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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Australië
Australië Lost innocents 

Righting the record 
– report on child 
migration

2001 Twintigste eeuw Onderzoek naar mogelijke onveilige, 
ongepaste of onwettige zorg en behande-
ling van de child migrants. Onderzoek naar 
benodigde ondersteuning van child migrants 
die hun familie willen ontmoeten. Of er 
genoeg gedaan is om slachtoffers te helpen 
hun geschiedenis te onderzoeken en hun 
familie te vinden. Onderzoek naar de 
eventuele noodzaak van formele erkenning 
door de overheid, naar mogelijke 
herstelmaatregelen, naar wettelijke of 
beleidsmatige belemmeringen voor 
mensen die aangifte willen doen.

Breder en diepgaander onderzoek; 
financiële en andere ondersteuning 
onderzoek slachtoffers naar eigen 
geschiedenis en mogelijk contact 
met familieleden., toegankelijk 
maken dossiers, Australisch 
burgerschap voor de child migrants, 
hulpaanbod; formele verontschul-
digingen.

In 2009 verscheen Lost 
Innocents and Forgotten 
Australians revisited. Een rappor-
tage over de voortgang van de 
implementatie van aanbeve-
lingen uit beide onderzoeks-
rapporten.
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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Australië Forgotten 
Australians A report 
on Australians who 
experienced 
institutional or 
out-of-home care 
as children

2004 De periode 
waarover 
meldingen 
binnenkomen. 
Voor instellingen 
vooral tussen 
1920-1970, voor 
pleegzorg ook 
later.

Onderzoek naar mogelijke onveilige, 
ongepaste of onwettige zorg en behande-
ling van uit huis geplaatste kinderen en 
mogelijke sociale en economische gevolgen 
daarvan. Onderzoek naar veranderingen in 
jeugdzorg. Onderzoek naar de eventuele 
noodzaak van formele erkenning door de 
overheid, naar mogelijk aanwezige 
herstelmaatregelen, naar wettelijke of 
beleidsmatige belemmeringen voor 
mensen die aangifte van mishandeling in 
jeugdzorg willen doen, naar de mogelijk-
heid van beleid dat preventie en aanpak 
faciliteert.

Formele verontschuldiging, 
wettelijke barrières voor slachtof-
fers opheffen, een fonds inrichten 
voor compensatie, nationaal en 
binnen kerken. Een ’Royal 
Commission’. Toegankelijk maken 
van dossiers. Financiering van 
belangen- en lotgenotengroepen. 
Professionele begeleiding en 
gezondheidszorg, woningaanbod 
en onderwijsvoorzieningen voor 
zorgverlaters; blijvende dataverza-
meling en monitoring. Erkenning 
door monumenten en tentoonstel-
lingen en oral history collecties. 
Financiering van onderzoek en 
hoger onderwijs naar kinderbe-
scherming en intramurale zorg in 
heden en verleden.

Website onderzoek en 
vervolgacties:  
http://forgottenaustralianshistory.
gov.au
Het rapport No Child Should grow 
up Like This (2016) doet verslag 
van onderzoek naar de 
gevolgen van verblijf in 
jeugdzorg voor de doelgroepen 
van de rapporten Forgotten 
Australians (2004) Lost Innocents 
(2001) en Bringing them Home 
(1997). 

Australië Protecting 
Vulnerable Children: 
A National 
Challenge

2005 Dit rapport is een aanvulling 
op Forgotten Australians.

Queensland Protecting Children. 
An Inquiry into 
abuse of children in 
foster care. 

2004 1970 tot 2004 Onderzoek naar en naar aanleiding van 
gevallen van misbruik in twee specifieke 
pleeggezinnen, met als doel identificeren 
van factoren in beleid en organisatie die 
bijdragen aan het vóórkomen van 
kindermishandeling in pleegzorg. 

Vervanging van het ministerie voor 
gezinnen door een nieuw ministerie 
voor veiligheid van kinderen, dat 
veiligheid van alle kinderen beter 
kan monitoren en professionals 
onder betere condities kan laten 
werken. 

Update van implementatie 
aanbevelingen verschenen 
2006. 

http://forgottenaustralianshistory.gov.au
http://forgottenaustralianshistory.gov.au
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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Western 
Australia

Report on 
Allegations 
Concerning the 
Treatment of 
Children and Young 
People in 
Residential Care

2006 2002-2006 Onderzoek naar de bewering dat het 
departement voor ‘Çommunity Develop-
ment’ te weinig aandacht heeft besteed 
aan praktijken in een aantal jeugdzorg plus 
voorzieningen (ACSS hostels) waardoor er 
daar mishandeling van jeugdigen heeft 
kunnen plaatsvinden.

Aanbevelingen voor verbetering 
van overheidsbeleid, instellingsbe-
leid, klachtenprocedures en 
incidentenmeldingen, richtlijnen, 
scholing en supervisie voor 
groepsleiders en managers, 
genderevenwicht in teams, 
tevredenheidonderzoek in 
samenspraak met pupillen, 
richtlijnen voor onafhankelijk 
onderzoek naar incidentmeldingen 
en klachten.

South 
Australia

Children in state 
care. Commission of 
inquiry allegations 
of sexual abuse and 
death from criminal 
conduct south 
Australia

2008 Seksueel misbruik 
1930 tot 2008.
792 melders van 
seksueel misbruik, 
van wie 242 
binnen de 
doelgroep. 
Sterfgevallen 
1908-2008. 
924 namen 
waarvan 391 
binnen de 
doelgroep

Onderzoek naar beschuldigingen van 
seksueel misbruik van kinderen in ‘State 
care’en naar gedrag dat leidde tot het 
sterven van kinderen in ‘State care’, naar 
mogelijk falen van de overheid in deze 
gevallen en naar geschikte maatregelen 
voor ondersteuning van slachtoffers.

Zorg voor preventiebeleid, ruimte 
voor disclosure en serieus nemen 
van signalen van seksueel misbruik 
in jeugdzorg. Adequatere registratie 
en archivering van sterfgevallen in 
jeugdzorg.



Bronstudie gebruikte rapporten overzicht commissies internationaal | 7

Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

België (Vlaanderen)
België 
(Vlaanderen)

Ondubbelzinnig 
kiezen voor 
erkenning. Historisch 
geweld en misbruik 
in jeugd- en 
onderwijsinstellin-
gen in Vlaanderen. 
Analyse, duiding en 
beleidsaanbevelin-
gen. 

2013 Het betreft 
geweld / misbruik 
dat werd 
gepleegd vanaf 
de jaren ‘30 tot 
de jaren 90’.

Nagaan welke aanpak maximaal bijdraagt 
tot de erkenning en verwerking van het 
leed dat slachtoffers van historisch 
misbruik hebben ervaren en hoe vandaag 
en in de toekomst dergelijke situaties 
kunnen vermeden worden.

Publieke erkenning, onafhankelijke 
ondersteuning voor slachtoffers bij 
hun mogelijke weg naar erkenning. 
Psychologische en juridische hulp. 
Onderzoek naar de mechanismen 
die geweld in jeugdzorg mogelijk 
maken.

Canada
Canada Restoring Dignity. 

Responding to Child 
Abuse in Canadian 
Institutions.

2000 Tot zover terug als 
het verleden van 
nu nog levende 
“overlevers van 
kindermishande-
ling in instellin-
gen” gaat.

Mogelijkheden van compensatie voor 
slachtoffers vaststellen. 

Voorstellen voor en adviezen over 
erkenning en compensatie voor 
slachtoffers, zowel met betrekking 
tot gerechtelijke procedures tegen 
daders als met betrekking tot 
financiële compensatieregelingen, 
klachtenprocedures, en mogelijk 
onderzoeken naar geweld tegen 
minderjarigen in instellingen.
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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Denemarken
Denemarken Godhavnsrapporten. 

En undersøgelse af 
klager over overgreb 
og medicinske forsøg 
på Drenge- og 
Skolehjemmet 
Godhavn samt 18 
andre børnehjem i 
perioden 
1945-1976

2011 1945-1976
19 tehuizen van 
de 350 die 
Denemarken in 
1953 kende

Onderzoeken of kinderen in instellingen 
zijn blootgesteld aan fysiek of seksueel 
misbruik, of er ernstige tekortkomingen 
waren in de medische, praktische of 
emotionele zorg, of toezichthoudende 
autoriteiten hun taken hebben uitgevoerd. 
Een specifiek aandachtspunt vormde het 
onderzoek naar de activiteiten van 
psychiatrisch arts Ib Ostenfeld die van 
1960-1975 bij Godhavn werkte.

Geen Virtuele tentoonstelling over 
verblijven in een jeugdzorg-
instelling.  
www.boernehjem.dk Het Deens 
welzijnsmuseum verzamelt 
sinds 2002 verhalen van 
betrokkenen en biedt 
oud-pupillen of hun nabe-
staanden een gids bij het 
zoeken naar eigen dossiers. 
Project verzameling getuigen-
verhalen en archiefinformatie 
gestart in 2015:  
www.anbragtihistorien.dk

http://www.boernehjem.dk
http://www.anbragtihistorien.dk
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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Duitsland
Duitsland Abschlussbericht des 

Runden Tisches 
“Heimerziehung in 
den 50er und 60er 
Jahren”

2010 1945-1970 Onderzoek naar instellingsopvoeding in de 
toenmalige wettelijke, pedagogische en 
maatschappelijke context, inclusief het 
vergaren van bewijs voor aanwijzingen van 
onrecht tegen kinderen in instellingen. 
Onderzoek naar economische, maatschap-
pelijke en gezondheidsgevolgen van 
instellingsopvoeding.

Erkenning voor en vragen om 
vergeving aan de groep slachtof-
fers, instelling van regionale 
hulploketten, financiële compensa-
tie voor individuele slachtoffers, 
financiering voor verder weten-
schappelijk onderzoek en 
documentatie, doorlichting en waar 
nodig verbetering van wettelijke 
kaders, toezicht, voogdij en 
kwalificatie werknemers. Dossiers 
archiveren en toegankelijk houden 
voor de kinderen.

Naast onderzoek doen diende 
de Runde Tisch ook contact te 
bevorderen tussen de 
slachtoffers en de instellingen 
of hun rechtsopvolgers, 
slacht offers te informeren, te 
bemiddelen in hulpverlening 
vanuit de instellingen aan de 
slachtoffers, criteria te 
ontwikkelen voor beoordeling 
van mogelijke vorderingen 
door slacht offers en te komen 
met oplossingsvoorstellen, 
pr te organiseren.
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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Finland
Finland Lastensuojelun 

sijaishuollon 
epäkohdat ja lasten 
kaltoinkohtelu 
1937–1983

2016 1937-1983
Alle gezins-
vervangende 
jeugdzorg onder 
de destijds 
geldende 
wetgeving 
kinderbescher-
ming.

In kaart brengen van geweld dat zich heeft 
voorgedaan in jeugdzorg onder de toen 
geldende wet en van de mechanismen die 
geweld deden ontstaan en voortduren. 
Beschrijven van de onrechtmatigheid van 
het geweld. Creëren van structuren en 
praktijken die in het verleden gemaakte 
fouten in de toekomst voorkomen. 

Kinderen horen en informeren over 
plaatsing. Plaatsing in veilige 
ontwikkelingsstimulerende 
omgeving. Relaties met biologische 
familie behouden. Signaleren en 
handelen bij vermoedens van 
geweld in jeugdzorg met behulp 
van systematische werkwijzen. 
Regelmatig en effectief toezicht 
inclusief horen van kinderen. Hulp 
bij het verwerken van traumatische 
ervaringen tijdens plaatsing. 
Monitoring van implementatie van 
aanbevelingen. 
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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Groot-Brittannië 
Wales Lost in Care. Report 

of the Tribunal of 
Inquiry into the 
Abuse of Children in 
Care in the Former 
County Council 
Areas of Gwynedd 
and Clwyd since 
1974 

2000 1974 – 1996 Onderzoek naar misbruik van kinderen in 
jeugdzorg in de districten Gwynedd en 
Clwyd; onderzoek naar of de autoriteiten 
dit hadden kunnen voorkomen, of eerder 
hadden kunnen optreden; naar de reactie 
van autoriteiten n.a.v. beschuldigingen van 
misbruik; naar of de betreffende jeugzorg-
instanties hun werk naar behoren hebben 
gedaan.

Vele aanbevelingen rond thema’s 
als: opsporen van en reactie op 
misbruik, klachtencommissie, 
meldplicht, samenwerking met 
politie; preventie, werving 
personeel en selectie pleegouders, 
trainingen; kwaliteit van zorg, 
luisteren naar het kind, persoonlijk 
zorgplan, voorbereiding op 
zelfstandig leven; particulier 
initiatief, registratie, regulering; 
inspectie , een nieuwe onafhanke-
lijke inspectie. 

In 2012 gaf de overheid 
opdracht tot een beoordeling 
van het gedane onderzoek. 
Deze “review”onder leiding 
van Justice Macur leverde in 
2016 een eindrapport op 
waarin stond dat er geen 
redenen waren om aan te 
nemen dat het Waterhouse 
Tribunal bepaalde beschuldi-
gingen van kindermisbruik niet 
diepgaand genoeg had 
onderzocht. 
https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/
file/664300/macur-review-redac-
ted-version-december-2017.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664300/macur-review-redacted-version-december-2017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664300/macur-review-redacted-version-december-2017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664300/macur-review-redacted-version-december-2017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664300/macur-review-redacted-version-december-2017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664300/macur-review-redacted-version-december-2017.pdf
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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Noord- 
Ierland

The Historical 
Institutional Abuse 
Inquiry 1922-1995

2016 1922-1995 Onderzoek naar misbruik in residentiële 
zorginstellingen in Noord-Ierland. Doelen: 
spijtbetuiging; onderzoek naar de 
verantwoordelijkheid van instelling en 
overheid; aanbevelingen met betrekking 
tot gedenken/eerbetoon aan slachtoffers; 
ingaan op de specifieke behoefte van 
slachtoffers, door na te gaan wat er precies 
is gebeurd. 

Publiek excuus/verontschuldiging 
aan de slachtoffers van misbruik en 
geweld, door de verantwoordelijke 
instanties; een fysiek gedenkteken 
in bijv. het parlement; een 
zogenoemde Commissioner for 
Survivors of Institutional Childhood 
Abuses, waar slachtoffers o.a. 
terecht kunnen voor hulp; een 
adviesraad van jongeren. Verder 
aanbevelingen met betrekking tot 
financiële compensatie en 
juridische bijstand. 

Niet gericht op kerkelijke 
instellingen 
Zie voor uitgebreide aanbeve-
lingen: https://www.hiainquiry.
org/sites/hiainquiry/files/
media-files/Chapter%204%20
-%20Recommendations.pdf

Schotland Nog niet afgerond Van zover de 
herinneringen 
van slachtoffers 
terug gaan, t/m 
17 december 
2014

Creëren van publiek bewustzijn over 
geweld tegen kinderen in jeugdzorg. Zo 
ook het bieden van publieke erkenning aan 
slachtoffers. 

Nog niet. Een van de 8 punten van 
de Terms of Reference is het doen 
van aanbevelingen, en het 
aanpassen van wetgeving, beleid 
en praktijk als dat nodig is om 
kinderen beter te beschermen. 

www.childabuseinquiry.scot
Zie voor een introductie van 
eerdere onderzoeken in 
Schotland: R. Sen, A. Kendrick, 
I. Milligan, and M. Hawthorn, 
M., “Lessons learnt? Abuse in 
residential child care in 
Scotland” Child & Family Social 
Work 13 (2008) 411-422 doi: 
10.1111/j.1365-
2206.2008.00566.x

https://www.hiainquiry.org/sites/hiainquiry/files/media-files/Chapter%204%20-%20Recommendations.pdf
https://www.hiainquiry.org/sites/hiainquiry/files/media-files/Chapter%204%20-%20Recommendations.pdf
https://www.hiainquiry.org/sites/hiainquiry/files/media-files/Chapter%204%20-%20Recommendations.pdf
https://www.hiainquiry.org/sites/hiainquiry/files/media-files/Chapter%204%20-%20Recommendations.pdf
http://www.childabuseinquiry.scot
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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Ierland
Ierland Commission to 

inquire into child 
abuse 

2009 1940–2009 Waarheidsvinding: wat is er gebeurd met 
kinderen in instelling als het gaat om 
misbruik/geweld; 
Onderzoek naar de oorzaken, aard, 
omstandigheden en omvang van het 
misbruik. 

Twee soorten aanbevelingen: 1) om 
de gevolgen voor degenen die het 
hebben meegemaakt te verlichten 
(5 aanbevelingen); 2) waar mogelijk 
misbruik in het vervolg te 
voorkomen/verminderen 
(16 aanbevelingen). 
Bij 1) gaat het dan bijv. over een 
monument, ‘family tracing 
services’. Bij 2) gaat het over het 
kind centraal stellen, beter en onaf-
hankelijk toezicht, accountability 
van het management van 
instellingen, continuïteit in 
hulpverlening, het aanhouden van 
familiebanden. 

De commissie doet expliciet 
geen uitspraken over financiële 
compensatie, dat laten zij aan 
de Residential Institutions 
Redress Board. 

Ierland Report of the 
Inter-Departmental 
Committee to 
establish the facts of 
State involvement 
with the Magdalen 
Laundries

2013 1922- eind 
20e eeuw

Onderzoek naar de betrokkenheid van de 
overheid bij de Magdalena Laundries. 

Geen Formele spijtbetuiging van de 
overheid in 2013. Fonds van 
50 miljoen pond voor 
compensatie van slachtoffers.
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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Noorwegen
Noorwegen Barnehjem og 

spesialskoler under 
lupen. Nasjonal 
kartlegging av 
omsorgssvikt og 
overgrep i 
barnevernsinstitu-
sjoner 1945–1980.

2004 1945-1980 Op basis van eerder onderzoek en 
documentatie van instanties kennis bieden 
over kindermishandeling in instellingen 
tussen 1945 en 1980, beperkt tot 
plaatsingen op last van het “bureau 
kinderwelzijn”. Doelstelling is inzicht 
bieden in de mate van falende zorg en van 
mishandeling, in de context waarbinnen 
verwaarlozing en mishandeling konden 
voorkomen, in hoe toezichthoudende 
taken zijn uitgevoerd.

Een afsluitende analyse waarin de 
commissie onder meer constateert 
dat het werkveld intensief toezicht 
en voldoende financiële middelen 
behoeft, instellingen specifiek 
beleid en methodieken moeten 
hanteren, en de werknemers naast 
een adequate opleiding en 
nascholing ondersteuning en 
maatschappelijke waardering nodig 
hebben.

Bergen Rapport fra 
Granskingsutvalget 
for barneverninsti-
tusjoner i Bergen

2003 1 juli 1954-1 
januari 1980
10 instellingen

Onderzoek naar onreglementaire 
aangelegenheden in Bergense gemeente-
lijke en particuliere instellingen voor 
kinderwelzijn (specifiek fysiek of seksueel 
misbruik, tekortkomingen in praktische en 
emotionele zorg, disfunctioneren van 
gemeentelijke en nationale toezichthou-
ders, plaatsingen zonder wettelijke basis). 

Geen Een soortgelijk onderzoek 
moet ook in 2008 in Finnmark 
zijn afgerond, maar daar 
hebben we geen integraal 
rapport van kunnen vinden.
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Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Oslo en 
Akershus

Barneverninstitu-
sjoner Benyettet av 
Oslo Kommunne 
1954-1993: 
Granskning av 
Overgrep, Omsorgs-
svikt, Tilsyn og 
Tvangsplasseringer

2005 1954 – 1993
Alle instellingen 
waar kinderen 
geplaatst werden 
onder verant-
woordelijkheid 
van de gemeente 
(kinder welzijns 
bureau). In totaal 
ongeveer 90, 
waarvan 
27 specifiek 
benoemd.

Onderzoek naar mogelijke onregelmatig-
heden in instellingen waar de 
“kinderwelzijnsdienst”van de gemeente 
kinderen heeft geplaatst. Het kan gaan om 
fysiek misbruik van seksuele of geweldda-
dige aard, tekortkomingen in de geboden 
praktische oen emotionele zorg, het niet 
uitvoeren van taken door gemeentelijke en 
nationale toezichthoudende autoriteiten, 
het plaatsen van kinderen zonder 
wettelijke beslissing.

Concludeert dat met de wetgeving 
van 2006 de regelgeving adequaat 
is, en dat implementatie ervan en 
toezicht erop in de toekomst 
cruciaal zullen zijn.

Rogaland Rapport fra 
Granskingsutvalget 
for barneverninsti-
tusjoner i Rogaland

2006 1954-1993
Vijf tehuizen 
staan centraal, 
daarnaast andere 
informatie.

Onderzoek naar mogelijke onregelmatig-
heden in instellingen waar de “kinderwel-
zijnsdienst” kinderen heeft geplaatst. 
Centraal staan individuele ervaringen 
tijdens verblijf. Thema’s: praktische zorg, 
emotionele zorg, belediging, misbruik 
belicht vanuit destijds geldende wetgeving 
en academische en professionele normen. 
Toezicht.

Benadrukt het belang van adequaat 
overheidstoezicht en kwaliteitssy-
stemen, zodat kinderen veilige zorg 
ontvangen en hun rechten 
gewaarborgd zijn. 



16 | Bronstudie gebruikte rapporten overzicht commissies internationaal

Land 
(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Kristian-
sand

Rapport fra 
granskingsutvalget 
av barnehjem i 
Kristiansand 

2007a 1954-1979
Zes instellingen 
staan centraal

Onderzoek naar mogelijke verwaarlozing 
en misbruik van personen in weeshuizen in 
de gemeente Kristiansand. Thema’s: 
lichamelijke mishandeling van seksuele of 
gewelddadige aard, ernstige tekortkomin-
gen in praktische en emotionele zorg, het 
falen van overheidstoezicht, belicht vanuit 
destijds geldende normen. Onderzoek 
gericht op de condities in de instellingen, 
niet op individuele verhalen. 

Geen Het mandaat van de commis-
sie stelt dat de commissie ook 
helpt bij het oprichten van een 
steungroep voor voormalige 
tehuiskinderen die onder de 
doelgroep van dit onderzoek 
vallen. 

Trondheim Omsorg og overgrep 
Gransking av 
barnehjem, 
skolehjem og 
fosterhjem benyttet 
av Trondheim 
kommune fra 
1930-årene til 
1980-årene

2007b jaren 30 – 
jaren 80
95 interviews

Onderzoek naar omstandigheden in 
weeshuizen, internaten en pleeggezinnen 
waar de gemeente kinderen geplaatst 
heeft. Licht werpen op de positieve en 
negatieve zijden van de geleverde 
praktische en emotionele zorg inclusief 
mogelijke mishandeling.

Geen Er is geen onderzoek gedaan 
naar mogelijke compensatiere-
gelingen, wel heeft Trondheim 
actie ondernomen volgens de 
commissie: een formele 
verontschuldiging uitgespro-
ken, psychologische hulp en 
lotgenotengroepen en 
rechtsbijstand beschikbaar 
gemaakt voor slachtoffers. 
Verder is er een ex-gratia 
financiele regeling.
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Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Oost Agder 
en West 
Agder

Gransking av 
Skole-og 
Barnehjem i 
Aust-og Vest-Agder 
(1930 – 2004)

2009 Zover terug als de 
meldingen gaan -  
2004
12 weeshuizen en 
internaten, 
85 interviews met 
oud-pupillen, 
15 met 
oud-medewerkers

In kaart brengen van feiten aangaande het 
onderwerpen van kinderen aan fysieke en 
seksuele mishandeling, het ernstig te kort 
schieten van praktische en emotionele 
zorg, het niet uitvoeren van de toezicht-
staak door gemeentelijke en nationale 
overheden ten aanzien van de weeshuizen 
en internaten waar zij kinderen geplaatst 
hadden.

Geen Naast de onderzoekscommis-
sie is een commissie ingesteld 
die een gemeentelijke 
compensatieregeling voor 
slachtoffers moest vaststellen.
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(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Oostenrijk
Wenen Gewalt gegen 

Kinder in 
Erziehungsheimen 
der Stadt Wien – 
Endbericht 

2012 Door het documenteren en openbaar 
maken van ervaringen van kinderen die in 
instellingen verbleven hun leed en het hen 
aangedane onrecht te erkennen. 

De auteurs hebben hierover 
ook een boek gepubliceerd: 
Reinhard Sieder und Andrea 
Smioski: Der Kindheit beraubt. 
Gewalt in den Erziehungsheimen 
der Stadt Wien. (InnsbruckWien/
Bozen: Studienverlag, 2012) 
Zie ook: I. Bauer, R. Hoffmann 
und C. Kubek, Abgestempelt und 
ausgeliefert
Fürsorgeerziehung und Fremdun-
terbringung in Salzburg nach 1945. 
Mit einem Ausblick auf die Wende 
hin zurSozialen Kinder- und 
Jugendarbeit von heute. 
Innsbruck/Wien/Bozen: 
Studienverlag, 2013.
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(regio)

Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Tirol Bericht der 
Medizin-Histori-
schen ExpertInnen-
kommission: 
Die Innsbrucker 
Kinderbeobach-
tungsstation von 
Maria Nowak-Vogl 

2013a 1954-1987 Onderzoek naar de ontwikkeling van het 
tehuis en de leiding ervan in de context van 
de toenmalige kinder- en jeugdpsychiatrie 
en kinderbescherming, onderzoek naar 
dwangmedicatie, naar ervaringen van 
slachtoffers en gevolgen voor slachtoffers, 
naar de huidige organisatie van KJP en naar 
mogelijkheden voor ondersteuning van 
slachtoffers.

De commissie schrijft niet zozeer 
aanbevelingen als wel een overzicht 
van waar hedendaagse kjp aan 
moet voldoen: er moet volgens de 
meet recente inzichten gewerkt 
worden als het gaat om behande-
ling en opvoeding van beschadigde 
en getraumatiseerde kinderen, 
instellingen moeten de rechten van 
kinderen garanderen. De commis-
sie constateert dat de kennis er is 
maar dat de praktijk inde KJP daar 
nog niet overal aan voldoet, dat er 
dus geïnvesteerd moet worden. 

De provincie Tirol heeft in 
2010 een ‘Anlaufstelle’ voor 
slachtoffers van geweld in 
jeugdzorg ingericht, en 
regelingen gecreëerd voor 
schadevergoeding en 
therapeutisch hulp. De 
medische universiteit van 
Innsbruck heeft in 2012 een 
telefonische hulplijn voor 
slachtoffers ingericht. Strikt 
genomen is deze onderzoeks-
opdracht geen opdracht van de 
overheid geweest, maar heeft 
de universiteit, waar 
Nowak-Vogl een aanstelling 
had, de opdracht zichzelf 
gesteld. Wel was het de 
provinciale overheid die het 
psychiatrische tehuis indertijd 
liet oprichten en Nowak-Vogl 
de leiding gaf.
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instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Tirol “Ich hasse diesen 
elenden Zwang” 
Das Landeserzie-
hungsheim für 
Mädchen und junge 
Frauen St. Martin in 
Schwaz. 

2013b Tot 1990 Onderzoek naar de geschiedenis van het 
tehuis en de praktijk van de opvoeding 
daar en daarmee naar de werking van de 
principes van de arbeidstherapie om de 
“verwaarloosde” meisje weer “zedelijk en 
huiselijk” te maken. Conclusies trekken 
over verantwoordelijkheden van betrok-
kenen. De herinneringen van de meisjes tot 
klinken brengen. 

Geen

Wenen Endbericht der 
Kommission 
Wilheminenberg

2013c 1948-1977 Onderzoek naar verwijten van georgani-
seerde verkrachting en andere vormen van 
ernstig fysiek en psychisch geweld in het 
tehuis Wilhelminenberg.

Verontschuldiging aan slachtoffers, 
aangifte door overheid tegen 
verantwoordelijke individuen, 
onderzoek naar mogelijkheden 
civielrechtelijke procedures op 
basis van mensenrechten, volgen 
van Duitse debat mogelijke 
financiële vergoedingen voor 
slachtoffers, breder onderzoek, 
inrichten documentatiecentrum, 
uithuisplaatsing in algemene zin 
doorlichten en waar mogelijk 
verbeteren, onafhankelijke 
ondersteuning voor uit huis 
geplaatste kinderen, intern en 
extern toezicht verbeteren.
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Titel Jaar Onderzochte 
periode en 
instellingen

Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Tirol en 
Vorarlberg

Das System der 
Fürsorgeerziehung. 
Zur Genese, 
Transformation und 
Praxis der 
Jugendfürsorge und 
der Landeserzie-
hungsheime in Tirol 
und Vorarlberg 

2015 1945 tot 1999. 
Vier instellingen

Het systeem van Fürsorgeerziehung 
(kinderbescherming, opvoeding van onder 
toezicht geplaatste kinderen) zo precies 
mogelijk uiteen te zetten, onder meer de 
geweldsvolle geschiedenis van de vier 
betrokken opvoedingsinstellingen.

Geen

Zweden
Zweden Vanvård I social 

barnavård under 
1900-talet 

2011 Tot zover 
herinneringen 
van slachtoffers 
terug gaan, 
grootste deel van 
de 20e eeuw.

Onderzoek naar ernstig misbruik en 
verwaarlozing bij instellingen en gezinswo-
ningen binnen het sociale systeem voor 
kinderopvang. Het doel van de opdracht is 
een rapport dat enerzijds de slachtoffers 
schadeloos stelt en anderzijds lessen biedt 
voor de toekomst.” 

Openbare verontschuldigingen van 
overheden, een passend medisch, 
sociaal-economisch en psycholo-
gisch hulpaanbod voor slachtoffers 
tot stand brengen, veel maatrege-
len voor verbetering van jeugdzorg 
en toezicht, onder meer monitoring 
cliënttevredenheid, meldplicht, een 
onafhankelijke ‘sociaal-secretaris’ 
voor elk kind die het kind vier maal 
per jaar bezoekt, meer ondersteu-
ning voor professionals.

De opdracht omvat niet het 
overwegen van aansprakelijk-
heidskwesties in het individu-
ele geval of financiële 
compensatie voor slachtoffers.
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Opdracht, doel Aanbevelingen Bijzonderheden

Zwitserland
Zwitserland Bericht Kinderheime 

im Kanton Luzern 
im Zeiteraum 
1930-1970

2012 1930-1970
54 interviews 
over 6 instellin-
gen; archief-
materiaal

De gebeurtenissen in opvoedingsinstellin-
gen in Luzern te onderzoeken, meer 
specifiek of grensoverschrijdende 
gebeurtenissen incidenteel of systematisch 
waren en wat de rol van de autoriteiten 
was.

Geen aanbevelingen, wel de oproep 
zeer kritisch te blijven kijken naar 
instellingsopvoeding: gaan we 
tegenwoordig echt anders om met 
marginaliteit en normafwijking? 
Wat zijn de nog onontdekte nieuwe 
problemen? 

De onderzoekers schrijven dat 
zij het eerste door de overheid 
ingestelde onderzoek in 
Zwitserland uitvoeren.

Zwitserland Nog niet afgerond Tot 1981 Onderzoek en documenteer de geschiede-
nis van de ‘Administratieve Versorgung’ 
(dwangopname, soms preventief, van 
jeugdigen en volwassenen zonder 
rechterlijke tussenkomst) in Zwitserland: 
maatschappelijke structuren, processen en 
mechanismen; wet- en regelgeving en 
toepassing daarvan; doelgroep opgeslote-
nen en hun beleving indertijd en tegen-
woordig; betrokkenheid personen en 
instanties.

Nog niet beschikbaar https://www.uek-administrative-
versorgungen.ch/de/
Startseite.1.html 

https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/de/Startseite.1.html
https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/de/Startseite.1.html
https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/de/Startseite.1.html
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