IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES
(SMPR)
B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALEEN GEZAGSRELATIES
DEFINITIE
Artikel 1.
Onder misbruik van een pastorale relatie of gezagsrelatie wordt verstaan:
misbruik van macht en vertrouwen door degene die landelijk of plaatselijk in een
ambt of een dienst staat, een gemeentelijke functie vervult of gemeentelijke
bevoegdheden uitoefent, in een pastorale relatie of in een gezagsrelatie die
betrokkene uit hoofde van dit ambt, deze dienst, functie of bevoegdheden
onderhoudt, in de vorm van seksuele handelingen of toespelingen op of
uitnodigingen tot seksueel contact dan wel van ander intimiderend gedrag, alles al
dan niet onder druk van geheimhouding.
SAMENSTELLING VAN DE KLACHTENCOMMISSIE
Artikel 2.
In overleg met het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk
in Nederland wijst het comité een regionaal college voor het opzicht in de
Protestantse Kerk aan, dat samen met de door het comité aangewezen
vertegenwoordiger(s) en de door het regionaal college aangewezen deskundigen
optreedt als klachtencommissie.
De door het comité aangewezen vertegenwoordiger(s) en de twee deskundigen
nemen deel zowel aan de voorbereiding van de behandeling van een ingebrachte
klacht als bedoeld in dit artikel als ook aan de behandeling en besluitvorming door
de klachtencommissie.
INDIENEN VAN EEN KLACHT
Artikel 3.
Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij het comité, die de klacht onverwijld
doorstuurt naar de klachtencommissie, die de klacht binnen twee maanden in
behandeling neemt. De behandeling van de klacht is er op gericht deze binnen een
periode van zes maanden tot afronding te brengen.
Een klacht die door een ander dan degene die het misbruik betreft of diens
wettelijke vertegenwoordiger wordt ingediend, wordt alleen in behandeling
genomen als de laatstbedoelde op de hoogte is gesteld van het indienen van deze
klacht en zich bereid heeft verklaard een verklaring ter zake voor de commissie af
ed.2012

IV.9b SMPR

1

te leggen.
De klachtencommissie kan een klacht als bedoeld in dit artikel - in afwijking van
het bepaalde in lid 2 - behandelen, ook als degene die het misbruik betreft niet
bereid is een verklaring ter zake voor het college voor het opzicht af te geven,
indien
- de klacht is ingediend door de kerkenraad van de gemeente waartoe degene
tegen wie de beschuldiging is gericht behoort of door het comité;
- op verzoek van het comité, indien er naar zijn oordeel meer feiten en
omstandigheden zijn, die een onderzoek rechtvaardigen.
VOORBEREIDING VAN DE BEHANDELING
Artikel 4.
De klachtencommissie doet mededeling van de beschuldiging aan de beklaagde.
De klachtencommissie zendt een afschrift van een ingebrachte beschuldiging aan
degene tegen wie de beschuldiging is ingebracht.
De klachtencommissie stelt degene tegen wie de beschuldiging is ingebracht in de
gelegenheid binnen een door de commissie gestelde termijn schriftelijk op de
ingebrachte beschuldiging te reageren.
De klachtencommissie stelt degene die de beschuldiging heeft ingebracht in de
gelegenheid kennis te nemen van de reactie op deze beschuldiging en daarop
binnen een door de commissie gestelde termijn schriftelijk te reageren.
De klachtencommissie verleent aan betrokkenen op redelijke termijn inzage in de
stukken en de verklaringen die bij de behandeling ter tafel komen en verstrekt - op
verzoek van betrokkenen - aan dezen een afschrift van deze stukken en van de
verslagen.
BEHANDELING TIJDENS DE ZITTING
Artikel 5.
De klachtencommissie stelt degene, tegen wie een klacht is ingediend, in de
gelegenheid zich - in een vergadering van de commissie - mondeling te
rechtvaardigen, desgewenst bijgestaan door een raadsman of -vrouw.
De klachtencommissie stelt degene die de beschuldiging heeft ingebracht, in de
gelegenheid in een vergadering van de commissie de ingebrachte beschuldiging
mondeling toe te lichten, desgewenst bijgestaan door een raadsman of -vrouw.
Betrokkenen worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de commissie - als
aannemelijk is dat het gezamenlijk horen een zorgvuldige behandeling zal
belemmeren dan wel om andere, bijzondere redenen - aanleiding ziet betrokkenen
afzonderlijk te horen, in welk geval van hetgeen daarbij aan de orde is geweest een
schriftelijke samenvatting wordt opgesteld, die - na vaststelling door de commissie
- ter kennis wordt gebracht van betrokkenen.
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De klachtencommissie kan - op verzoek van een betrokkene dan wel om andere
bijzondere redenen - besluiten het horen te doen plaatsvinden door een van de
deskundigen tezamen met een ander lid van de commissie, in welk geval van
hetgeen daarbij aan de orde is geweest een schriftelijke samenvatting wordt
opgesteld, die - na vaststelling door deze leden van de commissie - ter kennis
wordt gebracht van betrokkenen en van de commissie in zijn geheel.
Op verzoek van betrokkene kan een samenvatting worden voorgelezen van de
door betrokkene voor de vergadering afgelegde verklaringen, die na overleg met
betrokkene wordt vastgesteld.
De klachtencommissie kan - op verzoek van betrokkenen - door hen
meegebrachte getuigen en deskundigen horen; de kosten van deze getuigen en
deskundigen zijn voor rekening van de betrokkene die hen heeft meegebracht.
De klachtencommissie kan de behandeling van een klacht als bedoeld in dit
artikel - wanneer een zaak in handen van politie of justitie is gesteld - opschorten
totdat de zaak bij de politie of justitie tot een afronding is gekomen. In
overeenstemming met het bepaalde in de betreffende rechtspositieregelingen kan
bij een predikant of gemeentelijk werker worden besloten dat voorlopig de
vervulling van het ambt of de dienst wordt opgeschort. Deze voorlopige maatregel
heeft niet het karakter van een middel van kerkelijke tucht.
UITSPRAAK
Artikel 6.
De klachtencommissie deelt de gemotiveerde uitspraak over het al of niet
gegrond zijn van de klacht mee aan degene tegen wie een klacht is ingediend en –
bij afschrift van de uitspraak- aan de indiener van de klacht. Het comité van de
Bond wordt eveneens -bij afschrift van de uitspraak- door de commissie
geïnformeerd.
MAATRGELEN
Artikel 7.
De instantie die bevoegd is tot (tuchtrechtelijke) maatregelen volgt de uitspraak
van de klachtencommissie.
Indien de klacht gegrond wordt verklaard en de beklaagde een predikant of
gemeentelijk werker betreft, neemt het comité maatregelen met inachtneming van
het bepaalde in de betreffende rechtspositieregeling. Indien de klacht gegrond
wordt verklaard en de beklaagde geen predikant of gemeentelijk werker betreft,
neemt de kerkenraad van de betreffende gemeente maatregelen met inachtneming
van het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement van de gemeente.
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BEROEP
Artikel 8.
Lid 1.1
Beroep tegen de uitspraak van de klachtencommissie kan worden ingediend bij
het Generale College voor het opzicht, dat samen met de door het comité
aangewezen vertegenwoordiger(s) en de door het generale college aangewezen
deskundigen optreedt als commissie van beroep. Bij de behandeling van het
beroep worden andere vertegenwoordigers van de Bond en andere deskundigen
aangewezen, dan zij die in eerste aanleg waren betrokken.
Lid 1.2
Een beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingesteld binnen dertig dagen
nadat de dag waarop de uitspraak van de klachtencommissie werd verzonden of na
de dag waarop daarvan redelijkerwijze kennis kon worden genomen.
Lid 1.3
Bij de behandeling van een beroep tegen de uitspraak van de klachtencommissie
is het bepaalde in artikel 4 en 5 van overeenkomstige toepassing.
Lid 1.4
De commissie van beroep neemt in een aan haar voorgelegde zaak een beslissing,
niet alleen over de in eerste aanleg gevolgde procedure en gegeven uitspraak, maar
tevens over het al dan niet gegrond zijn van de ingediende klacht
Lid 2.
Beroep tegen een opgelegde maatregel door het comité en/of de kerkenraad kan
bij de Bond worden ingediend in overeenstemming met artikel 15 van de statuten,
resp. artikel 18 van het huishoudelijk reglement van de Bond.
REGISTRATIE EN ARCHIVERING
Artikel 9.
Het comité van de Bond;
- houdt een register bij van de namen van diegenen tegen wie een klacht is
ingediend, en tekent daarbij aan of de klacht gegrond is verklaard en of en zo
ja welke maatregelen getroffen zijn;
- draagt zorg voor de bewaring van de uitspraken en achterliggende stukken
die betrekking hebben op de behandeling van de klacht, met dien verstande
dat de desbetreffende achterliggende stukken tien jaar na de datum van de
ontvangst van de klacht dienen te worden vernietigd en
- verstrekt desgevraagd aan de klachtencommissie, waarbij een klacht als
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bedoeld in dit artikel is ingediend, informatie over de behandeling van een
zodanige klacht in een eerdere zaak als daarbij een of meer personen zijn
betrokken, die ook betrokken zijn bij de zaak die bij het desbetreffende
regionale college is aangebracht.
Artikel 10.
Deze regeling is van kracht vanaf 1 januari 2010.
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