Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie van Nederland
en de Hogere Oversten van Religieuze Instituten
en Sociëteiten van Apostolisch Leven in de
Rooms-Katholieke Kerkprovincie van Nederland

Formulier navraag antecedenten op het gebied
van seksueel misbruik door kandidaten1

voor een functie/stage waarbij de kerkelijke overheid als benoemende
of zendende instantie optreedt.
De kandida(a)t(e) wordt gevraagd dit formulier te doen invullen bij de kerkelijke overheid bij
wie hij/zij het laatst werkzaam was en het na invulling te bezorgen bij de kerkelijke overheid
bij wij hij/zij zich als kandida(a)t(e) heeft gemeld.
Het “Protocol inzake het navragen van de antecedenten op het gebied van seksueel
misbruik door kandidaten voor een functie/stage waarbij de kerkelijke overheid als
benoemende of zendende instantie optreedt” vastgesteld door de diocesane bisschoppen
en de hogere oversten van de religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven in de
Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland op 15 mei 2012 respectievelijk 30 mei 2012,
tracht te voorkomen dat personen in een kerkelijke functie/stage worden benoemd bij wie in
het verleden in een dergelijke functie/stage seksueel misbruik is vastgesteld.
Dit protocol is opgesteld vanuit de overweging dat het vertrouwen in de integriteit van
degenen die in kerkelijke functies werkzaam zijn met alle mogelijke inzet moet worden
bewaard. Daarom is het van groot belang dat voorafgaand aan een benoeming het
functioneren van kandidaten in eerdere functies/stages van dezelfde aard zorgvuldig wordt
onderzocht. Vóór alles moet worden voorkomen dat opnieuw individuen en de kerkelijke
gemeenschap geschaad kunnen worden door iemand die zich eerder aan seksueel misbruik
schuldig maakte.
De heer/mevrouw …………………………………te ……………………………………., adres:
……………………………………………………. is aan mij bekend door zijn/haar werk als
priester/diaken/pastoraal werk(st)er (evt. andere functie………………………………..) in het
bisdom/instituut met mijn zending of opdracht.
Volgens zijn/haar informatie stelt hij/zij zich thans kandidaat voor de functie van
priester/diaken/pastoraal werk(st)er (evt. andere functie ……………..………………………..)
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In het Protocol worden onder kandidaten verstaan; priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers,
stagiairs, die zich onder verantwoordelijkheid van de bisschop of militair ordinaris voorbereiden op een
bediening of functie in het pastoraat, alsmede de overige professionele werkers in de Kerk, die krachtens
opdracht van de kerkelijke overheid medeverantwoordelijkheid dragen voor de verwezenlijking van kerkelijke
doeleinden.

te ………………………………………………………..…………..
in het bisdom ……………..………….(van het religieus instituut…………………..…………….).
Op grond van hetgeen mij vanuit mijn verantwoordelijkheid bekend is aangaande het
functioneren van bovengenoemde, verklaar ik dat:
O

seksueel misbruik in een kerkelijke functie/stage door de heer/mevrouw
………………………………….………….. in de zin van artikel 1.3 van de Procedure
voor de Behandeling van Klachten over Seksueel Misbruik binnen Rooms-Katholieke
Kerk, zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht inzake
Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk op 5 oktober 2011, dan wel in de zin van het
Wetboek van Strafrecht nimmer is vastgesteld2.

O

in het verleden seksueel misbruik in een kerkelijke functie/stage door de
heer/mevrouw …………………………….……….. in de zin van artikel 1.3 van de
Procedure voor de Behandeling van Klachten over Seksueel Misbruik binnen RoomsKatholieke Kerk, zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Beheer &
Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk op 5 oktober 2011, dan wel in de
zin van het Wetboek van Strafrecht is vastgesteld.

Naar mijn mening is de heer/mevrouw …………………………………..vanwege deze
gebeurtenis in zijn of haar loopbaan
o niet opnieuw in een soortgelijke functie/stage benoembaar;
o in een soortgelijke functie/stage alleen opnieuw benoembaar onder strikte
voorwaarden, die bestaan in:
…………………………………………………………………………………………..
O

Mij geen andere aanwijzingen bekend zijn, waardoor er ten aanzien van de
heer/mevrouw ……………………..…………………. op het gebied van seksueel
misbruik bijzondere risico’s zouden bestaan.

……………………………………………………
(plaats)
……………………………………………………
(datum)
……………………………………………………
(naam)
……………………………………………………
(hoedanigheid als kerkelijke overheid)
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De kandidaat is uitsluitend onvoorwaardelijk benoembaar indien zowel het eerste als het derde hokje is
aangekruist.

