
 

Wat en voor wie? 
De erkennings-en bemiddelingscommissie historisch misbruik wil slachtoffers de mogelijkheid geven 

erkenning te krijgen voor wat hen werd aangedaan. Zowel slachtoffers van geweld en misbruik 

binnen instituten/organisaties als binnen de privé sfeer (thuis, familieverband, kennissen) kunnen 

zich beroepen op de commissie. Het misbruik dient minstens 10 jaar geleden te zijn. Het kan zowel 

gaan om fysiek, seksueel als emotioneel misbruik of geweld en verwaarlozing. 

Waarom? 
Alle slachtoffers verdienen erkenning. Wat gebeurde kan niet ongedaan gemaakt worden maar we 

willen slachtoffers ondersteunen om terug hun krachten te vinden. De commissie wil graag naar hun 

verhaal luisteren, onbevooroordeeld. In een of meerdere gesprekken wordt hun verhaal beluisterd, 

erkenning gegeven aan hun leed. Samen wordt gekeken welke stappen slachtoffers willen zetten en 

wat de commissie hierin kan betekenen. Indien gewenst verwijzen we door naar hulpverlening, 

justitie en/of lotgenotencontacten. Het slachtoffer beslist. 

Binnen de commissie is er de mogelijkheid om op vraag van het slachtoffer een dialoog te proberen 

starten met de vermeende pleger van de feiten en/of de plaats waar de feiten gebeurden. Hiervoor 

wordt gebruikgemaakt van professionele bemiddelaars die lid zijn van de commissie. In een dialoog is 

er aandacht en respect voor alle betrokken partijen. Bemiddeling is steeds vertrouwelijk en vrijwillig. 

Het starten van de dialoog kan ruimte geven aan vragen en gevoelens waar beide partijen mee 

worstelen. 

De commissie werkt onafhankelijk, op basis van vrijwilligheid, gratis en vertrouwelijk. Er wordt 

belang gehecht aan een correcte bejegening van alle partners rond de tafel.  

Wat niet? 
De commissie doet niet aan hulpverlenende gesprekken. Hiervoor verwijzen we door. De commissie 

voert geen onderzoek naar de vermeende feiten, dit is de taak van justitie en politie.  

Verloop?  
De eerste contacten verlopen via de coördinator, Liesbeth. Er wordt geluisterd naar het verhaal, 

uitgelegd wat de commissie doet en nagegaan wat de vraag van het slachtoffer is en of de melding 

ontvankelijk is.  

Daarna kunnen één of meerdere gesprekken plaatsvinden. Gesprekken bij de commissie verlopen 

met twee commissieleden meestal een man en vrouw, een commissielid is bemiddelaar. Ook de 

coördinator is aanwezig tijdens de gesprekken tenzij het slachtoffer dit niet wil. Slachtoffers kunnen 

een vertrouwenspersoon meenemen naar het gesprek. Wat besproken wordt binnen de commissie 

blijft binnen de vertrouwelijkheid. 



Hoe aanmelden? 
Slachtoffers kunnen rechtstreeks aanmelden. Of hulpverleners, vrienden, familie nemen contact op 

om de drempel te verlagen op voorwaarde dat het slachtoffer hiermee akkoord gaat. 

Er kan contact genomen worden: 

- telefonisch tijdens de kantooruren 9-17u ma-do, vr: 9-16u: 0497/43.41.66 

- via mail: info@comeb.be 

- via het contactformulier op de website: https://comeb.be/contact/  

- schriftelijk: erkennings-en bemiddelingscommissie historisch misbruik, t.a.v. Liesbeth 

Mellaerts, Koning Albert II-laan 35 bus 5, 1030 Brussel 

Meer info? 
www.comeb.be of via bovenstaande contactgegevens  
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