PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING VAN
KLACHTEN INZAKE SEKSUEEL MISBRUIK
I. Begrippen
Artikel 1: Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Collegiaal Bestuur: het bestuur zoals omschreven in artikel 160 van het Statuut voor de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
b. Episcopaat: het episcopaat zoals omschreven in artikel 79 van het Statuut voor de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
c. College van advies inzake kerkelijke rechtsaangelegenheden: het college zoals
omschreven in artikel 257 van het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
d. diocesane bisschop: de kerkelijke ambtsdrager aan wie de zorg voor een bisdom in
Nederland is toevertrouwd en aan wie het gezag toekomt dat voor de uitoefening van zijn
herderlijke taak in het hem toevertrouwde bisdom vereist is, uitgezonderd zaken die door het
kerkelijk recht aan een ander kerkelijk gezag voorbehouden zijn, alsmede diens rechtmatige
plaatsvervanger;
e. geestelijkheid: de gewijde bedienaren, te weten diakens, priesters en bisschoppen;
f. pastoraal werker: de leek die als pastoraal werker is benoemd door de diocesane
bisschop.
g.vertrouwenspersoon: de vertrouwenspersoon van het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg
tegen seksueel misbruik in pastorale relaties.
II. Reikwijdte
Artikel 2: Seksueel misbruik
1.
De procedure is van toepassing, indien iemand klaagt over seksuele gedragingen
jegens haar of hem van:
a. een lid van de geestelijkheid of een pastoraal werker,
b. een stagiaire die zich onder verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop voorbereidt
op een bediening of functie in het pastoraat, of
c. een andere persoon die met een zending, machtiging, opdracht en/of benoeming van een
diocesane bisschop in het dienstwerk van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is
aangesteld, voorzover deze gedragingen hebben plaatsgevonden in de uitoefening van de
genoemde hoedanigheden of voortvloeien uit genoemde hoedanigheden.
2.
De procedure dient ertoe, om:
- te beoordelen of sprake is van seksueel misbruik en,
- zo ja, te bezien wat de te nemen maatregelen en te treffen voorzieningen kunnen zijn.
3.
Van seksueel misbruik is sprake, indien seksuele gedragingen tussen een klagende
en een aangeklaagde, als genoemd in het eerste lid van dit artikel, hebben plaatsgevonden
in een situatie van afhankelijkheid van de klagende ten opzichte van de aangeklaagde of in
een situatie die direct uit deze afhankelijkheidsrelatie voortvloeit. In een pastorale relatie
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tussen klagende en aangeklaagde wordt deze situatie van afhankelijkheid verondersteld
aanwezig te zijn (geweest).
4.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kunnen minderjarigen en zij die niet in
staat zijn zelf hun rechten waar te nemen, door hun volgens het recht bevoegde ouders,
voogden, curatoren of aangewezen plaatsvervangers worden vertegenwoordigd.
III. Personen en instellingen
Artikel 3: Meldpunt
1.
Het meldpunt van het Interkerkelijk Samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik
in Pastorale Relaties is de plaats waartoe mensen zich kunnen wenden voor het melden van
seksueel misbruik, het inroepen van hulp en/of het verzoeken om begeleiding bij het
indienen van een klacht als bedoeld in artikel 6.
2.
Indien gewenst, verwijzen de medewerkers van het meldpunt naar een
vertrouwenspersoon en/of zijn zij behulpzaam bij het zoeken naar een passende vorm van
hulpverlening.
Artikel 4: Klachtencommissie seksueel misbruik
1.
De Klachtencommissie seksueel misbruik, verder te noemen 'de Klachtencommissie',
doet ten behoeve van het Collegiaal Bestuur onderzoek naar klachten van seksueel misbruik
en beoordeelt terzake of sprake is van seksueel misbruik als bedoeld in artikel 2.
2.
De Klachtencommissie bestaat uit drie leden die deskundig zijn op het terrein van
seksueel misbruik in pastorale relaties.
3.
Het Collegiaal Bestuur benoemt de voorzitter van de Klachtencommissie, verder te
noemen 'de voorzitter', voor een periode van vier jaar.
4.
Het Collegiaal Bestuur benoemt na instemming van de voorzitter de overige leden
van de Klachtencommissie eerst indien een klacht is ingediend. Deze benoeming geldt
uitsluitend voor de duur van de behandeling van de klacht.
5.
De Klachtencommissie zal op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen
zes maanden na ontvangst van een klacht verslag te doen van haar bevindingen.
IV. Procedure
Artikel 5: Indienen van een klacht
1.
Het indienen van een klacht geschiedt schriftelijk bij de diocesane bisschop, die
hiervan melding maakt bij het Collegiaal Bestuur en eveneens de voorzitter informeert.
2.
De klacht bevat in ieder geval de handtekening en naam van de klagende. Indien
iemand anders dan de misbruikte een klacht indient , moet aangetoond worden dat de
misbruikte hiermee instemt en bereid is desgewenst als getuige op te treden.
Artikel 6: Onderzoek
1.
De Klachtencommissie bepaalt zijn eigen werkwijze, waarbij in ieder geval
onderstaande punten in acht worden genomen.
2.
De klachtencommissie neemt zo spoedig mogelijk contact op met de klagende voor
het maken van een afspraak voor een persoonlijk vraaggesprek naar aanleiding van de
ingediende klacht. De aangeklaagde wordt hiervan op de hoogte gesteld.
3.
De Klachtencommissie stelt van dit vraaggesprek een schriftelijk verslag vast van de
verklaring van de klagende. Dit verslag wordt de klagende ter hand gesteld met het verzoek
hierop schriftelijk te reageren, de reactie van de klagende wordt aan het dossier
toegevoegd.
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4.
Wanneer naar het oordeel van de Klachtencommissie voldoende informatie van de
klagende verkregen is, neemt de Klachtencommissie contact op met de aangeklaagde en
maakt zo spoedig mogelijk een afspraak met de aangeklaagde voor een persoonlijk
vraaggesprek naar aanleiding van de ingediende klacht.
5.
De Klachtencommissie stelt van dit vraaggesprek een schriftelijk verslag vast van de
vragen aan en antwoorden van de aangeklaagde. Dit verslag wordt de aangeklaagde ter
hand gesteld met het verzoek hierop schriftelijk te reageren. De reactie van de aangeklaagde
wordt aan het dossier toegevoegd.
Artikel 7: Afronding van het onderzoek
1.
Wanneer het onderzoek is afgerond, sluit de Klachtencommissie het dossier.
2.
Het dossier bevat ten minste:
a. het klaagschrift;
b. de schriftelijke verslagen van de gesprekken met de klagende en aangeklaagde;
c. de schriftelijke reacties van de klagende en aangeklaagde.
Artikel 8: Beoordeling en advisering
1.
In vergadering bijeen is het de taak van de Klachtencommissie om te beraadslagen
over het correcte verloop van het onderzoek en over de inhoud van het dossier, alsmede te
beoordelen of sprake is van seksueel misbruik als bedoeld in artikel 2, derde lid.
2.
De Klachtencommissie streeft er naar binnen zes weken na afronding van het
onderzoek haar advies te formuleren. Wanneer dit langer duurt, dan stelt de
Klachtencommissie de klagende, de aangeklaagde en het Episcopaat hiervan in kennis,
vergezeld van een inschatting van de tijd die de formulering van het advies nog zal vergen.
3.
De Klachtencommissie legt haar advies schriftelijk voor aan het Episcopaat, dat
hiervan melding maakt aan het Collegiaal Bestuur.
4.
De klagende en de aangeklaagde hebben recht, dadelijk na de vaststelling ervan, op
een afschrift van het advies van de Klachtencommissie.
5.
Gedurende de procedure kunnen de klagende en de aangeklaagde zich tot de
Klachtencommissie wenden om zich te laten informeren over de voortgang van de
procedure.
Artikel 9: Beslissing
1.
Na kennisname van het advies van de Klachtencommissie beslist de diocesane
bisschop tot wiens diocees de aangeklaagde behoort op basis hiervan omtrent de te nemen
maatregelen en/of te treffen voorzieningen.
2.
Voorzover de beslissing afwijkt van het advies, geschiedt dit niet zonder nadere
motivering.
3.
Het Collegiaal Bestuur wordt op zijn eerstvolgende vergadering door de bisschop
ingelicht omtrent de beslissing. Ook worden klager en beklaagde omtrent de beslissing
ingelicht.
4.
Indien de maatregelen en/of te treffen voorzieningen een onvrijwillige wijziging van
taak, een onvrijwillig ontslag uit de aanstelling of uit de geestelijke stand van de beklaagde
inhouden, zal het College van advies inzake kerkelijke rechtsaangelegenheden worden
gehoord en de procedure worden gevolgd, zoals voorgeschreven in het Statuut.
Artikel 10: Beroep
Klager en/of beklaagde kunnen het Collegiaal Bestuur verzoeken een revisie te gelasten van
de genomen beslissing, zulks binnen twee maanden na verzending van de beslissing. Het
Collegiaal bestuur zal dit verzoek voorleggen aan het College van advies in Kerkelijke
Rechtsaangelegenheden, en met inachtneming van dit advies een beslissing geven.
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V. Overige bepalingen
Artikel 11: Wijziging van de procedure
Wijziging van de bepalingen van deze procedure is voorbehouden aan het Collegiaal
Bestuur.
Artikel 12: Overgangsbepaling
Op klachten over seksueel misbruik die zijn ontvangen voor de inwerkingtreding van deze
regeling, is deze regeling niet van toepassing.
Artikel 13: Bekendmaking
Bekendmaking van deze regeling vindt plaats door middel van publicatie in het Vademecum
van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Artikel 14: Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 april 2009
Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
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