Protocol Ambtsdragers en vertrouwelijkheid – GKv Den Bosch

Ambtsdragers dienen te zwijgen over wat in vertrouwen is gezegd c.q. waar ze als
ambtsdrager kennis aan hebben gekregen. Voor hen geldt, als leiders binnen de gemeente
van Christus, des te meer dat ze m.b.t. het negende gebod ook een voorbeeldfunctie
hebben om de eer en de goede naam van de naaste zoveel zij kunnen te verdedigen en te
bevorderen.
Dat wordt als volgt uitgewerkt:
1. In principe delen wij op kerkenraad, in de wijkbespreking of tijdens welke andere vorm
van pastoraal overleg alleen die informatie waarvoor de betrokkene toestemming heeft
gegeven.
2. Vertrouwelijke informatie mag zonder toestemming worden doorgegeven wanneer op
Bijbelse of kerkordelijke gronden de zorg voor iemand gedeeld moet worden met een of
meerdere ambtsdragers of gemeenteleden. Betrokkenen moeten daarvan dan wel vooraf in
kennis worden gesteld. De gemeente moet met dit recht bekend kunnen zijn.
3. Het mag voor betreffende gemeenteleden geen onaangename verrassing zijn wanneer ze
ontdekken dat wij vertrouwelijke informatie met onze echtgenoten gedeeld hebben.
4. Zonder toestemming van betrokkenen en de kerkenraad zullen wij ook na onze
ambtsperiode geen vertrouwelijke informatie openbaar maken.
5. Wij dragen er zorg voor dat alle vertrouwelijke informatie (notulen, rapportages,
aantekeningen, dossiers) waar we over beschikken bij ons aftreden wordt vernietigd.
-

Wanneer we dossiers hebben aangelegd waarvan de kerkenraad van mening is dat die
open moeten blijven worden die in handen van de scriba gesteld die ervoor zorgt dat de
dossiers bij die ambtsdrager(s) komen die met die gemeenteleden c.q. zaken te maken
krijgt/krijgen.

Dossiers die tijdens de ambtsperiode zijn gesloten c.q. afgerond kunnen, na beoordeling
daarvan door de kerkenraad, in het archief bewaard worden in een gesloten envelop. De
scriba houdt dit bij. Het is slechts geoorloofd die envelop te openen wanneer de
kerkenraad het nuttig oordeelt om daarvan opnieuw kennis te nemen. Na 10 jaar dienen
die dossiers te worden vernietigd.
6. Ook niet-vertrouwelijke informatie wordt niet zomaar doorgegeven, tenzij dit een
opbouwend doel heeft
7. In uitzonderlijke gevallen geldt voor ons de zwijgplicht niet. Daarbij betreft het situaties
waarin het zwijgen gewetensnood met zich meebrengt of ernstige schade toebrengt aan een
ander, terwijl alleen het doorbreken van dit zwijgen de schade zou kunnen wegnemen,
verminderen of voorkomen. Overleg met een (mede)ambtsdrager over dit punt is daarbij van
essentieel belang. Bij doorbreking van de zwijgplicht moet gestreefd worden naar het
verkrijgen van toestemming van de betrokkene. Als betrokkene toestemming weigert en het
belang van spreken zwaarder weegt, zal zonder toestemming, maar niet zonder melding aan
betrokkene de zwijgplicht vervallen. Daarbij zal zoveel mogelijk terughoudendheid betracht
moeten worden. Wanneer de zwijgplicht wordt doorbroken zal de gang van zaken schriftelijk
worden vastgelegd.
-

Uitvoeringsbepaling:
Een keer per jaar, nl. aan het begin van het seizoen, zal de kerkenraad zich confronteren met
dit protocol.

