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U bent, vanwege ervaringen met seksueel misbruik door
een pastor of functionaris van de kerk, naar een ambts
drager binnen uw (wijk)gemeente gegaan. De ambtsdrager
heeft u mondelinge informatie gegeven en ook dit informa
tiepakket. Er staan verschillende wegen voor u open.
Die staan hier puntsgewijs op een rij.
Vooropgesteld moet worden dat uw eigen belangen altijd
op de eerste plaats staan. Niemand mag u onder druk
zetten. Laat u altijd bijstaan door iemand met ervaring met
deze problematiek en zonder eigen belangen, zoals een
vertrouwenspersoon van SMPR, het interkerkelijk samen
werkingsverband tegen seksueel misbruik in pastorale
relaties.

Wilt u begeleiding bij het verwerken van wat u is overkomen of aangedaan?
De ambtsdrager kan u zelf begeleiding bieden, maar kan u daarvoor ook verwijzen naar een
buurgemeente. Dat laatste raden wij aan. De ambtsdrager kent zowel u als de beschuldigde en kan
daardoor in een loyaliteitsconflict komen. Dat kan een goede begeleiding van u in de weg staan.
U kunt daarnaast een beroep doen op een vertrouwenspersoon van SMPR. De vertrouwens
personen hebben een relevante beroepsopleiding (bijv. predikant, psycholoog, maatschappelijk
werker), aangevuld met diverse trainingen op het gebied van het begeleiden van slachtoffers van
seksueel misbruik. Zij kunnen u ondersteunen op diverse terreinen, zoals:
- het verwerken van het gebeurde
- hulp bij eventuele geloofsvragen
- het maken van afwegingen over het al dan niet indienen van een klacht
- het doorlopen van de klachtenprocedure
- het behouden of hervinden van een plaats in de geloofsgemeenschap.
Over de dienstverlening van SMPR bestaat een brochure. Die kunt u krijgen van een vertrouwenspersoon of aanvragen bij het SMPR-meldpunt.
Wilt u melding doen van het gebeurde bij de kerkenraad?
Misschien wilt u (nog) geen klacht indienen bij een college voor het opzicht (dat is de kerkelijke
rechter), maar wel aan de kerkenraad melden wat er gebeurd is. Realiseer u dat de mogelijkheden
van de kerkenraad beperkt zijn. De kerkenraad kan geen onderzoek instellen en geen tuchtmaat
regelen nemen. De kerkenraad kan wel samen met een regionale visitator een gesprek voeren met
de beschuldigde. De bedoeling van dit gesprek is uitsluitend om de beschuldigde te confronteren
met de melding. De kerkenraad zal u op de hoogte houden van de uitkomst van dit gesprek en van
eventuele verdere stappen. (De kerkenraad kan bijvoorbeeld aan het regionaal college voor het
opzicht verzoeken om een onderzoek in te stellen. De kerkenraad kan ook werkafspraken maken
met de beschuldigde.)
Wilt u een klacht indienen bij het kerkelijk gezag?
In dit informatiepakket vindt u een folder waarin de kerkelijke klachtenprocedure beschreven is.
Dat is de zakelijke informatie. Maar als u een klacht gaat indienen speelt er meer mee. Voordat u
overgaat tot het indienen van een klacht, moet u zich realiseren waaraan u begint. Vraag uzelf
daarom enkele dingen af, zoals:
- Is het voor mij goed om een klacht in te dienen?
- Wat wil ik ermee bereiken?
- Wat zijn de voor- en nadelen van een klachtenprocedure?
- Zijn er alternatieven?
Weet u wat een juridische procedure inhoudt? In een procedure wordt geprobeerd vast te stellen
wat de feiten zijn. Het college voor het opzicht zal onderzoeken of uw klacht te bewijzen is.
De bewijslast ligt bij u. U moet uw verhaal kunnen onderbouwen, zo mogelijk met bewijzen of
verklaringen van derden. Degenen die de klacht onderzoeken, moeten zoveel mogelijk feiten boven
tafel zien te krijgen en zullen dus doorvragen in de gesprekken met beide partijen. Dat vereist een

zekere hardheid en scherpte. Realiseer u dat u, ook al gaat het om een kerkelijke procedure, niet op
een pastorale wijze tegemoetgetreden zult worden.
Bent u voorbereid op eventuele spanning of onrust in de gemeente? Zowel u als de pleger maken
deel uit van de geloofsgemeenschap. Het misbruik heeft dus niet alleen invloed op uzelf en uw
directe omgeving (bijvoorbeeld uw partner en/of kinderen), maar ook op de gemeente. Zodra het
misbruik openbaar wordt, gebeuren er vaak allerlei dingen tegelijkertijd. Mensen worden geraakt.
Daar gaan ze op heel verschillende wijzen mee om. Bij dit alles kan de vertrouwenspersoon van
SMPR u terzijde staan.
Het klachtschrift
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. In uw schriftelijke klacht moet in elk geval staan:
- tegen wie u een klacht indient
- waarover u een klacht indient (seksueel misbruik?; machtsmisbruik?; manipulatie?)
- waaruit het misbruik en de pastorale of gezagsrelatie blijkt
- wanneer het misbruik plaatsvond
- welke schade het misbruik u heeft gedaan
- of u bezwaar heeft tegen het gezamenlijk horen van u en de beschuldigde.
Wilt u aangifte doen?
Het Wetboek van Strafrecht beschouwt het aangaan van een seksuele relatie met iemand die
aan je zorg is toevertrouwd als seksueel misbruik. Misbruik in pastorale of gezagsrelaties is dus
een misdrijf. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie. Als misbruik bewezen is, kan dit leiden tot
een (voorwaardelijke) gevangenisstraf, taakstraf, geldboete of verplichte behandeling. Realiseer u
wel dat beslissingen over (de behandeling van) de zaak na de aangifte niet meer bij u liggen.
Politie en justitie nemen vanaf dat moment beslissingen. U bent getuige geworden.
Als u een kerkelijke procedure begint en tegelijk aangifte doet, betekent dit vaak dat de behandeling van de kerkelijke zaak wordt uitgesteld tot na de uitspraak in de strafrechtelijke zaak. Wilt u
een civielrechtelijke procedure beginnen? U kunt schadevergoeding eisen in een civielrechtelijke
procedure. Een civiele procedure kan alleen worden aangegaan met behulp van een advocaat.
Als de rechter schadevergoeding toekent, is dat op zich geen erkenning van het misbruik, maar
alleen erkenning van geleden schade.

