO CHILD ABUSE, Chapter 14. Children‘s Homes, http://www.childabuse 

commission.com/rpt/03-14.php (consultatie 17 maart 2010). 
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   COMMISSION TO INQUIRE INTO CHILD ABUSE, Chapter 16. Hospitals, http://www.childabusecommission 

.com/rpt/03-16.php (consultatie 17 maart 2010). 
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religieuze mannen.
95

 In totaal kreeg de Commission to Inquire into Child Abuse meldingen 

van 458 personen die als kind seksueel misbruikt werden in diverse instellingen. Wanneer het 

seksueel misbruik in ziekenhuizen niet wordt meegerekend – wegens onduidelijk aantal 

aangewezen daders – duidden 444 slachtoffers in totaal 543 daders, waarvan 239 religieuzen. 

In ongeveer 44% van alle gevallen betrof het dus seksueel misbruik door religieuzen. 

 

 3.2 Murphy Report 

 

Het Murphy Report was het resultaat van een onderzoek van de Dublin Archdiocese 

Commission of Investigation. Deze commissie onderzocht de wijze waarop, zowel door de 

kerk als door de staat, omgegaan werd met beschuldigingen van seksueel misbruik van 

kinderen door leden van de katholieke kerk. Ze richtte zich hierbij tot meldingen over 

seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk die tussen 1975 en 2004 werkzaam 

waren in het aartsbisdom van Dublin. De Dublin Archdiocese Commission of Investigation 

kreeg melding van seksueel misbruik door 172 priesters die bij naam genoemd werden. 

Verder werd melding gemaakt van misbruik door elf priesters waarvan de naam niet gekend 

was. Het is niet uitgesloten dat (een deel van) deze elf priesters door anderen wel gekend was 

en reeds is opgenomen bij de 172 priesters waarvan de naam genoemd werd. Eén priester gaf 

toe meer dan honderd kinderen misbruikt te hebben. Een andere zei kinderen misbruikt te 

hebben over een periode van meer dan 25 jaar. De commissie kreeg over deze twee daders 

alleen al meer dan zeventig meldingen.
96

 Het werkelijke aantal slachtoffers ligt dus blijkbaar 

hoger. Dit maakt dat het exacte aantal slachtoffers moeilijk te bepalen is.  

 

Voor haar onderzoek trok de Dublin Archdiocese Commission of Investigation een 

representatieve steekproef van 46 zaken. In totaal ontving de commissie ongeveer 320 

klachten over deze groep van 46 beschuldigden. De verdeling van deze klachten per 

decennium wordt  in figuur 4 weergegeven.  
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  COMMISSION TO INQUIRE INTO CHILD ABUSE, Chapter 18. Residential Laundries, Novitiates, Hostels and 

other Out-of-home Settings, http://www.childabusecommission.com/rpt/03-18.php (consultatie 17 maart 

2010). 
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  DUBLIN ARCHDIOCESE COMMISSION OF INVESTIGATION, Chapter 1. Overview, http://www.justice.ie/en/ 

JELR/Part%201.pdf/Files/Part%201.pdf, 1-2. 
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Figuur 4:  Verdeling van klachten over seksueel misbruik door 46 leden van de katholieke 

kerk in Ierland per decennium.  

 
Bron:  Eigen figuur, gebaseerd op DUBLIN ARCHDIOCESE COMMISSION OF INVESTIGATION, Chapter 1. 

Overview, http://www.justice.ie/en/JELR/Part%201.pdf/Files/Part%201.pdf, 6.  

 

Deze figuur toont een duidelijke stijging van het aantal meldingen in de jaren ‟80 en ‟90 van 

vorige eeuw. Dit heeft mogelijk te maken met de verhoogde aandacht voor seksueel misbruik 

door leden van de katholieke kerk (cf. supra). De daling nadien kan worden verklaard door de 

periode waarin meldingen werden ontvangen. Deze periode bedraagt namelijk slechts vier 

jaren terwijl de andere periodes meldingen over tien jaren omvatten. 

 

4. Nederland 

 

Naast de Verenigde Staten en Ierland, kende ook Nederland een golf van meldingen omtrent 

seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Bij de instelling Hulp & Recht, opgericht in 

1995 door bisschoppen en oversten, kunnen dergelijke zaken worden gemeld.
97

 Uit de 

jaarrapporten van deze instelling blijkt dat de voorbije jaren tussen zeven en vijftien 

meldingen per jaar werden gedaan. Uitzondering hierop is het jaar 2002 waarin 47 meldingen 

van seksueel misbruik werden gedaan. Deze stijging verklaart de instelling aan de hand van 

de verhoogde mediabelangstelling voor dit onderwerp in de Verenigde Staten. Meldingen aan 

de instelling Hulp & Recht kunnen gebeuren door iedereen die kennis heeft van een geval van 

seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Echter alleen slachtoffers kunnen een klacht 

indienen. De voorbije jaren resulteerden één tot vier meldingen per jaar in een klacht. Ook dit 

cijfer lag in 2002 hoger dan de andere jaren. Verder resulteerden in 2008 acht van de tien 
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  HULP & RECHT, Landelijke instelling, http://www.hulpenrecht.nl/landelijkeinstelling.html (consultatie 17 

maart 2010). 
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meldingen in een klacht. Dit is mogelijk te wijten aan de hernieuwde procedure.
98

 Tabel 1 

geeft een overzicht van het aantal meldingen en klachten bij Hulp & Recht van 2001 tot 2008. 

Voor het jaar 2009 waren nog geen cijfers opgenomen in een jaarrapport. 

 

Tabel 1:  Aantal meldingen en klachten bij Hulp & Recht van 2001 tot 2008 

Jaar Aantal meldingen Aantal meldingen dat  

resulteerde in een klacht 

2001 12 4 

2002 47 12 

2003 12 3 

2004 15 2 

2005 11 3 

2006 15 3 

2007 7 1 

2008 10 8 
Bron:  Eigen tabel, gebaseerd op HULP & RECHT, Inventarisatie werkzaamheden Instelling Hulp en Recht over 

het jaar 2006, http://www.hulpenrecht.nl/Jaarbericht%202006.pdf, 2; HULP & RECHT, Jaarbericht van 

de Instelling Hulp en Recht over het jaar 2007, http://www.hulpenrecht.nl/Jaarbericht%202007.pdf, 1; 

HULP & RECHT, Jaarbericht van de Instelling Hulp en Recht over het jaar 2008, 

http://www.hulpenrecht.nl/Jaarbericht%202008.pdf, 1. 

 

Voor Hulp & Recht belooft 2010 een opmerkelijk jaar te worden met betrekking tot 

zedendelicten binnen de katholieke kerk. Op enkele weken tijd ontving de instelling reeds 

1.500 meldingen.
99

 De aanleiding voor de vele meldingen was het nieuws over seksueel 

misbruik door priesters op een jongensinternaat in de jaren zestig en zeventig.
100

 De 

Nederlandse bisschoppen zouden voorstanders zijn van een onafhankelijk onderzoek.
101

 

 

5. Andere landen 

 

Naast België, de Verenigde Staten, Ierland en Nederland zijn ook in andere landen gevallen 

van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk bekend. Exacte aantallen zijn echter 
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minder duidelijk.
102

 Wel kwamen ook vanuit het Vaticaan cijfers over zedendelicten binnen 

de katholieke kerk. Zo zou de Congregatie voor de Geloofsleer (cf. infra) op negen jaar tijd, 

tussen 2001 en 2010, een beslissing genomen hebben in ongeveer 3000 zaken van seksueel 

misbruik door leden van de katholieke kerk. Het gaat hierbij om zaken uit verschillende 

landen in de wereld.
103

  

 

6. Conclusie 

 

Het blijft moeilijk een zicht te krijgen op de prevalentie van seksueel misbruik gepleegd door 

leden van de katholieke kerk. Cijfers worden in verschillende landen op verschillende 

manieren verzameld. Zelfs binnen één land is er vaak geen plaats waar deze cijfers worden 

gecentraliseerd. Bovendien melden niet alle slachtoffers zich en is geweten dat één dader vaak 

meerdere slachtoffers maakt. Sommigen wagen zich aan schattingen op basis van de 

bestaande gegevens, maar in welke mate deze schattingen ook nauw bij de realiteit aansluiten, 

is niet geweten. Een duidelijk antwoord krijgen op de vraag naar de prevalentie van seksueel 

misbruik binnen de katholieke kerk in één land lijkt dus niet mogelijk met de bestaande 

informatie. Dit belemmert ook internationale vergelijkingen. Dat seksueel misbruik door 

leden van de katholieke kerk een duidelijk probleem is in verschillende landen, is de enige 

conclusie die met zekerheid kan worden getrokken op basis van bovenstaande cijfergegevens. 
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HOOFDSTUK III 

 

SLACHTOFFERSCHAP 

 

 

Gezien de grote aantallen slachtoffers van seksueel misbruik – ook binnen de katholieke kerk 

– gaan we in dit hoofdstuk in op verschillende aspecten met betrekking tot slachtofferschap. 

Eerst komen een aantal indicatoren aan bod die erop kunnen wijzen dat een kind seksueel 

wordt misbruikt. Vervolgens besteden we aandacht aan de gevolgen waarmee slachtoffers te 

maken kunnen krijgen en aan een aantal manieren om preventief op te treden tegen seksueel 

misbruik. Ten slotte gaan we dieper in op het onthullen van seksueel misbruik door 

slachtoffers.  

 

1. Indicatoren van seksueel misbruik 

 

Er zijn verschillende signalen die een indicator kunnen zijn van seksueel misbruik. Hierbij 

dient echter opgemerkt te worden dat deze signalen ook van andere onderliggende problemen 

een indicator kunnen zijn. Bovendien gaat elk kind op een andere manier om met het 

misbruik. Ieder kind geeft mogelijk ook op een andere manier, in andere mate en soms 

helemaal geen signalen. Het is dus mogelijk dat een kind ook andere signalen geeft. 

Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium waarin het kind of de jongere zich bevindt, kunnen 

andere signalen optreden. Toch zijn er verschillende signalen die in elk stadium een indicator 

kunnen zijn van seksueel misbruik. Op persoonlijk vlak zijn bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, 

(een gevoel van) isolement en lichamelijke klachten op te merken, zoals onder meer genitale 

of anale jeuk of pijn, blauwe plekken aan de bovenbenen en seksueel overdraagbare 

aandoeningen. Op sociaal vlak kan het bijvoorbeeld gaan om weinig contact met 

leeftijdsgenoten, voortdurend alert zijn voor alles wat rondom zich gebeurt, angst bij ruzies of 

roepen, angst om alleen te zijn met een bepaalde persoon en crimineel gedrag. Op 

psychologisch vlak komen de signalen overeen met de gevolgen van het misbruik (cf. infra) 

zoals depressieve stemmingen, zelfmoordneigingen, eetstoornissen, angststoornissen, 

psychosomatische klachten, etc. Op gebied van seksualiteit kunnen vroegrijpheid, 
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seksualisering van alle relaties en het stellen van seksueel (getint) gedrag verschillend van de 

normale ontwikkeling van kinderen een indicator zijn van seksueel misbruik.
104

 

 

2. Gevolgen voor slachtoffers 

 

Het meemaken van seksueel misbruik in de kindertijd heeft gevolgen op (het leven van) het 

slachtoffer. Deze gevolgen kunnen zowel op korte als lange termijn en op verschillende 

vlakken plaatsvinden. Net zoals bij de indicatoren komen eerst de gevolgen op persoonlijk 

vlak aan bod. Nadien gaan we dieper in op de mogelijke gevolgen op sociaal, psychologisch 

en seksueel vlak. Verder staan we stil bij de gevolgen op het vlak van geloofsovertuiging, wat 

zeker in het kader van zedendelicten binnen de katholieke kerk een belangrijk thema is. Ten 

slotte gaan we in op verschillen tussen slachtoffers wat betreft het aantal gevolgen en de mate 

waarin deze zich voordoen.  

 

Hierbij wordt al duidelijk dat ervaringen van seksueel misbruik – in het bijzonder binnen de 

katholieke kerk – een grote impact heeft op het leven van het slachtoffer. Dit blijkt ook uit 

volgend citaat van een man die als kind seksueel misbruik werd door een priester: 

 

―There‘s virtually nothing I have done or experienced since he (the priest) raped me that 

hasn‘t been affected. From my choice of marital partner… school experiences… career… 

parenting skills… life style… relationships with everybody… It‘s all connected. It changes who 

you are, how you feel… how you interact with people.‖
105

 

 

Aangezien slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk dezelfde gevolgen 

kunnen ondervinden als slachtoffers van seksueel misbruik in het algemeen, wordt in de 

eerste plaats op mogelijke gevolgen van slachtofferschap in het algemeen ingegaan. Waar 

mogelijk en nodig wordt specifiek op gevolgen van seksueel misbruik binnen de katholieke 

kerk ingegaan. Omdat binnen de katholieke kerk vaker mannelijke dan vrouwelijke 

slachtoffers blijken voor te komen (cf. supra), wordt soms dieper ingegaan op gevolgen waar 

vooral mannen mee te maken krijgen. Via citaten van slachtoffers van seksueel misbruik door 

leden van de katholieke kerk spitsen we de soms algemene uitleg meer toe op zedendelicten 

binnen de katholieke kerk. 
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Toch willen we opmerken dat seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk vaak als 

ingrijpender wordt ervaren dan seksueel misbruik in het algemeen. Dit komt doordat leden 

van de katholieke kerk vertrouwensfiguren zijn voor gelovigen. De schending van het 

vertrouwen die het misbruik met zich meebrengt, is dus ernstiger wanneer de dader tot de 

katholieke kerk behoort. Bovendien is het net dit vertrouwen dat het slachtoffer extra 

kwetsbaar maakte voor het misbruik. Ook is de dader iemand die de verbinding maakte van 

het slachtoffer met de god waarin hij/zij gelooft. Wanneer iemand wordt misbruikt door 

dergelijke „tussenfiguur‟ heeft dit ook een impact op het geloof in god.
106

 Dit kan worden 

geïllustreerd met volgend citaat van een vrouw die zowel door haar stiefvader als door een 

priester seksueel misbruikt werd: 

 

―I know what it‘s like to be a victim in a church and outside a church. It is different. When it‘s 

done in a church [by a representative of the church], it holds even more power over you – if 

you can believe that – more power over you than [abuse by my] stepfather. As horrific as 

abuse was at the hands of my stepfather, with [the priest], I had to piece together my soul. My 

stepfather did not shatter the inner core of my being as it was with [the priest](…).‖
107

 

 

Verder in dit hoofdstuk gaan we dieper in op de impact van het misbruik op religieus vlak. 

 

 2.1 Persoonlijk vlak 

 

Hoewel alle problemen als gevolg van het slachtofferschap persoonlijke problemen zijn, 

wordt hier over gevolgen op persoonlijk vlak gesproken wanneer deze te maken hebben met 

de wijze waarop het slachtoffer zichzelf beschouwt. Het gaat hierbij om problemen zoals 

onder meer een laag zelfbeeld, gevoelens van schuld, schaamte en kwaadheid. Hoewel het 

soms gaat om kwaadheid op de dader, blijkt deze kwaadheid vaak gericht te zijn op zichzelf. 

In sommige gevallen is het slachtoffer ook kwaad op „de wereld‟ zonder dat hiervoor een 

aanwijsbare reden is.
108

 Problemen met het zelfbeeld en gevoelens van schuld en schaamte 

worden apart besproken aangezien het belangrijke thema‟s zijn met betrekking tot gevolgen 

op persoonlijk vlak. 
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  2.1.1 Zelfbeeld 

 

Slachtoffers van seksueel misbruik kampen vaak met een laag zelfbeeld en een soort 

„zelfhaat‟. Soms vertelt een dader aan het slachtoffer dat hij of zij speciaal voor hem is. Door 

het seksueel misbruik dat er op volgt, leert het slachtoffer dat het niet gaat om zijn of haar 

persoonlijkheid maar om het lichamelijk genot van de dader. Wanneer in latere relaties een 

andere persoon dit tegen hem of haar zegt, wordt dit mogelijk ook vanuit deze achtergrond 

geïnterpreteerd en vat het slachtoffer deze uitspraak op als een signaal dat deze persoon 

seksueel contact met hem of haar wil. Dit heeft een negatieve invloed op de eigenwaarde en 

identiteitsontwikkeling van het slachtoffer. Bovendien leert het slachtoffer dat weigeren mee 

te gaan in het misbruik geen invloed heeft op het al dan niet plaatsvinden ervan. Het gebrek 

aan respect voor zijn of haar wil, kan bijdragen aan het lage zelfbeeld van het slachtoffer. 

Daarnaast kan het slachtoffer later, in relatie met anderen, moeilijkheden hebben om grenzen 

te trekken en duidelijk te maken wat hij of zij wel of niet wil.
109

 Slachtoffers van seksueel 

misbruik in de kindertijd blijken dan ook meer risico te lopen als volwassene slachtoffer te 

worden van huislijk geweld, waaronder ook verkrachting binnen een vaste relatie.
110

 

 

  2.1.2 Schuld en schaamte 

 

Vaak voelt een slachtoffer van seksueel misbruik zich schuldig omdat hij of zij denkt (mede) 

verantwoordelijk te zijn voor wat gebeurd is. Het slachtoffer kan zich onder meer schuldig 

voelen omdat hij of zij de dader niet heeft (kunnen) weerhouden van het misbruik of omdat de 

dader het slachtoffer deed geloven dat het zijn of haar schuld is. Schuldgevoelens kunnen ook 

worden ervaren wanneer het slachtoffer merkte dat zijn of haar lichaam reageerde op de 

handelingen van de dader, waardoor het slachtoffer denkt dat hij of zij het leuk vond, net 

zoals de dader zelf graag gelooft. Bovendien is het mogelijk dat het slachtoffer zichzelf 

verantwoordelijk acht omdat op die manier aan het misbruik een reden wordt toegeschreven. 

Het slachtoffer maakt zichzelf dan bijvoorbeeld wijs dat hij of zij dergelijke negatieve 

ervaring moest ondergaan omdat hij of zij „slecht‟ is of het zelf heeft uitgelokt. Dit is soms 

makkelijker om mee om te gaan dan met de idee dat de dader – die vaak een gekende, 
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vertrouwde persoon is – geen goede intenties met hem of haar had. Hiermee samenhangend is 

de schaamte die kenmerkend is voor slachtoffers van seksueel misbruik. Een slachtoffer dat 

de verantwoordelijkheid voor het misbruik bij zichzelf legt, schaamt zich voor zichzelf en 

voor wat gebeurd is. Gevoelens van schuld en schaamte kunnen dan ook een obstakel zijn in 

het praten met anderen over het misbruik (cf. infra).
111

  

 

 2.2 Sociaal vlak 

 

Op sociaal vlak is het mogelijk dat een slachtoffer van seksueel misbruik zich onzeker of 

eenzaam voelt. Dit heeft te maken met het verlies van vertrouwen in anderen dat vaak 

plaatsvindt als gevolg van het slachtofferschap.
112

 Zoals reeds gezegd gebruikt de dader vaak 

tactieken om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen. Door de tegenstrijdigheid van 

enerzijds (een tactiek van) vriendelijkheid en lieve woorden en anderzijds een ingrijpende 

negatieve ervaring van seksueel misbruik door dezelfde persoon, leert het kind dat personen 

die zeggen goede bedoelingen te hebben toch niet te vertrouwen zijn. Op die manier kan het 

kind het vertrouwen in de goedheid van anderen verliezen, wat moeilijkheden kan 

veroorzaken in latere relaties. Een verlies van vertrouwen in anderen treedt vooral op wanneer 

de dader en het slachtoffer een vertrouwensband hadden, zoals dat het geval is bij 

zedendelicten binnen de katholieke kerk.
113

 Naarmate het vertrouwen in de dader groter was, 

wordt het misbruik door het slachtoffer als erger ervaren. Gezien de vertrouwenfiguur die 

leden van de katholieke kerk zijn voor gelovigen is misbruik binnen de katholieke kerk nog 

ingrijpender voor het slachtoffer. Zoals reeds eerder aangehaald maakt de dader dus misbruik 

van het vertrouwen dat het slachtoffer in hem heeft door het geloof. Dit zorgt er ook voor dat 

het misbruik op religieus vlak een grotere impact kan hebben dan op andere vlakken (cf. 

supra).
114
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Verder blijken sommige slachtoffers ook agressief, antisociaal of crimineel gedrag te stellen. 

Deze vormen van problematisch gedrag worden vooral met mannelijke slachtoffers in 

verband gebracht. Agressief gedrag blijkt een compensatie te zijn voor gevoelens van 

machteloosheid en hulpeloosheid waarmee de slachtoffers kampen.
115

 Mannen zouden dit 

meer ongecontroleerd uiten terwijl vrouwen dit minder uiten en meer zouden proberen te 

controleren.
116

 Wanneer een slachtoffer van seksueel misbruik agressief wordt, blijkt er 

weinig aanleiding nodig te zijn. De manieren waarop het slachtoffer met deze agressie 

omgaat, kan erg verschillen. Waar de ene zijn agressie onder controle probeerde te houden 

door zich terug te trekken, uitte de agressie in een andere persoon zich bijvoorbeeld in woede-

uitbarstingen.
117

 Wat crimineel gedrag betreft, blijken slachtoffers van seksueel misbruik 

vaker veroordeeld te worden voor misdrijven dan personen die geen slachtoffer werden. 

Vooral met betrekking tot vermogensdelicten en druggerelateerde misdrijven zouden 

slachtoffers van seksueel misbruik vaker worden veroordeeld. Bovendien blijken personen die 

in de kindertijd slachtoffer werden van (verschillende vormen van) misbruik vaker 

veroordeeld te worden voor seksuele delicten dan personen die geen slachtoffer werden.
118

 

Verschillende auteurs rapporteren dat slachtoffers van seksueel misbruik risico lopen terecht 

te komen in de prostitutie.
119

 Dit geldt niet alleen voor vrouwelijke maar ook voor mannelijke 

slachtoffers.
120

 

 

 2.3 Psychologisch vlak 

 

Ook op psychologisch vlak kunnen zich allerlei problemen voordoen als gevolg van het 

slachtofferschap van seksueel misbruik. Zo kunnen slachtoffers kampen met slaapproblemen 

en/of nachtmerries, angststoornissen, eetstoornissen, verslavingen, posttraumatische 

stressstoornis, depressie en zelfmoordneigingen. Verder kunnen ook psychosomatische 
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aandoeningen optreden waarbij het slachtoffer lichamelijke klachten heeft zonder dat er een 

lichamelijke oorzaak voor bestaat.
121

 Deze gevolgen kunnen zich zowel in de kindertijd als in 

de volwassenheid voordoen. In tegenstelling tot de meeste andere onderzoekers richtten 

SPATARO et al. zich niet alleen op vrouwelijke maar ook mannelijke slachtoffers. Uit hun 

onderzoek blijkt dat jongens in de kindertijd een groter risico lopen op bovenvermelde 

problemen dan meisjes.
122

 Bovendien blijkt de ernst van het misbruik het risico op psychische 

stoornissen te vergroten.
123

 

 

 2.4 Seksueel vlak 

 

Vele slachtoffers van seksueel misbruik ervaren als volwassene problemen met of 

ontevredenheid over seksualiteit en intimiteit in latere relaties. De herinneringen aan de 

negatieve en soms gewelddadige ervaringen met seksualiteit kunnen deze problemen 

veroorzaken. Zo kan het zijn dat slachtoffers van seksueel misbruik een afkeer hebben van 

aanrakingen, seksuele contacten of het eigen lichaam. Lichamelijke opwinding kan dan ook 

tegenstrijdige gevoelens oproepen, net zoals dat het geval was op het moment van misbruik. 

Slachtoffers van seksueel misbruik hebben vaak een manier gevonden om met het misbruik 

om te gaan, zoals bijvoorbeeld dissociatie op het moment van misbruik. Op die manier 

proberen zij mentaal afwezig te zijn terwijl het misbruik plaatsvindt. Ook dergelijke 

copingmechanismen kunnen voor problemen zorgen met seksualiteit en intimiteit als 

volwassene. Verder kan het zijn dat slachtoffers van seksueel misbruik emotionele 

verbondenheid proberen te bereiken via lichamelijke intimiteit. Daarbij lopen vooral vrouwen 

het risico ook in een relatie te worden misbruikt. Het zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde 

lijden hieronder, zeker wanneer deze relatie niet langdurig is en het slachtoffer het gevoel 

heeft „gebruikt‟ of misbruikt te zijn door een andere persoon.
124

 Ook met betrekking tot de 
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seksuele geaardheid kan het slachtoffer zich vragen beginnen stellen. Zo vragen sommige 

jongens die door een man seksueel misbruikt werden zich af of ze homoseksueel zijn. Andere 

jongens en meisjes die door een man misbruikt werden kunnen zich niet voorstellen een 

relatie met een man te hebben.
125

 Vooral mannelijke slachtoffers stellen zich vragen bij hun 

seksuele geaardheid.
126

 Daarnaast blijkt seksueel misbruik bij mannelijke slachtoffers ook een 

impact te hebben op hun idee over mannelijkheid. In een samenleving waar mannen horen 

sterk en zelfstandig te zijn, lijkt volgens hen geen plaats te zijn voor de kwetsbaarheid en 

machteloosheid van een mannelijk slachtoffer.
127

 Verder blijkt uit een interview dat sommige 

slachtoffers bang zijn zelf dader te worden. Volgens het geïnterviewde slachtoffer wordt dit 

echter aangepraat. Ook uit de getuigenis van een ander slachtoffer in een krant blijkt dat 

slachtoffers soms met deze vraag zitten:  

 

―Ik weet niet of het waar is wat ze zeggen. Dat als ik vader zou worden, dat ik dan zou worden zoals zij. 

Het idee alleen doet me blokkeren. Het maakt me bang van mezelf.‖
128 

 

 2.5 Religieus vlak 

 

Uit onderzoek blijkt dat veel slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd er als 

volwassene minder sterke religieuze overtuigingen op na houden. Zij zien de god waarin zij 

geloofden als een god die afwezig was wanneer zij hem nodig hadden.
129

 In een ander 

onderzoek gaf een slachtoffer aan niet meer met geloofsovertuigingen bezig te zijn uit 

schaamte tegenover de god waarin zij gelooft. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat niet alle 

slachtoffers hun geloofsovertuiging verliezen. Sommige van hen gaan er op een andere 

manier mee om en vinden er rust en steun.
130

 

 

Zoals reeds gezegd leidt seksueel misbruik door een vertrouwenspersoon tot een verlies van 

vertrouwen in anderen. Dit is dus ook het geval in de specifieke situatie van seksueel misbruik 

door leden van de katholieke kerk. Het is dan ook mogelijk dat het slachtoffer niet alleen het 
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vertrouwen in anderen maar ook het vertrouwen in de katholieke kerk verliest. Samen met het 

vertrouwen in de katholieke kerk kan ook de geloofsovertuiging afnemen.
131

 Uit onderzoek 

van ROSSETTI blijkt dat slachtoffers van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk 

meer dan andere slachtoffers van seksueel misbruik een afname van het vertrouwen in de 

katholieke kerk en een afname van de geloofsovertuiging ondervinden. Binnen de groep 

slachtoffers die werden misbruikt door leden van de katholieke kerk was er nog een verschil 

tussen de slachtoffers naargelang het al dan niet volgen van therapie. Slachtoffers die in 

therapie waren bleken minder vertrouwen in de katholieke kerk en een minder sterke 

geloofsovertuiging te hebben dan slachtoffers die geen therapie volgden. De redenen hiervoor 

zijn nog niet duidelijk. Mogelijk heeft dit te maken met het grotere bewustzijn van het trauma 

dat het misbruik heeft veroorzaakt. Het kan ook zijn dat slachtoffers die ernstigere vormen 

van misbruik meemaakten vaker therapie volgen dan slachtoffers van minder ernstige vormen 

van misbruik. Andere redenen of een combinatie van beide is ook mogelijk.
132

 

 

Voor sommige slachtoffers is de impact op religieus vlak het meest ingrijpend. Dit is vooral 

het geval bij seksueel misbruik binnen de kerk waar de dader een belangrijke figuur was 

volgens de religieuze overtuiging van het slachtoffer. Volgende citaten illustreren dit: 

 

―This guy had my soul in his hand. It was devastating to know that someone would step out of 

the powers of spiritual liberty to take over someone else‘s soul… I still have anger about a lot 

of that and I think more of the anger is about the spiritual loss than anything to do with the 

sexual abuse.‖
133

 

 

―(…) He not only raped me physically, but mentally, emotionally, and spiritually. He used his 

power and position to control my mind…my body…my soul.‖
134
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 2.6 Verschillen in impact 

 

De mate waarin seksueel misbruik een impact heeft op het latere leven van het slachtoffer kan 

erg verschillen. Niet noodzakelijk ondervinden alle slachtoffers hiervan gevolgen op lange 

termijn. Dit wil echter niet zeggen dat het misbruik niet ingrijpend is geweest.
135

  

 

Er zijn een aantal factoren die een sterke invloed hebben op de mate waarin slachtoffers de 

gevolgen van seksueel misbruik ervaren. Een van deze factoren is de band tussen dader en 

slachtoffer. Wanneer er een hechtere band is tussen dader en slachtoffer heeft het seksueel 

misbruik grotere gevolgen voor het slachtoffer. Zonder de ernst van seksueel misbruik door 

een onbekende te minimaliseren, kan worden gesteld dat een persoon die seksueel misbruikt 

werd door bijvoorbeeld een ouder meer ingrijpende gevolgen ondervindt dan een persoon die 

misbruikt werd door een onbekende. Een hechte vertrouwensband is ook kenmerkend bij 

zedendelicten binnen de katholieke kerk. De dader had daarbij een belangrijke positie in het 

leven en het geloof van het slachtoffer. Een tweede factor die bepalend is voor de mate waarin 

gevolgen van het slachtofferschap zich voordoen is de duur van het misbruik. Het meermaals 

ondergaan van seksueel misbruik gedurende een langere periode heeft meer impact op het 

slachtoffer dan eenmalig misbruik. Verder bepaalt ook de ernst van het misbruik de gevolgen 

voor het slachtoffer. Zo zal verkrachting leiden tot ernstigere gevolgen dan aanranding van de 

eerbaarheid. Ook de mate van dwang is een beïnvloedende factor, waarbij meer dwang of 

geweld leidt tot ernstigere gevolgen voor het slachtoffer. Bovendien blijken succes op school 

en in de sociale omgeving beschermende factoren te zijn met betrekking tot de gevolgen van 

het slachtofferschap. Een vijfde factor die een invloed heeft op de impact op het slachtoffer is 

de steun van anderen. Personen die met niemand praten over hun slachtofferervaring(en) 

hebben het moeilijker om dit te verwerken dan personen die hierover met anderen (kunnen) 

praten. Het is belangrijk dat kinderen worden geloofd en open kunnen spreken over wat is 

gebeurd. Dit geldt eveneens voor volwassenen die vertellen over hun slachtofferervaringen.
136 

 

 

Vooral in het kader van zedendelicten binnen de katholieke kerk blijken slachtoffers vaak 

geconfronteerd te worden met mensen die hun verhaal niet (willen) geloven. Onderstaand 

citaat is daar een voorbeeld van: 
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―Ik probeerde aan mijn moeder een beeld te geven van wat die voorlichting betekende. Het 

resultaat was : een strenge berisping en een straf omdat ik een man Gods durfde te verdenken 

van ontoelaatbare handelingen. Ze stuurde me van dat moment af drie keer per week naar die 

priester.‖
137

 

 

Bij gevallen van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk is ook de reactie van de 

kerk bepalend. Voor slachtoffers is het belangrijk dat het misbruik door de kerk wordt erkend. 

Het ophemelen van de dader maakt het slachtoffer onzeker, zo blijkt uit volgend citaat: 

 

―(…) It was sort of like he was held up on the pedestal by the Church and everyone was 

honoring him, and you saw this and thought the problem was you.‖
138

 

 

In het kader van zedendelicten binnen de katholieke kerk – waar jongens vaker slachtoffer 

blijken te worden dan meisjes (cf. supra) – dient ten slotte opgemerkt te worden dat sommige 

auteurs aangeven dat jongens meer dan meisjes gevolgen zouden ondervinden naar aanleiding 

van het slachtofferschap.
139

 Andere auteurs beweren echter dat vrouwelijke slachtoffers meer 

negatieve impact ondervinden op religieus vlak.
140

 

 

3. Preventie 

 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, heeft seksueel misbruik ernstige gevolgen voor het 

slachtoffer. Het is dan ook belangrijk preventief op te treden en seksueel misbruik zo veel 

mogelijk proberen te voorkomen. Hierbij kunnen verschillende actoren een rol spelen, 

waaronder ouders, scholen en andere organisaties zoals bijvoorbeeld jeugdbewegingen of 

sportclubs. In het kader van zedendelicten binnen de katholieke kerk kan ook de katholieke 

kerk zelf een rol spelen. Deze verschillende actoren kunnen vaak op dezelfde wijze preventief 

optreden. Een aantal belangrijke mogelijkheden komen hieronder aan bod. Preventie van 

seksueel misbruik van kinderen wordt best via een combinatie van verschillende 

handelingsmogelijkheden bereikt. Deze kunnen dus niet los van elkaar worden gezien.  
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 3.1 Taboe aanpakken 

 

Voordat aan maatregelen ter preventie van seksueel misbruik kan worden gedacht, dient eerst 

het onderwerp uit de taboesfeer te worden gehaald. Zelfs spreken over seksualiteit in het 

algemeen is niet vanzelfsprekend. In de samenleving zou eerst al meer openheid moeten zijn 

om te spreken over seksualiteit. Dit zou kunnen bijdragen tot het verlagen van de drempel 

voor slachtoffers om over seksueel misbruik te spreken.
141

 Om te werken aan de 

bespreekbaarheid van seksueel misbruik in de samenleving, moeten maatregelen uiteraard niet 

alleen op kinderen en jongeren gericht zijn. Ook initiatieven gericht op de actoren van 

preventie van seksueel misbruik kunnen bijdragen aan de bespreekbaarheid ervan. 

Volwassenen die tonen te durven spreken over dergelijk gevoelig onderwerp, geven het goede 

voorbeeld aan kinderen die er (mogelijk) mee in aanraking komen.
142

 

 

 3.2 Weerbaarheid verhogen 

 

Zoals reeds gezegd kiezen daders van seksueel misbruik vaak bewust slachtoffers die 

kwetsbaarder zijn dan anderen. Bovendien blijkt het voor slachtoffers vaak moeilijk te zijn 

grenzen te trekken en aan te geven wanneer het gedrag van de dader voor hen ongewenst is 

(cf. supra). De weerbaarheid van potentiële slachtoffers verhogen kan ertoe bijdragen dat 

kinderen assertiever zullen reageren wanneer een persoon toenadering zoekt en zij dit niet 

graag hebben. Het is hierbij belangrijk dat kinderen leren niet alleen assertiever te zijn ten 

aanzien van vreemden, maar ook ten aanzien van kennissen of familie. De weerbaarheid van 

kinderen kan worden verhoogd door hen bewust te maken van de signalen van het eigen 

lichaam dat zij zich oncomfortabel voelen. Om de weerbaarheid te verhogen, moeten kinderen 

niet alleen worden geleerd dat ze mogen weigeren iets te (laten) doen waarbij ze zich 

ongemakkelijk voelen. Bovendien moeten ze ook worden geleerd hoe ze dit kunnen doen. 

Daarnaast is het belangrijk dat de personen van wie de pogingen tot preventie uitgaan zelf de 
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grenzen van het kind respecteren en het goede voorbeeld geven door te tonen dat zij hun eigen 

grenzen respecteren.
143

 

 

 3.3 Seksuele opvoeding 

 

Ook via seksuele opvoeding kan preventief worden ingegaan op het probleem van seksueel 

misbruik. Dit dient gekaderd te worden in de algemene seksuele opvoeding, zodat niet alleen 

negatieve aspecten worden belicht. Op die manier wordt de drempel voor kinderen om 

hierover vragen te stellen of met volwassenen te spreken verlaagd. Er dient dan ook benadrukt 

te worden dat het kind bij (pogingen tot) seksueel misbruik daarover altijd kan en moet praten 

met een volwassene. Verder kan kinderen via seksuele opvoeding worden geleerd dat niet 

alleen anderen hun grenzen moeten respecteren, maar dat ook zij de grenzen van anderen 

moeten respecteren. Op die manier worden niet alleen preventieve initiatieven ten aanzien van 

mogelijke slachtoffers maar ook ten aanzien van mogelijke daders genomen.
144

 

 

 3.4 Signalen opvangen 

 

Kinderen die zich ongemakkelijk voelen bij toenaderingspogingen van anderen zenden vaak 

signalen uit (cf. supra). Als ouder, leerkracht of monitor in de jeugdvereniging is het dan ook 

belangrijk deze signalen op te vangen en hierop gepast te reageren. Bij vermoedens van 

misbruik moet hierover met het kind worden gepraat. Dit gebeurt best op gelijkaardige wijze 

als wanneer het kind vertelt over misbruik dat werkelijk heeft plaatsgevonden (cf. infra).
145
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 3.5 Beleid van organisaties 

 

Organisaties zoals scholen, instellingen of verenigingen voor jongeren kunnen ook via hun 

beleid het risico op seksueel misbruik inperken. Dit kan onder meer door een soort 

gedragscode op te stellen waarin gedragingen worden ingedeeld in categorieën van gepaste, 

ongepaste en schadelijke gedragingen. Hierbij is het belangrijk om, naast het ontmoedigen 

van ongepaste en schadelijke gedragingen, de aandacht te vestigen op gepaste gedragingen. 

Daarnaast kan het zinvol zijn ervoor te zorgen dat een volwassene en een kind nooit volledig 

alleen zijn. Indien een volwassene en kind toch alleen zijn, kan het beleid bepalen dat een 

ander personeelslid hiervan op de hoogte moet zijn of dat dit op een zichtbare plaats moet 

zijn. Ook het vastleggen van regels omtrent het toezicht bij activiteiten zoals onder meer 

zwemmen en turnen, het helpen van gehandicapte jongeren bij persoonlijke verzorging of de 

kamerverdeling op kamp of in de instelling kan bijdragen tot het voorkomen van seksueel 

misbruik. Verder kan een vertrouwenpersoon worden aangeduid of een duidelijke procedure 

bij melding van klachten vastgelegd voor het geval er toch (pogingen tot) misbruik zouden 

plaatsvinden. Bovendien kunnen personen zonder goede bedoelingen worden afgeschrikt 

wanneer een organisatie aan de buitenwereld duidelijk maakt een preventief beleid ten 

aanzien van seksueel misbruik van kinderen te voeren.
146

 

 

 3.6 Screening personeel 

 

Ten slotte kan ook screening van het personeel bijdragen aan de preventie van seksueel 

misbruik. Hierbij moeten criteria en procedures worden ontworpen die worden gehanteerd bij 

de aanwerving van nieuw personeel of nieuwe vrijwilligers. Ieder personeelslid en iedere 

vrijwillger die in contact komt met kinderen of jongeren moet worden gescreend. De 

organisaties moeten erover waken dat reeds gekende personen niet worden vrijgesteld van een 

screening van zijn of haar achtergrond. Deze screening kan in de praktijk onder meer 

gebeuren door gesprekken met werkgevers of organisaties waarvoor de persoon reeds werkte, 

door het nagaan van het gerechtelijk verleden of door een gesprek met de betrokkene.
147
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3.7 Effectiviteit van preventieprogramma‟s 

 

GIBSON en LEITENBERG voerden onderzoek bij blanke studentes en gingen onder meer na of 

preventieprogramma‟s leiden tot een daling van seksueel misbruik van kinderen. Hierbij 

vergeleken ze een groep vrouwen die in de kindertijd of adolescentie op school een 

preventieprogramma volgden met betrekking tot seksueel misbruik en een groep vrouwen die 

dergelijk preventieprogramma niet volgden. Uit hun onderzoek bleek er een significant 

verschil te zijn in de percentages vrouwen die als kind seksueel misbruikt waren. In de eerste 

groep studentes lag het percentage slachtoffers van seksueel misbruik beduidend lager dan in 

de tweede groep. Dit wijst erop dat preventieprogramma‟s een positieve invloed kunnen 

hebben op voorkomen van seksueel misbruik.
148

 Ook grootschaliger onderzoek van 

FINKELHOR, ASDIGIAN en DZIUBA-LEATHERMAN toonde een positieve invloed aan van 

ruimgerichte preventieve programma‟s en maatregelen uitgaande van scholen of ouders. Zo 

bleken kinderen met wie preventief over seksueel misbruik gepraat werd meer kennis te 

hebben en meer zelfbeschermend op te treden bij (pogingen tot) seksueel misbruik dan 

kinderen die niet preventief op de hoogte werden gebracht over seksueel misbruik. Zelfs na 

(pogingen tot) seksueel misbruik bleek deze eerste groep zich veiliger te voelen en minder 

negatieve gevolgen aan te geven.
149

 Op basis van het onderzoek van FINKELHOR et al. is het 

echter onmogelijk uitspraken te doen over de invloed van preventieprogramma‟s op het aantal 

slachtoffers van seksueel misbruik. Toch is het mogelijk dat daders minder geneigd zijn 

kinderen te benaderen waarvan geweten is dat met hen preventief over seksueel misbruik 

werd gepraat aangezien daders vaak de meest kwetsbare kinderen benaderen (cf. supra).
150

 

 

Uit een meta-analyse van RISPEN, ALEMAN en GOUDENA blijken een aantal aspecten een 

belangrijke invloed te hebben op de effectiviteit van preventieprogramma‟s. Zo blijkt dat het 

aanleren van manieren om zichzelf te beschermen bij (pogingen tot) seksueel misbruik 

effectiever is in het voorkomen ervan dan het louter informeren over mogelijk seksueel 

misbruik. Het is hierbij belangrijk dat kinderen voldoende tijd krijgen om deze vaardigheden 
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zich eigen te maken. Daarnaast blijken preventieprogramma‟s meer effect te hebben wanneer 

ze gericht zijn op jongere kinderen en kinderen met een lagere sociaaleconomische status. 

Verder is het aangewezen preventieprogramma‟s te herhalen aangezien de effecten ervan 

blijken te verminderen na verloop van tijd.
151

 

 

Verder zouden preventieprogramma‟s ook neveneffecten kunnen hebben. Zo zouden 

preventieprogramma‟s ertoe kunnen leiden dat kinderen angstiger zijn om slachtoffer te 

worden van seksueel misbruik. Deze veronderstelling van wetenschappers werd echter nog 

niet echt onderzocht. Daarnaast is het ook niet duidelijk welke invloed preventieprogramma‟s 

hebben op de seksuele ontwikkeling van adolescenten.
152

 

 

4. Onthullingen van slachtofferschap 

 

Wanneer preventieprogramma‟s seksueel misbruik van kinderen niet hebben kunnen 

voorkomen, is het belangrijk dat het slachtoffer dit misbruik niet voor zichzelf houdt. Toch 

gebeurt dit zeer vaak. Wanneer kinderen dan toch vertellen over het misbruik, verloopt dit 

vaak moeizaam. Ondersteuning en gepaste reacties kunnen het onthullen van seksueel 

misbruik bevorderen.  

 

 4.1 Waarom kinderen zwijgen 

 

Kinderen die seksueel worden misbruikt, vertellen dit vaak niet aan anderen. Sommige 

volwassenen die in de kindertijd werden misbruikt, hebben deze ervaring nog met niemand 

gedeeld.
153

 Dit kan verschillende redenen hebben. 
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  4.1.1 Beschermen van anderen 

 

Een eerste reden waarom kinderen zwijgen over het seksueel misbruik is het beschermen van 

anderen. Zo vertellen sommige kinderen hun ouders niet over het misbruik uit angst hen te 

kwetsen. Zoals reeds gezegd legt de dader het slachtoffer soms op te zwijgen over wat is 

gebeurd. Soms oefent de dader druk uit op het slachtoffer door bijvoorbeeld te zeggen dat het 

onthullen van het misbruik ertoe kan leiden dat de familie uit elkaar zal vallen. De schrik van 

het slachtoffer om verantwoordelijk te zijn voor problemen in de familie weerhoudt hem of 

haar ervan over het misbruik te vertellen. Bovendien heeft het slachtoffer vaak tegenstrijdige 

gevoelens tegenover de dader en is het mogelijk dat het slachtoffer ook de dader wil 

beschermen. Vooral in het kader van intrafamiliaal seksueel misbruik willen slachtoffers 

anderen beschermen.
154

 In gevallen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk kan het 

slachtoffer ook de katholieke gemeenschap willen beschermen door te zwijgen. Het 

slachtoffer beseft dan welke impact de onthulling zou hebben op de gemeenschap en voelt 

zich verantwoordelijk om deze gemeenschap niet uit elkaar te laten vallen. Dit blijkt uit 

volgend citaat: 

 

―It was like my responsibility to keep the code of silence…not to keep it just for myself, but for 

the Church, the priest, my family, friends…anyone who would be scandalized… People would 

call me names. I hád to protect the Church.‖
155

 

 

  4.1.2 Beschermen van zichzelf 

 

Het willen beschermen van zichzelf is een tweede reden waarom kinderen zwijgen over het 

slachtofferschap. Net zoals bij het willen beschermen van de familie kan het zijn dat de dader 

druk uitoefent op het slachtoffer door te zeggen dat hem of haar iets ergs zal overkomen 

wanneer hij of zij het misbruik onthult. Dit kan bijvoorbeeld door het uiten van bedreigingen 

van fysiek geweld of – in het geval van intrafamiliaal geweld – door te zeggen dat het 

slachtoffer in een tehuis zal worden geplaatst en niet langer bij de familie mag blijven 
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wonen.
156

 Toch bleek in het onderzoek van GOODMAN-BROWN et al. geen verband te zijn 

tussen het willen beschermen van anderen of zichzelf en de tijd die het slachtoffer nodig had 

om het misbruik te onthullen. De onderzoekers stellen dat het mogelijk is dat slachtoffers net 

willen dat het misbruik aan het licht komt, bijvoorbeeld omdat het misbruik zou stoppen of 

omdat de dader geen andere slachtoffers zou maken. Hierbij zou het willen beschermen van 

anderen of zichzelf een reden kunnen zijn om wel te spreken.
157

  

 

4.1.3 Overige 

 

Ook gevoelens van schuld, schaamte en verantwoordelijkheid zijn obstakels om met andere te 

spreken over het misbruik.
158

 Met name oudere kinderen blijken zich meer verantwoordelijk 

te voelen voor het misbruik. Bij jongere slachtoffers kan het langer duren voordat zij vertellen 

over het misbruik omdat zij pas later beseffen dat wat zich heeft voorgedaan ongepast is. 

Anderzijds hebben jongere kinderen minder besef van de taboes die rond het onderwerp 

hangen, wat het spreken erover zou kunnen bevorderen.
159

 Verder waren slachtoffers bang 

niet geloofd te worden.
160

 Ten slotte geven mannelijke slachtoffers aan het gevoel te hebben 

dat er in de samenleving geen plaats is voor erkenning van slachtofferschap van mannen. Zij 

hebben het gevoel dat er geen ruimte is voor andere ervaringen dan slachtofferschap van 

vrouwen door mannelijke daders. Hierdoor voelen zij zich geïsoleerd en geremd in het 

spreken over hun slachtofferervaringen.
161

 Mannelijke slachtoffers blijken dan ook minder 

vaak seksueel misbruik te onthullen dan vrouwelijke slachtoffers.
162

 

 

De drempel naar professionele hulpverlening blijkt mogelijk nog groter te zijn dan de drempel 

om het misbruik aan familie of vrienden te vertellen. Hierbij bleken een aantal obstakels 
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dezelfde te zijn, zoals het willen beschermen van anderen, de schuldgevoelens en de angst 

niet geloofd te worden. Bovendien zijn vele jongeren niet op de hoogte van de diensten en 

centra voor hulpverlening. Wanneer de jongeren dan toch de weg naar de hulpverlening 

vonden, gaven verschillende van hen aan weinig of geen professionele hulp te krijgen. Ze 

voelden zich niet geloofd en gesteund of hadden het gevoel voor het misbruik 

verantwoordelijk gesteld te worden.
163

 

 

 4.2 Wanneer kinderen spreken 

 

Het spreken over ervaringen van seksueel misbruik kan geremd worden door verschillende 

factoren die hierboven werden besproken. Soms kan het misbruik toevallig worden ontdekt of 

is het kind zich er niet van bewust dat het aan het licht zal komen door het bijvoorbeeld aan 

een ander kind te vertellen. Wanneer een kind – al dan niet bewust – spreekt over het 

misbruik, vertelt hij of zij bijna nooit meteen het hele verhaal. Meestal probeert het slachtoffer 

het misbruik te ontkennen en komt geleidelijk aan het verhaal naar boven. Pas wanneer er 

genoeg vertrouwen is in de gesprekpartner, vertelt het slachtoffer meer gedetailleerd over het 

misbruik. Sommige slachtoffers proberen de gebeurtenissen terug te ontkennen wanneer de 

dader of de omgeving negatief reageert op de onthullingen.
164

 Dit is met name het geval 

wanneer de dader gekend was door het slachtoffer, wanneer het misbruik verschillende keren 

heeft plaatsgevonden en wanneer het slachtoffer bang was voor de reactie van de ouders.
165

 

 

 4.3 Reactie op onthullingen 

 

Wanneer slachtoffers overgaan tot het onthullen van seksueel misbruik is de reactie van de 

omgeving erg belangrijk. Dit bleek al een factor te zijn die een invloed heeft op de impact van 

het misbruik op het slachtoffer (cf. supra). Het is dan ook belangrijk een omgeving te creëren 

waarin het slachtoffer vrijuit kan praten over wat hem of haar is overkomen. Bij een 

vermoeden van misbruik kunnen sturende vragen worden gesteld om zekerheid te krijgen 

omtrent wat is gebeurd. Wanneer het misbruik aan het licht komt, is het belangrijk het 

slachtoffer te laten uitpraten. Verder is ondersteuning belangrijk. Een slachtoffer dat zich 
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gesteund en geloofd voelt, zal meer uit zichzelf vertellen. Gezien de gevoelens van schuld en 

schaamte waar slachtoffers vaak mee kampen, is het aangewezen te benadrukken dat het 

slachtoffer niet verantwoordelijk is voor het misbruik. Daarnaast is het voor het slachtoffer 

belangrijk te weten wat de gevolgen van de onthulling zullen zijn. Hierover worden best 

afspraken gemaakt zodat het vertrouwen van het slachtoffer geen tweede keer wordt 

geschonden.
166

 Zoals zal blijken in het volgende hoofdstuk, was uitblijven van een gepaste 

reactie lange tijd een probleem bij onthullingen van seksueel misbruik door leden van de 

katholieke kerk (cf. infra). Ook in de zaak van het geïnterviewde slachtoffer was dit het geval. 

Nadat hij aan de rector van de school vertelde dat hij jaren voordien door bepaalde paters was 

misbruikt, stootte hij op ontkenning en afwimpeling van zijn melding als fantasie en slechte 

herinneringen.
167

 

 

 4.4. De invloed van preventieprogramma‟s 

 

Uit het onderzoek van GIBSON en LEITENBERG (cf. supra) blijkt een mogelijke evolutie in de 

tijd die slachtoffers nodig hadden om over het misbruik te praten. Er lijkt zich een trend voor 

te doen waarbij slachtoffers die op school een preventieprogramma kregen sneller over het 

misbruik praten dan slachtoffers die geen preventieprogramma volgden op school. Het gaat in 

dit onderzoek echter om een mogelijke evolutie, zonder dat er een significant verschil tussen 

beide groepen slachtoffers kon worden vastgesteld.
168

 Ook uit het onderzoek van FINKELHOR, 

ASDIGIAN en DZIUBA-LEATHERMAN (cf. supra) blijkt dat ruimgerichte preventieve 

programma‟s en maatregelen door scholen en ouders een positieve invloed hebben op het 

onthullen van seksueel misbruik door het slachtoffer.
169

 Uit andere onderzoeken blijkt dan 

weer geen verband te bestaan tussen preventieprogramma‟s en het onthullen van seksueel 

misbruik.
170
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5. Lotgenoten 

 

Uit het ruime aanbod van zelfhulpgroepen en verenigingen voor lotgenoten blijkt het belang 

van contact met andere slachtoffers. In de Verenigde Staten is SNAP (the Survivors Network 

of those Abused by Priests) de grootste zelfhulpgroep voor slachtoffers van seksueel misbruik 

binnen de katholieke kerk. Ze wil onder meer slachtoffers samenbrengen en ondersteunen in 

het verwerken van hun misbruikervaringen door contact met andere slachtoffers en het 

aanbieden van informatie over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk.
171

 Verder worden 

ook in Nederland bijeenkomsten georganiseerd waar slachtoffers van seksueel misbruik door 

leden van de katholieke kerk hun verhaal kunnen doen.
172

 Ook uit het interview met een 

slachtoffer blijkt dat dit een bijzondere ervaring is. Zo vertelde de geïnterviewde dat er een 

onmiddellijk gevoel van samenhorigheid ontstaat bij contact met andere slachtoffers. In een 

brief als reactie op een krantenartikel schrijft dit slachtoffer hierover: 

 

 ―Als slachtoffers elkaar ontmoeten, ontstaat er namelijk een energie die we allemaal voelen, 

bij iedere ontmoeting. Het is niet blij, het is eerder treurig, maar toch positief en het houdt 

bijna niet op. Mensen die tientallen jaren die viespoterij met zich hebben meegedragen, 

(h)erkennen elkaar. Ze hebben dezelfde kruisweg gelopen.‖
173

 

 

In België organiseerde de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk ook reeds bijeenkomsten 

voor slachtoffers op een (H)Erkenningsdag (cf. infra). Op deze dagen konden slachtoffers 

elkaar ontmoeten, hun verhaal vertellen en luisteren naar de verhalen van anderen. Het is 

echter reeds enkele jaren geleden dat dit initiatief voor het laatst plaatsvond. De opnieuw 

opgerichte Werkgroep Mensenrechten in de Kerk organiseert op 2 oktober 2010 een nieuwe 

(H)Erkenningsdag in Leuven.
174

  

 

 

 

                                                 
171

  D. CLOHESSY, The SNAP Viewpoint. Questions and Answers with David Clohessy, SNAP Executive Director, 

http://www.snapnetwork.org/clohessys_tough_questions/clohessy_questions_Page1.htm (consultatie 28 juni 

2010); SNAP, SNAP Mission Statement, http://www.snapnetwork.org/links_homepage/mission_statement 

.htm (consultatie 28 juni 2010). 

172
  P.J. SCHOUTEN, Uitnodiging bijeenkomst 27 juni 2010, http://www.seksueelmisbruik.info/rkkerk/ (consultatie 

28 juni 2010). 

173
  Dit is citaat is afkomstig uit een brief van een slachtoffer aan Hans Geybels als reactie op diens artikel in  De 

Standaard op 11 juni 2010. De brief werd niet gepubliceerd maar op kleine schaal verspreid. 

174
  Deze informatie is afkomstig uit een interview met leden van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk. 

http://www.snapnetwork.org/clohessys_tough_questions/clohessy_questions_Page1.htm
http://www.snapnetwork.org/links_homepage/mission_statement.htm
http://www.snapnetwork.org/links_homepage/mission_statement.htm
http://www.seksueelmisbruik.info/rkkerk/
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6. Conclusie 

 

Seksueel misbruik is een ingrijpende gebeurtenis voor slachtoffers. Er bestaat een reeks 

indicatoren die erop kunnen wijzen dat een kind seksueel wordt misbruikt. Het gaat echter 

meestal om signalen die ook op andere problemen kunnen wijzen. Deze signalen hangen 

bovendien samen met de mogelijke gevolgen van het misbruik. Slachtoffers van seksueel 

misbruik binnen de katholieke kerk kunnen dezelfde gevolgen ondervinden als andere 

slachtoffers. Ervaringen van seksueel misbruik kunnen een impact hebben op verschillende 

vlakken, zoals op persoonlijk, sociaal, psychologisch en seksueel vlak.  Toch zijn vooral met 

betrekking tot de religieuze overtuigingen specifieke gevolgen merkbaar. Deze kunnen vooral 

ingrijpend zijn bij seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk. Dit heeft te maken 

met de vertrouwensfiguur die de dader voor het slachtoffer was. Het is net dit vertrouwen van 

het slachtoffer dat ervoor zorgt dat hij of zij extra kwetsbaar is. Door het misbruik kan het 

vertrouwen van het slachtoffer in de dader, in anderen en soms ook in god worden 

geschonden. Wat preventie betreft blijken verschillende initiatieven mogelijk, zoals het taboe 

doorbreken, de weerbaarheid van kinderen verhogen, misbruik ter sprake brengen bij seksuele 

opvoeding, het herkennen van signalen en het screenen van personeel. Er dient echter te 

worden opgemerkt dat preventieve initiatieven in het verzamelwerk van WAZIR en VAN 

OUDENHOVEN vaak aan bod komen bij aanbevelingen voor verbetering van beleid. Verder 

gingen we in op hoe en waarom slachtoffers wel of niet spreken over het seksueel misbruik 

dat zij hebben meegemaakt. Daarbij bleek dat slachtoffers vaak lange tijd zwijgen over het 

misbruik om anderen of zichzelf te beschermen. Verder speelt onder meer angst om niet 

geloofd te worden een belangrijke rol. Dit sluit aan bij de reactie van anderen op deze 

onthullingen. Deze reactie blijkt een belangrijke rol te spelen bij de impact van het misbruik 

op het slachtoffer. Vele slachtoffers geven aan op ongeloof of onbegrip te stoten wanneer zij 

voor het eerst over hun misbruikervaringen vertellen. Ook dit heeft te maken met de 

belangrijke positie die de dader inneemt in de geloofsgemeenschap. In het volgende hoofdstuk 

wordt dan ook specifiek ingegaan op de reactie vanuit de katholieke kerk op seksueel 

misbruik gepleegd door leden van haar gemeenschap. Ten slotte besteedden we ook aandacht 

aan contacten met lotgenoten. Uit een interview met een slachtoffer bleek dat dit een speciale 

ervaring is waarbij meteen een gevoel van verbondenheid ontstaat. Sommige organisaties 

organiseren dan ook dagen waarbij slachtoffers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen luisteren 

naar elkaars verhalen.    
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HOOFDSTUK IV 

 

REACTIE VANUIT DE KATHOLIEKE KERK 

 

 

De context waarin de groeiende aandacht voor zedendelicten binnen de katholieke kerk 

ontstond, kwam reeds eerder aan bod. Niet alleen in de bredere samenleving, maar ook binnen 

de katholieke kerk werd duidelijk dat hierop gereageerd moest worden. Een gepaste reactie is 

bovendien belangrijk met betrekking tot de gevolgen voor het slachtoffer. 

 

In dit hoofdstuk bespreken we zowel de private als de publieke reacties vanuit de katholieke 

kerk beschreven. Met private reactie bedoelen we de reactie binnen de katholieke 

gemeenschap, een reactie die alleen zichtbaar is voor de betrokken leden van de katholieke 

kerk en de personen die over hen gezag hebben. De publieke reacties verwijzen naar de 

reacties die voor iedereen zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld uitspraken van een 

gezaghebbende in het openbaar, de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek waarvan de 

resultaten openbaar worden gemaakt of de oprichting van instanties die voor iedereen 

toegankelijk zijn.  

 

1. Private reactie 

 

 1.1 Afhandeling volgens het wetboek van canoniek recht 

 

Zoals het Strafwetboek opgedeeld is in twee boeken, zo is ook boek VI (“Sancties in de 

kerk”) van het Wetboek van Canoniek Recht opgedeeld in twee delen: deel I “Misdrijven en 

straffen in het algemeen” (vergelijkbaar met boek I van het Strafwetboek) en deel II “Straffen 

voor afzonderlijke misdrijven” (vergelijkbaar met boek II van het Strafwetboek). 

Zedendelicten worden echter niet specifiek opgenomen in het Wetboek van Canoniek Recht. 

Alleen bij misdrijven tegen het zesde gebod (onkuisheid) wordt hierover iets vermeld. Can. 

1395 §1 bevat de sanctie die van toepassing is voor het misdrijf (volgens het canoniek recht) 

van „zondiging‟ tegen het zesde gebod. Can. 1395 §2 stelt meer specifiek dat dit met 

―rechtvaardige straffen(…), wegzending uit de clericale staat eventueel niet uitgesloten‖ 

moet worden gestraft wanneer het misdrijf werd gepleegd ―met geweld of bedreigingen of in 
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het publiek of met een minderjarige beneden de leeftijd van zestien jaar‖. Hoewel can. 1312 

§1 uitboetingsstraffen en verbeteringsstraffen of censuren voorziet voor de bestraffing van 

misdrijven in het algemeen, is echter niet duidelijk wat onder “rechtvaardige straffen” wordt 

verstaan. In can. 695 §1 wordt wel uitdrukkelijk vermeld dat een lid van een Instituut voor 

gewijd leven moet worden weggezonden wanneer dit lid het misdrijf zoals omschreven in 

can. 1395 §2 heeft gepleegd. De overste van het instituut kan hier echter anders over beslissen 

wanneer hij vindt dat het niet strikt noodzakelijk is het lid weg te zenden en dat ―voor de 

verbetering van het lid en voor het herstel van de rechtvaardigheid en het wegnemen van 

ergernis op andere wijze voldoende gezorgd kan worden‖.
175

 

 

Ook in het canoniek recht is een procedure voorzien voor de afhandeling van klachten in 

verband met gedragingen die als misdrijf worden beschouwd. Hierbij dient echter opgemerkt 

te worden dat in het canoniek recht en in het strafrecht een aantal dezelfde termen worden 

gebruikt (bijvoorbeeld “rechter”, “rechtbank”, “vonnis”, … ) maar dat deze termen niet 

verwijzen naar dezelfde personen, instanties, documenten, … Het gebruik van dezelfde 

termen wijst wel op een gelijkaardige structuur. Net zoals bij de beschrijving van de 

hiërarchie van de katholieke kerk geldt ook hier dat de structuur van rechtbanken complexer 

is dan de beperkte uitleg die volgt. Onderstaande beschrijving is beperkt tot de enkele 

belangrijke elementen die nodig zijn om te begrijpen welke wegen gevolgd kunnen worden 

bij de afhandeling van een klacht met betrekking tot zedendelicten via het canoniek recht.  

 

Het canoniek recht kent rechtbanken van eerste instantie, rechtbanken van tweede instantie en 

rechtbanken van de Apostolische Stoel. Volgens can. 1419 §1 en can. 1421 §1 beschikt elk 

bisdom over een rechtbank van eerste instantie waarbij de rechterlijke macht wordt 

uitgeoefend door de diocesane bisschop of door rechters die door hem worden aangewezen. 

Can. 1423 §1 bepaalt echter dat meerdere diocesane bisschoppen kunnen overeenkomen één 

rechtbank van eerste instantie op te richten die deze functie uitoefent voor de verschillende 

bisdommen. De rechterlijke macht wordt dan toegewezen aan de vergadering van de 

diocesane bisschoppen of aan één bisschop die in overleg wordt bepaald. Volgens can. 1438 

komt de rechtbank van tweede instantie aan bod wanneer beroep wordt aangetekend tegen een 

vonnis van de rechtbank van eerste instantie. Alleen wanneer het beroep specifiek wordt 

aangetekend bij de rechtbank van de Apostolische Stoel, komt de rechtbank van tweede 

                                                 
175

  Can.695 §1 Wetboek van Canoniek Recht 
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instantie niet aan bod. Can. 1442 heeft betrekking op de rechtbanken van de Apostolische 

Stoel. Hier is de paus zelf rechter, wijst hij rechters aan of wordt recht gesproken door ―de 

gewone rechtbanken van de Apostolische Stoel‖. Voor bepaalde zaken is alleen de paus zelf 

bevoegd. Volgens can. 1405 §1 is dit onder meer zo voor zaken waarbij het gaat om het 

bepalen van schuld van of het opleggen van straffen aan bepaalde categorieën personen, zoals 

onder meer kardinalen of bisschoppen. In can. 1444 zijn de bevoegdheden van de gewone 

rechtbank vastgelegd, namelijk: 1) zaken die door rechtbanken van eerste instantie behandeld 

werden en waarna beroep (tweede instantie) werd aangetekend bij de Apostolische Stoel, 2) in 

derde of verdere instantie oordelen over zaken die reeds door de gewone rechtbank zelf of 

door andere rechtbanken werden behandeld, 3) in eerste (en meestal ook in verdere) instantie 

oordelen over zaken die door de paus naar de rechtbanken van de Apostolische Stoel worden 

toegetrokken of die op verzoek van de partijen bij deze rechtbanken worden aanhangig 

gemaakt en die aan de gewone rechtbank worden toevertrouwd. Figuur 5 geeft een 

schematische weergave van de bestaande rechtbanken en hun onderlinge verhouding. 

 

Figuur 5:  Schema rechtbanken van de katholieke kerk  

 
                       Beroep aangetekend 

                        Door de paus of op verzoek van partijen rechtstreeks (in eerste instantie) 

                        behandeld door rechtbank van Apostolische Stoel 

 
Bron:  Eigen figuur, gebaseerd op can. 1417-1445 Wetboek van Canoniek Recht. 

 

 

 

 

Klacht 
Rechtbank van eerste instantie 

Rechtbank van tweede instantie 

Rechtbank van Apostolische Stoel: 

Paus 

Rechtbank van Apostolische Stoel: 

Gewone rechtbank 
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 1.2 Congregatie voor de Geloofsleer 

 

Met betrekking tot de private afhandeling van zaken omtrent seksueel misbruik binnen de 

katholieke kerk is ook de Congregatie voor de Geloofsleer een belangrijke instantie. De 

Congregatie zetelt in het Vaticaan, bestaat uit een prefect, kardinalen en bisschoppen en krijgt 

bijstand van allerlei deskundigen waaronder theologen.
176

 In 2001 werden twee belangrijke 

documenten opgesteld in verband met de functie van de Congregatie bij zaken van 

zedendelicten binnen de katholieke kerk. JOSEPH RATZINGER – huidige paus en toenmalige 

kardinaal en hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer – schreef een brief („De delictis 

gravioribus‟) aan alle bisschoppen en oversten in de katholieke kerk.
177

 Ook toenmalige paus 

JOHANNES PAULUS II stelde een brief op („Sacramentorum Sanctitatis Tutela‟). Zoals reeds 

gezegd zijn deze documenten enkel van toepassing in geval van seksueel misbruik door leden 

van de katholieke kerk die gewijd werden.
178

 Beide documenten zijn een aanvulling op de 

procedures van het Wetboek van Canoniek Recht en bepalen dat de Congregatie voor de 

Geloofsleer bevoegd is voor bepaalde misdrijven (volgens het canoniek recht) gepleegd door 

leden van de katholieke kerk. Eén van de opgesomde misdrijven betreft seksueel misbruik van 

kinderen jonger dan achttien jaar.
179

 Dit wijkt echter af van de leeftijdsgrens van zestien jaar 

die bepaald is in can. 1395 §2 (cf. supra). Op 21 mei 2010 werden de teksten van deze 

documenten herzien door de Congregatie voor de Geloofsleer.
180

 Een van de aanpassingen 
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  X., Congregatie voor de Geloofsleer, http://rkkerk.nl/kijkhetvaticaan/encyclopedie/detail_object 

ID616287.html (consultatie 7 mei 2010) 

177
  J.L. ALLEN, 1962 document orders secrecy in sex cases. Many bishops unaware obscure missive was in their 

archives, http://www.nationalcatholicreporter.org/update/bn080703.htm (consultatie 30 april 2010); J. 

RATZINGER, LETTER sent from the Congregation for the Doctrine of the Faith to Bishops of the entire 

Catholic Church and other Ordinaries and Hierarchs having an interest REGARDING THE MORE 

SERIOUS OFFENSES reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith, http://www.bishop-

accountability.org/resources/resource-files/churchdocs/EpistulaEnglish.htm (consultatie 7 mei 2010). 

178
  Persoonlijke mededeling, JORIS DE JONGHE, 12 augustus 2010. 

179
  PAUS JOHANNES PAULUS II, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, http://www.bishop-accountability.org/ 

resources/resource-files/churchdocs/SacramentorumAndNormaeEnglish.htm (consultatie 7 mei 2010); J. 

RATZINGER, LETTER sent from the Congregation for the Doctrine of the Faith to Bishops of the entire 

Catholic Church and other Ordinaries and Hierarchs having an interest REGARDING THE MORE 

SERIOUS OFFENSES reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith, http://www.bishop-

accountability.org/resources/resource-files/churchdocs/EpistulaEnglish.htm (consultatie 7 mei 2010); 

VATICAAN, Guide to Understanding Basic CDF Procedures concerning Sexual Abuse Allegations, 

http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_en.html (consultatie 7 mei 2010). 

180
  CONGREGATIE VOOR DE GELOOFSLEER, Letter to the bishops of the Catholic Church and to the Ordinaries 

and Hierarchs, regarding the modifications introduced in the Normae de gravioribus delictis, 

http://www.vatican.va/resources/resources_lettera-modifiche_en.html (consultatie 9 augustus 2010). 
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betrof het optrekken van de verjaringstermijn in het canoniek recht van tien jaren naar twintig 

jaren nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden (cf. supra). 

 

Wanneer bij het bisdom een geval van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk 

wordt gemeld, wordt deze zaak onderzocht. Bij een klacht die na onderzoek “geloofwaardig” 

lijkt, wordt de Congregatie op de hoogte gebracht van de bevindingen. Tenzij deze beslist de 

zaak naar zich toe te trekken gezien “bijzondere omstandigheden”, wordt de zaak afgehandeld 

via de eigen rechtbank van het bisdom.
181

 De Congregatie doet echter zelf het “onderzoek”
182

 

en het proces wanneer de zaak rechtstreeks bij haar aanhangig werd gemaakt. Zij oordeelt ook 

in tweede instantie over zaken waarover reeds geoordeeld werd bij lagere rechtbanken of door 

de eigen rechtbank. Bovendien kan de Congregatie beslissen de zaak door te verwijzen naar 

de paus met de vraag de beschuldigde uit de clericale staat te zetten.
183

 Figuur 6 geeft 

schematisch weer via welke wegen een klacht over seksueel misbruik binnen de katholieke 

kerk gevolg kan krijgen en welke de positie van de Congregatie hierbij is. De momenten 

waarop kan worden beslist géén gevolg te geven aan de klacht zijn hierop echter niet 

zichtbaar. 
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  J. RATZINGER, LETTER sent from the Congregation for the Doctrine of the Faith to Bishops of the entire 

Catholic Church and other Ordinaries and Hierarchs having an interest REGARDING THE MORE 

SERIOUS OFFENSES reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith, http://www.bishop-

accountability.org/resources/resource-files/churchdocs/EpistulaEnglish.htm (consultatie 7 mei 2010). 

182
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wordt niet verder omschreven welke  situaties als “bijzondere omstandigheden” worden beschouwd en 

waaruit een dergelijk onderzoek bestaat. 
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http://www.bishop-accountability.org/resources/resource-files/churchdocs/SacramentorumAndNormaeEnglish.htm


 

64 

 

Figuur 6:  Afhandeling van klacht over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk 

 

Bron:   Eigen figuur, gebaseerd op J. RATZINGER, LETTER sent from the Congregation for the Doctrine of the 

Faith to Bishops of the entire Catholic Church and other Ordinaries and Hierarchs having an interest 

REGARDING THE MORE SERIOUS OFFENSES reserved to the Congregation for the Doctrine of the 

Faith, http://www.bishop-accountability.org/resources/resource-files/churchdocs/EpistulaEnglish.htm 

(consultatie 7 mei 2010); PAUS JOHANNES PAULUS II, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, 

http://www.bishop-accountability.org/resources/resource-files/churchdocs/SacramentorumAndNormae 

English.htm (consultatie 7 mei 2010) en op can. 1405 §1 Wetboek van Canoniek Recht. 

 

 1.3 Crimen Sollicitationis 

 

Naast bovenstaande procedures dient opgemerkt te worden dat het document „Crimen 

Sollicitationis‟ regelmatig in opspraak komt wanneer het gaat om de reactie van de katholieke 

kerk op zedendelicten gepleegd door leden van haar gemeenschap. Het document werd 

opgesteld door de Congregatie voor de Geloofsleer. Hoewel het document dateert uit 1962 

betreft het volgens Mgr. Scicluna – die deel uitmaakt van de Congregatie voor de Geloofsleer 

– een tweede versie van een document dat oorspronkelijk in 1922 werd opgesteld.184 In deze 

documenten werden interne procedures vastgelegd die moesten worden gevolgd wanneer een 

priester van “het aanzetten of uitdagen tot oneervolle of schadelijke zaken” van een 

biechteling wordt beschuldigd. Dit misdrijf wordt in het kerkrecht benoemd met de Latijnse 

term „Sollicitatio‟. Ook wanneer dit buiten de biecht plaatsvindt, zouden de procedures zoals 
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  J.L. ALLEN, 1962 document orders secrecy in sex cases. Many bishops unaware obscure missive was in their 

archives, http://www.nationalcatholicreporter.org/update/bn080703.htm (consultatie 30 april 2010); X., 

Crimen sollicitationis, http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID583893_FLetterC.html 

(consultatie 30 april 2010); X., Too little, too late? Clerical-abuse scandal, http://www.thetablet.co.uk 

/article/14451 (consultatie 8 augustus 2010). 
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http://www.bishop-accountability.org/resources/resource-files/churchdocs/SacramentorumAndNormaeEnglish.htm
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vastgelegd in Crimen Sollicitationis moeten worden gevolgd.
185

 De oorspronkelijke tekst 

werd opgemaakt in het Latijn en nadien vertaald naar het Engels.
186

 Deze vertaling is terug te 

vinden op de website van het Vaticaan, al wordt hierbij vermeld dat het geen officiële 

vertaling is.
187

 Het officiële document moest worden bewaard in het geheim archief van het 

bisdom (cf. supra) en mocht niet worden gepubliceerd. Volgens leden van de katholieke kerk 

zouden vele bisschoppen niet geweten hebben dat het document bestond omdat het zo geheim 

werd gehouden. Doordat JOSEPH RATZINGER in zijn brief „De delictis gravioribus‟ verwees 

naar Crimen Sollicitationis waren meer mensen op de hoogte van het bestaan van dit 

document.
188

 

 

In dit document zou bepaald zijn dat zaken betreffende seksueel misbruik door leden van de 

katholieke kerk “discreet” zouden moeten worden behandeld.
189

 Waaruit deze discretie 

bestond, is echter niet geheel duidelijk. Rond deze discretie is dan ook discussie ontstaan 

waarbij verschillende mensen de tekst op een andere manier begrijpen. Aan de ene kant zijn 

er mensen – bijvoorbeeld advocaten van slachtoffers – die stellen dat het document ertoe 

geleid heeft dat gekende gevallen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk jarenlang 

verzwegen werden. Volgens sommigen onder hen belemmert het document de publieke 

afhandeling van een zaak.
190

 Aan de andere kant staan mensen – vaak canoniek juristen of 

leden van de katholieke kerk – die menen dat de vertaling van de oorspronkelijk tekst heeft 

geleid tot verkeerde interpretaties.
191

 Zo zou het document de samenwerking van de 

katholieke kerk met justitie niet in de weg staan. Verder merken sommige leden van de 
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katholieke kerk op dat het document bisschoppen niet zou hebben aangezet tot het verzwijgen 

van dergelijke zaken omdat de meesten onder hen niet op de hoogte waren van het bestaan 

van Crimen Sollicitationis (cf. supra). Volgens canoniek juristen zou discretie bij het 

behandelen van een zaak drie doelen hebben. Ten eerste zou het de betrokken partijen 

mogelijk maken vrijuit te spreken. Verder zou een discrete behandeling zorgen voor het 

bewaren van de goede naam van de beschuldigde zolang hij niet schuldig wordt bevonden. 

Ten derde zou het ook voorkomen dat het slachtoffer in de belangstelling staat.
192

  

 

2. Publieke reactie 

 

De katholieke kerk wordt vaak verweten jarenlang een doofpotbeleid gevoerd te hebben 

wanneer het ging om seksueel misbruik binnen haar gemeenschap. Gevallen van seksueel 

misbruik door leden van de katholieke kerk zouden verzwegen zijn en daders zouden hun 

werk kunnen voortzetten op een andere plaats waar zij nieuwe slachtoffers konden maken. 

Aan sommige slachtoffers werd geld geboden om het misbruik niet publiek te maken. Op die 

manier zou de kerk geprobeerd hebben haar reputatie te beschermen.
193

 Dit blijkt ook uit het 

Murphy Report
194

, een onderzoek naar de reactiewijze van de kerk in het aartsbisdom Dublin. 

De commissie die dit onderzoek uitvoerde schrijft in dat rapport: 

 

―The Dublin Archdiocese‘s pre-occupations in dealing with cases of child sexual abuse, at 

least until the mid 1990s, were the maintenance of secrecy, the avoidance of scandal, the 

protection of the reputation of the Church, and the preservation of its assets. All other 

considerations, including the welfare of children and justice for victims, were subordinated to 

these priorities. The Archdiocese did not implement its own canon law rules and did its best to 

avoid any application of the law of the State.‖
195
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Deze kritieken komen echter niet alleen van buitenstaanders, maar ook van personen die 

verbonden zijn aan de katholieke kerk. Zo zei de voorzitter van de Nederlandse instelling 

Hulp & Recht (cf. infra) in een interview het volgende:  

 

―Dat de kerk door het misbruik nooit in de problemen is gekomen, komt omdat de  

kerk niet alleen een sterke cultuur van misbruik heeft ontwikkeld, maar ook een hoogstaande 

doofpotcultuur.‖
196

 

 

Hoewel de situatie in verschillende landen niet zonder meer kan worden vergeleken, vinden 

we het belangrijk te wijzen op de kritiek die een Amerikaanse priester had op de wijze waarop 

de katholieke kerk is omgegaan met gevallen van zedendelicten in haar gemeenschap. Hij 

stelt dat de kerk zelf verantwoordelijk is voor het „schandaal‟ dat ontstaan is naar aanleiding 

van de vele zaken die aan het licht zijn gekomen. Hij gaat nog verder en is voorstander van 

het kiezen van een nieuwe paus die gepast zal omgaan met zaken van seksueel misbruik 

binnen de katholieke kerk.
197

 Hij vindt namelijk dat wie toestaat dat daders worden 

overgeplaatst en nieuwe slachtoffers kunnen maken even verantwoordelijk is voor het 

slachtofferschap als de daders zelf.
198

 Nochtans erkent de huidige paus dat de katholieke kerk 

in het verleden te veel getracht heeft de reputatie van de kerk te beschermen waardoor 

bestraffing van de dader en de zorg voor (potentiële) slachtoffers op de achtergrond kwamen 

te staan.
199

 

 

Hierbij aansluitend is de problematiek van schuldig verzuim. Art. 422bis Sw. stelt dat ―hij die 

verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij 

zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die 

zijn hulp inroepen‖ strafbaar is indien hij kon helpen zonder zichzelf of anderen in gevaar te 

brengen.  Een veroordeling voor schuldig verzuim is echter niet mogelijk indien de 

betrokkene het gevaar niet zelf heeft vastgesteld en indien hij daarbij ―op grond van de 
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omstandigheden waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig 

was of dat er gevaar aan verbonden was‖. Een verzwarende omstandigheid is de 

minderjarigheid van de hulpbehoevende. In zaken van seksueel misbruik door leden van de 

katholieke kerk kunnen oversten van daders van schuldig verzuim worden beschuldigd indien 

zij door eigen vaststelling of door melding van het slachtoffer op de hoogte waren van het 

misbruik en hier niet tegen hebben opgetreden.
200

 

 

Aansluitend bij de vraag naar de verantwoordelijkheid van personen die op de hoogte waren 

van het misbruik is de vraag naar de rol van de organisatie. Zo waarschuwen onderzoekers 

WHITE en TERRY voor een “rotte appel-benadering”. Dit houdt in dat seksueel misbruik door 

leden van de katholieke kerk niet mag worden gezien als het probleem van een individu dat 

binnen de organisatie ―de rotte appel‖ is. Zij doen dit naar analogie van de “rotte appel-

benadering” binnen de politieorganisatie.
201

 In het kader van corruptie binnen 

overheidsorganisaties benadrukken ook VANDER BEKEN en CARION het belang van aandacht 

voor ―de mand‖ (de organisatie) waarin “de appel” (het individu) kon “rot” worden.
202

 Ook 

een lid van de interdiocesane commissie ten tijde van voorzitter ADRIAENSSENS vindt dat de 

rol van de organisatiecultuur te vaak wordt vergeten. Zij zegt in een interview: 

 

―De kerk maakte ook de fout de theorie van de rotte appels te blijven aanhangen. Alsof het 

seksuele misbruik enkel een zaak is van individuele misstappen. Terwijl het natuurlijk ook om 

een structureel probleem gaat. Het heeft te maken met de hiërarchische organisatie van de 

kerk en met de klerikale cultuur (…).‖
203

 

 

HANS GEYBELS, woordvoerder van de vorige kardinaal, heeft hierover echter een andere 

mening en zei in een interview: 

 
―Ik vind het goed dat die dingen aan het licht komen. Al vind ik tegelijk ook dat men het niet 

mag opkloppen, door de hele kerk daarbij te betrekken. (…) Maar de kerk lijdt onder het 

zondebokmechanisme: één pastoor sleurt altijd de hele kerk mee.‖
204
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Het is precies over dergelijke uitspraken dat in een document over de oprichting en werking 

van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk het volgende wordt geschreven:  

 

―Natuurlijk zijn de meeste bisschoppen gechoqueerd door de feiten die nu naar buiten komen. 

Maar meestal worden die feiten voorgesteld als betreurenswaardige afwijkingen van 

individuen; de kerk als instituut treft geen schuld.‖
205

 

 

In de loop der jaren – naarmate meer gevallen van zedendelicten binnen de katholieke kerk 

bekend werden – kon een zogenaamde „doofpotcultuur‟ niet meer in stand worden gehouden 

en werd ook op andere manieren omgegaan met deze meldingen. Zo werden in verschillende 

landen onder meer onderzoeken uitgevoerd en klachtencommissies opgericht. Ook in het 

Vaticaan wordt meer zichtbaar op dergelijke zaken gereageerd. Deze verschillende 

initiatieven op verschillende plaatsen komen hieronder aan bod. Tabel 2 toont de chronologie 

van de initiatieven die verder in dit hoofdstuk worden besproken. 

 

Tabel 2:  Chronologische volgorde van initiatieven als reactie op seksueel misbruik binnen 

de katholieke kerk in verschillende landen  

Jaar  Land  Gebeurtenis  

Voor midden  

jaren „90 

Verenigde Staten Rapporten waarin aandacht voor seksueel misbruik 

binnen de katholieke kerk 

  Rapporten waarin aandacht voor seksueel misbruik 

binnen de katholieke kerk 

 België  Oecumenische werkgroep pedofilie 

 

Werkgroep Mensenrechten in de Kerk 

1995 Nederland Hulp & Recht 

1996 Ierland Framework for a Church Response 

1997 België  Telefonisch meldpunt  

1999 Ierland Begin onderzoek Ryan Report 

  Committee on child abuse 

2000 België  Interdiocesane commissie ter behandeling van klachten 

wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties 
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2001 Ierland Start onderzoek door The Health Services Research 

Centre van het Royal College of Surgeons in Ireland 

  Child Protection Office 

2002 Verenigde Staten Charter for the Protection of Children and Young 

People 

  Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies 

Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by 

Priests or Deacons 

  USCCB stelt  John Jay College of Criminal Justice aan 

voor onderzoek naar de aard en omvang van 

zedendelicten binnen de Amerikaanse katholieke kerk 

 Vaticaan Brief paus Johannes Paulus II 

2003 Verenigde Staten Start dataverzameling onderzoek John Jay College 

 Ierland Child Protection Service 

  Publicatie onderzoek door The Health Services 

Research Centre  van het Royal College of Surgeons in 

Ireland 

2004 Verenigde Staten Rapport onderzoek John Jay College  

2005 Verenigde Staten USCCB vraagt John Jay College tweede onderzoek te 

doen naar de oorzaken en context van seksueel misbruik 

binnen de katholieke kerk 

  Herziening Essential Norms 

2006 Verenigde Staten Herziene Essential Norms in werking 

2009 Ierland Publicatie Ryan Report en Murphy Report 

2010 Vaticaan Brief paus Benedictus XVI 

 België  Pastorale brief van de bisschoppen en de diocesane 

administrators van België  

 Duitsland Telefonisch meldpunt 

 

Bovenstaande tabel toont aan dat een bespreking van de initiatieven in chronologische 

volgorde weinig overzichtelijk zou zijn. Daarom opteerden we voor een welbepaalde 

volgorde. Als eerste komen de reacties vanuit het Vaticaan aan bod omdat deze niet specifiek 

betrekking hebben op een bepaald land maar gelden voor de hele katholieke kerk. Nadien 
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bespreken we de initiatieven in de Verenigde Staten en Ierland aangezien reeds 

wetenschappelijke rapporten beschikbaar zijn over seksueel misbruik binnen de katholieke 

kerk in deze landen. Vervolgens gaan we dieper in op de Belgische initiatieven. Ten slotte 

bespreken nog kort enkele reacties vanuit de katholieke kerk in Nederland en Duitsland. 

 

2.1 Het Vaticaan 

 

In navolging van de vele meldingen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in 

verschillende landen, werd vanuit het Vaticaan een website
206

 opgericht. Deze website 

bundelt verwijzingen naar een aantal brieven, interviews en documenten in verband met 

zedendelicten binnen de katholieke kerk. Het gaat hierbij echter om teksten die werden 

opgesteld nadat het probleem van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk reeds 

veel media-aandacht kreeg in verschillende landen. In deze teksten wordt aan een aantal 

aspecten van zedendelicten binnen de katholieke kerk aandacht besteed. De belangrijkste 

aspecten die duidelijk te herkennen zijn, hebben betrekking op het seksueel misbruik op zich, 

de slachtoffers, de kerk, de reacties in het verleden en de aanpak in de toekomst. We vragen 

ons hierbij wel af of op dezelfde manier zou worden gecommuniceerd mocht dit onderwerp 

nog niet veelvuldig in de media gekomen zijn. 

 

  2.1.1 Het seksueel misbruik 

 

In een brief van 23 april 2002 aan de kardinalen van de Verenigde Staten keurde de vorige 

paus
207

 een misdrijf als seksueel misbruik expliciet af. Het feit dat kinderen seksueel 

misbruikt worden, wijst volgens hem op een probleem. In zijn brief benadrukt hij dat het een 

probleem van de samenleving is, eerder dan een probleem dat zich alleen in de kerk 

voordoet.
208

 Ook het hoofd van de persdienst van het Vaticaan wijst hierop in een nota over 

seksueel misbruik binnen de katholieke kerk.
209
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  2.1.2 De slachtoffers 

 

Verder benadrukt de vorige paus dat seksueel misbruik in de eerste plaats het rechtstreekse 

slachtoffer en zijn omgeving treft. Hij drukt dan ook zijn bezorgdheid en medeleven uit.
210

 

Ook de huidige paus
211

 erkent het leed van de slachtoffers. In zijn brief van 19 maart 2010 aan 

de gelovigen van Ierland richt hij zich specifiek tot bepaalde groepen personen. Aan de 

slachtoffers schrijft hij onder meer: 

 

―You have suffered grievously and I am truly sorry. I know that nothing can undo the  

wrong you have endured. Your trust has been betrayed and your dignity has been violated. 

Many of you found that, when you were courageous enough to speak of what happened to you, 

no one would listen.‖
212

 

 

Hoewel de aandacht van de paus voor slachtoffers voor velen mogelijk een belangrijke 

ontwikkeling is, is niet iedereen overtuigd van het belang van deze woorden. Zo schrijft de 

directeur van het Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) over een publieke 

verontschuldiging in een toespraak van de paus:  

  

―But whether he says more words, clearer words, or even sadder words is fundamentally 

irrelevant. Words don‘t protect kids. Actions protect kids. A victim from our group in Virginia 

says it best: ―No child on the planet is safer today because of what the pope said last week‖. 

(…) Apologies and forgiveness, as SNAP‘s founder Barbara Blaine often says, are 

appropriate after, not during, a crisis. At this point, such pleas are at best well-meaning but 

inappropriate distractions from ―job one‖—protecting the vulnerable.‖
213

 

 

  2.1.3 De kerk 

 

Naast de zorg voor slachtoffers drukken beide pausen ook hun bezorgdheid uit om de kerk en 

de reputatie van de leden van de katholieke kerk. Het seksueel misbruik gepleegd door een 

minderheid van deze leden zou er namelijk toe leiden dat gelovigen wantrouwiger staan 

tegenover alle leden van de katholieke kerk. Deze minderheid zou ook niet meer in naam van 
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de katholieke kerk mogen werken, zo stelde de vorige paus. Nu er veel zaken van 

zedendelicten binnen de katholieke kerk publiek worden, komt vanuit de kerk echter het besef 

dat het vertrouwen van vele gelovigen geschonden werd door de reacties in het verleden.
214

 

 

  2.1.4 Reacties in het verleden 

 

De katholieke kerk erkent dan ook dat vaak niet adequaat gereageerd werd op meldingen van 

seksueel misbruik door leden van haar gemeenschap. Dit wordt aan verschillende factoren 

toegeschreven, zoals onder meer een gebrek aan kennis van het probleem en van de te 

ondernemen stappen.
215

 De huidige paus schrijft in zijn brief letterlijk dat ook “a misplaced 

concern for the reputation of the Church and the avoidance of scandal, resulting in failure to 

apply existing canonical penalties and to safeguard the dignity of every person‖ heeft 

bijgedragen aan het uitblijven van een gepaste reactie op meldingen van zedendelicten binnen 

de katholieke kerk.
216

 

 

  2.1.5 Aanpak in de toekomst 

 

Na de erkenning van zaken die verkeerd liepen in het verleden komen vanuit het Vaticaan ook 

ideeën om in de toekomst meer gepast te reageren op meldingen van seksueel misbruik 

binnen de katholieke kerk. Een gepaste reactie kent verschillende aspecten die niet los van 

elkaar staan. De aandacht voor het slachtoffer is een eerste deel van een gepaste reactie. 

Hierbij wil de kerk een veilige ruimte creëren waarin slachtoffers hun verhaal kunnen 

vertellen en het misbruik kunnen verwerken. De paus heeft ook persoonlijk gesprekken gehad 
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met enkele slachtoffers.
217

 Een lid van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk vertelde 

echter dat vooraf bewust zou bepaald zijn welke slachtoffers de paus zou spreken en welke 

niet. Bovendien zou de paus met een select aantal slachtoffers gesproken hebben.
218

 Daarnaast 

heeft de paus ook met bisschoppen gesprekken gehad waarbij de aandacht gaat naar hoe in het 

verleden werd gereageerd en hoe in de toekomst moet worden gereageerd. Verder wil de 

katholieke kerk naar eigen zeggen in de toekomst de procedures van het canoniek recht 

correct toepassen en samenwerken met justitie. In combinatie met transparantie hoopt de 

katholieke kerk op die manier het vertrouwen van de gelovigen te herstellen. Ten slotte moet 

een screening van kandidaat-priesters en andere leden ervoor zorgen dat alleen personen met 

de juiste bedoelingen toetreden tot de katholieke kerk.
219

 

 

Zoals reeds gezegd stellen we ons de vraag of de aandacht voor al deze verschillende aspecten 

ook zou ontstaan zijn zonder de media-aandacht voor het onderwerp. De brieven en 

toespraken die op de website van het Vaticaan te vinden zijn, dateren immers allemaal van de 

periode nadat het onderwerp al veelvuldig in de media ter sprake kwam. Bovendien vinden 

we het niet voor elk initiatief even duidelijk door wie en op welke manier deze taak zal 

worden uitgevoerd. Daarbij vragen we ons of al deze initiatieven ook werkelijk in de praktijk 

werden gebracht en of op die manier ook het doel wordt bereikt. Deze opmerking is eveneens 

toepasselijk op de initiatieven in de verschillende landen die verder aan bod komen.  

 

2.2 Verenigde Staten 

 

Wanneer de situatie in een aantal landen wordt bekeken, blijkt dat de Verenigde Staten een 

voorloper is van andere landen omtrent de reactie op zedendelicten binnen de katholieke kerk. 

Al in 1982 verleende de United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) bijstand aan 

bisdommen die te maken kregen met meldingen van seksueel misbruik door leden van de 

katholieke kerk. Midden jaren ‟90 van vorige eeuw werden enkele rapporten opgesteld waarin 
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onder meer aandacht werd besteed aan het beleid dat bisdommen hanteerden om met seksueel 

misbruik binnen de katholieke kerk om te gaan, aan behandeling van daders en aan zorg voor 

slachtoffers.
220

 Toch ontstond, zoals reeds eerder aangehaald, vooral in 2002 grote 

mediabelangstelling voor dergelijke zedendelicten.
221

 Naar aanleiding hiervan nam de 

USCCB meer initiatieven als reactie op publiek gemaakte voorvallen van seksueel misbruik 

binnen de katholieke kerk. Zo werd een Charter for the Protection of Children and Young 

People opgesteld en een grootschalig onderzoek naar de aard en omvang van dergelijke 

zedendelicten gevoerd.
222

  

 

  2.2.1 Charter for the Protection of Children and Young People 

 

De Charter for the Protection of Children and Young People bevat procedures en richtlijnen 

die moeten worden gevolgd wanneer een bisdom melding krijgt van seksueel misbruik van 

kinderen door leden van de katholieke kerk die behoren tot het bisdom. Deze richtlijnen 

gelden zowel voor gevallen van seksueel misbruik uit het verleden, het heden als in de 

toekomst.
223

 De richtlijnen van de Charter worden in een aantal kernideeën gegroepeerd.  

 

Een eerste kernidee van de Charter is herstel aan het slachtoffer door het aanbieden van 

begeleiding en ondersteuning waarbij tijd wordt gemaakt voor het slachtoffer en waarbij 

wordt geluisterd naar zijn of haar verhaal en noden. Elk bisdom stelt een persoon aan om in 

deze pastorale opvang te voorzien. Verder werd in navolging van de Charter een „review 

board‟ opgericht, een instelling die bisschoppen adviseert hoe te handelen wanneer zij 

melding krijgen van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk binnen hun bisdom. 

 

Een tweede belangrijk idee dat vervat ligt in de Charter is een effectieve reactie op meldingen 

van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Hieronder wordt in de Charter onder meer 

samenwerking tussen de bisdommen en justitie verstaan wanneer dergelijk misbruik aan het 
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licht komt. Een bisdom dat melding krijgt van een geval van dergelijk misbruik moet het 

slachtoffer aanmoedigen klacht in te dienen bij de bevoegde overheden en moet ook zelf deze 

overheden op de hoogte brengen van deze melding. Verder houdt deze effectieve reactie in 

dat de zaak ook privaat – via de procedures en met de straffen voorzien in het canoniek recht 

– wordt afgehandeld. Bovendien moet op een open en transparante wijze worden 

gecommuniceerd wanneer zich dergelijk misbruik voordoet.  

 

Een derde belangrijk thema is het opnemen van verantwoordelijkheid. Zo stelt de Charter dat 

de verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te creëren en om kinderen te beschermen 

zowel op het nationale niveau als op het niveau van de bisdommen ligt. Bovendien werd een 

Committee for the Protection of Children and Young People opgericht dat instaat voor het 

opzetten van preventieprogramma‟s hieromtrent. Het Committee krijgt hierbij advies van het 

National Review Board.  

 

Een laatste kernidee van de Charter betreft de preventie van seksueel misbruik door leden van 

de katholieke kerk in de toekomst. Hiertoe worden richtlijnen opgesteld voor leden van de 

katholieke kerk die een vertrouwensfiguur zijn en die in contact komen met kinderen. 

Bovendien voorziet de Charter in een screening van deze personen. Verder stelt de Charter 

dat de katholieke kerk openstaat voor samenwerking met andere instellingen en organisaties 

om onderzoek te voeren naar deze materie.
224

 

 

Jaarlijks wordt nagegaan of de bisdommen de richtlijnen van de Charter naleven.
225

 Deze 

evaluatie gebeurt door The Gavin Group, Inc., een onafhankelijk bedrijf dat werd genoemd 

naar de ex-FBI agent die aan het hoofd staat.
226

 Bovendien wordt steeds nagegaan in welke 

mate de aanbevelingen van het jaar voordien werden in acht genomen.
227

 Naar aanleiding van 

de evaluatie van het laatste jaar (2009) werden aanbevelingen opgesteld die betrekking 

hadden op vijf zaken. Een eerste aanbeveling had betrekking op het registreren van de stappen 

die werden ondernomen om een veilige omgeving te creëren. De auditor merkt op dat er op 
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moet worden toegezien dat iedereen doet wat hij of zij verondersteld wordt te doen om bij te 

dragen aan het creëren van een veilige omgeving. Ze raden dan ook aan een persoon aan te 

stellen die de taak krijgt hierop toe te zien en bij te houden welke stappen werden 

ondernomen. Ten tweede werd het uitvoeren van externe audits binnen de parochie 

aanbevolen. The Gavin Group, Inc. biedt aan om ook op het niveau van de parochies audits 

uit te voeren. Een andere aanbeveling betrof het ter beschikking stellen van ondersteuning 

voor het creëren van een veilige omgeving door concrete voorstellen te doen omtrent 

mogelijke maatregelen. Wie instaat voor het creëren van een veilige omgeving moet immers 

op de hoogte zijn van de procedures die moeten worden gevolgd en het beleid dat wordt 

gevoerd. Ten vierde werd regelmatige communicatie tussen bisschoppen en oversten van 

religieuze gemeenschappen aanbevolen, ook wanneer nog geen klacht kwam tegen een 

religieuze van hun bisdom of gemeenschap. De laatste aanbeveling betrof de screening van 

nieuwe, internationale priesters die toetreden tot het bisdom.
228

 

 

Naast deze Charter werden ook Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing 

with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons opgesteld. Deze Essential 

Norms maken ideeën van de Charter concreet en zijn een vorm van canoniek recht die enkel 

geldt voor bisschoppen in de Verenigde Staten. Het niet-naleven van deze Essential Norms 

kan dan ook met kerkrechtelijke straffen worden gesanctioneerd.
229

 Wie toeziet op de 

naleving van de Essential Norms en wie kerkrechtelijke straffen kan opleggen bij niet-

naleving is echter niet duidelijk. 

 

2.2.2 Onderzoek: The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of  

          Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States 

 

Het onderzoek naar de aard en de omvang van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in 

de Verenigde Staten werd uitgevoerd door het John Jay College of Criminal Justice van de 

City University of New York in opdracht en met financiële middelen van de United States 

Conference of Catholic Bishops. Het onderzoek diende informatie op te leveren over het 

aantal en soort meldingen van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk tussen 
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1950 en 2002, over kenmerken van daders en slachtoffers en over de kosten voor de 

katholieke kerk. Hiertoe werden drie vragenlijsten gestuurd naar 195 bisdommen en 140 

religieuze gemeenschappen in de Verenigde Staten.
230

 Een eerste survey vroeg naar 

kenmerken van de bisdommen, zoals onder meer de grootte van het bisdom en het aantal 

meldingen van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk. Een tweede vragenlijst 

peilde naar kenmerken van beschuldigden en de wijze waarop vanuit de katholieke kerk op 

deze beschuldigingen werd gereageerd. Een laatste survey won informatie in over de 

beschuldigingen zelf. Voor iedere melding van seksueel misbruik werd deze derde vragenlijst 

ingevuld, ook wanneer het meerdere meldingen van misbruik door eenzelfde persoon betrof. 

Valse of ingetrokken beschuldigingen werden echter niet opgenomen in het onderzoek.
231

 De 

resultaten van het onderzoek die betrekking hadden op de prevalentie van zedendelicten 

binnen de katholieke kerk in de Verenigde Staten kwamen reeds in hoofdstuk II aan bod (cf. 

supra). Hoewel de opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek reeds een reactie op zich was, 

worden in dit hoofdstuk niet alle resultaten besproken, maar alleen de resultaten met 

betrekking tot de reactie van de katholieke kerk.  

 

In het onderzoek van het John Jay College of Criminal Justice worden enerzijds sterk 

“geloofwaardige” en sterk “ongeloofwaardige” beschuldigingen en anderzijds “bewezen” en 

“onbewezen”
232

 beschuldigingen onderscheiden. Voor elk van deze categorieën worden de 

verschillende mogelijke reacties weergegeven.
233

 Het is echter mogelijk dat in eenzelfde zaak 

verschillende reacties gecombineerd werden. Figuur 7 geeft weer in welke mate elke reactie 

werd toegepast bij “geloofwaardige” en “ongeloofwaardige” beschuldigingen. De 

Engelstalige benoeming van de reacties werd bewust behouden om interpretaties bij het 

vertalen te vermijden. 
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Figuur 7:  Vergelijking reacties door de katholieke kerk in de Verenigde Staten op 

“geloofwaardige” en “ongeloofwaardige” beschuldigingen van seksueel misbruik 

door leden van haar gemeenschap 

 
Bron:  Eigen figuur, gebaseerd op JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE, The Nature and Scope of the 

Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States, Washington 

D.C., United States Conference of Catholic Bishops (USCCB), s.d., 95-96. 

 

Bovenstaand staafdiagram maakt duidelijk dat er vanuit de katholieke kerk vaker op 

beschuldigingen wordt gereageerd wanneer er sterke aanwijzingen bestaan dat deze 

“geloofwaardig” zijn. “Ongeloofwaardige” beschuldigingen blijken een groter aandeel te 

hebben bij minder ingrijpende reacties, zoals bijvoorbeeld een evaluatie of administratieve 

sanctie, dan bij meer ingrijpende reacties zoals schorsing of het ontzetten van de dader uit zijn 

ambt. Wanneer vanuit de katholieke kerk geen reactie kwam op de meldingen, bleek het in 

een groot deel van de zaken te gaan om “ongeloofwaardige” beschuldigingen. Gelijkaardige 

bevindingen blijken uit figuur 8.  
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Figuur 8: Vergelijking reacties door de katholieke kerk in de Verenigde Staten op “bewezen” 

en “niet-bewezen” beschuldigingen van seksueel misbruik door leden van haar 

gemeenschap 

 
Bron:  Gebaseerd op gegevens uit het onderzoek van het John Jay College of Criminal 

Justice naar de aard en de omvang van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in 

de Verenigde Staten.
234

  

 

Deze figuur laat zien in welke mate een bepaalde reactie plaatsvond bij “bewezen” en “niet-

bewezen” beschuldigingen. Het aandeel van “niet-bewezen” beschuldigingen is voor de 

meeste reacties echter groter dan het aandeel van “ongeloofwaardige” beschuldigingen in de 

vorige figuur. Dit heeft mogelijk te maken met de indeling van beschuldigingen in 

categorieën als “geloofwaardig” en “ongeloofwaardig” of “bewezen” en “niet bewezen”. 

Voor de “ongeloofwaardige” beschuldigingen bleken sterke aanwijzingen te bestaan dat deze 

beschuldigingen niet klopten. Het rapport vermeldt niet welke beschuldigingen als “niet-

bewezen” worden gecategoriseerd. We gaan er echter van uit dat deze categorie alle zaken 

omvat waarvan geen voldoende bewijs bestaat dat ze waar zijn en waarvan eveneens geen 

aanwijzingen zijn dat de beschuldigingen niet waar zijn. Zoals reeds gezegd werden 
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beschuldigingen niet opgenomen in het onderzoek wanneer werd vastgesteld dat deze vals 

waren (cf. supra). 

 

Sommige mensen stellen zich echter vragen over de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Zij 

vinden immers dat het onderzoek weinig wetenschappelijk is doordat de kerk volgens hen de 

gehanteerde methodologie beïnvloedde. Zo stelt Barbara Dorris van SNAP (Survivors 

Network of those Abused by Priests) het volgende: 

 

―The church created a game, they made up the rules, they picked the teams, they appointed the 

umpires and declared themselves the winners. Bishops were allowed to answer questions 

without any verification of facts, they could choose which questions they would answer and 

they picked who could be interviewed for the survey.‖
235

 

 

  2.2.3 Overige reacties 

 

Naast het opstellen van de Charter en het uitvoeren van een onderzoek naar de aard en de 

omvang van het probleem werden nog meer initiatieven genomen als reactie op de golf van 

meldingen van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk. Zo werd het John Jay 

College of Criminal Justice in 2005 opnieuw gevraagd een onderzoek te doen. De resultaten 

van dit tweede onderzoek – “Causes and Context of the Crisis of Sexual Abuse by Catholic 

Clergy‖ – worden in december 2010 verwacht.
236

 Verder werden verschillende initiatieven 

voorgesteld die moeten bijdragen tot het voorkomen van seksueel misbruik zoals onder meer 

volwassenen leren hoe daders te werk gaan en wat te doen wanneer zij deze gedragingen 

opmerken. Kinderen moeten vaardigheden worden aangeleerd die zij nodig hebben wanneer 

zij risico lopen slachtoffer te worden. Ook het opstellen van gedragscodes en het screenen van 

leden van de katholieke kerk die in contact komen met jongeren moet bijdragen tot preventie 

van seksueel misbruik. Toch werden niet alleen preventieve acties opgezet en werden ook 

initiatieven genomen voor wanneer het misbruik niet kon worden voorkomen of reeds 

plaatsvond. Zo worden naar eigen zeggen in alle bisdommen „safe environment coördinators‟ 

aangesteld die ervoor moeten zorgen dat de richtlijnen in de Charter worden gevolgd. Op 

spiritueel vlak worden onder meer „healing masses‟ en samenkomsten van bisschoppen en 

slachtoffers georganiseerd en worden „victim assistance coordinators‟ aangewezen die 
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slachtoffers kunnen bijstaan. Ten slotte zou sinds 2002 een beleid van nultolerantie worden 

gevoerd ten aanzien van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk. Dit houdt in dat 

een lid van de katholieke kerk voorgoed uit zijn ambt gezet wordt wanneer blijkt dat hij zich 

schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van kinderen.
237

  

 

Zoals reeds eerder aangehaald is het niet voor elk initiatief even duidelijk door wie en op 

welke manier de taak zal worden uitgevoerd. Ook blijven de vragen naar de werkelijke 

realisatie van de initiatieven en de effectiviteit ervan onbeantwoord. 

 

 2.3 Ierland 

 

Ook Ierland is een van de landen waar al vele meldingen van seksueel misbruik binnen de 

katholieke kerk in de belangstelling kwamen. Dit heeft onder meer geleid tot twee belangrijke 

rapporten: het Ryan Report
238

 en het Murphy Report
239

. Met betrekking tot zedendelicten 

binnen de katholieke kerk is vooral het tweede rapport belangrijk. Hierbij dient echter 

opgemerkt te worden dat dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Department of 

Justice, Equality and Law Reform van de Ierse overheid.
240

 In tegenstelling tot het onderzoek 

naar de aard en omvang van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in de Verenigde 

Staten, komt het initiatief tot het Ierse onderzoek dus niet vanuit de katholieke kerk. Het 

uitvoeren van dit onderzoek op zich is dus geen reactie vanuit de katholieke kerk, zoals dat in 

de Verenigde Staten wel het geval is. Omdat het Murphy Report betrekking heeft op de wijze 

waarop door de katholieke kerk en de Ierse overheid wordt gereageerd op zedendelicten 

binnen het aartsbisdom Dublin, worden de bevindingen van dit rapport toch in dit hoofdstuk 

besproken. Verder kwamen ook vanuit de katholieke kerk initiatieven als reactie op de vele 

meldingen van seksueel misbruik door leden van haar gemeenschap, zoals het opstellen van 
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een Framework for a Church Response
241

 en het oprichten van een Child Protection 

Service
242

. 

 

  2.3.1 Murphy Report 

 

Het Murphy Report is het resultaat van een onderzoek door de Dublin Archdiocese 

Commission of Investigation
243

 naar de wijze waarop zowel staat als kerk omgaan met 

meldingen van zedendelicten binnen de katholieke kerk. Dit werd onderzocht voor een 

representatieve steekproef van 46 zaken van seksueel misbruik door leden van de katholieke 

kerk. 

 

Uit dit onderzoek bleek, zoals ook eerder al vermeld, dat de katholieke kerk in Dublin lange 

tijd geprobeerd heeft gevallen van dergelijke zedendelicten uit de belangstelling te houden om 

de reputatie van de kerk te beschermen. Daarnaast werden de regels van het canoniek recht 

niet gevolgd en werd getracht strafrechtelijke processen te vermijden. De bezorgdheid om de 

eigen reputatie maakte dat de aandacht voor (potentiële) slachtoffers naar de achtergrond 

verschoof. Erkenning van gevallen van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk 

gebeurde alleen maar wanneer de meldingen zeer concreet waren. Anonieme meldingen of 

meldingen die niet rechtstreeks door het slachtoffer werden gedaan, zouden niet onderzocht 

zijn. Een andere belangrijke tekortkoming in de reactie van de katholieke kerk in Dublin in 

het verleden heeft te maken met communicatie. Zowel binnen het aartsbisdom als tussen het 

aartsbisdom en andere bisdommen of religieuze gemeenschappen zou gebrekkig 

gecommuniceerd zijn over gekende gevallen van seksueel misbruik binnen de katholieke 

kerk. Vaak zouden slechts enkele mensen op de hoogte geweest zijn van klachten. Zo 

gebeurde het dat personen die gezag hadden over de dader niet op de hoogte waren van de 

feiten die hij had gepleegd. Ook werd geen verklaring gegeven wanneer daders werden 
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katholieke kerk omging met meldingen van zedendelicten binnen haar gemeenschap. Anderzijds – en vanuit 

de wetenschap dat het Department of Justice, Equality and Law Reform de opdracht gaf – kan de naam 
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overgeplaatst. De andere leden van de katholieke kerk op de nieuwe plaats kenden de 

achtergrond van de dader dus niet. Hetzelfde gebeurde wanneer daders werden opgenomen 

voor een psychologische behandeling. Informatie die aan de hulpverleners werd gegeven, was 

vaak onvolledig. Dit had een negatieve invloed op de behandeling en op het advies van de 

hulpverlener over de toekomst. Daders die verbonden zijn aan de katholieke kerk zouden 

echter meer behandeling krijgen dan daders van seksueel misbruik die niet behoren tot de 

katholieke kerk. Verder zouden daders die verblijven in een religieuze gemeenschap vaak 

onder toezicht staan van oversten. Wanneer de dader een priester is, is supervisie moeilijker te 

organiseren.
244

  

 

Verder haalt de Dublin Archdiocese Commission of Investigation initiatieven van de 

katholieke kerk aan als reactie op de meldingen van seksueel misbruik door leden van haar 

gemeenschap. Zo werd onder meer in 1999 een Committee on child abuse opgericht die 

instond voor contacten met de commissie die het instond voor contacten met de commissie 

die het Ryan Report schreef. The Health Services Research Centre van het Royal College of 

Surgeons in Ireland startte in 2001 met een onderzoek
245

 naar de impact op alle betrokkenen 

van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk en naar de context waarin dit misbruik 

plaatsvond. Ook richtte de Ierse bisschoppenconferentie een Child protection service op, 

welke in 2006 werd vervangen door The National Board for Safeguarding Children.
246

 Ten 

slotte wordt in het Murphy Report duidelijk vermeld dat er midden jaren ‟90 een verandering 

op gang kwam met het opstellen van een document met richtlijnen omtrent hoe te handelen in 

geval van meldingen van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk. Toch duurde 

het nog tot de oprichting van een Child Protection Service
247

 in 2003 voordat de richtlijnen en 

procedures volledig ingevoerd werden.
248
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  2.3.2 Framework for a Church Response 

 

Op initiatief van de Irish Catholic Bishops‘ Conference werd een Framework for a Church 

Response
249

 opgesteld door het Irish Catholic Bishops‘ Advisory Committee on Child Sexual 

Abuse by Priests and Religious. Het Framework biedt – zoals de naam al aangeeft – een kader 

aan bisdommen en religieuze gemeenschappen en omschrijft waaruit hun reactie op 

zedendelicten binnen hun bisdom of gemeenschap moet bestaan. De concrete invulling 

hiervan wordt overgelaten aan ieder bisdom of iedere gemeenschap afzonderlijk. Het al dan 

niet gepast omgaan met meldingen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk kan hier 

dus van af hangen. 

 

In dit document komen drie groepen personen aan bod tegenover wie een gepaste reactie 

noodzakelijk is: slachtoffers, gelovigen en daders. Ten eerste worden de negatieve gevolgen 

van seksueel misbruik – zowel in het algemeen als binnen de katholieke kerk – op de 

verschillende vlakken erkend. Er wordt dan ook aandacht besteed aan het luisteren naar het 

verhaal en de noden van slachtoffers en aan het aanbieden van hulp. Verder wordt benadrukt 

dat slachtoffers ruimte moeten krijgen om hun verhaal te vertellen. In het bijzonder de eerste 

onthulling van het misbruik is moeilijk door de geheimhouding die vaak door de dader wordt 

opgelegd. Wanneer uiteindelijk toch een melding van seksueel misbruik wordt gedaan, vindt 

de kerk het naar eigen zeggen dan ook belangrijk dit steeds serieus te nemen. Naast de 

slachtoffers hebben gevallen van seksueel misbruik binnen de kerk ook impact op de hele 

gemeenschap van gelovigen. Hun vertrouwen in de dader en de organisatie die hij 

vertegenwoordigde werd geschaad. De kerk zegt dan ook aan hen steun te willen bieden. Het 

Advisory Committee toont begrip voor de reacties die komen van deze en andere mensen die 

vinden dat zorg voor de dader misplaatst is. Toch zegt de kerk deze mensen te willen helpen 

een leven op te bouwen zonder kindermisbruik. 

 

Samenhangend met de aandacht voor deze drie groepen personen wordt voorgesteld een 

aantal specifieke functies in het leven te roepen. Hierbij moet de bisschop of de religieuze 

overste personen aanduiden die een bepaalde taak op zich nemen. Ten eerste wordt naar eigen 

zeggen een ‗Delegate‘ aangewezen die erop moet toekijken dat de voorstellen van het 

Advisory Committee in de praktijk worden omgezet. Ook moet iedere melding van seksueel 
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misbruik binnen de katholieke kerk aan hem worden doorgegeven. Verder zou een ‗Support 

Person‘ worden aangesteld die bijstand verleent aan personen die melden slachtoffer van 

misbruik te zijn. Hij moet hen helpen hiervan melding te maken, hun noden uit te drukken en 

informatie te verzamelen. Gelijkaardig is de ‗Adviser‘ die personen moreel, juridisch en 

psychologisch moet bijstaan wanneer zij van seksueel misbruik van een minderjarige worden 

beschuldigd. Daarnaast wordt een ‗Advisory Panel‘ samengesteld uit leken die deskundigheid 

bezitten op gebieden die relevant zijn voor zaken van zedendelicten binnen de katholieke 

kerk, zoals onder meer de hulpverlening aan kinderen of het canoniek recht. Ook wordt een 

persoon aangewezen die instaat voor contacten met de media. Elk van deze personen zou een 

training moeten krijgen voor het uitvoeren van deze taken. 

 

Verder geeft het document aan dat er samenwerking moet komen tussen de katholieke kerk en 

de overheid en dat de procedures en straffen van het canoniek recht moeten worden toegepast. 

Ten slotte wordt de hele periode van opschudding naar eigen zeggen gezien als een kans om 

een nieuwe weg in te slaan waarbij de hele katholieke gemeenschap samen werkt aan een 

plaats waar kinderen veilig kunnen zijn.
250

  

 

2.3.3 Child Protection Service 

 

In 2003 werd een Child Protection Service opgericht in Dublin. Deze Service heeft een 

ondersteunende rol ten aanzien van het bisdom met betrekking tot de invoering van richtlijnen 

en procedures om zowel preventief als reactief op te treden tegen seksueel misbruik binnen de 

katholieke kerk.
251

 Het gaat hierbij om zeven richtlijnen die opgesteld werden door het The 

National Board for Safeguarding Children in the Catholic Church in Ireland.
252

  

 

Ten eerste wordt bepaald dat elke kerkelijke organisatie die in contact komt met 

minderjarigen een neergeschreven beleid moet hebben waarmee wordt bepaald hoe de 

organisatie ervoor zal zorgen een veilige omgeving te zijn voor deze minderjarigen. Een 
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andere richtlijn geeft aan hoe de kerk preventief kan optreden tegen seksueel misbruik binnen 

haar gemeenschap. De voorstellen die worden gedaan betreffen onder meer voorzichtigheid 

bij het aannemen van personen die voor de kerk willen werken en het opstellen van 

gedragscodes voor volwassenen die in contact komen met kinderen. In deze gedragscodes 

moet duidelijk worden aangegeven welke gedragingen gepast zijn en welke niet. Een 

volgende richtlijn bepaalt dat alle mensen die voor de kerk werken kennis en vaardigheden 

omtrent het garanderen van de veiligheid van kinderen moet worden aangeleerd. Bovendien 

moeten de organisaties deze richtlijnen op een begrijpbare manier communiceren naar zowel 

leden van de katholieke kerk als naar gelovigen toe. Het is daarbij belangrijk dat ook kinderen 

op de hoogte zijn van de genomen initiatieven. Verder stelt een andere richtlijn dat er 

duidelijke procedures moeten worden vastgelegd die moeten gevolgd worden wanneer er dan 

toch klachten of vermoedens van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk zijn. Deze 

klachten of vermoedens moeten ook worden gemeld aan justitie. De zesde richtlijn bepaalt dat 

steun en bijstand aan slachtoffers moet worden verleend. Ook daders moeten volgens 

diezelfde richtlijn worden bijgestaan. Ten slotte moeten de kerkelijke organisaties deze 

richtlijnen ook effectief implementeren.
253

 Hiervoor kunnen bisdommen rekenen op de hulp 

van de Child Protection Service.
254

 

 

Zoals reeds eerder aangehaald blijven de vragen naar de werkelijke realisatie van de 

initiatieven en de effectiviteit ervan onbeantwoord. 

 

 2.4 België 

 

Ook in België kwamen initiatieven vanuit de katholieke kerk omtrent seksueel misbruik 

binnen de katholieke kerk. Reeds midden jaren ‟80 van vorige eeuw werd een oecumenische 

werkgroep pedofilie opgericht. In de jaren ‟90 ontstond de Werkgroep Mensenrechten in de 

Kerk. Verder werden richtlijnen opgesteld over het aanbieden van pastorale zorg aan daders 

en slachtoffers van seksueel misbruik. Ook vond de oprichting plaats van een telefonisch 

contactpunt en een interdiocesane commissie waar klachten over seksueel misbruik door 

leden van de katholieke kerk kunnen worden gemeld. Verder stelden de bisschoppen en 
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diocesane administrators een pastorale brief op als reactie op de sterk verhoogde media-

aandacht voor het onderwerp in België. 

 

  2.4.1 Oecumenische werkgroep pedofilie 

 

De oecumenische werkgroep pedofilie werd midden jaren ‟80 opgericht op initiatief van de 

katholieke kerk. De werkgroep bestond uit katholieken en protestanten en had als doel ―de 

Kerken sensibiliseren voor het verschijnsel pedofilie, informatie doorgeven en vooroordelen 

wegnemen‖ en ―een ontmoetingspunt creëren voor pedofiele mensen om met elkaar van 

gedachten te wisselen en elkaar te bemoedigen‖. Met deze woorden werden bijeenkomsten 

van de werkgroep aangekondigd in het parochieblad Kerk & Leven. Volgens een van de leden 

zou de werkgroep vooral een ruimte geboden hebben waar mensen die zich tot jongeren 

aangetrokken voelen met elkaar konden praten. Hoelang de werkgroep heeft bestaan is niet 

meteen duidelijk. Verschillende mensen spreken over een verschillend aantal jaren. 

Uiteindelijk zou de werkgroep haar activiteiten stopgezet hebben omdat de materie te 

gevoelig lag en de tijd er niet rijp voor was. Zo vond de werkgroep bijvoorbeeld dat seksuele 

contacten tussen kinderen en volwassenen niet negatief hoeven te zijn en ook positief kunnen 

zijn voor het kind. Ook zou het kind in de eerste plaats schade ondervinden door de reactie 

van ouders en door contacten met politie en justitie. De journalist die contact had met enkele 

oud-leden heeft bedenkingen bij de standpunten van de werkgroep en schrijft het volgende:  

 

―Dat lijkt de ondertoon te zijn geweest in de werkzaamheden van de oecumenische  

werkgroep: wij zijn geen vieze oude mannetjes, wij zijn keurige pedofielen‖.
255

 

 

Een andere journalist merkt op dat in dit verhaal moet worden gelet op de tijdsgeest waarin de 

oecumenische werkgroep pedofilie werd opgericht. Hij stelt dat reeds voor de jaren ‟80 

brochures met eenzelfde boodschap te vinden waren in onder meer Centra voor 

Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding. Volgens hem leefde de overtuiging dat een 

volwassene en een kind seksuele contacten moeten kunnen hebben dus niet alleen in 

katholieke kringen.
256
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  2.4.2 Werkgroep Mensenrechten in de Kerk 

 

De Werkgroep Mensenrechten in de Kerk werd opgericht in 1992 naar aanleiding van de vele 

meldingen die priester RIK DEVILLÉ ontving van mensen die een negatieve ervaring hadden 

met de katholieke kerk. Deze meldingen kwamen bij hem terecht nadat de media veel 

belangstelling toonde voor zijn boek ―De Laatste Dictatuur‖
257

. Vanuit het aartsbisdom werd 

geprobeerd dit boek te verbieden. Oorspronkelijk was het de bedoeling de verhalen van de 

slachtoffers te beluisteren maar al snel werd de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk 

opgericht die de klachten bijhoudt en slachtoffers mondiger probeert te maken. Verder werden 

slachtoffers doorverwezen naar het gerecht indien de feiten nog niet verjaard waren. Ook naar 

de kerk werd doorverwezen. Dit gebeurde via een brief die werd opgesteld door het 

slachtoffer of door de werkgroep in naam van het slachtoffer. De brief werd verstuurd naar de 

bisschop of overste en naar een tweede persoon. De brief naar de tweede persoon gold als 

bewijs dat de brief naar de eerste persoon werd verstuurd. Verder organiseerde de werkgroep 

(H)Erkenningsdagen waar slachtoffers elkaar konden ontmoeten, hun verhaal konden 

vertellen en konden luisteren naar de verhalen van anderen. Deze (H)Erkenningsdagen kregen 

naar eigen zeggen weinig aandacht in de media en in de kerk.
258

  

 

Hoewel het initiatief voor deze werkgroep kwam van een priester, een lid van de katholieke 

kerk, kon deze werkgroep op weinig steun van de Belgische katholieke kerk rekenen. Zo 

hadden de leden van de werkgroep de indruk dat hun brieven naar bisschoppen en oversten 

werden onthaald alsof het hun bedoeling was de kerk in een slecht daglicht te stellen. Er zou 

geen gevolg gegeven zijn aan de zaken van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk 

waarvan de werkgroep hen op de hoogte stelde.
259

 Bovendien zouden de bisschoppen en 

oversten gedreigd hebben met vervolgingen wegens laster en eerroof. 

 

De leden van de werkgroep hadden de indruk dat de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk 

door de kerkelijke overheden gemarginaliseerd werd. Onlangs werd deze werkgroep echter 
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  R. DEVILLÉ, De laatste dictatuur. Pleidooi voor een parochie zonder paus, Leuven, Kritak, 1992, 222p. 

258
  Deze informatie is afkomstig van een interview met leden van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk. 
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  Dit blijkt uit brieven van leden van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk aan de interdiocesane 

commissie ter behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in het kader van pastorale relaties. 
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nieuw leven ingeblazen.
260

 Op hun persconferentie van 29 juni 2010 aan de Sint-Michiels- en 

Sint-Goedelekathedraal in Brussel was internationale pers aanwezig.
261

  

 

2.4.3 Handreiking voor wie in de pastorale sector werken 

 

Los van bovenstaande werkgroepen, stelde een werkgroep van deskundigen op meerdere 

domeinen (zoals onder meer kinderpsychiatrie, theologie en criminologie) een document op 

met richtlijnen voor personen die tijdens de uitvoering van hun werk voor de katholieke kerk 

in contact komen met daders of slachtoffers van seksueel misbruik. De richtlijnen werden niet 

alleen opgesteld voor de specifieke situatie van seksueel misbruik binnen de katholieke 

gemeenschap. Toch wordt duidelijk vermeld dat de dader ook kan behoren tot de katholieke 

kerk. Het document is gericht op het aanbieden van pastorale zorg. Hieronder wordt heling op 

verschillende gebieden verstaan, in het bijzonder op spiritueel en religieus gebied. Voor 

heling op fysiek, mentaal en sociaal gebied wordt het slachtoffer of de dader door de pastorale 

werker vaak doorverwezen naar deskundigen op hun gebied. 

 

Het spirituele en religieuze helingsproces van slachtoffers moet volgens deze handreiking 

gericht zijn op de aanpak van de negatieve gevolgen van het slachtofferschap, in het bijzonder 

het geschonden vertrouwen, het schuldgevoel en het gevoel van verlies van hun identiteit. 

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds aan bod kwam, wordt het vertrouwen in anderen aangetast 

door het meemaken van seksueel misbruik. Dit wordt nog versterkt wanneer de dader behoort 

tot de katholieke kerk. Het is naar eigen zeggen dan ook belangrijk bij de pastorale zorg het 

vertrouwen van het slachtoffer te verdienen door een evenwicht te vinden tussen afstand en 

nabijheid. Het slachtoffer moet op die manier het gevoel krijgen in een veilige omgeving zijn 

of haar verhaal te kunnen vertellen. Daarnaast bleek ook al dat vele slachtoffers kampen met 

een schuldgevoel. Via pastorale zorg wordt getracht met dit schuldgevoel om te gaan. Verder 

kan het gevoel van verloren identiteit via heling op de verschillende gebieden worden 

hersteld.  

 

Ook aan daders van seksueel misbruik moet volgens deze handreiking pastorale zorg worden 

geboden. Net zoals bij slachtoffers is deze zorg gericht op drie thema‟s: machtsmisbruik, 
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  Deze informatie is afkomstig van een interview met leden van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk. 
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  DSL, “Danneels opnieuw onder vuur”, De Standaard, 30 juni 2010, 4. 
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schuld en negatieve ervaringen uit het verleden. Zoals ook eerder al aangehaald is een 

machtsonevenwicht tussen dader en slachtoffer kenmerkend voor seksueel misbruik. Zeker in 

gevallen van zedendelicten binnen de katholieke kerk – waar de dader een bijzondere positie 

bekleedt – is er een groot verschil in macht. Ook kan deze positie worden gebruikt om het 

misbruik te minimaliseren. Het zijn deze ideeën die pastorale zorg aan daders wil corrigeren. 

Hierbij aansluitend zijn pogingen van de dader om het misbruik goed te praten. Volgens de 

handreiking wijst dit net op het omgekeerde: een besef dat de daden niet goed te praten zijn. 

Pastorale werkers zouden de dader dan ook moeten helpen te erkennen dat het gaat om 

ernstige feiten waarvoor hij verantwoordelijk is. Om dit te bereiken is onvoorwaardelijke 

aanvaarding van de pastorale werker nodig. Op die manier leert de dader dat hij, ondanks zijn 

onaanvaardbare daden, als persoon nog wel kan worden aanvaard. Ten slotte zou pastorale 

zorg aan daders vaak ook gericht zijn op negatieve ervaringen uit het verleden. Daders van 

seksueel misbruik blijken regelmatig ook zelf slachtofferervaringen te hebben uit het 

verleden. Dit is ook zo bij leden van de katholieke kerk die misbruik plegen.
262

  

 

2.4.4 Telefonisch contactpunt en interdiocesane commissie 

 

Meer specifiek in verband met zedendelicten binnen de katholieke kerk werd in 1997, ten 

tijde van de zaak Dutroux, op initiatief van de Belgische bisschoppen een telefonisch 

contactpunt opgericht waar klachten over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk konden 

worden gemeld. In 2000 werd ook de interdiocesane commissie voor de behandeling van 

klachten wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties opgericht. Tien jaren lang zat 

eremagistrate GODELIEVE HALSBERGHE als voorzitster aan het hoofd van de commissie. Door 

onenigheid met de bisschoppen over het al dan niet toekennen van schadevergoedingen aan 

slachtoffers die zich meldden bij de commissie besloot zij ontslag te nemen.
263

 Bovendien 

blijkt uit een interview dat bisschoppen soms beslisten dat de voorzitster niet meer aan 

bepaalde dossiers moest verder werken.
264

 Niet lang na het ontslag van de eerste voorzitster 

ontstond grote media-aandacht voor het probleem van seksueel misbruik binnen de katholieke 
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  CONTACTPUNT VOOR SEKSUELE MISBRUIKEN BINNEN HET KADER VAN PASTORALE RELATIES, Seksueel 

misbruik van kinderen. Handreiking voor wie in de pastorale sector werken (priesters – diakens – leken), 

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/Contactpunt_seksuele_misbruiken_binnen_kader_past

orale_relaties.pdf (consultatie 5 mei 2010). 
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  Deze informatie is afkomstig van een interview met de eerste voorzitster van de interdiocesane commissie ter 

behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties. 
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  Deze informatie is afkomstig van een interview met een lid van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk die 

persoonlijk contact heeft met de eerste voorzitster van de interdiocesane commissie. 

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/Contactpunt_seksuele_misbruiken_binnen_kader_pastorale_relaties.pdf
http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/Contactpunt_seksuele_misbruiken_binnen_kader_pastorale_relaties.pdf
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kerk. Sindsdien ontving de commissie – met kinderpsychiater PETER ADRIAENSSENS als 

nieuwe voorzitter – plots meer meldingen dan ooit
265

. Om de vele meldingen op te vangen, 

was de commissie niet langer alleen telefonisch en per brief bereikbaar maar werden ook een 

e-mailadres en website aangemaakt. Deze website bevat informatie over hoe de commissie tot 

voor kort
266

 werkte en samengesteld was. Daaruit blijkt dat contactpersonen de klachten 

opvingen en luisterden naar het verhaal van de slachtoffers. Deze konden worden 

doorverwezen naar vertrouwenspersonen en/of deskundigen op juridisch, medisch, 

psychologisch of sociaal vlak.
267

 De contactpersonen en de eventuele vertrouwenspersonen 

dienden iedere klacht ter kennis te brengen bij de bevoegde bisschop of overste. Bovendien 

konden zij preventieve maatregelen voorstellen die moesten voorkomen dat nieuwe 

slachtoffers worden gemaakt. Ook brachten zij de commissie op de hoogte, die de zaak verder 

zou behandelen. Het was dan de taak van de commissie om de zaak te “onderzoeken” en de 

bevoegde bisschop of overste te adviseren omtrent de te nemen maatregelen. Deze 

maatregelen konden betrekking hebben op verschillende zaken, zoals onder meer erkenning 

ten aanzien van het slachtoffer, kerkrechtelijke sancties en het voorkomen van recidive. 

Verder stond de commissie ook in voor ondersteuning van initiatieven die konden bijdragen 

tot inzicht in de problematiek, voor contacten met de media en voor de vorming van 

medewerkers en vertrouwenspersonen.
268

 Het was echter onduidelijk in welke mate rekening 

werd gehouden met de adviezen van de commissie.  

 

2.4.5 Pastorale brief van de bisschoppen en de diocesane administrators van  

                     België  

 

Na een bezoek aan de paus en gesprekken over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk 

stelden de bisschoppen en diocesane administrators van België een pastorale brief op. In deze 

brief erkennen zij dat vanuit de katholieke kerk niet adequaat werd gereageerd op 

zedendelicten binnen de gemeenschap doordat zij in de eerste plaats bezorgd waren om de 
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  De eerste voorzitster van de interdiocesane commissie is verbaasd over deze plotse toename van het aantal 

meldingen, terwijl de commissie gedurende de eerste tien jaren dertig meldingen ontving. 
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  De nieuwe voorzitter en leden van de commissie hebben ontslag genomen na een huiszoeking op 24 juni 

2010 door het parket waarbij alle dossiers en documenten in beslag werden genomen.  
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  Tijdens een gesprek benadrukte de eerste voorzitster van de interdiocesane commissie dat slachtoffers geen 

vergoeding kregen voor de raadpleging van deskundigen. 

268
  COMMISSIE SEKSUEEL MISBRUIK IN EEN PASTORALE RELATIE, website van de Commissie Seksueel  Misbruik 

in een pastorale relatie, http://www.commissiemisbruik.be/microsite/commissiemisbruik/content.php?ID= 

13386 (consultatie 3 juni 2010): 

http://www.commissiemisbruik.be/microsite/commissiemisbruik/content.php?ID=13386
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reputatie van de kerk. Ze erkennen dat dit het verwerkingsproces van het slachtoffer 

bemoeilijkte. Verder kondigen de bisschoppen en diocesane administrators in de brief aan 

welke initiatieven de kerk zal ondernemen om seksueel misbruik in de toekomst te 

voorkomen. Ze zeggen hieraan aandacht te besteden bij de selectie van nieuwe leden. Verder 

willen ze supervisie en begeleiding van hun leden verzorgen en een deontologische code 

opstellen voor leden die tijdens hun werk in contact komen met kinderen, jongeren of 

kwetsbare volwassenen. Ten slotte zouden ze kijken naar gezagsverhoudingen die een rol 

kunnen spelen bij seksueel misbruik binnen de katholieke gemeenschap. Er wordt echter niet 

dieper ingegaan op hoe deze voornemens in de praktijk worden gebracht.
269

 

 

  2.4.6 Opmerkingen 

 

In verband met het telefonisch contactpunt en de interdiocesane commissie willen we enkele 

zaken opmerken. Tijdens het verzamelen van informatie over deze instanties stootten we op 

enkele problemen, zoals de beschikbaarheid van informatie, de bereikbaarheid van 

meldpunten en de onafhankelijkheid van de interdiocesane commissie. 

 

Een eerste opmerking betreft de vaststelling dat over het telefonisch contactpunt en de 

commissie weinig informatie beschikbaar was tot voor de plotse media-aandacht en daarop 

volgende meldingen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. De informatie die toen 

beschikbaar was, was afkomstig van één onafhankelijke Rooms-katholieke website en dateert 

van 2002.
270

 Hoewel er geen reden is om aan te nemen dat deze website onbetrouwbaar is, 

vroegen we ons af op welke bronnen de tekst gebaseerd is. De algemene informatie over 

beide instanties en de procedures van de commissie waren echter nergens anders zo uitgebreid 

beschreven als op de betreffende website. Ook op “de website van de kerk in Vlaanderen”
271

 

blijft de informatie meer beperkt. Daarom werd geprobeerd uit eerste bron – bij de 

interdiocesane commissie zelf – informatie in te winnen.  
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 DE BISSCHOPPEN EN DIOCESANE ADMINISTRATORS VAN BELGIË, Pastorale brief van de bisschoppen en de 

diocesane administrators van België, http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/10_05_19_PB_-

_N.pdf (consultatie 14 juni 2010). 
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  X., Over Rorate, http://www.rorate.com/informatie/info.php?id=7 (consultatie 5 mei 2010). 
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  Kerknet. De website van de kerk in Vlaanderen, http://www.kerknet.be/ (consultatie 5 mei 2010). 
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De tweede opmerking heeft betrekking op de moeilijkheden die we ondervonden in het 

contact zoeken met medewerkers van het telefonisch contactpunt en de eerste voorzitster en 

nieuwe voorzitter van de interdiocesane commissie. In een poging informatie uit eerste bron 

in te winnen, stuurden we brieven naar de toenmalige voorzitster van de interdiocesane 

commissie en de medewerksters van het telefonisch contactpunt. Deze brieven stuurden we 

naar het adres waarnaar – volgens diezelfde ene bron – ook verzoeken tot inleiding van een 

zaak voor de interdiocesane commissie moesten worden gestuurd. Het adres bleek echter 

onjuist waardoor de brieven onbesteld teruggestuurd werden.
272

 Nadien bleek dat rond die 

periode een nieuwe voorzitter voor de interdiocesane commissie werd aangesteld. Daarom 

stuurden we ook e-mails naar de tweede voorzitter en naar het e-mailadres van de commissie 

dat recent in gebruik werd genomen. Hierop kwam lange tijd geen reactie. Gezien de huidige 

golf van media-aandacht voor seksueel misbruik binnen de katholieke kerk en de vele 

meldingen die daarop volgden, is dit echter begrijpelijk. Na meerdere pogingen ontvingen we 

uiteindelijk een e-mail van de voorzitter met de mededeling dat hij geen tijd heeft voor een 

interview en dat reeds in de media interviews met hem verschenen waren. Intussen richtte de 

commissie reeds een website met meer informatie op (cf. supra). Onze zoektocht naar 

informatie over de initiatieven die vanuit de kerk werden genomen, verliep dus eerder 

moeizaam. Dat ervoeren blijkbaar ook mensen die melding wilden maken van seksueel 

misbruik door leden van de katholieke kerk. Dit is op te maken uit reacties die kwamen op 

een uitzending van Terzake
273

 omtrent het onderwerp. Zo schreef iemand het volgende:  

 

―Er verschijnen nu geruststellende berichten als zou het in België minder erg zijn dan elders 

(of al eerder opgelost). M.i. ligt het probleem erin dat er (althans voor zover ik heb kunnen 

nagaan) bij ons geen makkelijk bereikbaar meldpunt is (en nooit geweest is) voor dat soort 

getuigenissen. Als de katholieke kerk werkelijk met deze dingen in het reine wil komen, zou ze 

NU zo´n meldpunt moeten openen en er voldoende publiciteit aan geven in plaats van een 

vage en moeilijk bereikbare interdiocesane commissie op te richten.‖
274

 

 

De nieuwe voorzitter was zich echter bewust van de moeilijkheden om de commissie te 

contacteren. In een persbericht van 8 juni 2010 vraagt hij aan journalisten om in berichten 

rond seksueel misbruik binnen de katholieke kerk de contactgegevens van de interdiocesane 
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  Nadien bleek tijdens een gesprek met de eerste voorzitster van de interdiocesane commissie dat het 

postbusadres waarnaar wij onze brieven stuurden verschillend is van het postbusadres dat hoor haar 

commissie in gebruik werd genomen. Zij benadrukte bovendien dat de commissie geen enkele brief heeft 

ontvangen op dit laatste adres. 
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  TERZAKE, Kerk in de ban van pedofilie, Canvas, 11/03/2010. 
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  FRANS DENISSEN, Reactie op de uitzending van Terzake (Canvas) op 13 maart 2010, http://terzake.canvas 

.be/uitzending/terzake-113-kerk-in-de-ban-van-pedofilie (consultatie 5 mei 2010). 
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commissie uitdrukkelijk te vermelden.
275

 Wanneer slachtoffers dan toch melding maakten van 

hun ervaringen bij het telefonisch contactpunt, blijkt niet iedereen er hetzelfde gevoel aan 

over te houden. Nog in de reacties op datzelfde televisieprogramma schreef iemand:  

 

―Ben blij dat ik het gedaan heb, ben blij dat ik gehoord ben, ben blij te weten dat men mijn 

verhaal ernstig neemt, ben blij dat ik heb kunnen huilen na die veertig jaar.‖
276

 

 

In zijn of haar verhaal in een krantenartikel schrijft een ander slachtoffer echter een andere 

ervaring te hebben met het telefonisch meldpunt: 

 

―Ik deed kort mijn verhaal. Ze vroeg me hoe lang het geleden was dat die dingen zich  

hadden voorgedaan. Ze rekende vlug even en zegde dan: 'Die broeder is dus nu al bijna 

zeventig, dat zal nu dan wel geen probleem meer zijn.' Einde gesprek.‖
277

  

 

We dienen hierbij wel op te merken dat deze reacties dateren van voor de periode waarin via 

de media aandacht werd besteed aan de wijze waarop het telefonisch contactpunt en de 

commissie kunnen worden gecontacteerd. 

 

Verder stuurden we ook de secretaris van de Bisschoppenconferentie een e-mail met de vraag 

naar informatie over de oprichting en werking van de commissie. Hierop kwam echter de 

reactie dat alle communicatie via de voorzitter van de commissie verloopt. Hoewel de 

commissie werd opgericht op initiatief van de bisschoppen, is ze namelijk onafhankelijk 

volgens de secretaris van de Bisschoppenconferentie. Deze onafhankelijkheid wordt echter 

door sommige mensen in vraag gesteld. Zo vinden de leden van de Werkgroep Mensenrechten 

in de Kerk dat de oprichters van de commissie ook de beheerders zijn. Volgens hen kan de 

voorzitter onafhankelijk advies geven maar is de besluitvorming niet onafhankelijk. 

Bovendien zouden de bisschoppen de dossiers moeten doorsturen naar het Vaticaan, waar 

moet worden bepaald welk gevolg aan de dossiers wordt gegeven. Toch waren de leden van 

de werkgroep blij toen de interdiocesane commissie werd opgericht. Ze adviseerden 

slachtoffers dan ook zich te melden bij deze commissie. Hoewel sommige slachtoffers 

tevreden waren over de behandeling van hun klacht door de interdiocesane commissie, 
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  COMMISSIE SEKSUEEL MISBRUIK IN EEN PASTORALE RELATIE, Vraag van prof. Peter Adriaenssens, 

http://www.commissiemisbruik.be/microsite/commissiemisbruik/content.php?ID=13599 (consultatie 4 juli 
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  X., “Niet prettig en een beetje vreemd. Na de zaak-Vangheluwe”, De Standaard, 27 april 2010, 48. 

http://www.commissiemisbruik.be/microsite/commissiemisbruik/content.php?ID=13599
http://terzake.canvas.be/uitzending/terzake-113-kerk-in-de-ban-van-pedofilie
http://terzake.canvas.be/uitzending/terzake-113-kerk-in-de-ban-van-pedofilie


 

96 

 

vertelden andere slachtoffers aan leden van de werkgroep niet tevreden te zijn over de manier 

waarop hun klacht onthaald werd: 

 

―Bijvoorbeeld ik herinner me nog het feit van de bemanning aan de telefoon: de persoon die 

aan de telefoon zat, was volgens slachtoffers niet zo goed opgeleid om dat te doen. Dus dat 

moest meer een onthalend gesprek zijn en ook niet dezelfde taal die door de bisschoppen 

gebruikt werd: ―Ben je zeker van uw verhaal?‖, ―Weet je wel dat je daardoor een priester in 

de verlegenheid brengt?‖.‖
278

 

 

Verder vindt het geïnterviewde slachtoffer dat de commissie niet onafhankelijk is, niet 

wetenschappelijk handelt en gebrekkig communiceert over het aantal meldingen, het aantal 

daders, de ordes waar misbruik plaatsvond, etc. Het slachtoffer beschouwt deze werkwijze 

dan ook als een poging tot het inperken van de golf van meldingen in plaats van het actief 

aanpakken van het probleem. Verder zegt dezelfde geïnterviewde uitgenodigd te zijn voor een 

gesprek bij de voorzitster van de interdiocesane rechtbank van Antwerpen.
279

 Het slachtoffer 

heeft echter opmerkingen over zowel het gesprek als over de persoon met wie dat gesprek 

plaatsvond: 

 

―Dat was een dovemansgesprek. Dat was van ―de bisschop is toch zo bezorgd en hij gaat zijn 

uiterste best doen en dit en dat‖. Hoe kom ik daar op?... Ja zij heeft dat vermeld, zij zit als 

vrijwilliger bij de commissie en is nu benoemd als vast lid. Je moet je goed realiseren wat dat 

betekent. Dat betekent dat zij ‘s avonds als vrijwilliger bij de commissie zit te werken en al de 

namen ziet van alle pastoors die beschuldigd worden en dan als voorzitter van de 

interdiocesane rechtbank ‘s anderendaags naar ‗de nonnekes‘ belt, die zich vroeger bezig 

hielden met het uitstiften van de tepels in ‗Playboy‘ en die nu de dossiers aan het uitkrabben 

zijn. Versta je? (…) Dat zijn de ‗censuurnonnen‘. Die houden zich nu waarschijnlijk bezig met 

het censureren van de dossiers. Ik maak er nu eigenlijk een grapje van maar dat is toch 

ongelofelijk dat iemand die in de commissie zit, dat die tegelijk vertrouwenspersoon is van de 

kerk en toegang heeft tot de dossiers.‖
280

 

 

Ook via een andere bron, die anoniem wenst te blijven, vernamen we dat versterking voor de 

interdiocesane commissie ten tijde van de golf van meldingen werd gezocht bij mensen die 

reeds voor de kerk werkzaam zijn. De eerste voorzitster van de interdiocesane commissie 

benadrukte in een gesprek echter dat de commissie onafhankelijk werkte. Ze illustreerde dit 

aan de hand van een voorbeeld. Samen met de andere leden van de commissie heeft zij 
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  De informatie en het citaat zijn afkomstig van een interview met leden van de Werkgroep Mensenrechten in 

de Kerk. 
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  Dit gesprek vond plaats nadat reeds de nieuwe voorzitter werd aangesteld. 
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  De informatie en het citaat zijn afkomstig van een interview met een slachtoffer. 
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besloten niet in te gaan op de vraag van de toenmalige kardinaal om alle brieven die de 

commissie verstuurde eerst aan hem te laten lezen.
281

  

 

  2.4.6 Recente ontwikkelingen 

 

Op 24 juni 2010 deed het parket huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis, in de Sint-

Romboutskathedraal in Mechelen, bij kardinaal Danneels en bij de interdiocesane commissie 

ter behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in het kader van pastorale relaties. 

De huiszoekingen kaderden in een gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik door leden 

van de katholieke kerk. Allerlei documenten werden in beslag genomen, waaronder ook de 

dossiers van de interdiocesane commissie.
282

 De voorzitter en leden van de commissie 

besloten ontslag te nemen omdat de commissie volgens hen op die manier niet kan 

functioneren. Zij beschouwen de huiszoeking als een teken van wantrouwen ten aanzien van 

hun commissie en zijn ervan overtuigd dat een gebrek aan vertrouwen tussen justitie en de 

commissie ook het vertrouwen tussen de slachtoffers en de commissie aantast.
283

 Sinds het 

ontslag van alle leden van de interdiocesane commissie kwam vanuit verschillende hoeken de 

vraag naar een onafhankelijke parlementaire onderzoekscommissie. De voorzitter van de 

interdiocesane commissie gaf aan voorstander te zijn van een commissie waarin zowel politici 

als experten zetelen.
284

 Ook de leden van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk pleiten 

voor een objectief en onafhankelijk onderzoek. Dit kan volgens hen door een parlementaire 

onderzoekscommissie of door het gerecht.
285

 

 

2.5 Andere landen 

 

Naast de Verenigde Staten, Ierland en België kwamen ook in andere landen reacties vanuit de 

katholieke kerk op seksueel misbruik binnen haar gemeenschap, zoals onder meer in 

Nederland en Duitsland. 

                                                 
281

  Deze informatie is afkomstig van een interview met de eerste voorzitster van de interdiocesane commissie ter 

behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties. 
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  DDC, “Politie trekt met klopboor en breekijzers de kerk binnen”, De Morgen, 25 juni 2010, 2. 
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  COMMISSIE SEKSUEEL MISBRUIK IN EEN PASTORALE RELATIE, Voorzitter & leden van de commissie nemen 

ontslag, http://www.commissiemisbruik.be/microsite/commissiemisbruik/ (consultatie 4 juli 2010); S. 

SOMERS, “Commissie-Adriaenssens doet licht uit”, De Morgen, 29 juni 2010,  4. 

284
  DE REDACTIE, ―Commissie onder toezicht van parlement‖, http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/ 

binnenland/1.817210 (consultatie 12 augustus 2010). 
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  Deze informatie is afkomstig van een interview met leden van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk. 
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In Nederland werd reeds in 1995 de instelling Hulp & Recht opgericht die meldingen 

ontvangt van seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk. In tegenstelling tot de 

Belgische commissie heeft deze instelling reeds lange tijd een website waarop informatie te 

vinden is over de oprichting en werking ervan. Op deze website wordt bovendien duidelijk 

vermeld dat ook (potentiële) beschuldigden of daders beroep kunnen doen op deze 

instelling.
286

 Net zoals in België is gevolg dat aan een melding wordt gegeven afhankelijk van 

wat de persoon wil. Er kan naar het verhaal van het slachtoffer of een derde worden 

geluisterd, er kan een vertrouwenspersoon worden aangesteld of mensen kunnen worden 

doorverwezen naar een juridisch adviseur wanneer zij een klacht willen indienen. Personen 

die (zich afvragen of ze) dader zijn kunnen voor pastorale begeleiding worden doorverwezen, 

zowel voor als tijdens een eventuele procedure tegen hen.
287

 De hele procedure die wordt 

gevolgd bij de behandeling van een klacht is terug te vinden in een document op de website 

van Hulp & Recht.
288

 Op de website van de Rooms-katholieke kerk in Nederland wordt echter 

in een ander document een toelichting gegeven bij de procedures van Hulp & Recht.
289

 Deze 

toelichting staat niet op de website van de instelling zelf. Ook een slachtoffer dat melding 

maakte bij de instelling merkt op dat er een extra document is met bijkomende tekst: 

 

―Het gaat te ver om alle punten van kritiek op het juridische advies te bespreken. Twee 

curieuze zaken wil ik er uit lichten. De procedurele informatie zoals je kunt lezen op de 

website van Hulp en Recht is onvolledig en daardoor onjuist. Er bestaan nog vijftien pagina‘s 

juridische tekst met nogal ingrijpende en zelfs tegenstrijdige aanvullingen op de procedure. 

Dit krijg je pas ter plekke bij de juridische adviseur te lezen. Dat kun je dan (proberen) door 

te nemen om vervolgens er achter te komen dat ook de juridische adviseur niet precies kan 

uitleggen hoe proces zal gaan verlopen Dat kan namelijk niemand aan de hand van deze beide 

documenten.‖
290

 

 

Het citaat is afkomstig uit een reactie die hij schrijft op een mediabericht dat geplaatst werd 

op een website voor mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik.
291

 Het is echter niet 

duidelijk of de vijftien pagina‟s tellende juridische tekst waarover het slachtoffer schrijft 

                                                 
286

  HULP & RECHT, Landelijke instelling, http://www.hulpenrecht.nl/landelijkeinstelling.html (consultatie 6 mei 

2010). 

287
  HULP & RECHT, Melden, http://www.hulpenrecht.nl/melden.html (consultatie 6 mei 2010). 

288
  HULP & RECHT, Procedure bij klachten van seksueel misbruik, http://www.hulpenrecht.nl/ 

Procedure.pdf (consultatie 6 mei 2010). 

289
  HULP & RECHT, Toelichting bij ‗procedure bij klachten van seksueel misbruik‘, http://www. 

katholieknederland.nl/documents/kerkrecht/Toelichting_12.pdf (consultatie 6 mei 2010).  

290
 FRED, Reactie op een persbericht, http://www.seksueelmisbruik.info/rkkerk/?p=121&cpage=1#comment-266 

(consultatie 6 mei 2010). 

291
  Seksueelmisbruik.info, http://www.seksueelmisbruik.info/ (consultatie 6 mei 2010). 
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dezelfde is als het vijftien pagina‟s tellende document dat terug te vinden is op de website van 

de Rooms-katholieke kerk in Nederland. Verder wordt in Nederland een wetenschappelijk 

onderzoek opgezet naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Dit initiatief kwam er 

na berichten over seksueel misbruik van jongens in een internaat in het verleden. Ook 

politieke partijen vragen om dergelijk onderzoek.
292

 

 

Ook in Duitsland werd een telefonisch meldpunt opgericht en stelden de bisschoppen 

richtlijnen op over het omgaan met meldingen van seksueel misbruik binnen de katholieke 

kerk. Naar de telefoonlijn kan worden gebeld voor meldingen van seksueel misbruik of fysiek 

geweld. Van deze mogelijkheid werd zo veel gebruik gemaakt dat slechts een kleine 

minderheid van de bellers in contact komen met de medewerkers van het meldpunt.
293

 Wat 

betreft de richtlijnen zijn er verschillende mogelijke initiatieven. Zo moet iedere bisschop een 

persoon aanwijzen die instaat voor het ontvangen van klachten over seksueel misbruik in het 

bisdom. Wanneer deze persoon hiervan op de hoogte wordt gesteld, “onderzoekt” hij of zij de 

klacht. Hiervoor worden zowel melder als beschuldigde “gehoord”.
294

 Wanneer de 

beschuldiging “geloofwaardig” is, wordt de bisschop op de hoogte gebracht en wordt een 

kerkelijk onderzoek gestart. Het Vaticaan neemt kennis van de zaak wanneer uit het 

voorafgaand onderzoek blijkt dat de klacht “gegrond”
295

 is. Daarnaast wordt in de richtlijnen 

ook de samenwerking met justitie bepaald. Net zoals in België voorzien ook de Duitse 

bisschoppen psychologische begeleiding en pastorale zorg voor slachtoffers. De dader zou 

een therapie kunnen volgen die moet voorkomen dat hij in de toekomst nieuwe feiten pleegt. 

Ook kunnen kerkelijke straffen worden opgelegd en mag de dader geen taken meer uitvoeren 

waarbij hij in contact komt met kinderen. Verder wordt naar eigen zeggen zo transparant 

mogelijk en met respect voor de betrokkenen publiek gecommuniceerd over de feiten. Ook bij 

de overplaatsing van daders moeten de nieuwe oversten van de feiten op de hoogte worden 

gesteld. Ten slotte bepalen de bisschoppen dat ook aan het voorkomen van seksueel misbruik 

door leden van de katholieke kerk moet worden gewerkt. Hiervoor zouden zij samenwerken 

                                                 
292

  VAN DER KLOOR, R., Katholieke Kerk: Seksueel misbruik is donkere bladzijde, http://www.elsevier.nl/web/ 

Nieuws/Nederland/260176/Katholieke-Kerk-Seksueel-misbruik-is-donkere-bladzijde.htm (consultatie 6 mei 

2010); X., PvdA en VVD: onderzoek misbruik kerk, http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/ 

detail_objectID704765_FJaar2010.html (consultatie 6 mei 2010).  

293
 X., “Duitse kerknoodlijn voor misbruik overrompeld”, De Morgen, 7 april 2010, 2. 

294
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verhoor. 

295
  Net zoals eerder al aangehaald, is het onduidelijk onder welke omstandigheden een beschuldiging 
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met onder meer instanties die gespecialiseerd zijn in seksueel misbruik van kinderen in het 

algemeen. Ook de vorming en training van kandidaat-priesters rond onderwerpen als 

emotionele maturiteit en seksualiteit moet bijdragen aan het creëren van een veiligere 

omgeving voor kinderen.
296

  

 

 2.6 Opmerkingen 

 

Uit al het voorgaande blijkt dat de katholieke kerk in verschillende landen een koerswijziging 

maakte in de reactie op seksueel misbruik door leden van haar gemeenschap. Verschillende 

voornemens werden gemaakt en initiatieven werden op touw gezet. Zoals reeds eerder 

aangehaald blijven hierbij een aantal vragen onbeantwoord. Algemeen kan worden opgemerkt 

dat bij vele voornemens en initiatieven echter niet of slechts beperkt wordt ingegaan op hoe 

en door wie deze zaken moeten worden gerealiseerd. Het blijft dan ook de vraag in welke 

mate deze voornemens daadwerkelijk in de praktijk werden gebracht. Hiervoor lijkt een 

evaluatie van de implementatie aangewezen. Specifieke opmerkingen werden reeds in 

voetnoot aangehaald bij de bespreking van de verschillende initiatieven.  

 

3. Conclusie 

 

In dit hoofdstuk kwamen zowel de private als de publieke reactie vanuit de katholieke kerk 

aan bod. Wat betreft de private reactie kunnen regels en procedures worden teruggevonden in 

het Wetboek van Canoniek Recht en in documenten die werden opgesteld in het Vaticaan. 

Een van deze documenten uit het verleden zorgde echter voor discussie. Volgens sommigen 

zorgde dit document ervoor dat zaken van seksueel misbruik binnen de kerk verzwegen 

werden. Volgens anderen spreekt het document alleen over geheimhouding van het kerkelijk 

proces dat werd gevoerd en zorgde dit voor bescherming van de betrokkenen. Toch wordt de 

kerk ervan beschuldigd een doofpotbeleid te hebben gevoerd in het verleden. Deze kritiek 

komt niet alleen van buitenstaanders maar ook van mensen die tot de katholieke kerk behoren. 

Ook in het Vaticaan wordt erkend dat vanuit de katholieke kerk geen gepaste reactie kwam. 
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Bischofskonferenz, http://www.rorate.com/kerkrecht/kr_show.php?id=188 (consultatie 5 maart 2010); 

VATICAAN, Statement by the Spring Plenary Assembly of the German Bishops' Conference on Revelations of 

Sexual Abuse against Minors within the Church's Sphere of Influence, http://www.vatican.va/resources/ 

resources_german-bishops-2010_en.html (consultatie 6 mei 2010). 

http://www.rorate.com/kerkrecht/kr_show.php?id=188
http://www.vatican.va/resources/%0bresources_german-bishops-2010_en.html
http://www.vatican.va/resources/%0bresources_german-bishops-2010_en.html


 

101 

 

Toch kwamen vanuit de katholieke kerk in verschillende landen publieke initiatieven als 

reactie op vele gevallen van zedendelicten binnen de katholieke kerk die aan het licht kwamen 

en waar ook de media veel aandacht voor had. Ook vanuit het Vaticaan werd hierop 

gereageerd via brieven, interviews en documenten. Het Vaticaan maakte een website waarop 

verwijzingen staan naar de belangrijkste van deze bronnen. In deze teksten wordt aandacht 

besteed aan onder meer de impact op de slachtoffers en op de kerk, de reacties in het verleden 

en de aanpak in de toekomst. Verder werden in verschillende landen onderzoeken verricht, 

commissies opgericht en richtlijnen opgesteld. De bespreking in dit hoofdstuk werd beperkt 

tot de Verenigde Staten, Ierland, België, Nederland en Duitsland. In de Verenigde Staten werd 

een grootschalig onderzoek verricht naar de aard en de omvang van het probleem. Ook in 

Nederland wordt een onderzoek opgezet. In Ierland werd echter niet vanuit de katholieke kerk 

maar wel vanwege de overheid een onderzoek gedaan dat onder meer nagaat hoe de 

katholieke kerk heeft gehandeld. Richtlijnen over hoe om te gaan met daders, slachtoffers en 

meldingen van seksueel misbruik binnen de kerk werden opgesteld in de Verenigde Staten, 

Ierland, België en Duitsland. Commissies voor meldingen van seksueel misbruik binnen de 

kerk werden opgericht in België en Nederland. Ten slotte kwamen ook bedenkingen met 

betrekking tot de implementatie van de verschillende initiatieven aan bod. 
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HOOFDSTUK V 

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR  

VERDER ONDERZOEK 

  

 

In dit laatste hoofdstuk willen we de belangrijkste bevindingen van deze masterproef 

bundelen. We delen het hoofdstuk in naar de drie thema‟s die terug te vinden zijn in onze 

centrale onderzoeksvragen: prevalentie van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk, 

slachtofferschap en reactie vanuit de katholieke kerk. Per thema beantwoorden we de centrale 

onderzoeksvragen en de bijkomende vragen die we in de inleiding van deze masterproef 

stelden. Nadien doen we per thema nog enkele aanbevelingen voor verder onderzoek. 

 

1. Conclusies 

 

1.1 Prevalentie van zedendelicten binnen de katholieke kerk 

 

De eerste centrale onderzoeksvraag betrof de vraag naar de prevalentie van zedendelicten 

binnen de katholieke kerk. Hierbij merkten we op dat cijfers over seksueel misbruik vaak 

onvolledig zijn, onder meer doordat niet alle voorvallen gekend zijn en doordat er 

terughoudendheid is om deze zaken aan te geven. Verder bleek dat een dader vaak meerdere 

slachtoffers maakt en dat niet van elke dader geweten is hoeveel slachtoffers hij precies 

maakte. Met betrekking tot zedendelicten binnen de katholieke kerk geldt nog een extra 

beperking. Zo is het vaak onduidelijk of (en waar) hierover gegevens beschikbaar zijn. Ook 

zijn gegevens die door kerkelijke instanties worden verzameld vaak niet toegankelijk voor 

derden. Bovendien worden cijfergegevens over zedendelicten binnen de katholieke kerk in 

verschillende landen door verschillende instanties en op verschillende manieren verzameld. 

Volledige cijfers over de prevalentie van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk zijn er 

dus niet. Dit maakt dat de onderzoeksvraag naar de prevalentie van zedendelicten binnen de 

katholieke kerk nog onvoldoende nauwkeurig kan worden beantwoord. Toch kunnen we op 

basis van deze onvolledige cijfers enkele vaststellingen doen. Enerzijds tonen de bestaande 

cijfers aan dat het een grootschalig probleem is dat in verschillende landen voorkomt. 



 

103 

 

Anderzijds toont de sterke toename van het aantal klachten na grote media-aandacht in 

verschillende landen aan dat de werkelijke omvang van het probleem nog niet gekend is. Op 

basis van deze vaststellingen menen we te mogen stellen dat momenteel nog slechts het topje 

van de spreekwoordelijke ijsberg boven water komt. 

 

Aansluitend bij de vraag naar de prevalentie van zedendelicten binnen de katholieke kerk 

vroegen we ons af hoe het aantal meldingen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk 

zich verhoudt tot het aantal meldingen van seksueel misbruik in andere instellingen. Deze 

vraag is moeilijk te beantwoorden aangezien, voor zover wij weten, nog niet op 

wetenschappelijke wijze werd nagegaan of seksueel misbruik al dan niet vaker voorkomt 

binnen de katholieke kerk dan elders. Desondanks beweren sommigen – waaronder de huidige 

aartsbisschop – dat de meeste gevallen van seksueel misbruik voorkomen binnen het gezin en 

niet binnen de kerk. 

 

1.2 Slachtofferschap 

 

De tweede centrale onderzoeksvraag had betrekking op de impact van het seksueel misbruik 

door een lid van de katholieke kerk op het slachtoffer. Hierbij hadden we eerst aandacht voor 

de gevolgen van seksueel misbruik in het algemeen. Deze situeren zich op persoonlijk, 

sociaal, psychologisch, seksueel en religieus vlak. Na de bespreking van de gevolgen van 

seksueel misbruik in het algemeen besteedden we extra aandacht aan de specifieke situatie 

van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Deze ervaring blijkt namelijk nog 

ingrijpender te zijn. 

 

Onder de gevolgen op persoonlijk vlak verstaan we hier de gevolgen die te maken hebben met 

de wijze waarop het slachtoffer zichzelf beschouwt. Zo kampen slachtoffers van seksueel 

misbruik vaak met een laag zelfbeeld en gevoelens van schuld en schaamte doordat ze de 

verantwoordelijkheid voor het misbruik bij zichzelf leggen. Ze achten zichzelf bijvoorbeeld 

verantwoordelijk omdat ze de dader niet konden tegenhouden of omdat zij denken dat zij het 

misbruik zelf hebben uitgelokt. 

 

Op sociaal vlak leidt het misbruik vooral tot een verlies van vertrouwen van het slachtoffer in 

anderen. Bij seksueel misbruik binnen de katholieke kerk speelt dit vertrouwen in de dader 

een belangrijke rol. Hier gaan we later dieper op in. Nog op sociaal vlak blijken ook agressief, 
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antisociaal of crimineel gedrag mogelijke gevolgen van misbruikervaringen. Dit geldt vooral 

voor mannelijke slachtoffers en zou een vorm van compensatie en ongecontroleerde uiting 

van gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid zijn. 

  

Met betrekking tot het psychologisch vlak zijn vele gevolgen mogelijk. Zo kunnen 

slachtoffers kampen met slaapproblemen en/of nachtmerries, angststoornissen, eetstoornissen, 

verslavingen, posttraumatische stressstoornis, depressie en zelfmoordneigingen. Verder 

kunnen ook psychosomatische aandoeningen optreden waarbij het slachtoffer lichamelijke 

klachten heeft zonder dat er een lichamelijke oorzaak voor bestaat. 

 

Op seksueel vlak kunnen slachtoffers als volwassene problemen met of ontevredenheid over 

hun seksualiteit en intimiteit in relaties ervaren als gevolg van herinneringen aan de negatieve 

en soms gewelddadige ervaringen met seksualiteit in het verleden. Bovendien stellen 

sommige slachtoffers zich door deze traumatiserende ervaringen vragen bij hun seksuele 

geaardheid. Onzekerheid over de eigen geaardheid zou vooral bij mannen optreden. 

 

Ook op religieus vlak kan seksueel misbruik in het algemeen zijn sporen nalaten. Zo kunnen 

slachtoffers er onder meer minder sterke religieuze overtuigingen op na houden doordat zij de 

god waarin zij geloofden, beschouwen als een afwezige god op het moment dat zij hem nodig 

hadden. Andere slachtoffers vinden na deze ingrijpende gebeurtenis juist rust en steun in hun 

geloof. 

 

Vooral bij zedendelicten binnen de katholieke kerk kunnen de gevolgen op religieus vlak 

ingrijpend zijn. Dit hangt nauw samen met het verlies van vertrouwen dat reeds aan bod 

kwam. Bij seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk is de dader een 

vertrouwensfiguur voor gelovigen, waaronder het slachtoffer en zijn omgeving. Het is precies 

dat vertrouwen van het slachtoffer dat ervoor zorgt dat hij of zij extra kwetsbaar is. Ook is de 

dader iemand die de verbinding maakte van het slachtoffer met de god waarin hij of zij 

gelooft. Wanneer iemand misbruikt wordt door dergelijke „tussenfiguur‟ heeft dit ook een 

impact op het geloof in zijn of haar god. 

 

Ten slotte is de impact van seksueel misbruik, ook binnen de katholieke kerk, afhankelijk van 

een aantal factoren zoals de hechtheid van de band tussen dader en slachtoffer, de duur en 

ernst van het misbruik, de mate van dwang en de steun van de omgeving nadat het misbruik 
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door het slachtoffer wordt onthuld. Uitgaande van de vertrouwensfiguur die dader voor het 

slachtoffer van kerkelijk misbruik was, kunnen we stellen dat er steeds een hechte band tussen 

hen bestond. Vanuit de wetenschap dat de hechtheid van de band een belangrijke rol speelt bij 

de impact op het slachtoffer, kunnen we stellen dat seksueel misbruik door leden van de 

katholieke kerk vaak extra ingrijpend zijn voor het slachtoffer. Bovendien zeggen deze 

slachtoffers vaak dat ze op weinig of geen steun van hun omgeving konden rekenen. 

 

Naast de centrale onderzoeksvraag waren we ook geïnteresseerd in vier zaken: (1) de signalen 

van seksueel misbruik, (2) strategieën om misbruik te voorkomen, (3) hoe te reageren 

wanneer iemand zijn of haar slachtofferschap onthult en (4) het belang van contact met 

lotgenoten. 

 

Wat betreft de signalen blijken verschillende zaken een mogelijke indicator van seksueel 

misbruik. Deze signalen kunnen zich – net zoals de gevolgen – op verschillende vlakken 

voordoen. Op persoonlijk vlak kunnen onder meer een laag zelfbeeld en lichamelijke klachten 

een signaal van seksueel misbruik zijn. Op sociaal vlak blijken onder meer weinig contacten 

met leeftijdsgenoten en angst bij ruzies of roepen mogelijke indicatoren te zijn. Verder zijn 

ook psychologische problemen en stoornissen die een gevolg kunnen zijn van seksueel 

misbruik mogelijke signalen. Op gebied van seksualiteit kunnen onder meer vroegrijpheid en 

het stellen van seksueel (getint) gedrag verschillend van de normale ontwikkeling van 

kinderen een indicator zijn van seksueel misbruik. Toch kunnen al deze signalen niet alleen 

een indicator van seksueel misbruik zijn, maar ook van andere problemen. Bovendien geven 

niet alle kinderen dezelfde signalen, en sommige kinderen geven helemaal geen signalen. 

 

Op gebied van preventie kunnen verschillende acties worden ondernomen. Het is hierbij 

belangrijk dat verschillende actoren worden betrokken en dat verschillende acties worden 

gecombineerd. Enkele mogelijkheden om seksueel misbruik in de toekomst te voorkomen zijn 

(1) het taboe dat rond het onderwerp hangt aanpakken waardoor de drempel verlaagt voor 

slachtoffers om over hun misbruikervaringen te spreken, (2) de weerbaarheid van kinderen 

verhogen door het bijbrengen van kennis over het onderwerp en van vaardigheden om 

zichzelf te beschermen in situaties van (pogingen tot) seksueel misbruik, (3) het geven van 

seksuele opvoeding waarbij aandacht wordt besteed aan seksueel misbruik, (4) volwassenen 

leren welke mogelijke signalen van misbruik zijn, hoe deze te herkennen en hoe hiermee om 

te gaan, (5) het vastleggen van preventieve maatregelen in beleid van organisaties en (6) het 
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screenen van personeel dat in contact komt met kinderen of jongeren. Verschillende van deze 

maatregelen komen aan bod in richtlijnen die door leden van de katholieke kerk werden 

opgesteld als reactie op de vele meldingen van seksueel misbruik binnen de katholieke 

gemeenschap (cf. infra). Of deze maatregelen ook in de praktijk worden gebracht, is ons niet 

duidelijk. Met betrekking tot de eerste maatregel willen we verder benadrukken dat seksueel 

misbruik binnen de katholieke kerk nóg meer in de taboesfeer verkeert en daardoor nog 

gevoeliger ligt en nog moeilijker bespreekbaar is dan seksueel misbruik in het algemeen. 

 

Ten derde waren we ook geïnteresseerd in hoe best wordt gereageerd wanneer iemand zegt 

slachtoffer van seksueel misbruik te zijn. Voordat kan worden gereageerd, moet het 

slachtoffer het misbruik natuurlijk onthullen. Dit lijkt logisch maar is niet zo vanzelfsprekend 

aangezien slachtoffers vaak lang, en soms voor altijd, zwijgen over het misbruik. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn het willen beschermen van anderen (zoals bijvoorbeeld de 

kerkgemeenschap), het willen beschermen van zichzelf (bijvoorbeeld uit angst door 

bedreigingen van de dader), angst om niet geloofd te worden en gevoelens van schuld, 

schaamte en verantwoordelijkheid voor het misbruik. Wanneer slachtoffers dan toch vertellen 

over het misbruik, is het dus erg belangrijk hierop gepast te reageren. Deze gepaste reactie 

bestaat uit verschillende zaken, zoals (1) het creëren van ruimte waar het slachtoffer vrijuit 

kan spreken, (2) het slachtoffer het gevoel geven dat hij of zij wordt gesteund en geloofd, (3) 

het benadrukken dat het slachtoffer geen verantwoordelijkheid treft over het misbruik en (4) 

afspraken maken over de gevolgen van de onthulling. Vanuit de katholieke kerk werd in 

verleden nagelaten op een gepaste manier te reageren op onthullingen van seksueel misbruik 

door leden van haar gemeenschap. Hierbij wordt vaak van een „doofpotcultuur‟ gesproken.    

  

Ten slotte vroegen we ons af hoe belangrijk contact met lotgenoten is voor slachtoffers. Uit 

het interview met een slachtoffer blijkt dat contact met andere slachtoffers een bijzondere 

ervaring is waarbij een onmiddellijk gevoel van samenhorigheid ontstaat. In de Verenigde 

Staten is SNAP (the Survivors Network of those Abused by Priests) de grootste zelfhulpgroep 

voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. In België organiseert de 

Werkgroep Mensenrechten in de Kerk (H)Erkenningsdagen waar slachtoffers elkaar kunnen 

ontmoeten. 
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1.3 Reactie vanuit de katholieke kerk 

 

De laatste onderzoeksvraag betrof de vraag naar de private en publieke reactie vanuit de 

katholieke kerk op zedendelicten gepleegd door leden van haar gemeenschap. Met private 

reactie bedoelden we de reactie die alleen zichtbaar is voor de betrokken leden van de 

katholieke kerk en de personen die over hen gezag hebben. De publieke reactie verwees naar 

de reacties die voor iedereen – ook voor personen die niet tot de katholieke kerk behoren – 

zichtbaar zijn. 

 

Wat de private reactie betreft, keken we eerst naar de wijze waarop zaken van zedendelicten 

door leden van de katholieke kerk via het kerkelijk recht worden afgehandeld. Opmerkelijk 

vonden we de vaststelling dat zedendelicten in het canoniek recht geen apart misdrijf vormen 

maar als „zondiging‟ tegen het zesde gebod (onkuisheid) worden opgenomen.  

 

Daarnaast bespraken we de structuur van de rechtbanken van het canoniek recht en hadden we 

aandacht voor de rol die de Congregatie voor de Geloofsleer speelt bij de behandeling van 

dergelijke zaken. Deze rol werd vastgelegd in twee documenten die in 2001 werden opgesteld 

en die gelden als aanvulling op de procedures van het Wetboek van Canoniek Recht, namelijk 

„De delictis gravioribus‟ en „Sacramentorum Sanctitatis Tutela‟. Deze documenten zijn alleen 

op gewijde leden van de katholieke kerk van toepassing en bepalen dat de Congregatie voor 

de Geloofsleer bevoegd is voor bepaalde misdrijven van het canoniek recht, waaronder 

seksueel misbruik van kinderen jonger dan achttien jaar. Zij kan beslissen de zaak zelf te 

behandelen of door te verwijzen naar een andere rechtbank van het kerkelijk recht. 

 

Verder besteedden we ook aandacht aan het document „Crimen Sollicitationis‘ dat werd 

opgesteld door de Congregatie voor de Geloofsleer en regelmatig ter sprake komt in 

discussies over de reactie van de katholieke kerk op zedendelicten gepleegd door leden van 

haar gemeenschap. Deze discussies betreffen de “discretie” waarmee zaken van seksueel 

misbruik binnen de katholieke kerk volgens het document zouden moeten worden 

afgehandeld. Sommigen beweren dat de katholieke kerk op die manier probeert dergelijke 

zaken te verzwijgen terwijl anderen beweren dat de vertaling van de oorspronkelijke Latijnse 

tekst heeft geleid tot verkeerde interpretaties. 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula_graviora%20delicta_lt.html
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Wat de publieke reactie betreft, besteedden we aandacht aan de reactie in verschillende 

landen. Als eerste kwamen de reacties vanuit het Vaticaan aan bod omdat deze niet specifiek 

betrekking hebben op een bepaald land maar gelden voor de hele katholieke kerk. Vanuit het 

Vaticaan werd gereageerd via brieven, interviews en documenten waarnaar wordt verwezen 

op een speciaal daarvoor opgerichte website. In deze teksten wordt voornamelijk aandacht 

besteed aan de afkeuring van seksueel misbruik, de bezorgdheid om de slachtoffers en om de 

reputatie van de kerk, de erkenning van inadequate reacties in het verleden en de voornemens 

voor de toekomst. We stellen echter vast dat de meeste reacties vanuit het Vaticaan pas tot 

stand zijn gekomen nadat reeds zaken van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in de 

media verschenen. Hierbij stellen we ons dan ook de vraag of zonder de voorafgaande 

publieke belangstelling op eenzelfde manier met het probleem zou worden omgegaan.  

 

Verder zijn in verschillende landen een aantal gelijkaardige initiatieven merkbaar, zoals het 

uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeken, het opstellen van richtlijnen over hoe om te 

gaan met klachten en het oprichten van commissies waarbij melding van seksueel misbruik 

door leden van de katholieke kerk kan worden gemaakt.  

 

In de Verenigde Staten en Ierland werden reeds wetenschappelijke onderzoeken verricht rond 

zedendelicten binnen de katholieke kerk. In de Verenigde Staten voerde het John Jay College 

of Criminal Justice van de City University of New York in opdracht van de United States 

Conference of Catholic Bishops (USCCB) een onderzoek naar de aard en omvang van het 

probleem. De resultaten van een tweede onderzoek naar de oorzaken en context van het 

probleem worden in december 2010 verwacht. In Ierland werden onderzoeken gedaan die 

onder meer nagaan hoe de katholieke kerk heeft gehandeld in zaken van seksueel misbruik 

binnen haar gemeenschap. Deze onderzoeken gingen echter niet uit van de katholieke kerk 

maar van de overheid.  

 

Richtlijnen over hoe om te gaan met daders, slachtoffers en meldingen van seksueel misbruik 

binnen de kerk werden opgesteld in de Verenigde Staten, Ierland, België en Duitsland. Deze 

richtlijnen hadden onder meer betrekking op herstel aan slachtoffers, hulp aan daders, een 

effectieve reactie, transparantie, samenwerking met justitie, naleven van procedures van 

canoniek recht, creëren van een veilige omgeving en preventie van misbruik door 

bijvoorbeeld screening van personeel, opstellen van gedragscodes en kinderen vaardigheden 

aanleren om zich te beschermen bij (pogingen tot) seksueel misbruik. 
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Commissies voor meldingen van seksueel misbruik binnen de kerk werden opgericht in 

België en Nederland. Hoewel de Belgische interdiocesane commissie onafhankelijk wordt 

genoemd, stellen we vast dat daarover verschillende meningen bestaan. Hierbij merken we op 

dat personen die zelf tot de commissie behoorden, overtuigd zijn van de onafhankelijkheid 

van deze commissie. Aan de andere kant zijn er mensen die beweren dat de interdiocesane 

commissie afhankelijk is van de katholieke kerk gezien de commissie opgericht werd op 

initiatief van de bisschoppen. 

 

Ten slotte kwamen ook bedenkingen met betrekking tot de implementatie van de 

verschillende initiatieven aan bod. Zo was het ons bij vele initiatieven niet duidelijk of deze 

voornemens ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht werden. Vaak werd niet concreet 

aangegeven wie hiervoor verantwoordelijk is en hoe dit moet gebeuren. Zonder deze concrete 

invullingen kan er geen sprake zijn van een succesvolle implementatie. 

   

Aansluitend bij de centrale onderzoeksvraag, wilden we nagaan of er sprake is (of was) van 

een zogenaamde „doofpotcultuur‟. Dit blijkt alleszins in het verleden het geval te zijn 

geweest. Uit bezorgdheid voor de reputatie van de kerk probeerden leden van de katholieke 

gemeenschap zaken van seksueel misbruik „discreet‟ af te handelen. Doordat de belangen van 

de katholieke kerk op de eerste plaats kwamen, was er nauwelijks aandacht voor de 

slachtoffers. Dit werd onder meer vanuit het Vaticaan erkend en lijkt stilaan doorbroken te 

worden door de grote media-aandacht voor het onderwerp. We betwijfelen echter of deze 

„doofpotcultuur‟ ook zonder aandacht van de media zou worden doorbroken.  

 

Samenhangend met deze „doofpotcultuur‟ is de vraag naar de verantwoordelijkheid van 

personen die op de hoogte waren van het misbruik. Door het systematisch toedekken van 

zaken van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk kunnen personen die door eigen 

vaststelling of door melding van het slachtoffer op de hoogte waren van het misbruik van 

schuldig verzuim worden beschuldigd. Hierbij aansluitend waarschuwen verschillende 

personen voor het gevaar van een “rotte appel-benadering” waarbij seksueel misbruik binnen 

een organsatie als het probleem van een individu wordt gezien. Zij benadrukken dan ook het 

belang van aandacht voor ―de mand‖ (de organisatie) waarin “de appel” (het individu) kon 

“rot” worden. 

 



 

110 

 

Verder vroegen we ons af of de reactie van de katholieke kerk een rol speelt bij de impact van 

het misbruik op het slachtoffer. Deze tweede bijkomende vraag situeert zich tussen het derde 

en vierde hoofdstuk. Er zijn een aantal factoren die een sterke invloed hebben op de mate 

waarin slachtoffers de gevolgen van seksueel misbruik ervaren. Een van deze factoren is de 

steun van anderen die het slachtoffer ervaart wanneer hij of zij vertelt over het misbruik dat 

heeft plaatsgevonden. Als de katholieke kerk een „doofpotcultuur‟ in stand houdt op het 

moment dat het slachtoffer het misbruik onthult, kan dit nefaste gevolgen hebben voor het 

verwerkingsproces van het slachtoffer. Het doorbreken van deze „doofpotcultuur‟ kan dus ook 

op dit vlak een positieve evolutie zijn.  

 

2. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

Op basis van de uitgevoerde literatuurstudie, documentanalyse en interviews stelden we een 

aantal zaken vast die aanleiding geven tot aanbevelingen voor verder onderzoek. We delen de 

aanbevelingen in per onderzoeksvraag.  

 

Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag blijkt dat de beschikbare cijfergegevens over 

zedendelicten binnen de katholieke kerk erg verspreid liggen, beperkingen kennen en 

onmogelijk vergelijkbaar zijn. Een duidelijk antwoord op de vraag naar de prevalentie van 

seksueel misbruik door leden van de katholieke kerk kan dus (nog) niet worden gegeven. Om 

deze vraag van een helder antwoord te kunnen voorzien, denken we dat het nodig is dat in elk 

land grootschalig en wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Hierbij is het volgens ons 

noodzakelijk dat alle instanties – en in het bijzonder de kerkelijke instanties – bereid zijn de 

informatie die zij bezitten te delen met de onderzoekers. Hoewel de kerkelijke organisatie erg 

kan verschillen van land tot land, zouden deze onderzoeken in verschillende landen idealiter 

op eenzelfde wijze moeten gebeuren opdat de resultaten naast elkaar zouden kunnen worden 

gelegd. Verder zou het na deze onderzoeken mogelijk moeten zijn na te gaan of seksueel 

misbruik al dan niet vaker voorkomt binnen de kerk dan binnen andere systemen. Bovendien 

blijken in tijden van verhoogde media-aandacht voor het onderwerp vele meldingen te volgen. 

Deze ontwikkeling kan gezien worden als een kans voor het welslagen van dergelijke 

onderzoeken. 

 

In het hoofdstuk over slachtofferschap gingen we eerder in op het slachtofferschap in het 

algemeen en komt seksueel misbruik binnen de katholieke kerk slechts in beperkte mate aan 
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bod. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven. Enerzijds zijn de indicatoren, gevolgen, 

preventieve strategieën en dynamieken bij onthullingen van seksueel misbruik in het 

algemeen meestal ook van toepassing op seksueel misbruik binnen de specifieke context van 

de katholieke kerk. Anderzijds is de hoeveelheid aan bronnen over slachtofferschap van 

seksueel misbruik binnen de katholieke kerk eerder beperkt. Uit de gevolgen op sociaal en  

religieus vlak blijkt reeds duidelijk dat seksueel misbruik binnen de katholieke kerk vaak 

extra ingrijpend is voor het slachtoffer. We denken dan ook dat het zinvol is hier verder en 

meer diepgaand onderzoek naar te doen. Bovendien denken we – na een opmerking van een 

geïnterviewde – dat het interessant kan zijn om na te gaan of de wijze waarop het misbruik 

plaatsvond een invloed heeft op de impact van het slachtofferschap. 

 

Met betrekking tot de vraag naar de reactie van de katholieke kerk haalden we reeds aan dat 

het voor ons vaak onduidelijk is of, hoe en door wie de voorgestelde initiatieven in de praktijk 

worden gebracht. Een evaluatie van de implementatie van deze voornemens lijkt ons dan ook 

aangewezen. Daarnaast vragen we ons af op basis van welke informatie deze initiatieven 

voorgesteld werden. In geen enkel document werd vermeld dat de initiatieven gebaseerd 

waren op wetenschappelijk onderzoek. Nochtans denken we dat het zinvol is om bij het 

ondernemen van stappen aandacht te besteden aan onderzoek naar de effectiviteit en 

efficiëntie van de verschillende initiatieven. We vinden het dan ook belangrijk dat de 

kerkelijke overheden hiermee rekening houden bij het nemen van maatregelen om seksueel 

misbruik binnen de katholieke gemeenschap in de toekomst te voorkomen en om op een 

gepaste manier te kunnen reageren wanneer slachtoffers zich melden. Hierbij aansluitend en 

samenhangend met de bijkomende vraag naar de impact van de reactie van de kerk op het 

slachtoffer, vroegen we ons af of bij het ondernemen van stappen als reactie op meldingen 

van misbruik werd rekening gehouden met de noden van de slachtoffers. Hierbij lijkt het ons 

aangewezen te onderzoeken welke deze noden zijn en hoe hieraan tegemoet te komen. Ten 

slotte denken we dat het interessant kan zijn onderzoek te doen naar de werking van 

organisaties of personen waarbij melding van seksueel misbruik door leden van de katholieke 

kerk kan worden gemaakt. Uit reacties van slachtoffers blijkt namelijk sommigen tevreden en 

anderen ontevreden zijn over hoe hun melding onthaald werd (cf. supra).  
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3. Slotbeschouwing 

 

Toen we zedendelicten binnen de katholieke kerk als onderwerp kozen, vreesden we weinig 

informatie te vinden om hierover een masterproef te schrijven. Hoewel de informatie zeer 

verspreid ligt, vonden we gedurende het jaar dat we aan deze masterproef werkten al snel zo 

veel bronnen dat we selectief moesten zijn in welke informatie op te nemen en welke niet. Bij 

de afronding van deze masterproef blijkt dat over dit onderwerp nog veel kan worden 

geschreven. Onderzoeken die vanuit verschillende invalshoeken worden verricht en/of die op 

verschillende deeldomeinen zijn toegespitst, kunnen volgens ons een belangrijke bijdrage 

leveren aan het verder verkrijgen van inzicht in deze problematiek. Naast de bekomen 

inzichten zijn ook de bereidheid en de vastberadenheid van de overheid en kerkelijke 

gemeenschap van primair belang om het probleem van seksueel misbruik binnen de 

katholieke kerk daadwerkelijk aan te pakken. 
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