Aanvraagformulier
voor compensatie na seksueel misbruik van meerderjarigen in de R.-K. Kerk Nederland
Alle begrippen in dit formulier met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan wordt
gegeven in de Compensatieregeling. Met dit formulier kunt u een aanvraag doen tot financiële
compensatie bij de Compensatiecommissie. Door indiening van dit aanvraagformulier geeft u
aan akkoord te gaan met de inhoud van de Compensatieregeling. De procedure bij de
Compensatiecommissie neemt een aanvang door ontvangst door het Meldpunt van dit formulier
voorzien van bewijsstuk(ken) van het seksueel misbruik als in de Compensatieregeling genoemd.
Het formulier is eveneens te downloaden via onze website www.meldpuntmisbruikrkk.nl (via de
rubriek "Schade").

Uw gegevens

Naam en voorletters
Meldingsnummer
Klachtnummer
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
E-mail adres
IBANrekeningnummer
Geboortedatum
Geslacht
Man
Vrouw
1

De aanvraag
1. Was u ten tijde van het seksueel misbruik meerderjarig?
Ja (ga verder met vraag 2)
Nee (u kunt mogelijk een beroep doen op de regeling voor minderjarigen)
Toelichting:
Tot 1 januari 1988 lag de grensleeftijd tussen minderjarig en meerderjarig op 21 jaar, vanaf die
datum is dat 18 jaar.
2. Was u ten tijde van het seksueel misbruik zwakzinnig of daaraan gelijk te stellen of
verkeerde u in een weerloze toestand?
Ja (u kunt mogelijk een beroep doen op de regeling voor minderjarigen)
Nee (ga verder met vraag 3)

3. Wordt u vertegenwoordigd?
Ja (ga verder naar vraag 4)
Nee (ga verder naar vraag 5)

4. Door wie wordt u vertegenwoordigd? (naam, adres, telefoonnummer, emailadres)

Toelichting:
Indien u wenst dat het Meldpunt en de Compensatiecommissie het verdere contact in deze
kwestie hebben met uw vertegenwoordiger, dient u een originele door u ondertekende
machtiging mee te zenden met dit formulier. Houdt u er rekening mee dat de eventuele kosten
van (juridische) bijstand bij de compensatieprocedure voor meerderjarigen voor uw eigen
rekening komen.
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5. Welk(e) bewijsmiddel(en) wilt u inbrengen?
Gegrondverklaring van Beoordelings- en Adviescommissie (BAC) of van
Klachtencommissie en de schriftelijke beslissing van de kerkelijke verantwoordelijke tot
overname hiervan.
Nederlands strafvonnis
Nederlands civielrechtelijk vonnis
Verklaring als uitkomst van een bemiddelingstraject (mediation)
Schriftelijke erkenning door de dader
Toelichting:
Het bewijs van seksueel misbruik, van de aard daarvan en van relevante bijkomende
omstandigheden kan uitsluitend worden geleverd door overlegging van ten minste één van de
stukken zoals nader bepaald en omschreven in artikel 7 van de Compensatieregeling. U dient een
of meer van deze stukken mee te zenden met dit formulier.
6.

Heeft u (of uw erflater, indien u erfgenaam bent) ter zake van het misbruik bedoeld bij deze
aanvraag eerder een financiële compensatie van de dader of de bij de dader betrokken RKinstelling of van een andere instelling, zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven,
ontvangen?
Ja (ga verder met vraag 7)
Nee (ga verder met de ondertekening van het formulier)

Toelichting:
Eerder ontvangen bedragen worden op de compensatie onder de Compensatieregeling in
mindering gebracht
7.

Wat was het betaalde bedrag in Euro?

8.

Wie was de betalende persoon
of R.-K. Instelling?
Wat was de datum van de betaling?

9.

10. Wat was de omschrijving van de betaling?
11. Wat waren de eventueel aanvullend
gemaakte afspraken bij de betaling?
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12. Heeft u terzake van het misbruik bedoeld bij deze aanvraag de dader of de betrokken R.-K.
instelling in het verleden finale kwijting gegeven?
Ja
Nee
Toelichting:
Indien u finale kwijting heeft gegeven, komt u niet in aanmerking voor financiële
compensatie onder de Compensatieregeling.

Plaats en datum ondertekening aanvraag

Handtekening aanvrager

U kunt dit formulier met de vereiste bijlagen sturen aan:
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
t.a.v. de Compensatiecommissie
Postbus 13277
3507 LG UTRECHT
Let u op dat u de vereiste bijlagen met dit formulier meestuurt:
 Bewijstuk(ken) (zie punt 5)
 Eventuele machtiging tot vertegenwoordiging indien van toepassing
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