
Het Shambhala kinderbeschermingsbeleid  

(Child Protection Policy, CPP) 

Goedgekeurd op 23 februari 2020 

 1. Waarom een kinderbeschermingsbeleid in Shambhala? 
 

Het kinderbeschermingsbeleid (het "CPP") heeft als doel ervoor te zorgen dat de opgroeiende geest en het 

groeiende lichaam van kinderen worden gerespecteerd, en dat elk kind wordt beschermd tegen misbruik. 

Kinderen moeten van de volwassenen in Shambhala het voorbeeld krijgen van de zorg en omgangsvormen die 

we willen voor toekomstige generaties. 

 

2. Voor wie geldt het CPP? 
 

2.1  Reikwijdte en geldigheid. Het verboden gedrag in paragraaf 3 geldt voor iedereen. Tenzij 

anders bepaald, zijn de overige bepalingen van het CPP van toepassing op iedereen die deelneemt aan een 

activiteit binnen het verband van Shambhala waarbij kinderen aanwezig of betrokken zijn. In uitzondering op 

het Verbod op seksueel misbruik van kinderen in Sectie 3, heeft het CPP geen betrekking op programma's of 

activiteiten die buiten het kader van Shambhala worden gehouden of gesponsord worden door individuen of 

leden van Shambhala. 

 

2.2  Ingangsdatum. De ingangsdatum van het CPP is 26 februari 2020 (de "Ingangsdatum"), 

en het is alleen van toepassing op klachten die voortvloeien uit gebeurtenissen en omstandigheden die zich 

voordoen op of na de ingangsdatum. 

 

2.3  Wijzigingen van het CPP. Dit CPP kan te allen tijde worden gewijzigd door de Board of Directors van 

Shambhala op basis van herziening door het Office of Community Care and Conduct (=Bureau van Sanghazorg 

en –omgang). 

 

2.4  Definities van begrippen. 

 

a.)  Kind. De leeftijd voor meerderjarigheid verschilt per locatie en per land. Voor de  helderheid van dit 

beleid zal de term "kind" verwijzen naar een persoon onder de 18 jaar, ongeacht de lokale wettelijke 

meerderjarigheid. 
 

b.)  Volwassene. "Volwassene" verwijst naar een persoon van 18 jaar of ouder. 
 

c.)  Seksuele activiteit. "Seksuele activiteit" omvat seks en elke interactie tussen een kind 

en een volwassene waarin het kind wordt gebruikt voor seksuele opwinding. Dit kan zowel 

zonder als met aanraken in persoonlijk contact of online. Niet-fysiek contact kan zijn: voyeurisme, 

exhibitionisme of het kind blootstellen aan pornografie. 
 

d.)  Shambhala-activiteiten. In het kader van dit beleid wordt onder "Shambhala-activiteit" verstaan 

een programma of activiteit uitgevoerd onder de naam of auspiciën van, of gesponsord door, 

Shambhala, al dan niet gehouden op een Shambhala-locatie. 
 

e.)  Shambhala-locatie. In het kader van dit beleid wordt onder "Shambhala-locatie" verstaan elke 

fysieke locatie die eigendom is van of gehuurd wordt door (i) de Shambhala Canada Society of de 



Shambhala USA of ii) een entiteit of organisatie die juridisch valt onder of verbonden is met Shambhala 

Canada Society of Shambhala USA (bijv. Shambhala Europa GmbH).  

 

3. Verbod op seksueel misbruik van kinderen.  
 

In het kader van dit beleid wordt onder “seksueel misbruik van een kind” verstaan: elke seksuele activiteit die 

binnen verband van Shambhala plaatsvindt tussen een persoon van 18 jaar of ouder en een persoon onder de 

18 jaar, ongeacht de lokaal geldende leeftijd van meerderjarigheid en instemming. Het verkeerd inschatten van 

de leeftijd van het kind is geen geldig verweer. 

 

4. Hoe te handelen bij beschuldigingen van seksueel misbruik van een kind 
 

4.1  Melding van mogelijk kindermisbruik. Iedereen die kennis heeft, getuige is van, of zich zorgen maakt over 

of redelijke vermoedens heeft van seksueel misbruik van kinderen bij enige activiteit in verband met 

Shambhala, moeten dergelijke zorgen volgens de procedures 4.2 - 4.7 melden. 

 

4.2  Indien iemand kennis heeft van kindermisbruik of zich er zorgen over maakt, en denkt dat deze zaak valt 

onder de wettelijke meldplicht, dan moet diegene dat onmiddellijk rapporteren aan de lokale autoriteiten, aan 

handhavings- en/of kinderbeschermingsinstanties, zoals voorgeschreven is in de lokale wetgeving. De zaak moet 

dan worden gerapporteerd aan de leiding van het centrum of de groep. Als deze persoon met kennis van of 

zorgen over kindermisbruik er niet zeker van is dat dit onder de meldplicht valt, dan moet die persoon er eerst 

melding van doen bij de leiding van het centrum of de groep. 

 

Procedures die moeten worden gevolgd door de leiding van het centrum of de groep: 

 

4.3  Bepaal of er een meldingsplicht is en rapporteer, als dat nog niet is gebeurd, onmiddellijk het incident aan 

de bevoegde autoriteiten. 

 

4.4  Indien er een vermoeden van een misdrijf bestaat, moet de zaak worden gemeld aan de bevoegde 

autoriteiten ongeacht of er al dan niet een meldplicht bestaat. 

 

4.5  De ouders of voogden van het kind worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld; indien er geen 

meldplicht bestaat en er lijkt  geen misdrijf te zijn gepleegd, dan zullen de ouders of voogden van het kind 

bepalen of de zaak wordt gemeld aan wetshandhavingsinstanties en externe instanties. 

 

4.6  Er moet zorgvuldig worden vastgelegd wat in gesprekken, verklaringen is gezegd. Bewaar deze gegevens en 

ander bewijsmateriaal in een vertrouwelijk dossier voor gebruik door de bevoegde autoriteiten. 

 

4.7  Stel de Director of Community Care and Conduct op de hoogte van het bovenstaande. 

  



RICHTLIJNEN 
 

5. Richtlijnen voor mensen die bij een Shambhala-gerelateerde activiteit de 

verantwoordelijkheid dragen voor  kinderen. 
 

5.1  Naleving van de wet. Alle Shambhala centra, -groepen en -individuen die programma's aanbieden waarbij 

kinderen betrokken zijn, zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving die betrekking 

heeft op kinderen, met inbegrip van meldplicht. Centra, inclusief de locaties die geen Shambhala-centra zijn, 

mogen een strenger kinderbeschermingsbeleid voeren dan het CPP en in dat geval zijn de strengere regels van 

toepassing. Wanneer er echter geen lokaal beleid is of het lokale beleid minder streng is, dan gelden de CPP-

bepalingen. 

 

5.2  Decorum. De mensen die belast zijn met de verantwoordelijkheid voor de kinderen, moeten de 

ontwikkeling in de leeftijdsfase van het kind/jongere respecteren als het gaat om hun gedrag en activiteiten. 

Zolang ze zorg dragen voor de kinderen moeten de mensen die belast zijn met het toezicht op de kinderen zich 

onthouden van roesmiddelen, met inbegrip van het gebruik van vrij verkrijgbare medicijnen, drugs of alcohol 

van welke aard dan ook, en van ongepast of obsceen taalgebruik of gedrag. 

 

5.3  Personele bezetting. Het wordt dringend aanbevolen dat te allen tijde twee volwassenen bij de kinderen 

zijn om zorg en toezicht te bieden. Als er volgens de lokale wetgeving een verplicht aantal volwassen 

zorgdragers geldt per groep kinderen, dan moet daar aan worden voldaan. Jongeren, die ook kinderen zijn, 

mogen meehelpen maar uiteindelijk valt de zorg onder de verantwoordelijkheid van de hiervoor aangestelde 

volwassene(n). 

 

5.4  Registratie bijhouden. Alle programma's moeten een register bijhouden van de volwassenen die 

verantwoordelijk zijn voor de activiteiten met de kinderen. 

 

5.5  Screening van begeleiders. Het is verplicht voor de personen die verantwoordelijk zijn voor het werken met 

de kinderen om een screening te ondergaan (zie protocol screening). In Nederland moet de betrokkene zelf een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. 

 

Aanvullende richtlijnen voor de mensen die tijdens residentiële programma's verantwoordelijk zijn 

voor kinderen 
 

5.6  Naleving van de wet. Alle residentiële programma's waarbij kinderen betrokken zijn, die uitgevoerd, 

gesponsord, of gehost worden door Shambhala of plaatsvinden op door Shambhala aangekochte/gehuurde 

locaties moeten voldoen aan de lokale wetgeving en voorschriften. Een groep of centrum is via de betreffende 

directeur of coördinator van het georganiseerde residentiële programma verplicht om op de hoogte te zijn van 

de relevante lokale wet- en regelgeving en moet alle medewerkers aan het begin van het programma hierover 

informeren. 

 

5.7  De residentiële programma's voor kinderen, bijvoorbeeld Sun Camp, zullen wat betreft de handel- en 

werkwijze van medewerkers, vrijwilligers en gasten specifieke en aanvullende richtlijnen opnemen, handhaven 

en opleggen. Deze richtlijnen worden in een dossier bewaard en bijgewerkt, en doorgegeven aan de directeur 

van Community Care and Conduct. 

 

5.8  In residentiële programma's moeten de noodprocedures en de te volgen handelwijzen duidelijk ingevoerd 

zijn in overeenstemming met de lokale wetgeving. 



6. Richtlijnen betreffende de mensen met een voorgeschiedenis van kindermisbruik. 
 

6.1  Voorgeschiedenis van misbruik. Deze richtlijnen zijn bedoeld om iedereen te ondersteunen bij het 

ontwikkelen van gezonde en passende grenzen in hun omgang met anderen, en om de veiligheid van kinderen 

te waarborgen. 

 

6.2  Eigen melding. Als iemand geregistreerd staat als zijnde beschuldigd van en/of veroordeeld voor 

kindermisbruik, en hij/zij is deelnemer, of wenst deel te nemen aan een Shambhala-activiteit, dan is deze 

persoon verplicht om dat te melden aan de centrum- of groepsleiding. Door deze eigen melding kan een 

centrum of groep op een vertrouwelijke en attente manier werken met diens deelname aan activiteiten waarbij 

kinderen aanwezig zijn. 

 

6.3  Melding van problematiek aan anderen. Als iemand te weten komt dat een persoon met een openbare 

voorgeschiedenis van beschuldigingen en/of veroordelingen inzake kindermisbruik, aan welke Shambhala-

activiteit dan ook deelneemt, dan moet die deze persoon vragen om zelf van deze voorgeschiedenis melding te 

doen en hem/haar daarna te laten weten wanneer die melding is gedaan. 

Dit verzoek is een wederkerig delen in de verantwoordelijkheid voor elkaar en het welzijn van allen. Als de 

betreffende persoon zelf geen melding maakt van zijn/haar geregistreerde verleden van beschuldigingen en/of 

veroordelingen van kindermisbruik, dan moet degene met kennis van de voorgeschiedenis die informatie op 

een vertrouwelijke manier melden aan de leiding van het Centrum.  

 

6.4  Vervolgprocedures. 

a.)   Wanneer er een melding is gedaan over een persoon met een openbare voorgeschiedenis van 

beschuldigingen en/of veroordelingen voor kindermisbruik, moet de plaatselijke leiding de director of 

Community Care and Conduct op de hoogte brengen. De director Community Care en Conduct en de 

lokale leiding zullen hierover overleggen alvorens verdere stappen te ondernemen. 
 

b.)   Wanneer er sprake is van een gerechtelijke veroordeling, of van beschuldigingen die zijn vastgesteld 

of zelf zijn gemeld, dan wordt er een bijeenkomst belegd met (a) de persoon met de voorgeschiedenis 

van kindermisbruik, en als die persoon dat wenst, een ondersteunend persoon van hun keuze, en b) ten 

minste twee aanwezigen die het centrum of de groepsleiding vertegenwoordigen. 
 

c.)   In deze bijeenkomst moet de persoon een vertrouwelijke overeenkomst ondertekenen met 

betrekking tot de voorwaarden waaronder hij/zij al dan niet aan Shambhala-activiteiten kan deelnemen 

waarbij kinderen aanwezig zijn. Deze overeenkomst (zie CPP-overeenkomstformulier) zal ter plaatse en 

bij de director Community Care and Conduct worden bewaard. 
 

d.)   Indien de ondertekening van een overeenkomst niet aanvaardbaar is voor de persoon met een 

openbaar strafblad van beschuldigingen en/of veroordelingen van kindermisbruik, dan zal diegene niet 

worden toegestaan om deel te nemen aan welke Shambhala-activiteit dan ook noch aanwezig mogen 

zijn op Shambhala-locaties, tenzij de directeur Community Care and Conduct aanleiding heeft om deze 

beslissing te herzien. 
 

e.)   De leiding van lokale Shambhala-gemeenschappen en de Director Community Care and Conduct 

zullen de vertrouwelijkheid en respectvolle communicatie in acht nemen ten aanzien van iedereen die 

hierbij betrokken is. 

 

Beleidsintroductiedatum:  26 februari 2020,           Beleidsherzieningsdatum:  26 februari 2021 

Goedgekeurd door: Shambhala Board of Directors 


