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HANDELINGS-PROTOCOL van de vertrouwenscommissie Seksueel Misbruik  De vertrouwenscommissie heeft in het handelingsprotocol haar voorgenomen werkwijze op hoofdlijnen uitgewerkt. In de praktijk kunnen zich echter niet voorziene omstandigheden voordoen. De commissie acht zich verantwoordelijk en heeft de vrijheid naar eigen inzichten te handelen, zodra zij kennis heeft genomen van beschuldigingen die betrekking hebben op het Reglement Vertrouwenscommissie Seksueel Misbruik. 1 De vertrouwenscommissie wordt geïnformeerd over mogelijk misbruik  Het contact vindt in eerste instantie plaats met het landelijk secretariaat. Daar wordt niet op de melding ingegaan, de contactgegevens worden genoteerd en betrokkene wordt medegedeeld dat de vertrouwenscommissie zelf binnen 5 werkdagen contact opneemt met de melder. Het landelijk secretariaat geeft direct de melding door aan de vertrouwenscommissie. Het contact leggen kan ook door een brief te sturen aan het secretariaat, t.a.v. de vertrouwenscommissie. Deze wordt dan ongeopend doorgestuurd naar de commissie.  Het protocol onderscheidt drie situaties: iemand wil alleen een verhaal vertellen, iemand wil een melding doen, iemand wil een klacht indienen. Het zijn geen strikte scheidingen, het ene kan tot het andere leiden.  1.1 De benadeelde neemt contact op met de vertrouwenscommissie De benadeelde wil het kwijt. De benadeelde zal niet altijd een melding willen doen of een klacht willen indienen. Soms wil men gewoon het verhaal vertellen en gehoord worden.  De benadeelde wil het melden. Na een melding volgt een gesprek met de beschuldigde. Afhankelijk van het verloop van dat gesprek zijn er mogelijke consequenties. Zie bij 3.  De benadeelde wil een klacht indienen. Een klacht heeft rechtsgevolgen. Er wordt een formele procedure gevolgd. Zie bij  4. 1.2 Een derde neemt contact op met de vertrouwenscommissie De positie van een derde kan buitengewoon moeilijk zijn. Ook hier gelden de drie situaties zoals die benoemd zijn onder punt 1.1. Zie daar voor de vervolg acties. 
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1.3 De beschuldigde of de dader neemt contact op met de vertrouwenscommissie De melding leidt tot onmiddellijke melding afhankelijk van het oordeel over het gebeuren bij de bewindsdrager en de voorzitter van het Landelijk Bestuur van het Kerkgenootschap overeenkomstig artikel 3 lid 4 van het reglement van de Vertrouwenscommissie Seksueel Misbruik van De Christengemeenschap.  Een beroep door beschuldigde op het ambtsgeheim is niet geldig, aangezien het ambtsgeheim juist bedoeld is om de betrouwbaarheid van het ambt te beschermen. De vertrouwenscommissie doet verder onderzoek.  Het onderzoek bestaat uit het voeren van een gesprek door twee leden van de commissie met de beschuldigde of dader. Daarna kan de vertrouwenscommissie, indien zij dat in het kader van het onderzoek wenselijk acht, een gesprek met de benadeelde aangaan. Indien het onderzoek uitwijst dat de benadeelde minderjarig is dan volgt hierop de actie hierna genoemd onder punt 2. Het is mogelijk dat de beschuldigde zich meldt omdat betrokkene door derden of in geruchten beschuldigd wordt. Als na onderzoek is gebleken dat er geen grond is voor de juistheid van de geruchten dan is dit schadelijk voor alle betrokkenen. In dat geval zal de vertrouwenscommissie hieromtrent uitdrukkelijk adviseren.   2 De benadeelde is minderjarig  De vertrouwenscommissie onderzoekt als eerste of de benadeelde minder- of meerderjarig is. Als de benadeelde minderjarig is betekent dit een zwaardere verantwoordelijkheid. Van een minderjarige mag niet gevraagd worden dat deze zelf verantwoordelijkheid neemt voor beslissingen over aangifte. 2.1 Wat te doen  Als er sprake is van actueel misbruik dan onderneemt de vertrouwenscommissie direct actie. De vertrouwenscommissie doet onmiddellijke melding bij de bewindsdrager en de voorzitter van het Landelijk Bestuur van het Kerkgenootschap overeenkomstig artikel 3 lid 4 van het reglement van de Vertrouwenscommissie Seksueel Misbruik van De Christengemeenschap. De vertrouwenscommissie neemt contact op met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers om te overleggen over de nodige stappen het misbruik direct te doen stoppen. Melding wordt gedaan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Overleg met de politie vindt zo spoedig mogelijk plaats. Afhankelijk van de leeftijd van de minderjarige wordt deze ook zelf in het overleg betrokken. Vindt het misbruik niet meer plaats, dan vervalt de directe actie om het misbruik te stoppen. Overigens doet de vertrouwenscommissie onderzoek op dezelfde wijze zoals hier is genoemd. 2.2 Indienen van een klacht Vaak zal in deze situatie aangifte gedaan worden in geval van misbruik van kinderen en jongeren. Indien de benadeelde of diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers een klacht willen indienen wordt de procedure gevolgd genoemd onder punt  4. 
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3 Melding Binnen vijf (5) werkdagen na de melding neemt de vertrouwenscommissie telefonisch contact op met de melder. Er wordt een datum voor gesprek met de melder en twee commissieleden gepland. In het eerste telefoongesprek door de vertrouwenscommissie wordt de werkwijze uitgelegd en wordt aangegeven dat de vertrouwenscommissie een eigen verantwoordelijkheid heeft. Dit kan leiden tot een zelfstandige actie van de vertrouwenscommissie, waar de melder niet mee hoeft in te stemmen. De melder blijft dan anoniem. 3.1 Melding door de benadeelde Er vindt een gesprek plaats tussen benadeelde en twee leden (zo mogelijk een man en een vrouw) van de vertrouwenscommissie. Van het gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt ter verifiëring voorgelegd aan de benadeelde. Vervolgens wordt een gesprek gevoerd met de beschuldigde en twee leden van de vertrouwenscommissie. Zie onder 3.3. 3.2 Melding door een derde Nagegaan wordt of de melding gedaan wordt mede namens de benadeelde of dat dit buiten medeweten van de benadeelde plaats vindt. In de eerste situatie wordt 3.1 gevolgd. In de tweede situatie wordt een gesprek gevoerd met de derde, waarvan schriftelijk verslag wordt gemaakt. Dit verslag wordt ter verifiëring voorgelegd aan de benadeelde. Ook bij ontkenning door de benadeelde wordt een gesprek gevoerd met de beschuldigde. De melder wordt geïnformeerd over de ontkenning en wordt tevens gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen. Indien daar geen gebruik van wordt gemaakt, dan zal de zaak daarna niet verder behandeld worden. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de vertrouwenscommissie. 3.3 Gesprek met de beschuldigde Naar aanleiding van de melding (te onderscheiden van het indienen van een klacht) vindt een gesprek plaats met de beschuldigde. De bedoeling van dit gesprek is om de beschuldigde te informeren over en te confronteren met de melding. Er is geen sprake van een onderzoeksrecht, de beschuldigde wordt niet verhoord, maar heeft van zijn of haar kant tegenover de vertrouwenscommissie wel het recht te worden gehoord. Voorafgaande of uiterlijk aan het begin van het gesprek worden aan de beschuldigde de bevoegdheden van de vertrouwenscommissie uitgelegd en de beschuldigde  wordt een exemplaar van het reglement en dit protocol ter hand gesteld. De beschuldigde kan zich bij dit gesprek door een raadsman of –vrouw laten bijstaan. Deze kan maar hoeft geen jurist te zijn.  Doel van het gesprek met de beschuldigde is onder andere het misbruik zo spoedig mogelijk op het spoor te komen. Dit is een gevoelige en complexe zaak, waarbij de privacy van de beschuldigde niet onnodig mag worden geschaad. De uitkomst van het gesprek bepaalt hoe verder gehandeld dient te worden. Van het gesprek wordt schriftelijk verslag gemaakt. 
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3.4 Beschuldigde ontkent de beschuldiging Bij ontkenning van de beschuldiging wordt de benadeelde respectievelijk de melder op de hoogte gesteld daarvan. De benadeelde respectievelijk de melder worden geïnformeerd over de mogelijkheid een klacht in te dienen. De vertrouwenscommissie heeft haar eigen verantwoordelijkheid en neemt in overweging of verder onderzoek moet plaatsvinden. 3.5 Beschuldigde erkent de beschuldigingen Met de beschuldigde worden afspraken gemaakt welke stappen gezet gaan worden. 3.6 Benadeelde wil een klacht indienen na de uitkomst van het gesprek Nadat de uitkomst van het gesprek bij de benadeelde bekend is geworden, kan deze besluiten een klacht in te dienen. Het onderzoek genoemd onder 4 treedt dan in werking. 3.7 Confrontatie Indien het wenselijk wordt geacht de benadeelde en de beschuldigde met elkaar te confronteren en deze genoemden stemmen hiermee in, dan verzorgt de vertrouwenscommissie een dergelijke ontmoeting.  3.8 Oordeelsvorming   De onderzoeksgegevens worden door de vertrouwenscommissie beoordeeld in een vergadering waarbij alle leden aanwezig zijn. Zij vormt een oordeel op basis van unanimiteit en geeft  advies voor verdere hulpverlening.  3.9 Terugkoppeling Het oordeel en het hulpverleningsadvies van de vertrouwenscommissie  wordt teruggekoppeld aan de melder en de benadeelde. 4 Klacht De klacht kan ingediend worden door de benadeelde, maar ook door derden, zoals de partner of een bezorgd gemeentelid. Deze derden hebben dan wel een instemmende verklaring van de benadeelde nodig. Zonder deze instemming zal het moeilijk zijn de benodigde informatie te verkrijgen. 4.1 Onderzoek De vertrouwenscommissie onderzoekt de klacht. Er vindt een gesprek plaats met de melder van de klacht en twee leden (zo mogelijk een man en een vrouw) van de vertrouwenscommissie. Van het gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt ter verifiëring voorgelegd aan de melder.  Indien de melder niet de benadeelde zelf is en er is geen instemmende verklaring van de benadeelde aanwezig, dan volgt een gesprek met de benadeelde waarin het schriftelijk verslag ter verifiëring wordt voorgelegd. Dit gesprek wordt gevoerd door twee leden (zo mogelijk een man en een vrouw) van de vertrouwenscommissie.  Ook bij ontkenning door de benadeelde wordt een gesprek gevoerd met de beschuldigde. 
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Het  gesprek met de beschuldigde wordt gevoerd door twee leden van de vertrouwenscommissie. Van het gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Zie voor werkwijze inzake het gesprek met de beschuldigde ook bij 3. 4.2 Uitspraak Na behandeling van de klacht volgt de uitspraak. De klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard.  De benadeelde alsmede de beschuldigde wordt gewezen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie en/of het starten van een civielrechtelijke procedure om de schade te claimen.  De uitspraak wordt gemeld bij de bewindsdrager en de voorzitter van het Landelijk Bestuur van het Kerkgenootschap overeenkomstig artikel 3 lid 4 van het reglement van de Vertrouwenscommissie. De bewindsdrager draagt zorg voor de tuchtrechtelijke afhandeling van gegronde klachten. 5 Contactgegevens De vertrouwenscommissie is bereikbaar via het Landelijk Secretariaat van het Kerkgenootschap De Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing,  Groot Hertoginnelaan 4  2517 EG Den Haag Tel: 070 – 345 15 06 e-mail: secretariaat@christengemeenschap.nl  


