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Rapport van de commissie seksueel misbruik
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De synode van 2016 besloot:
1. de handelingen van de commissie seksueel misbruik onder dank goed te keuren
2. uit te spreken dat de volgende taken aan de commissie seksueel misbruik zijn
toevertrouwd:
a. participeren in het Samenwerkingsverband seksueel misbruik in kerkelijke relaties;
b. het gezamenlijk met de andere partners behandelen van klachten inzake seksueel
misbruik in kerkelijke relaties;
c. het ontwikkelen van beleid en het onderhouden van de reglementen rond de
klachtafhandeling;
d. Het doen functioneren, faciliteren en bewaken van de kwaliteit van het
gemeenschappelijk meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties, teneinde
betrokkenen bij seksueel misbruik op te vangen en te begeleiden, (interne)
vertrouwenspersonen toe te rusten, kerkenraden te ondersteunen met behulp van
gemeentebegeleiders en preventieactiviteiten te ontwikkelen;
e. Het binnen onze kerken stimuleren van activiteiten die de preventie van seksueel
misbruik in kerkelijke relaties bevorderen zoals bijvoorbeeld het onder de aandacht
brengen van de toepasbaarheid van de beroepscode op de omgang met social
media;
3. goedkeuring te verlenen aan het voorstel dat alle leden van de vroegere
klachtencommissie deel uitmaken van de pool van deskundigen waaruit in
voorkomende gevallen een behandelcommissie en eventueel een beroepscommissie
kan worden samengesteld;
4. de adviserende leden van de vroegere klachtencommissie met dank te ontheffen van
hun taak;
5. goedkeuring te verlenen aan het voorstel dat voorzitter ds. P.J. den Hertog,
vicevoorzitter drs. A. Heijstek en secretaris mw.drs. A.W. Westerveld van de vroegere
klachtencommissie inzake misbruik van pastorale en andere gezagsrelaties alsmede de
bestuurder van het meldpunt mw. S. Rustenburg-van de Poppe de commissie seksueel
misbruik vormen.
Naar aanleiding van de besluiten van de GS van 2016 valt het volgende te melden:
Ad 2a Participeren in SSMKR: de leden van de commissie hebben deelgenomen aan
diverse overleggen in SSMKR-verband en ook als CGK-commissie apart vergaderd. De
commissie heeft in 2018 de tweejaarlijkse conferentie georganiseerd. Het onderwerp was
daderbeleid. Naar aanleiding van deze bezinning heeft het SSMKR een aanpassing
gemaakt op het protocol. Het is van betekenis om niet alleen het slachtoffer als
uitgangspunt te nemen maar ook de aangeklaagde recht te doen.
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Ad 2b Gezamenlijk behandelen van klachten inzake seksueel misbruik in kerkelijke relaties
In 2017 zijn drie klachten in behandeling genomen, waarvan een in 2018 opnieuw als
beroepszaak is behandeld. Tevens werd in 2018 nog een nieuwe klacht behandeld. Deze in
totaal vijf zaken kwamen in een tijdsbestek van zes maanden ter behandeling. De leden van
de behandelcommissie in de beroepszaak, werden geconfronteerd met het bericht van een
advocaat dat ze als commissie en persoonlijk aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld
door de klaagster vanwege het afwijzen van het beroep. Dit deed de vraag rijzen of er in
dat geval ondersteuning beschikbaar zou zijn vanuit het kerkverband op juridisch,
communicatief en financieel gebied. Omdat in deze zaak ook het kerkverband
aansprakelijk gesteld zou kunnen worden heeft de commissie contact gezocht met

9.28/2
deputaten vertegenwoordiging. Die heeft de commissie geadviseerd zich te laten bijstaan
door juridisch deskundigen als deze zaak zich doorzet. Het is de wens van de commissie
dat de synode hierover een vaste toezegging zou willen doen voor mogelijke toekomstige
gevallen.
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Ad 2c Ontwikkelen van beleid en onderhouden reglementen rond klachtafhandeling
In de verslagperiode is er ruimschoots aandacht besteed aan het ontwikkelen van beleid en
het onderhoud van reglementen. Vanuit de ervaringen met de afhandeling van de
binnengekomen klachten is gebleken dat de pool van mensen die zitting kunnen nemen in
een behandelcommissie dient te worden uitgebreid. Ook is besloten tot een jaarlijks
overleg tussen de kernklachtencommissie en vertegenwoordigers van SSMKR.
Om de onderlinge relaties te verduidelijken is onderstaand organogram gemaakt.

Ad 2d Meldpunt
Verwijzend naar de jaarverslagen van het Meldpunt (www.meldpuntmisbruik.nl) kan
worden gerapporteerd dat het aantal meldingen en adviesvragen blijft stijgen. In 2016 werd
in 79 gevallen advies en begeleiding gegeven, in 2017 in 101 gevallen.
Ad 2e Stimuleren activiteiten die preventie bevorderen
Vanuit het Meldpunt is er veel gedaan aan werving en training van vertrouwenspersonen.
Het SSMKR heeft inmiddels 5 personen benoemd die als gemeentebegeleider kunnen
worden ingezet.
Vanuit het SSMKR wordt momenteel geïnventariseerd welke beroepscodes beschikbaar
zijn binnen de participerende kerkverbanden. Het gaat hierbij niet alleen om gedragscodes
voor predikanten of andere ambtsdragers maar ook voor jeugdwerkers en andere mensen
die in en namens de gemeente een taak uitoefenen.
Recent is een enquête gehouden waarbij werd onderzocht hoe het concept veilige kerk
vorm krijgt in de gemeenten. Vanuit de hierdoor ontvangen informatie worden
aandachtspunten geformuleerd voor verdere beleidsontwikkeling. De beste bestrijding van
seksueel misbruik is een goed preventiebeleid. De commissie is blij dat er in veel
gemeenten een of meerdere vertrouwenspersonen actief zijn. Om deze ontwikkeling te
ondersteunen en gemeenten waar geen vertrouwenspersoon is te stimuleren er een aan te
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stellen, stelt de commissie voor om een vraag hierover in het reglement van de
kerkvisitatie op te nemen.
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Activiteiten in de verslagperiode
- in april 2016 conferentie SSMKR over positie klager/slachtoffer in gemeente;
- in november 2016: papieren archief betreffende bij de voormalige CGK-commissie
binnengekomen. Klachten en meldingen overgedragen aan archivaris;
- in maart 2018 conferentie SSMKR over beleid rondom aangeklaagden/daders.
Ten slotte
De commissie is ervan overtuigd dat zij goed werk heeft kunnen doen. Het meeste wordt
uitgevoerd door de klachtencommissie, de gemeentebegeleiders en het Meldpunt.
Informatie over de werkzaamheden van het Meldpunt is te vinden in de jaarverslagen en op
de website van het Meldpunt: www.meldpuntmisbruik.nl.
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Voorstellen en aanbevelingen
1. goedkeuring te verlenen aan de door de commissie verrichte werkzaamheden;
2. goedkeuring te verlenen aan het voorstel dat de huidige leden van de commissie ds.
P.J. den Hertog, drs. A. Heijstek, mw. S. Rustenburg- van de Poppe en mw.drs. A.W.
Westerveld de commissie seksueel misbruik blijven vormen;
3. uit te spreken dat in situaties waarin een klacht vanuit een CGK-gemeente wordt
behandeld het kerkverband zich garant stelt voor juridische ondersteuning voor de
leden van de betreffende behandelcommissie mochten deze leden door een van de
partijen worden aangeklaagd en persoonlijk aansprakelijk gesteld;
4. te besluiten dat in het reglement voor kerkvisitatie wordt opgenomen dat er vragen
worden gesteld over hoe de gemeente bezig is met het concept veilige kerk (zijn
beroeps- en gedragscodes bekend, zijn er vertrouwenspersonen, hoe worden
vrijwilligers ondersteund);
5. het indienen van een klacht en de afhandeling ervan heeft veel impact op alle
betrokkenen: klager, aangeklaagde, kerkenraad en gemeente. Zij allen zijn erbij
gediend dat kerkelijke vergaderingen die met dergelijke zaken worden geconfronteerd
deze zonder onnodige vertraging afhandelen. Ook is evenwichtige aandacht voor alle
betrokkenen in publicaties en voorbeden van groot belang. De commissie verzoekt de
GS uit te spreken dat tijdige afhandeling door kerkelijke vergaderingen en
evenwichtige aandacht voor alle betrokkenen van groot belang zijn om verdere schade
zoveel mogelijk te beperken.

