
Protocol Seksueel misbruik bij afdelingen Vrijzinnigen Nederland 

Overweging vooraf  

De Vrijzinnigen Nederland wil een veilige kerk zijn en bij -een vermoeden-  van seksueel 
misbruik met dit protocol een handelwijze aanreiken aan de afdelingen. Het protocol is 
slechts een aanvulling op het geldende wettelijk- en medisch sociale kader dat nadrukkelijk 
moet worden toegepast. De objectiviteit en deskundigheid van een strafrechtelijk onderzoek 
door politie en justitie blijft de eerste weg. 

Gezien de zelfstandige rechtspositie van een afdeling, is de afdeling binnen de gemaakte 
afspraken verantwoordelijk voor haar voorganger en leden. 

Alle berokkenen dienen zich bewust te zijn van de impact en mogelijke schade dat een -
vermoeden- van seksueel misbruik heeft op slachtoffer, maar ook de verdachte en afdeling 
(leden). Daarom moet altijd uiterste discretie in acht worden genomen. 

Dit protocol geldt met betrekking tot -een vermoeden – van seksueel misbruik, maar niet 
met betrekking tot seksuele intimidatie,  begaan door een persoon verbonden aan de 
afdeling bij activiteiten verricht voor de afdeling.  

Protocol  

1. Vermoeden, vertrouwelijkheid, hoor en wederhoor. 

Een vermoeden van seksueel misbruik door een persoon verbonden aan de afdeling wordt 
gemotiveerd en strikt vertrouwelijk, zonodig anoniem gemeld bij de voorzitter en de 
secretaris van de afdeling. Zij berichten ook strikt vertrouwelijk binnen 5 dagen na melding 
de verdachte mondeling dit vermoeden en bieden gelegenheid  daarop binnen 5 dagen 
mondeling, eventueel bijgestaan door een raadsman daarop te reageren. 

Het bestuur van de afdeling geeft de melder, cq slachtoffer van het vermoeden in de 
gelegenheid te reageren op het standpunt van de verdachte en neemt uiterlijk 14 dagen na 
de eerste melding een besluit of strafrechtelijke aangifte wordt gedaan en/of civiele 
maatregelen, waaronder schorsing van de verdachte uit diens positie bij de afdeling. 

2. Bijstand slachtoffer, verdachte en afdeling 

Het slachtoffer wordt bij eerste melding voor persoonlijk bijstand verwezen naar de huisarts, 
slachtofferhulp of vergelijkbare regionale instantie en/of rechtsbijstand bestaande uit een 
rechtsbijstandverzekeraar of gefinancierde rechtshulp, het juridisch loket. Na hoor en 
wederhoor wordt na een besluit daarover voor aangifte verwezen en desgewenst begeleid 
naar de politie. 

De verdachte wordt geadviseerd zich te voorzien van rechtsbijstand, bijvoorbeeld via een 
verzekeraar of het juridisch loket.  

De afdeling kan ruggespraak houden met de algemeen secretaris en de portefeuillehouder 
juridische zaken van het landelijk bestuur. Het LB kan externe juridische, of sociaal 
psychische bijstand inroepen en financieren tot een maximum bedrag van € 5000,- per 
melding.  



3. Onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling 

Indien het seksueel misbruik door de rechter bewezen wordt geacht en de verdachte 
onherroepelijk is veroordeeld, behandelen afdeling en alle betrokkenen deze veroordeling in 
het belang van het slachtoffer en de afdeling altijd discreet. 

De afdeling besluit na de veroordeling met spoed over de civiele gevolgen en definitieve  
maatregelen voor de veroordeelde en kan dat, omwille van de duidelijkheid voor 
betrokkenen, neutraal publiceren binnen de afdeling en als dat nodig in de vereniging. 

4. Relevante adressen en telefoonnummers  

 https://www.politie.nl/themas/zedenmisdrijven.html  

 0900 88 44 aangifte 

 112  spoed 

 https://www.slachtofferhulp.nl/seksueel-misbruik/Delicten/Seksueel-misbruik/  

 0900 01 01 contact  

 https://www.juridischloket.nl/      

 0900 80 20 contact 

 www.meldpuntmisbruik.nl          
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