Reglement van de Vertrouwenscommissie Seksueel Misbruik van De Christengemeenschap
Artikel 1
DOEL
1.1.
Er is een Vertrouwenscommissie Seksueel Misbruik van De Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen,
verder te noemen: de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie is gevestigd te Den Haag.
1.2.
De vertrouwenscommissie heeft tot doel een aanspreekpunt te vormen voor (eventuele) gevallen van seksueel
misbruik door priesters en voormalige priesters in het bewindsgebied Nederland-Vlaanderen, de slachtoffers
van het misbruik desgewenst te adviseren over mogelijke vormen van hulpverlening en op basis van haar
bevindingen tot een beoordeling van het gebeurde te komen.
1.3.
De vertrouwenscommissie is een zelfstandig onderdeel van De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze
vernieuwing, verder te noemen: De Christengemeenschap.
Artikel 2
MIDDELEN EN FACILITEITEN
2.1.
De vertrouwenscommissie beschikt niet over eigen middelen en zal geen beroep doen op opbrengsten uit
giften, schenkingen, legaten en erfstellingen binnen De Christengemeenschap.
2.2.
De commissie kan een beroep doen op een secretariële ondersteuner, die voor de werkzaamheden van de
commissie geheimhoudingsplicht heeft. Hij of zij kan gebruik maken van de faciliteiten van het landelijk
secretariaat, maar maakt geen onderdeel uit van het landelijk secretariaat. Het betreft hier ook geen vaste
aanstelling. Het is ook mogelijk dat een van de commissieleden secretariële taken op zich neemt.
2.3.
De commissieleden kunnen hun onkosten declareren bij het Landelijk Secretariaat van De
Christengemeenschap. Ook kunnen zij gebruik maken van de door het Landelijk Bestuur vastgestelde
vergoedingsregeling voor de vertrouwenscommissie.
Artikel 3
MANDAAT EN WERKWIJZE
Het mandaat van de vertrouwenscommissie betreft de volgende activiteiten.
3.1.
Gesprekken voeren met degenen die zich als slachtoffer bij haar melden, met degenen die melding willen
maken van seksueel misbruik gepleegd t.a.v. derden en met degenen die zich melden als dader, met als doel
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het verkrijgen van zo groot mogelijke duidelijkheid over het gepleegde seksueel misbruik en de gevolgen
daarvan voor het slachtoffer en de dader. Indien de commissie het zinvol acht kunnen het slachtoffer en de
dader met elkaar worden geconfronteerd, indien zij daarmee instemmen.
3.2.
Indien nodig en gewenst het slachtoffer wijzen op mogelijkheden voor hulpverlening.
3.3.
Op basis van haar bevindingen tot een beoordeling van het gebeurde komen.
3.4.
De vertrouwenscommissie rapporteert m.b.t. een melding van seksueel misbruik, haar bevindingen en
beoordeling daarvan, aan de bewindsdrager en de voorzitter van het Landelijk Bestuur. De
vertrouwenscommissie wordt geïnformeerd over de afhandeling van de betreffende melding.
3.5.
Jaarlijks stelt de vertrouwenscommissie een geanonimiseerd verslag op van haar werkzaamheden en stuurt
dit ter kennisname naar de bewindsdrager en de Landelijk Raad van De Christengemeenschap.
3.6.
De vertrouwenscommissie legt op hoofdlijnen haar werkwijze vast in een Protocol.
Artikel 4
DE VERTROUWENSCOMMISSIE
4.1.
De vertrouwenscommissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden en heeft een evenwichtige manvrouw verdeling. In de commissie heeft in ieder geval een jurist, arts en hulpverlener zitting.
4.2.
De leden worden, na goedkeuring van de Synode der geestelijken van De Christengemeenschap, benoemd door
de Landelijke Raad van De Christengemeenschap.
4.3.
De leden worden steeds voor een periode van vier jaar benoemd. Herverkiezing is eenmaal toegestaan.
4.4.
De leden hebben geheimhoudingsplicht.
4.5.
Lidmaatschap van de vertrouwenscommissie eindigt bij opzegging, na afloop van de in het derde lid
bedoelde termijn van benoeming, bij overlijden, onder curatele stelling, bij ontslag door het benoemende
orgaan, bij veroordeling wegens een zedendelict of vanwege schending van de geheimhoudingsplicht.
4.6.
De vertrouwenscommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
4.7.
Besluiten worden bij voorkeur bij unanimiteit genomen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Rechtsgeldige
besluiten kunnen alleen genomen worden als tenminste twee-derde deel van de leden van de
vertrouwenscommissie aanwezig is. Indien geen unanimiteit kan worden bereikt, wordt beslist bij meerderheid
van stemmen.
4.8.
Vacatures en kandidaat-leden worden, door de vertrouwenscommissie, bekend gemaakt aan de Landelijke Raad.
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Artikel 5
REGLEMENTSWIJZIGING.
De vertrouwenscommissie kan besluiten over wijziging van dit reglement na goedkeuring door de Synode en de
Landelijk Raad en nadat het Landelijk Bestuur van De Christengemeenschap heeft gezegd uit een oogpunt van
werkbaarheid en overeenstemming met de statuten geen bezwaar te zien.

Artikel 6
INSTELLING EN OPHEFFING
6.1.
De vertrouwenscommissie is als zelfstandig onderdeel van De Christengemeenschap ingesteld op 23 april 2012,
met de goedkeuring van de Synode en de Landelijke Raad, nadat het reglement is vastgesteld.
Het reglement verkrijgt rechtskracht nadat het Landelijk Bestuur van De Christengemeenschap uit oogpunt van
werkbaarheid en overstemming met de statuten een verklaring van geen bezwaar heeft afgeven.
6.2.
De vertrouwenscommissie kan opgeheven worden volgens art. 20, lid 7 van de statuten van het landelijk
kerkgenootschap De Christengemeenschap.
6.3.
Dit reglement zal desgevraagd aan iedere belanghebbende kosteloos dan wel tegen kostprijs ter beschikking
worden gesteld.
6.4
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit de vertrouwenscommissie na raadpleging van de
bewindsdrager en de voorzitter van het Landelijk Bestuur.
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