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.
De diocesane bisschoppen en de militair ordinaris, krachtens hun verantwoordelijkheid zoals
omschreven in canon 381 Wetboek van Canoniek Recht 1983 en de Hogere Oversten van
de religieuze instituten en van de sociëteiten van apostolisch leven van de Nederlandse
Rooms-Katholieke Kerkprovincie, krachtens hun verantwoordelijkheid zoals omschreven in
de canones 596 en 622 Wetboek van Canoniek Recht 1983, hierna ook aangeduid als
“kerkelijke overheid”,
overwegende
-

-

dat het vertrouwen in de integriteit van degenen die in kerkelijke functies werkzaam
zijn met alle mogelijke inzet moet worden bewaard;
dat het daarom van groot belang is dat voorafgaand aan een benoeming het
functioneren van kandidaten in eerdere functies/stages van dezelfde aard zorgvuldig
wordt onderzocht;
dat met name onderwerp van dergelijke onderzoeken dienen te zijn gedragingen die
aan te merken zijn als seksueel misbruik;
dat dergelijke gedragingen bijzonder schadelijk zijn en kunnen leiden tot juridische
aansprakelijkheid voor de kerkelijke overheid;
dat vóór alles voorkomen moet worden dat opnieuw individuen en de kerkelijke
gemeenschap geschaad kunnen worden door een persoon die zich eerder schuldig
maakte aan seksueel misbruik;

stellen het navolgende Protocol vast:
1. Alle kandidaten1 voor een kerkelijke functie/stage of een andere functie/stage waarin
de kerkelijke overheid als benoemende of zendende instantie optreedt, en die thans
in een zodanige functie werkzaam zijn of geweest zijn met een benoeming of
zending van een andere kerkelijke overheid, zal gevraagd worden naar een
verklaring van laatstbedoelde kerkelijke overheid, waarin uitdrukkelijk de vraag wordt
gesteld of in het verleden sprake is geweest van seksueel misbruik in een kerkelijke
functie/stage.
2. Daartoe zal gebruik worden gemaakt van een gemeenschappelijk formulier, dat aan
de kandidaat wordt verstrekt. De kandidaat wordt verzocht het formulier te laten
invullen bij de kerkelijke overheid bij wie de kandidaat het laatst werkzaam was, en
het daarna te bezorgen bij de kerkelijke overheid bij wie hij/zij zich als kandidaat
heeft gemeld.
3. De bisschoppen en hogere oversten verplichten zich tot een objectieve invulling van
het formulier.
1

Onder kandidaten worden in dit Protocol 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.

4. De kandidaat heeft inzage in het ingevulde formulier en krijgt de gelegenheid
zijn/haar mening daarover kenbaar te maken aan de kerkelijke overheid bij wie hij/zij
zich als kandidaat heeft gemeld.
5. Een kandidaat wordt niet benoemd:
a. indien hij/zij geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek in artikel 2 genoemd;
b. indien de kerkelijke overheid, bij wie hij/zij zich als kandidaat gemeld heeft, op
grond van de informatie van het formulier hem/haar als niet opnieuw benoembaar
moet kwalificeren.
6. Een kandidaat kan “onder voorwaarden” benoemd worden indien de informatie van
het formulier hem/haar kwalificeert als “onder voorwaarden opnieuw benoembaar”.
Deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd en betreffen een verplichte
behandeling of begeleiding van de kandidaat en/of de beperking tot een bepaalde
functie. Vastgelegd wordt ook de duur van de voorwaardelijkheid, alsmede wie van
de voorwaardelijkheid in kennis mogen worden gesteld.
7. In geval van “onder voorwaarden opnieuw benoembaar” zal de kandidaat met het
oog op een benoeming moeten instemmen met het overdragen van alle hiervoor
relevante informatie uit het personeelsdossier. Zonder die instemming wordt niet tot
benoeming overgegaan.
8. Dit Protocol zal op de daartoe geëigende wijze worden gepubliceerd, opdat het bij
alle betrokkenen bekend zal zijn.
9. Het in artikel 2 genoemde formulier is als bijlage aan dit Protocol toegevoegd.

Aldus op 15 mei 2012 vastgesteld door de bisschoppen van Nederland, namens deze,
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
(Voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie)
Drs. V.G.P.J.M. Schoenmakers
(Plaatsvervangend secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie)
en op 30 mei 2012 vastgesteld door de oversten van de religieuze instituten / sociëteiten van
apostolisch leven in Nederland, namens deze,
Br. Drs. C.J.H.M. van Dam c.s.a.
(Voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen)
Prof. mr. dr. P.J.E. Chatelion Counet
(Secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen)

