9.28/4
Rapport 3 van commissie 3 inzake het rapport van commissie seksueel misbruik
(9.28)
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We bedanken de commissie seksueel misbruik voor het werk dat zij in de afgelopen
periode namens onze kerken mochten doen.
De commissie adviseert de GS om garant te staan voor juridische ondersteuning voor het
geval leden van een commissie die een klacht hebben behandeld, door een van de partijen
worden aangeklaagd en persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
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De commissie stelt voor om in het reglement op de kerkvisitatie (bijlage 28 van de
kerkorde) onder III Pastoraat een veertiende vraag op te nemen met deze tekst: Hoe is de
gemeente bezig met het concept ‘veilige kerk’? Zijn beroeps- en gedragscodes bekend? Is
er een vertrouwenspersoon aangesteld? Hoe worden vrijwilligers ondersteund?
Als een zaak rond seksueel misbruik op een kerkelijke vergadertafel komt, dan is het
fnuikend voor alle betrokkenen als de kerkelijke procedure onnodig lang duurt. De
commissie ondersteunt de CSM in het verzoek om goede voortgang in zulke zaken te
betrachten.
En als er een bericht naar de kerken wordt verstuurd vanuit een kerkelijke vergadering die
een beslissing heeft genomen naar aanleiding van seksueel misbruik dat heeft
plaatsgevonden is het van groot belang dat de tekst zorgvuldig wordt opgesteld en dat
daarbij alle betrokkenen in het vizier zijn. Dat doet recht aan allen die hiermee
geconfronteerd zijn en maakt ook dat de gevraagde voorbede in de kerken gericht zal zijn
op allen die er mee te maken hebben.
Uw commissie heeft de commissie seksueel misbruik nog gevraagd om een financieel
verslag en de daarbij horende minimum-bijdrage voor de komende jaren (in verband met
de kosten van het meldpunt).
Het bestuur van het meldpunt schreef ons:
We hebben als uitgangspunt voor de komende jaren ervoor gekozen om een splitsing aan te
brengen in de begroting voor wat betreft preventie en het ‘curatieve’ deel.
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De reden hiervoor is: de cursussen en trainingen kunnen we op basis van variabele kosten
en opbrengsten financieel rond krijgen; we houden er meestal nog aan over. Het curatieve
deel is ‘onvoorspelbaar’ en moet tenminste drie jaar lang gedragen kunnen worden door
het Meldpunt. Daarom streven we ernaar om een reserve op te bouwen die bestaat uit
minstens twee keer (liefst meer) de jaaromzet.
Op jullie vraag of het quotum de komende jaren gelijk blijft moeten we antwoorden dat wij
verwachten dat het € 0,01 à € 0,02 omhoog zal moeten gaan. De kosten stijgen namelijk
steeds:
Het aantal vertrouwenspersonen neemt nog steeds toe. Dat is verheugend, maar zorgt ook
voor meer werk bij de medewerkers van het Meldpunt.
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Steeds meer kerken en kerkleden weten het Meldpunt te vinden. Daarbij komen ook steeds
meer vragen die wel misbruik-gerelateerd zijn maar niet vallen binnen de definitie van ons
Meldpunt (nl. misbruik in een afhankelijkheidsrelatie/kerkelijke relatie). Het Meldpunt wil
daarin zo adequaat mogelijk doorverwijzen en dat kost (soms veel) tijd. Die tijd wordt
genomen omdat ook in die gevallen deze zaken het leven in de gemeente raken.

9.28/5
Als er een ‘grote’ zaak is, kost dat heel veel tijd en die is niet van te voren te begroten. Ook
in tijden van veel media-aandacht voor dit onderwerp (denk aan Me-Too) krijgt het
Meldpunt meteen veel meer telefonische contacten te verwerken.
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Omdat we een quotum moeten vragen voor drie jaar is het noodzakelijk om niet te laag te
zitten. We zijn als Meldpunt kwetsbaar, zowel financieel (zie hiervoor) als qua menskracht.
Dit brengt ons op het derde punt: de begroting voor de komende jaren.
We zijn als bestuur druk bezig met het opstellen van een meerjarenbegroting. Het
probleem is echter dat er een wisseling van penningmeester is.
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Omdat alles zorgvuldig moet gebeuren kost het nog even tijd, maar we hopen het begin
december af te ronden. Zo spoedig mogelijk krijgen jullie die dan toegestuurd.
Uw commissie stelt voor de volgende besluiten te nemen:
1. de handelingen van de commissie seksueel misbruik onder dank goed te keuren;
2. het waarborgen van de kosten voor juridische ondersteuning voor het geval leden van
een commissie die een klacht hebben behandeld, door een van de partijen worden
aangeklaagd en persoonlijk aansprakelijk worden gesteld;
3. kerkelijke vergaderingen dringend te verzoeken om bij behandeling van een zaak rond
seksueel misbruik de procedures niet onnodig lang te laten duren;
4. kerkelijke vergaderingen te vragen om - als er een bericht naar de kerken wordt
verstuurd naar aanleiding van seksueel misbruik – de tekst zorgvuldig op te stellen,
waarbij alle betrokkenen in het vizier zijn. Dat doet recht aan allen die hiermee
geconfronteerd zijn en maakt ook dat de gevraagde voorbede in de kerken gericht zal
zijn op allen die er mee te maken hebben;
5. in het reglement op de kerkvisitatie (bijlage 28 van de kerkorde) onder III Pastoraat
een veertiende vraag op te nemen met deze tekst: Hoe is de gemeente bezig met het
concept “veilige kerk”? Zijn beroeps- en gedragscodes bekend? Is er een
vertrouwenspersoon aangesteld? Hoe worden vrijwilligers ondersteund?;
6. opnieuw commissieleden te benoemen.
P.J. den Hertog, rapporteur

