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Convenant IBO-SMPR 2020

Preambule

1. De bij het convenant aangesloten kerkgenootschappen verklaren elke vorm van seksueel misbruik
in pastorale relaties een zonde tegenover God en mensen. Onder seksueel misbruik in pastorale
relaties verstaan zij:

Misbruik van macht en vertrouwen door degene die in een ambt of een dienst staat, in een
pastorale relatie of in een relatie die betrokkene uit hoofde van dit ambt, deze dienst, functie
of bevoegdheden onderhoudt, in de vorm van seksuele handelingen of toespelingen op of
uitnodigingen tot seksueel contact dan wel van ander intimiderend gedrag, alles al dan niet
onder druk van geheimhouding. (Hierna verder genoemd: seksueel misbruik)

2. De bij het convenant aangesloten kerkgenootschappen erkennen dat zij niet kunnen garanderen
dat seksueel misbruik in het eigen kerkgenootschap niet voorkomt. Daarom verklaren zij dat
wanneer seksueel misbruik geconstateerd wordt in eigen kring, de belangen van het slachtoffer
voorop zullen staan.

3. Voor een veilig klimaat en om recht te doen aan slachtoffers van seksueel misbruik onderhouden
de bij het convenant aangesloten kerkgenootschappen een meldpunt met de naam SMPR, Meldpunt
Seksueel Misbruik in de Kerk. Doelen van het meldpunt zijn:

● Slachtoffers van seksueel misbruik begeleiden en bijstaan, in het bijzonder door het
beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon-SMPR, die naast begeleiding en advisering
ook ondersteuning kan bieden bij een beroep op en de afhandeling van kerkelijke
rechtspraak;

● Gemeenten of parochies die geconfronteerd worden met seksueel misbruik te adviseren en
te begeleiden, in het bijzonder door het in contact brengen met een gemeentebegeleider.

4. Het Meldpunt SMPR omvat:
● Het eigenlijke meldpunt voor klachten en advisering;
● Het netwerk van vertrouwenspersonen;
● Het netwerk van gemeentebegeleiders.

De dagelijkse leiding van het Meldpunt ligt bij de coördinator SMPR.

5. De bij het convenant aangesloten kerkgenootschappen hebben een overlegorgaan gevormd onder
de naam Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg SMPR (kortweg IBO-SMPR).Het IBO-SMPR is de
vergadering van afgevaardigden van de bij het convenant aangesloten kerkgenootschappen, die
namens deze kerkgenootschappen inhoudelijk betrokken zijn bij voortgang en kwaliteit van het
Meldpunt SMPR.

6. Dit convenant regelt de inrichting, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van het
IBO-SMPR (verder IBO).

Convenant

A. Samenstelling van het IBO

Leden
1. De bij het IBO aangesloten kerkgenootschappen zijn vermeld in de bijlage bij dit convenant.
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2. Elk van de bij het IBO aangesloten kerkgenootschappen vaardigt één lid af, met uitzondering van
de Protestantse Kerk in Nederland, die vier leden afvaardigt.

3. De coördinator SMPR is ambtelijk secretaris van het IBO en adviseert het IBO.

4. Kerkgenootschappen die met de in de preambule verwoorde doelstelling van het bestuurlijk
overleg instemmen kunnen - op verzoek - als participerend kerkgenootschap tot het bestuurlijk
overleg worden toegelaten, indien daaromtrent in het bestuurlijk overleg overeenstemming is
verkregen.

Waarnemers
5. Kerkgenootschappen die met de in de preambule verwoorde doelstelling van het bestuurlijk
overleg instemmen kunnen - op verzoek - als waarnemend kerkgenootschap tot het bestuurlijk
overleg worden toegelaten met een waarnemer, indien daaromtrent in het bestuurlijk overleg
overeenstemming is verkregen.

Adviseurs
6. Het netwerk van vertrouwenspersonen-SMPR en het netwerk gemeentebegeleiders, als bedoeld
onder punt 4 van de Preambule worden door het IBO uitgenodigd elk één adviseur af te vaardigen
naar het IBO.

7. Organisaties die werkzaam zijn op het terrein van bestrijding van seksueel misbruik in pastorale
relaties en/of hulpverlening aan slachtoffers van dergelijk seksueel misbruik kunnen op eigen verzoek
dan wel op uitnodiging van het bestuurlijk overleg als adviseur bij het bestuurlijk overleg betrokken
worden, indien daaromtrent in het bestuurlijk overleg overeenstemming is verkregen.
Organisaties die als adviseur tot het bestuurlijk overleg zijn toegelaten vaardigen ieder één persoon
af om met adviserende stem aan het bestuurlijk overleg deel te nemen.

8. Het bestuurlijk overleg kan - naast de eerder genoemde adviseurs - bij de behandeling van
bepaalde zaken anderen uitnodigen om als adviseur aan de vergaderingen deel te nemen.

B. Doel van het IBO-SMPR

9. De in de preambule verwoorde bedoeling van het IBO-SMPR, namelijk gezamenlijke inhoudelijke
betrokkenheid bij voortgang en kwaliteit van het meldpunt SMPR, krijgt vorm door:

● Kennisdelen over de wijze van behandeling van klachten van seksueel misbruik binnen de
onderscheiden kerkgenootschappen, zodanig dat daarbij altijd het belang van het slachtoffer
voorop staat;

● Voortgaande bezinning op oorzaken en maatregelen ter voorkoming van seksueel misbruik in
pastorale en gezagsrelaties binnen de bij het convenant aangesloten kerkgenootschappen;

● Studie en voorlichting over achtergronden, oorzaken, mechanismen en gevolgen van
seksueel misbruik.

10. Van de leden van het IBO-SMPR wordt gevraagd:
● Het bestaan en het werk van het Meldpunt en het IBO onder de aandacht te houden binnen

het eigen kerkgenootschap;
● Aanspreekpunt te zijn binnen het eigen kerkgenootschap voor alle zaken die te maken

hebben met seksueel misbruik in pastorale relaties.

C. Werkwijze en besluitvorming

11. Het IBO komt ten minste drie maal per jaar bijeen.
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12. Het IBO kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste twee-derde van de
afgevaardigden van de participerende kerkgenootschappen ter vergadering aanwezig is. Wanneer
een besluit niet kan worden genomen omdat minder dan twee-derde van de afgevaardigden van de
participerende kerkgenootschappen ter vergadering aanwezig is, kan in een volgende vergadering,
onafhankelijk van het aantal aanwezige afgevaardigden, het desbetreffende besluit rechtsgeldig
worden genomen.

13. Besluiten worden niet genomen, indien de afgevaardigden van een of meer participerende
kerkgenootschappen gelegenheid tot ruggespraak hebben gevraagd met hun kerkgenootschap(pen).

14. Het IBO streeft naar eenstemmige besluitvorming. Indien het bestuurlijk overleg niet eenstemmig
tot besluiten kan komen, neemt het zijn besluiten met meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen, waarbij blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staken van stemmen
wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

15. De overeenstemming als bedoeld onder 4, 5 en 7 vereist twee-derde van de geldig uitgebrachte
stemmen. Tot deze overeenstemming kan, in afwijking van het bepaalde onder 12, niet worden
besloten als minder dan twee-derde van de afgevaardigden van de participerende
kerkgenootschappen aanwezig is.

16. De afgevaardigden van de participerende kerkgenootschappen verplichten zich ertoe zich in de
eigen kerk in te zetten voor uitvoering van de in het bestuurlijk overleg genomen besluiten, tenzij zij
blijkens een in de notulen vast te leggen verklaring te kennen hebben gegeven voor dat besluit geen
verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

D. Voorzitterschap

17. Het IBO kiest uit zijn midden voor een periode van vier jaar een voorzitter en een vicevoorzitter
en wel zodanig dat één van hen wordt gekozen uit de afgevaardigden van de Protestantse Kerk in
Nederland en één van hen uit de andere participerende kerkgenootschappen.

18. De participerende kerkgenootschap(pen), waarvan de voorzitter resp. de vicevoorzitter afkomstig
is, kan (kunnen) besluiten in hun plaats een ander af te vaardigen in het bestuurlijk overleg. In dat
geval heeft de desbetreffende voorzitter, c.q. vicevoorzitter met adviserende stem zitting in het
bestuurlijk overleg.

19. De voorzitter en vicevoorzitter zijn als zodanig voor één periode van vier jaar herkiesbaar.

E. Ambtelijk secretariaat

20. De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, draagt zorg voor de vervulling van
de functie van coördinator van het netwerk SMPR en daarmee met het ambtelijk secretariaat van het
IBO.

21. Het functioneren van de coördinator is de verantwoordelijkheid van de Dienstenorganisatie van
de Protestantse Kerk in Nederland. De voorzitter van het IBO kan in overleg treden met de
leidinggevende van de coördinator binnen de Dienstenorganisatie over het functioneren van de
coördinator.

22.  Bij het vacant worden van de functie van coördinator is de Dienstenorganisatie verantwoordelijk
voor vervulling van de vacature, dit na overleg met de voorzitter van het IBO.
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F. Meldpunt inzake seksueel misbruik in pastorale relaties

23. Het IBO is inhoudelijk betrokken bij de voortgang en kwaliteit van een - onafhankelijk - meldpunt
inzake seksueel misbruik in pastorale relaties.

G. Netwerken

24. Het IBO is inhoudelijk betrokken bij de voortgang en kwaliteit van de netwerken genoemd in punt
3 van de Preambule - ten behoeve van de begeleiding van slachtoffers van seksueel misbruik in
pastorale relaties en ten behoeve van het adviseren van gemeenten waarbinnen seksueel misbruik
van pastorale relaties plaatsvindt.

25. Het IBO stelt de vereisten vast waaraan de vertrouwenspersonen-SMPR en de
gemeentebegeleiders die in en voor de participerende kerkgenootschappen hun werkzaamheden
verrichten moeten voldoen alsmede de voorwaarden waaronder dit werk onder de
eindverantwoordelijkheid van het bestuurlijk overleg wordt uitgevoerd (omschrijving te verrichten
werkzaamheden, hoogte van de vergoeding, etc.) en geeft richtlijnen voor de samenstelling van het
netwerk (evenwichtig wat betreft kerkelijke afkomst c.q. betrokkenheid).

26. De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland onderhoudt de contacten met (het
netwerk van) de vertrouwenspersonen-SMPR en met (het netwerk van) de gemeentebegeleiders en
draagt zorg voor de uitvoering en afwikkeling van de gemaakte afspraken (zoals uitbetaling van een
vergoeding).

H. Geldmiddelen

27. Het bestuurlijk overleg stelt jaarlijks een begroting vast voor het werk dat door en onder
verantwoordelijkheid van het bestuurlijk overleg wordt verricht.

28. De kosten voor het werk, als bedoeld onder 27, betreffen:
a. de kosten voor de vergaderingen van het IBO,
b. de kosten voor de voorlichting door of namens het IBO, deskundigheidsbevordering van
IBO-leden, vertrouwenspersonen-SMPR en gemeentebegeleiders, beleidsontwikkeling, en
freelance opdrachten,
c. de vrijwilligersvergoedingen van de vertrouwenspersonen-SMPR1

d. de vergoeding voor de werkzaamheden die door de Dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland ten behoeve van het werk van het bestuurlijk overleg worden
uitgevoerd.

29. De voor het werk, als bedoeld onder 27, benodigde gelden worden verkregen uit:
a. bijdragen van de participerende kerkgenootschappen volgens een in het bestuurlijk
overleg overeengekomen verdeelsleutel, die bij toelating (en uittreding van een
participerend kerkgenootschap) wordt gewijzigd;
b. bijdragen van de kerkgenootschappen die als waarnemer tot het IBO zijn toegelaten in de
onder 27, sub a, b en d genoemde kosten, zoals deze door het IBO zijn vastgesteld.
c. vergoeding voor diensten die ten behoeve van andere kerken en instellingen dan de
participerende kerkgenootschappen worden verricht.

1 De kosten van gemeentebegeleiders worden door de gemeenten gedragen.



5
I. Wijziging Convenant

30. Tot wijziging van het convenant kan alleen besloten worden op voorstel van het IBO en met
instemming van de in dezen bevoegde organen van het participerende kerkgenootschap.

31. Beëindiging van participatie resp. waarnemerschap kan - met ingang van een nieuwe
kalenderjaar - plaatsvinden bij aangetekende schrijven van het in dezen bevoegde orgaan van het
desbetreffende kerkgenootschap aan het secretariaat van het IBO en met inachtneming van een
termijn van ten minste zes maanden.

32. Beëindiging van participatie, waarnemerschap dan wel adviseurschap door het IBO kan
plaatsvinden, als het betrokken kerkgenootschap resp. organisatie niet (meer) voldoet aan hetgeen
in en op grond van dit convenant is overeengekomen. Het bepaalde onder 12 is daarbij van
overeenkomstige toepassing.

J. Huishoudelijke regeling

33. Het IBO kan ter nadere regeling van enkele aangelegenheden een huishoudelijke regeling
vaststellen. Tot vaststelling en wijziging van deze regeling kan alleen besloten worden met
inachtneming van het onder 12 bepaalde.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het IBO-SMPR op 26 oktober 2020 te Utrecht.

Participerende kerkgenootschappen en samenstelling van het IBO-SMPR per 31 december 2020

Protestantse Kerk in Nederland Heleen Zorgdrager, vicevoorzitter
Harm Dane
Niek Brunsveld

Protestantse Kerk, namens de Ev.-Lutherse Synode Martje van der Heijden
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Sjoerd van der Velde
Oud-Katholieke Kerk van Nederland Loes Berkhout
Remonstrantse Broederschap Gloria-Jeanne de Meijer
Algemene Doopsgezinde Sociëteit Machteld Stam
Evangelische Broedergemeente Christine Welschen
Apostolisch Genootschap Eric-Jan Willekers

Status van waarnemer:
Zevende-dags Adventisten Madelon Comvalius
Leger des Heils Irma van der Zee

Netwerk van gemeentebegeleiders - als adviseur Els Deenen
Netwerk van vertrouwenspersonen-SMPR - als adviseur Niek Brunsveld
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Ondertekening :

Namens de Protestantse Kerk in Nederland; Utrecht, 15 juni 2021

Ds. M. Batenburg, preses Dr R. de Reuver, scriba

Namens de Bond van Vrij-Evangelische Gemeenten in Nederland; Ede, 31 mei 2021

Dhr H.M. Jager, voorzitter van het Comité van de Bond van Vrije Evangelische gemeenten

Namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland; Utrecht, 8 juni 2021

Mgr. B.Th. Wallet MA, aartsbisschop-elect van Utrecht Mgr. dr. D.J. Schoon, bisschop van Haarlem

Namens de Remonstrantse Broederschap; Utrecht,......................2021

Mw A. Gerretsen, Algemeen secretaris

Namens de Evangelische Broedergemeente; ……. ,   ................................. 2021

Ds. J. Welschen Mw. R. Harry, voorzitter Centrale Raad Nederland
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Namens Algemene Doopsgezinde Sociëteit; Amsterdam, ……………….juni

namens het Apostolisch Genootschap; Baarn, ……………………..2021

A. Wiegman

Namens de Zevende-dags Adventisten; Huis ter Heide, ………………...2021

Namens het Leger des Heils; Almere, ………………………...2021


