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Klachtencommissie doet uitspraak

 Wie heeft al eens een procedure bij de SMKR klachtencommissie 

meegemaakt? 

 Wie heeft al eens een soortgelijke procedure bij een andere 

klachtencommissie meegemaakt? 

 Welke vragen leven er bij jullie over de procedure en jullie rol 

daarin?

 Doel van vandaag: je weet wat de omvang en reikwijdte van de 

uitspraak van de klachtencommissie is en kunt inschatten of een 
klager daarmee geholpen is



Wat kan ik vandaag vertellen: 

 Wie/wat is de klachtencommissie? 

 Wat is de aard van de klachtenprocedure?

 Omvang en reikwijdte van de uitspraak 

 Een uitspraak - en dan?

 Procesverloop en werkwijze

Vragen kun je gewoon tussendoor stellen, we behandelen vooral wat 

jullie interessant vinden.



Klachtencommissie SMKR

 Geschilbeslechting/Lekenrechtspraak: maar wie zijn dan die leken? 

 Kerkleden met juridische, pastorale of medische/sociaal-

maatschappelijke expertise 

 Dienstenbureau CGK ontvangt de post en heeft een archief

 Kernklachtencommissie beoordeelt de ontvankelijkheid 

 Per klacht of beroep wordt een commissie samengesteld, van 3-5 

leden, waarbij gestreefd wordt alle expertisegebieden in te zetten 

en de verhouding m/v op orde te hebben 

 Er is een lijst met mogelijke kandidaten die gebeld kunnen worden, 
waarbij altijd wordt gecheckt of ze neutraal in de zaak kunnen 
staan



Aard klachtenprocedure

 Als zich een situatie voordoet, is het mogelijk om een klacht in te 

dienen (dat gebeurt lang niet altijd!)  

 Kenmerken van de klachtenprocedure: 

 Op basis van de klachtenregeling/beroepsregeling 

 Je krijgt een uitspraak die aangeeft of de klacht gegrond is of 

ongegrond is

 Je krijgt een advies over de verdere afdoening waar de kerkenraad 

(van aangeklaagde) verder mee moet gaan 

 Werkwijze, procedure en bejegening zijn juridisch: taal en toon 

veranderen (en dat is best schrikken voor klagers) 



Aard klachtenprocedure

 Juridisch proces houdt in: 

 Partijen worden gelijkelijk geïnformeerd 

 Het taalgebruik en het proces is formeel en feitelijk 

 We spreken over klager en aangeklaagde, niet over slachtoffers en 

daders

 We vermijden zoveel mogelijk persoonlijk contact 

 De commissieleden stellen zich neutraal op naar beide partijen 

 Onze ervaring is dat een klager hier echt op voorbereid moet 
worden, het staat haaks op hoe er tot dan toe is gecommuniceerd 
en begeleid



Omvang en reikwijdte uitspraak

 Je dient een klacht in omdat je recht wil, erkenning wil van wat 

gebeurd is

 De uitspraak zegt dat ook: je klacht is gegrond of ongegrond

 De klacht en de feiten staan op papier 

 De beoordeling door de klachtencommissie

 En de conclusie, met een advies voor afdoening

 Tegelijk is dat ook alles: je hebt een brief met een tekst die zegt dat 

er inderdaad sprake is geweest van seksueel misbruik in een 

kerkelijke relatie



Omvang en reikwijdte uitspraak

 Wat is dan de kracht van recht doen? 

 Je hebt als klager moed betoond, je hebt je uitgesproken als slachtoffer 

en dat is een begin van heling 

 Een groep neutrale mensen zonder belang of betrokkenheid stelt vast 

dat er misbruik is geweest 

 Je kunt aan de omgeving laten zien – dit is echt gebeurd, je staat niet 

alleen, erkenning 

 De uitspraak is een grond voor de kerkenraad om te handelen – er kan 

gerechtigheid geschieden



Omvang en reikwijdte uitspraak

 Tegelijk zijn we ons als klachtencommissie zeer bewust van onze 

beperkte rol – we lopen maar even mee in een voor de klager veel 

langer proces

 Recht doen is voor iedere klager verschillend: 

 Voorkomen dat de aangeklaagde het nog eens kan doen 

 Berouw en erkenning door de aangeklaagde 

 Een vorm van straf voor de aangeklaagde 

 Een weg naar vrede/vergeving 



Omvang en reikwijdte uitspraak

 Daadwerkelijk recht doen is aan de kerkenraad, die met de 

uitspraak in de hand vervolgstappen moet zetten: 

 Schorsen/ontheffen kerkelijk functionaris

 Proces van schuld belijden begeleiden 

 Pastorale aandacht voor klager op weg naar herstel

 Pastorale aandacht voor aangeklaagde op weg naar berouw

 De weg naar recht kan daarmee een lange weg zijn, die niet is 

afgelopen bij de gegrondheid van de klacht 

 Na de uitspraak komt de klager weer binnen de context van een 
gemeente met kerkenraad terecht (macht en belangen)



Omvang en reikwijdte uitspraak

 Hoe de klager een uitspraak ervaart hangt ook af van hoe de 

klager het proces start 

 We zien als klachtencommissie verschillende situaties: 

 Een klager die meer op aandringen van anderen een klacht indient 

 Een klager die op zoek is naar straf voor de aangeklaagde 

 Een klager die onafhankelijke bevestiging zoekt 

 De klachtencommissie vraagt altijd: wanneer is voor u recht 

gedaan in deze zaak, of wanneer bent u tevreden met uitspraak? 

 Dat helpt de commissie om een gericht advies voor afdoening te 
geven



Een uitspraak – en dan? 

 Een uitspraak bevat: 

 Klachtverloop, klacht, verweer, beoordeling, beslissing, advies, 

ondertekening 

 Er is de mogelijkheid voor het indienen van een beroep, zelfde 

procedure, zelfde werkwijze, daarna geen vervolg meer mogelijk. 

 En dan? Daarna is het aan de kerkenraad om actie te 

ondernemen. Het gaat dan om de kerkenraad waar het misbruik 

zich heeft voorgedaan. 

 De klager zit thuis met een brief met uitspraak, zeker als dat niet 

(meer) dezelfde gemeente is, kan dat als een open einde voelen: 
de kerkenraad is aan zet



Een uitspraak – en dan? 

 Kerkenraden worden bij dit proces geholpen door een handreiking 

vanuit het meldpunt 

 Vuistregels voor de kerkenraad

 Spanningsvelden in beeld, met tips hoe te handelen  

 Bijlagen die ingaan op berouw, herstel, communicatie 

 Bij geen gehoor: het handelen van de kerkenraad ter discussie 

stellen in een bezwaarproces in het reguliere kerkrecht (dit is een 

scenario dat we natuurlijk niet willen zien) 



Procesverloop en werkwijze

 Er komt een melding binnen (brief en bewijs), klager krijgt een 
ontvangstbevestiging

 De kernklachtencommissie beslist over ontvankelijkheid

 Wordt de klacht in behandeling genomen, dan worden klager, 
aangeklaagde en betrokken kerkenraad geïnformeerd

 Zo niet, dan wordt alleen de klager geïnformeerd

 Er wordt een commissie samengesteld 

 De klachtencommissie maakt een procesplanning en vraagt 
aangeklaagde een verweer in te dienen

 Partijen worden gehoord op afzonderlijke zittingen waarvan een 
verslag wordt opgesteld (partijen kunnen reageren per brief)

 De commissie doet uitspraak: gegrond of ongegrond

 Ongegrond – bericht en motivering aan klager, aangeklaagde en 
kerkenraad

 Gegrond – uitspraak aan klager, aangeklaagde en kerkenraad 



Ontvankelijkheid 

 Artikel 8 klachtenregeling 

 Zo spoedig mogelijk 

 Schriftelijk (digitaal mag ook)

 Naam, datum, beschrijving van de uitingen, duur/periode, identiteit en 
contactgegevens aangeklaagde, ondernomen stappen en eventuele 
stukken

 Als een klacht ontvankelijk is, wil dat niet zeggen dat er al vaststaat 
dat er misbruik is geweest

 Of er sprake is van seksueel misbruik, of dat door aangeklaagde is 
gedaan, of de aangeklaagde een kerkelijke functionaris is en of het 
misbruik vanuit deze functie heeft plaatsgevonden moet dan nog 
beoordeeld worden in de procedure



Beoordeling 

 Artikel 11 klachtenregeling

 Beoordelingsgrond is redelijke aannemelijkheid (de commissie doet 

dus niet aan onomstotelijk vaststaande waarheden)

 Materiaal op basis waarvan de commissie tot dit oordeel komt: 

 De verklaringen tijdens de hoorzittingen

 Consistentie in de afgelegde mondelinge en schriftelijke verklaringen 

 Verklaringen van getuigen/deskundigen 

 Stukken die over de situatie/personen gaan 



Informeren/reageren 

 Artikel 13 klachtenregeling 

 Belangrijkste documenten:

 Ingediende klacht 

 Verweerschrift

 Verslagen hoorzittingen 

 Gelijkelijk informeren en gelijke kansen op extra informatie 

 Tot 7 dagen voor de zitting mogen aanvullende stukken worden 
gestuurd (niet zozeer een reactie op het verweer/de klacht, maar wel 
eventueel aanvullend relevant materiaal naar aanleiding van het 
verweer/de klacht)

 Schriftelijk reageren op de verslagen van de hoorzitting (ook die van de 
andere partij) 



Oordeel 

 Artikel 14 klachtenregeling 

 Wanneer? 

 Hoorzitting binnen 8 weken na ontvangst klacht 

 Uitspraak 8 weken na de laatste hoorzitting 

 Kern: is er sprake van seksueel misbruik door een kerkelijk 

functionaris? (is de kerkelijke relatie misbruikt?) 

 Is er sprake van seksueel misbruik (artikel 1a klachtenregeling)?

 Is aangeklaagde kerkelijk functionaris (artikel 1b klachtenregeling)? 

 Vond het misbruik plaats in een ambtelijke of anderszins op 

bevoegdheid en vertrouwen gebaseerde relatie (artikel 1a 

klachtenregeling)?



Bedankt voor jullie aandacht!


