
Misbruik, geweld en verwaarlozing 
zijn onomkeerbaar. Voor erkenning 
is het nooit te laat.

Praat erover. De Erkennings- en 
Bemiddelingscommissie historisch 
misbruik is er voor alle slachtoffers 
van misbruik, geweld en 
verwaarlozing dat minstens 10 
jaar geleden plaatsvond. 

Meer info op  
www.comeb.be 
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Professionelen en vrijwilligers met 
expertise in misbruik, geweld en 
verwaarlozing 

• Mensen die slachtoffer werden van 
misbruik, geweld en/of verwaarlozing 
zowel fysiek, seksueel als emotioneel 
van minstens 10 jaar geleden. 

• Nabestaanden van deze slachtoffers 
tot in de tweede graad (ouders, 
grootouders, kinderen, kleinkinderen, 
broers en zussen)

“Tijd heelt niet alle 
wonden. De stap 
naar de commissie 
heeft me wel 
geholpen”



CONTACT OPNEMEN 
OF MEER INFO:
Commissie Erkenning & Bemiddeling
info@comeb.be 
0497/43.41.66

T.a.v. Erkennings-en bemiddelingscommissie
Koning Albert II-laan 35 bus 5
1030 Brussel

www.comeb.be

DE COMMISSIE KAN,  
ALS JIJ DAT WIL:

ERKENNING BIEDEN

Samen kijken we welke stappen je wil of kan zetten  
en wat wij hierin kunnen betekenen.

• Door met jou één of meer  
gesprekken te hebben.

• Door te luisteren, onbevooroordeeld, empathisch en 
ruimte te laten voor jouw verhaal en je emoties. 

DOORVERWIJZEN

Wanneer je vragen hebt over:

• hulpverlening

• juridisch advies, klacht indienen,  
contact met justitie

• contact met lotgenoten

Zoeken wij samen met jou naar de gepaste informatie.

BEMIDDELEN

In bemiddeling kijken we vanuit een respectvolle 
houding naar alle partijen of een al dan niet 
rechtstreekse dialoog mogelijk en wenselijk is.

Indien je in een proces van bemiddeling wil stappen,  
kan de commissie: 

• contact opnemen met de (vermeende) pleger 

• contact opnemen met de instelling of organisatie 
waar het misbruik of geweld heeft plaatsgevonden

“Zwijgen was niet 
langer een optie. 
In de commissie 

vond ik zoveel 
meer dan een 

luisterend oor”

DE COMMISSIE 
WERKT: 

• Kosteloos

• Op basis van vrijwilligheid

• Vertrouwelijk

• Met zorg voor alle betrokkenen

• Transparant


