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I. Binnenkomen melding
1.~.. Melding door kiager/klaagster
Klager/1<taagster heeft verschillende mogelijkheden om melding to doen van seksueel misbruifc bij de Commissie vary Advies.
a. Het s(achto~fer diem een kiacht in bij de !<erI<enraad van de gemeen~e waar aangei<I~aoc€e
!id is, bij vo~rkeur bid de voorzitter of scriba van de ker~Cer~raa~. Deze meldt zich bid ae secreta~is van cue ~ommissie van Adv~~s (`de Commissie').
Een teiefonische o;rnondelinge rnefding wordy aftijd sc~riftelij~< bevestigd.
Danwel:
b. Het slachtoffer client een klacht in bij de aandachtsfunctionaris huiselijf< geweld (waaronder seI<sueel geweld}. In dit geval zal voor de daadwerkelijf<e aanmelding bij de Commissie,
de aandachtsfunctionaris een tweetal ambtsdragers vanuit de Commissie benaderen voor
overieg. Het doel van dit overleg is een eerste toetsing van de aank{acht. Enerzijds om een
inschatting to mal<en van de ontvankelijkheid van de klacht. Anderzijds om de I<ans op {aster
zo klein moge(ij!< to makes, zonder overigens daadwer!<elijlc in de verantwoordefijkheid van
de aandachts~uncrionaris to ~reden (1 Timotheus 5:13 en Exodus 20:16). Wanneer de f<(aber/fdaagster de lcfacht doorzet near de CQmmissie van ~,dvies, inforrr~eert de Comrnissie van
Ad~ries de (cerkenr-aad van de gerneente van aan~e(cfaagde.

~.Z. it~etding boa:° aar~geklaagde
Als een ~angeklaagde (bijvaorbeeld een arnbtsdrager, zijnde nie~ de voorzitter van de IcerI<enraad) zich rechtstreel<s meldt, clan adviseert de Commissie de melding alsnog to laten
ver{open via de voorzitter van de I<erkenraad. Mocha dat op bezwaren stuiten bij aangeI<laagde clan ken deze zich voor advies vervoegen bij de consulent.
11. Or~tvankelijkheid
Na ontvangs~ van een schrifteliji<e melding volgt binnen twee weken een bevestiging van
ontvangst en van hey of clan niet on~vankefi~lc zijn van cue melding.
Een schriftelijke me{ding is on~vani<e9ijl<, als die aan de vo(gende voorv~.~aarden voCdoe~.
De I<(acht beva~ ~1~ de seam ~~an de ~cla~er e~ een dagte{<er~ing. De Iclacht omvaf veruer (2~
een omscf~ri~ving van de citing dig aangegever~ wordt ads rr~isbr-uil< van cIe kerice(i~f<e en/af
pastorale gezagsre(a-~ie, alsook (3) het tijdstin of de periode waarop deze betrekk~ng hee-~~ en
(~) de ider~tireit en het adres vas de aangeklaagde.
Anonieme lcfachten worden niet in behande{ing genomen.
Loopy er een justitieel onderzoek omdat er aan~ifte gedaan is, clan is dat voor de Commissie
gees belemmering om de me{ding ontvanl<efijk to verklaren. We! ken de behandeling ervan
vooralsnog opgeschort worden.
ifs de melding is gedaan door een minderjarige zonder medeweten van lees van) de ouders,
zai de Commissie met de betreffende minderjarige overleggen om alsnog {een van} de auders van de indiening ervan op de hoogte to stellen.
De Cammissie zaf in Principe gees con~~cten mad ouders onderhouden zonder de uitdrulckelijke toestem~ing van Aer~ minderjarige.

tii. Hoor en wederhoor
Na de schriftelijke melding van de klacht krijgt iclager/I<iaagster gelegenheid om deze schrifteiijlt toe to lichten.
Als de melding ontvankelijk verklaard is, bepaalt de Commissie binnen vier welcen na de definitieve ontvangst van de verstrekte toelichtingen datum en plaats waar Iciager en aangeklaagde door de Commissie zu{len worden gehoord.
Die gesprel<!<en vinden pleats binnen achy ~ve~<en na het ontvanl<elijk verklaren van de meld i ng.
Beide par-tijen 4<rijgen uiterlijk twee weken voor de zit~ir~g van poor en vvederhoor een schriftelijl<e oproep. De hoorzittingen zijn besloten. I<lager en aangeklaagde worden buiten ell«ars
aanwezigheid gehoord.
De gesprel<ken vinden pleats met (een deel van) de Commissie, waarbij de Commissie bij
voorkeur vertegenwoordigd is door mannelijke en vrouwelijl<e Peden.
De gesprel<ken vinden pleats op een neutrale locatie om herl<enning door derden zoveel
m ogelijk uit fie sluiten.
Van de gesprel<ken met beide partijen wordt schriftelijk verslag gedaan. Beide partijen !<rijgen gelegenheid om het verslag van het gesprel< met henzeff, persoonlijk van commentaar
to voorzien.
Gehoorde partijen hebben recht van correc~ie wad betreft informatie die feite(ij1< onjuist is
weerge~even. (Jok hebber~ zij het recht om een persoonlijk aanhangsel aan het verslag toe
to voegen.
Nadat de gespref<1<en hebben plaatsgevonden, !<rijgen beide partijen de gelegenheid om
schriftelijk to reageren op een beknopt verslag van de Commissie aver het gesprel~ met de
andere partij. Eerst I<rijgt de klager de gefe~enheid om to reageren op wad door de aanoeklaagde Haar voren is gebracht. Als laatste mag de aangelclaagde zich verweren tegen wet de
l~lager Haar voren heeft gebracht.
~V. Verslag van bevindingen
Nadat hoor, wederhoor en de moge{ij!<heid tot correctie hebben plaatsgevonden, schrijft de
Commissie in een "Verslag van bevindingen" hear afwegingen, conclusie en advies voor de
kerkenraad. De Commissie doet dit op basis van de gevoerde gesprel<1<en en ender aangereik~ materiaal. De inhoud van het "Verslag van bevindingen" is voor de verantwoordeiijl<heid van de Commissie.
U. A~vies aan de kerke~raad
de Commissie stuurt een vers~ag van bevindingen Haar de beide partijen, alsook Haar betrolcl<en I<er!<enraad van aangeklaagde.
Het verslag van bevindingen bevat een weergave van I<lacht en verweer en een uifispraak van
de Commissie waaruit blijkt wet (voor zover althans in `redelijkheid aannemelijl<' f<an worden
gemaakt) in de relatie tussen I<lager en aangeklaagde heeft plaatsgevonden.
De Commissie spreekt zich, lettend op hear bevindingen, hierin uit over wet een redelijf<e
consequentie zou kunnen z±jn ten aanzien van heft functioneren van de aangelclaag~e. Dit
geldt eveneens als sprake is van een evident ongegronde k(acht. In a11e gevallen zal de Commissie ook aandacht vragen vo~r pastorale zorg.
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V~. B[okkades
Er zijn situaties denkbaar waarin deze standaardprocedure op bezwaren stuit. De zaa(c kan
geb(okkeerd taken als een kerkenraad niet meeweri<~. Bij gebrek aan medewerl<ing probeert
de Commissie door uitleg en overieg de betrok!<en !<erkenraad to over'cuigen van het gewicht
van de zaal< en vas het belang om advies to vragen aan de Commissie. Daarbij kan indien
nodig de consufent betrokken worden.
I n het uiterste gevaf wordt schriftelijk vastgelegd dat er geen mede~verl<ing is verleend door
de betrokken kerkenraad. De Cammissie za! in die si~ua~ie de [clager adviseren wat betref~
een mogelijlc verder vervolg.
Oolc kan de privacy van een klaoer ernstig in het gelling ra(cen, bijvoorbee(c~ ~~ran~deer er
spral<e is van een hey{ kfeine I<erkenraad of van eeR I<erkenraad v~raa~sn farnilie[eden zitt~ng
heb~en. De Commissie zal dan handelen vo~ger~s Naar manc(aat, rekening houdend met de
persoonlijke be~angen en privacy.
In alle gevaflen blijft de Commiss~e nadruf<kelijl< letters op haar onafhankelijkheid erg op haar
~aai< als adviserend orgaan.
Vii. Ac~ueei misbruik
A(s er aanwijzingen zijn voor actueel misbruik, dan doet de Commissie in geval van een minderjarige daarvan direct melding bij "Veilig thuis".
!s er spra~ce van een meerderjarige, dan is het de persoon~ij~Ce Iceuze van betro(cicene om ze(i
a1 cian niet aangifte -fie Coen.
iE"tl~. Co~~rsur~~~~ti2
Comrr~unicatie met derden (bijvoorbeeld met media) ver~oopt via de voorzitter van de
Comrr~issie.
IX. Vers~rengeling van helangen
De Commissie hecht vee( waarde aan haar onafhanl<elijkheid. Een commissielid zal zich terugtrel<ken uit de behandeling van een zaal< als hij of zij klager kent. Te denl~en valt aan een
zaak die speelt in de eigen I<erkelijl<e gemeente, of wanneer het familierelaties, vrienden,
eigen patienten of c(ienten betreft.
A(s de bezet~ing van de Commissie het toelaat, proberen ambtsdragers (zoveel mobe[ijlc~
afstand to nernen van ue to behandefen zaa~: wanneer die zich afspeelt in de eiger~ cfassis.
X. Aanv~~t~r~d~ advis~r~ng
De Commissie kan (na cor~cret~ a~visering in ee~a zaak~ eery be~rokEc~n kerl<enraad ook gericht aefviseren voor wad be reft het omgaan met en hit voorkorrzen van se~.s~ee! r~isbruik in
afhankAlijkheidsreta~ies en ciaartoe to nemen stappen.
~I. SlotclausuEe
De problematiei< van selcsuee! misbruik in !<erkelijl<e afhankelijkheidsrela~ies is complex.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin dit protocol niet heeft voorzien. 1n dergelijke situaties zal de Commissie volgens haar mandaat proberen met wijsheid de juiste belangen op de
juiste wijze to behartigen.
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Doefstelling van de Cv~4
Recht doen aan siachtoffers van se1<sueei misbrui~< in 1<erkelij!<e en/of pastorale ]<erkeiijke
gezagsrelaties, bescherminb bieden aan kwetsbaren en voorlcomen van lasfier tegen degenen ciie een kerkelijk(e) ambt of fiunctie bekleden.
De CvA heeft haar eigen verantwoordelijkheid. Haar tack bestaat uit het adviseren aan de
kerkenraad. De CvA heeft dus geen rechtspre!<ende taal<.
Aandach~sfunction aril
De aandachtfiunctionaris huiselij!< geweld maal<t been d~ei uit van de Commissie van Advies.
Fen I<lager l;an een klacht over seksueel misbruilc in een kerl<elijlce gezagsrelatie melden bi;
een aandachtsiunc~ionaris h~iselijl< geweld van het Ds. G.H. 1<erstencentrum, de Sti~hting
`Schuilplaats' en de `Vlueh~heuve~'.
De~Eni~ies:
Seksue~! misbruik:
ledere gedraging waarbij een ander onder dwang of in een afhanlcelijkheidssituatie sel<suele
handelingen moet uitvoeren of ondergaan, don we{ sel<sueel getinte toenaderingen of uitiatingen in wellce vorm don oolc moet dulden, waardoor de geestelijl<e en/of fichamelijke integriteit wordt geschonden.
Toelichting: Onder dwang kan onder meer begrepen worden: fysiek geweld of de dreiging
daarmee, psychische druk, intimidatie en/of chantagE.
Seksuele in~i~adatte
Sel<suee) ge~inte aandacht of toenaderingen die als ongewenst worden ervaren. Toenaderingen kunnen verbaal, non-verbaal of fysielc zijn.
~oelichting: In feet verlede~ sp~-ak min ook wet van 'ongewenste intimiterten'. Hey woard
intimiteiten heeft echter een positieve klank, terwijl het goat om negatief ervaren, intimiderende toenaderingen.
Minderjarige
Jongeren tot 16 jaar.

