Vertrouwenscommissie
Ichtus wil een veilige gemeente zijn en heeft om die reden de gedragscode voor leidinggevenden (SGL)
ondertekend. De raad zal daarom een vertrouwenscommissie voorstellen aan de gemeentevergadering van 27
maart 2019 om uitvoering te kunnen geven aan het gestelde in artikel 17 van de statuten d.d. 8 november
2017, te weten:
In situaties waar bij leden of vrienden van de gemeente het vermoeden bestaat van enige vorm van
(machts)misbruik binnen de gemeente, al dan niet binnen de Raad, dan kan contact worden opgenomen met
de vertrouwenscommissie zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement d.d. 8 november 2017.
Werkwijze vertrouwenscommissie
De werkwijze van de vertrouwenscommissie is als volgt vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 16, lid 1.
Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon voor de gemeente wordt verzorgd door de ABCgemeenten of diens rechtsopvolger. De externe vertrouwenspersoon wordt alleen ingezet wanneer het een of
meer leden van de Raad betreft. Voor alle overige gevallen wordt een interne vertrouwenscommissie
aangesteld.
De regio coördinator Oost van de ABC gemeenten (www.abcgemeenten.nl) functioneert als externe
vertrouwenspersoon. In voorkomende gevallen waarbij ook een raadslid is betrokken, beoordeelt de regio
coördinator het vermoeden van (machts)misbruik en heeft vervolgens de bevoegdheid om een commissie van
deskundigen samen te stellen die dit vermoeden verder gaat onderzoeken en uitwerken.
Voor alle overige gevallen - waarbij dus geen raadslid is betrokken – kan een vermoeden van
(machts)misbruik worden gemeld bij een interne vertrouwenscommissie (www.ichtus-vbg.nl).
Artikel 16, lid 2.
De Raad stelt de contactgegevens van de interne vertrouwenscommissie en de externe vertrouwenspersoon
op eenvoudige wijze voor de gemeente beschikbaar.
Een vermoeden van (machts)misbruik waarbij één of meer raadsleden zijn betrokken, kan schriftelijk gemeld
worden via het contactformulier van www.abcgemeenten.nl.
Een vermoeden van (machts)misbruik waarbij geen raadslid is betrokken, kan schriftelijk gemeld worden via
het mailadres vertrouwenscommissie@ichtus-vbg.nl of mondeling door rechtstreeks contact op te nemen met
een van de leden van de interne vertrouwenscommissie van Ichtus. De leden van de interne
vertrouwenscommissie staan vermeld op de website van Ichtus (www.ichtus-vbg.nl).
Artikel 16, lid 3.
De verdenking van (machts)misbruik kan rechtstreeks en in vertrouwen bij de interne vertrouwenscommissie
of de externe vertrouwenspersoon worden neergelegd, die vervolgens een onderzoek start.
Een verdenking van (machts)misbruik die gemeld is bij de vertrouwenscommissie wordt intern in de
commissie besproken en afgehandeld door die leden van de vertrouwenscommissie die daar volgens de
commissie het meest voor gekwalificeerd zijn.

Als vervolgens een onderzoek gestart wordt, kan de vertrouwenscommissie gebruik maken van het ‘protocol
voor misbruik in pastorale en gezagsrelaties’. Dit protocol dient daarmee als naslagwerk voor de
vertrouwenscommissie.
Artikel 16, lid 4.
Lopende het onderzoek van de vertrouwenscommissie naar (machts)misbruik onthouden leden en vrienden
zich – op straffe van onder tuchtstelling – van het verspreiden van informatie.
De belangen van de betrokkenen bij het (machts)misbruik staan hierbij centraal.
Artikel 16, lid 5.
Een onder tuchtstelling van leden en/of vrienden tegen wie een klacht van (machts)misbruik is ingediend, is
ter beoordeling van de Raad op advies van de vertrouwenscommissie. De richtlijnen voor onder tuchtstelling
zullen nader worden uitgewerkt in een beleidsnotitie over dit onderwerp. Indien het (machts)misbruik een lid
van de Raad betreft volgt de Raad het advies op van de vertrouwenscommissie inzake het al dan niet in
functie blijven van de oudste in zijn taak. Wanneer door het onderzoek en de buiten functie plaatsing de
rechtsgeldigheid van de Raad in het geding komt treedt de hiervoor in de Statuten vastgelegde regeling in
werking.
De wijze waarop tucht zal worden uitgeoefend binnen Ichtus staat beschreven in de beleidsnotitie ‘tucht in
Ichtus’.
Artikel 16, lid 6.
In onvoorziene situaties waarin de Raad is weggevallen of onvoldoende zeggenschap heeft, stelt de externe
vertrouwenspersoon in overleg met de gemeentevergadering vast wie tijdelijk de Raad waarneemt.
Dit artikel is bedoeld om de continuïteit van Ichtus te kunnen garanderen indien de Raad is weggevallen of
onvoldoende zeggenschap heeft volgen de statuten. De regio coördinator van de ABC gemeenten is in dat
geval gemachtigd om in overleg met de gemeentevergadering handelend op te treden. De interne
vertrouwenscommissie is bevoegd deze zaak aanhangig te maken bij de externe vertrouwenspersoon.
Doelgroep vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie kan benaderd worden door een ieder die te maken heeft, of heeft gehad met een
vorm van (machts)misbruik door een leidinggevende of een lid of vriend van de Ichtus Vrije Baptisten
Gemeente Wierden. Dit geldt voor leden en vrienden en eveneens voor ex-leden en ex-vrienden van de
Ichtus Vrije Baptisten Gemeente Wierden.
Omschrijving leidinggevenden
Onder leidinggevenden wordt verstaan: oudsten, voorganger(s), herders, taakveldleiders, taakgroepleiders en
verder iedereen die anderszins leiding geeft, dan wel verantwoordelijkheid draagt binnen de gemeente.
Rechten en plichten vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie brengt eenmaal per jaar verslag uit aan de gemeentevergadering van haar
werkzaamheden. In dit verslag worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan. Er wordt alleen vermeld of
zij door - en zo ja hoeveel – personen zijn benaderd en hoeveel gesprekken zijn gevoerd. Wel wordt
verwacht dat de vertrouwenscommissie de raad indien nodig adviseert opdat de belangen van personen
optimaal worden behartigd.

Het staat zowel de vertrouwenscommissie als de raad vrij – indien daar aanleiding toe zou zijn – om met
elkaar in overleg te treden.
Het staat de vertrouwenscommissie vrij om advies in te winnen van, of overleg te plegen met, deskundigen
(bijvoorbeeld instellingen – organisaties – personen, betrokken bij deze problematiek).
Bij een dreigende belangenverstrengeling dienen leden van de vertrouwenscommissie naar elkaar door te
verwijzen.
De leden van de vertrouwenscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat bij het uitoefenen van
hun functie bekend wordt. Deze verplichting blijft ook na het beëindigen van hun functie van kracht.
De leden van de vertrouwenscommissie zijn gerechtigd cursussen en seminars te volgen, vergaderingen bij te
wonen en literatuur aan te schaffen die hen kunnen ondersteunen bij de uitoefening van hun functie. De
vertrouwenscommissie stelt met dat doel voor ogen een scholingsplan op.
De kosten die de leden van de vertrouwenscommissie maken in de uitoefening van hun functie zullen, indien
nodig op basis van declaraties en na vooraf verkregen goedkeuring van de raad, door de penningmeester
worden vergoed.
Taakomschrijving vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie heeft een onafhankelijke positie in de gemeente.
De vertrouwenscommissie verleent de eerste opvang aan de klaagster/klager. Onder eerste opvang wordt
verstaan: een luisterend oor bieden en het adviseren van klaagster/klager over het nemen, dan wel afzien, van
verdere stappen.
De vertrouwenscommissie neemt klachten in behandeling wanneer er sprake is van machtsmisbruik, wanneer
een leidinggevende op intimiderende, manipulerende of gewelddadige wijze misbruik maakt van zijn of haar
positie en bevoegdheden ten koste van degene tot wie hij/zij in een vertrouwenspositie staat.
Omschrijving machtsmisbruik/seksueel misbruik
Onder machtsmisbruik wordt verstaan: wanneer een leidinggevende op een intimiderende, manipulerende of
gewelddadige wijze gebruik maakt van zijn of haar positie en bevoegdheden ten koste van degene(n) tot wie
hij/zij in een vertrouwens- en/of gezagsrelatie staat.
Bij machtsmisbruik kan het gaan om onjuist of incorrect handelen, het nalaten, dan wel het nemen van een
besluit. Onder machtsmisbruik valt ook seksueel misbruik/geweld.
Onder seksueel misbruik/geweld wordt verstaan:
“Elke situatie waarin iemand gebracht wordt tot het ondergaan of uitvoeren van seksuele activiteit in
woorden, gebaren of handelingen of de dreiging daartoe, terwijl hij of zij dat niet wenst of niet in staat is
daarover te beslissen”.
Stappenplan
Een vervolgtraject kan o.m. bestaan uit één van de volgende stappen, of een
combinatie daarvan:
a. Het aan de orde stellen van een klacht bij de raad van de gemeente.
b. Eventueel het inwinnen van advies bij andere instanties

c. Het zoeken van een instantie waar klaagster/klager hulpverlening of therapie kan aanvragen.
d. Het doen van aangifte bij de politie indien er sprake is van een misdrijf.
Wanneer een lid van de vertrouwenscommissie kennis krijgt van één van de in artikelen 92-110 en 287 t/m
294 en 296 van de in het Wetboek van Strafrecht genoemde strafbare feiten, is hij/zij volgens artikel 160 van
het Wetboek van Strafvordering, verplicht hiervan aangifte te doen.
Bij het nemen van genoemde stappen kan de vertrouwenscommissie, wanneer klaagster/klager daarom
vraagt, besluiten hem/haar bij te staan bijvoorbeeld bij het leggen van een eerste contact of het voeren van
een eerste gesprek. De vertrouwenscommissie is daartoe niet verplicht.
Wanneer de vertrouwenscommissie klaagster/klager daartoe bijstaat dient de vertrouwenscommissie,
voorafgaand aan een eerste contact of een inhoudelijk eerste gesprek, bij de gesprekspartner de
onafhankelijke positie van de vertrouwenscommissie aan te geven en zijn of haar onpartijdigheid toe
te lichten.
Wanneer de vertrouwenscommissie van mening is dat verdere gesprekken met klaagster/klager niet
zinvol zijn of buiten hun taakgebied vallen, heeft de vertrouwenscommissie het recht om eenzijdig te
besluiten tot het beëindigen van de gesprekken. De vertrouwenscommissie deelt deze beslissing met redenen
omkleed aan klaagster/klager mee.
Een ieder die zich met een klacht richt tot de vertrouwenscommissie zal in een eerste gesprek
een afschrift van deze notitie ter hand worden gesteld.
De vertrouwenscommissie zal in een eerste gesprek een beknopte uitleg geven van zijn of haar positie
en de te volgen procedure. Als richtlijn zal worden aangegeven dat de vertrouwenscommissie in
functie maximaal drie gesprekken zal hebben met klaagster/klager.
Taakafbakening
De taak van een vertrouwenscommissie ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening,
rechtsbijstand of arbitrage. Zij mogen met de door klaagster/klager toevertrouwde informatie niets doen
zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Functieafbakening
De functie als lid van de vertrouwenscommissie kan niet in combinatie met de functie van oudste,
voorganger, taakveldleider of herder worden uitgevoerd.
Aanstelling leden vertrouwenscommissie
De raad stelt kandidaat leden van de vertrouwenscommissie voor aan de gemeentevergadering waarna de
leden en vrienden van Ichtus 14 dagen de tijd hebben om e.v.t. bezwaren kenbaar te maken. Indien geen
gegronde bezwaren worden ingediend, worden kandidaat leden benoemd voor een periode van 4 jaar. De
vertrouwenscommissie zal in onderling overleg een aftreedrooster opstellen om te voorkomen dat eerdere
leden tegelijk opstappen en moeten worden vervangen.
Klachtenregeling vertrouwenscommissie
Wanneer een lid van de vertrouwenscommissie misbruik maakt van zijn of haar machtspositie, kan daarvan
melding worden gemaakt bij de Klachtencommissie SGL (Stichting Gedragscode Leidinggevenden)
Verzonden aan de leden en vrienden van Ichtus Vrije Baptistengemeente Wierden op 13 maart 2019 met de
bedoeling deze na raadpleging van de gemeentevergadering op 27 maart 2019 vast te stellen.

