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Privacyreglement Meldpunt Misbruik 
Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (hierna Meldpunt Misbruik) vindt uw privacy erg 
belangrijk. In dit privacyreglement leest u hoe wij omgaan met de privacy en de verwerking van 
persoonsgegevens.  
Bij het Meldpunt Misbruik kunnen door (ex) leden van bovengenoemde kerken meldingen gedaan worden 
van seksueel misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken is. Ook adviseert het Meldpunt Misbruik 
personen en kerken die betrokken zijn bij (de gevolgen van) seksueel misbruik. 
Daarnaast verzorgt het Meldpunt Misbruik preventieactiviteiten en biedt zij scholing en toerusting aan 
vertrouwenspersonen die in kerken zijn aangesteld.  
Het Meldpunt Misbruik verwerkt de daaruit voortvloeiende persoonsgegevens en andere data in 
overeenstemming met de geldende wetgeving.  
 

Over het Meldpunt Misbruik 

Het Meldpunt Misbruik is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde 
Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld 
Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. De stichting heeft een stichtingsbestuur dat 
gevormd wordt door vertegenwoordigers van de vijf genoemde kerkgenootschappen. 
De vijf kerkgenootschappen werken samen in het SSMKR, Samenwerkingsorgaan inzake Seksueel Misbruik in 
Kerkelijke Relaties.  
 
Het Meldpunt opereert als een onafhankelijke organisatie los van de kerken. Inhoudelijk is zij geen 
verantwoording schuldig aan genoemde kerkgenootschappen. Iedereen die zich meldt bij het Meldpunt kan 
er zeker van zijn dat zijn / haar gegevens veilig zijn. De gegevens worden noch aan het stichtingsbestuur 
noch aan het SSMKR ter beschikking gesteld. Bestuurlijke zaken en inhoudelijke zaken zijn strikt van elkaar 
gescheiden. 
 
Het Meldpunt Misbruik stimuleert de bij haar aangesloten kerkgenootschappen een of meerdere 
vertrouwenspersonen aan te stellen. Zij biedt de vertrouwenspersonen scholing en toerusting aan. Ook 
adviseert zij vertrouwenspersonen indien zij geconfronteerd worden met situaties van misbruik in de 
kerkelijke gemeente. 
 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 
Het Meldpunt Misbruik houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens van melders en adviesvragers 
en van relaties worden vastgelegd.  
Relaties zijn personen, kerken of instellingen die:  

• het Meldpunt Misbruik financieel ondersteunen;  

• zich hebben aangemeld als vertrouwenspersoon 

• een training van Meldpunt Misbruik hebben gevolgd;  

• zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief.  
 

Cookies 
Wij gebruiken alleen functionele cookies, geen analytische of marktingcookies. 
 

Veiligheid van persoonsgegevens 
Het Meldpunt gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden 
persoonsgegevens alleen verwerkt door de functionarissen van het Meldpunt Misbruik en voor het doel 
waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De functionarissen van het Meldpunt Misbruik hebben een 
geheimhoudingsplicht en beschikken over een geldige VOG. Daarbij zorgt het Meldpunt Misbruik voor 
passende technische beveiliging van persoonsgegevens via de technische infrastructuur van Lelie zorggroep. 
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De door een melder of adviesvrager verstrekte gegevens worden verwerkt in dossiers van het Meldpunt 
Misbruik en beheerd uitsluitend door de functionarissen van het Meldpunt Misbruik.  
 

Welke persoonsgegevens verwerkt het Meldpunt Misbruik? 
1. Persoonsgegevens meldingen en adviesvragen 

Om meldingen en adviesvragen zo goed mogelijk te kunnen afhandelen heeft het Meldpunt Misbruik een 
aantal persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden opgenomen in het dossier en zijn uitsluitend 
beschikbaar voor de functionarissen van het Meldpunt Misbruik. Anonieme (telefonische) adviesvragen en 
meldingen worden voor zover mogelijk van advies voorzien. Anonieme meldingen via het meldformulier op 
de website van het Meldpunt Misbruik kunnen niet in behandeling worden genomen als contactgegevens 
ontbreken. Deze meldingen worden wel opgenomen in de geanonimiseerde jaarrapportage van het 
jaarverslag. 
 
Indien gewenst kan adviesvrager, zijnde een kerkelijke gemeente, in contact komen met een 
gemeentebegeleider. De contactgegevens van de gemeentebegeleider worden door het Meldpunt Misbruik 
verstrekt. Het Meldpunt Misbruik wisselt geen persoonsgegevens uit aan de gemeentebegeleider. De 
gemeentebegeleider dient door de adviesvrager zelf ingeschakeld te worden.  
Regelmatig vinden intervisiemomenten plaats tussen de functionarissen van het Meldpunt Misbruik en de 
gemeentebegeleiders. Daarbij worden geen persoonsgegevens gedeeld. De dossiers worden anoniem 
ingebracht. 
 
Dossiers over meldingen en adviesvragen worden bewaard zonder bewaartermijn. 
 

2. Persoonsgegevens van kerken, vertrouwenspersonen, abonnees nieuwsbrief 
 Het Meldpunt Misbruik verzamelt gegevens voor: 

• het versturen van nieuwsbrieven en andere doeleinden, 

• het versturen van facturen voor geleverde diensten in het kader van preventie, zoals trainingen voor 
vertrouwenspersonen en voorlichtingsavonden. 

 
Het Meldpunt Misbruik maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij 
inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u 
de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan het Meldpunt Misbruik haar informatie verder 
optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. 
Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? U kunt zich op elk moment afmelden bij de 
administratie van het Meldpunt Misbruik per e-mail: info@meldpuntmisbruik.nl  
 
Het versturen van facturen voor geleverde diensten van het Meldpunt Misbruik wordt verzorgd door het 
kerkelijk bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dit bureau levert tevens diensten ten behoeve 
van de jaarcijfers van het Meldpunt Misbruik. 
 
Het Meldpunt Misbruik verstrekt deze gegevens, verkregen of aangevuld, nooit aan derden.  
Voor de contactgegevens van vertrouwenspersonen geldt één uitzondering: de gegevens kunnen 
opgevraagd worden door vertrouwenspersonen uit de regio, uitsluitend met het doel om netwerken van 
vertrouwenspersonen te vormen. 
 

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 
Iedereen heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of, indien mogelijk, verwijdering van de 
gegevens. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in 
kunnen gaan op uw verzoek. 
Voor vragen over inzage en correctie of vragen over privacy kunt u terecht bij de coördinator van het 
Meldpunt Misbruik: info@meldpuntmisbruik.nl of 06 2005 44 52. 
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