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Besluitvoorstellen na bespreking in cluster B 
wijzigingen t.o.v. eerder voorstellen in rood 
 
Materiaal: 

Rapport deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties en Commissie Meldpunt Seksueel Misbruik 

(02-09-2019) 

 

Besluit 1: 

deputaten seksueel misbruik/Commissie Meldpunt Seksueel Misbruik decharge te verlenen. 

 

Besluit 2: 

gezamenlijk met de Landelijke Vergadering / met de Generale Synode een commissie Seksueel Misbruik 

in Kerkelijke Relaties in te stellen, met als opdracht: 

a. binnen het Samenwerkingsverband SMKR: 

1  de medewerkers en het bestuur van het Meldpunt te faciliteren, zodat zij hun werk in de 

kerken optimaal kunnen uitvoeren; het bewaken van de kwaliteit en het goede 

functioneren van het Meldpunt; 

2  te zorgen voor een behandeling van klachten inzake seksueel misbruik volgens de 

vastgestelde regelingen; 

3  te zorgen dat er gemeentebegeleiders zijn die kerkenraden en gemeenten adviseren in 

een situatie van misbruik in een kerkelijke relatie; 

4  invulling te geven aan het werk binnen het Samenwerkingsverband dat dienend is, mits 

deze passen binnen de kerkorde, het akkoord van kerkelijk samenleven, de besluiten 

binnen de GKv en de NGK en de financiële ruimte die door de gezamenlijke vergadering 

van GS en LV 2020 is vastgesteld; 

5  de komende samenvoeging van GKv en NGK voor te bereiden en zo nodig op de GS/LV 

2023 met een voorstel te komen over de formele gevolgen van de samenvoeging; 

b.  Beleid te ontwikkelen ten dienste van de veiligheid in de kerken, gezien vanuit het gezichtspunt 

van seksueel misbruik in kerkelijke relaties, in afstemming met het Samenwerkingsverband, 

waarbij vooral te denken is aan preventie en slachtoffer- en daderbeleid. 

 

Besluit 3: 

de commissie als opdracht mee te geven voor de periode 2020-2026 aan kleinere kerken aan te bieden 

te adviseren over en eventueel mee te werken aan de aanstelling van vertrouwenspersonen, waarbij 

de kosten van de commissie voor rekening komen van de vragende kerk(en). 

 

Grond: 

Uit de gehouden enquête blijkt dat kleinere kerken worstelen met het aanstellen van 

vertrouwenspersonen. De eenwording van GKv en NGK geeft mogelijk kansen om kleinere kerken te 

helpen. Het grote belang van vertrouwenspersonen is deze inspanning waard. 

 

Besluit 4: 

de commissie  daarnaast op te dragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, zo mogelijk 

samen met de kerken die aan het Meldpunt Seksueel Misbruik zijn verbonden, te werken aan 

bewustzijn, preventie en aanpak rondom het thema machtsmisbruik, en daarover met voorstellen te 

komen. 

 

Gronden:  

1. Het onderwerp machtsmisbruik is wel verwant met dat van seksueel misbruik, maar vraagt om een 

eigen definiëring, beoordeling en aanpak.  
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2. Gezien het belang van het onderwerp is het goed om te onderzoeken of voor een adequate 

afhandeling van meldingen omtrent machtsmisbruik meer nodig is dan de huidige kerkrechtelijke 

mogelijkheden. 

 

Besluit 5: 

a.  de commissie voor de periode 2021-2023 een budget toe te kennen van € 4.000 per jaar (totaal: 

12.000); 

b.  de financiële bijdrage voor het Meldpunt gedurende de periode 2021-2023 vast te stellen op  

 € 0,16 per lid per jaar.  


