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PREAMBULE 

 

(I) De Rooms Katholieke Kerk en daarom ook haar onderdeel: de Regio Nederland 

van de Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei (in het vervolg: de Prelatuur), 

beschouwt het seksueel misbruik van minderjarigen als een ernstige en niet te 

tolereren schending van de christelijke beginselen. Dit delict is bijzonder ernstig 

als het begaan wordt door personen die zich verbonden hebben om anderen te 

helpen Jezus Christus en zijn leer van dichterbij te volgen. 

 

(II) De Congregatie voor de Geloofsleer heeft in een brief van 3 mei 2011 bepaald dat 

bisschoppen en personen met een vergelijkbaar ambt duidelijke en gecoördineerde 

procedures dienen te implementeren om gevallen van seksueel misbruik te 

behandelen.  

 

(III) De Nederlandse Bisschoppen hebben op 8 april 2014 de Gedragscode Pastoraat 

en op 24 juni 2014 het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 

vastgesteld. De code en het reglement zijn met onmiddellijke ingang in werking 

getreden. 

 

(IV) De hierna volgende normen gelden voor de Prelatuur in Nederland. Zij zijn 

vastgesteld door de Regionaal Vicaris van de Prelatuur (in het vervolg: de Vicaris) 

bij decreet van 9 februari 2015 en treden in werking op 16 februari 2015. Deze 

normen zijn gebaseerd op de onder (II) genoemde brief en houden rekening met de 

onder (III) genoemde bepalingen.  

I. AARD EN WERKINGSSFEER VAN DEZE NORMEN 

 

1. Aard van deze normen 

Deze normen hebben het karakter van toepassingsnorm als bedoeld in canones 31 en 

34 van het Wetboek van Canoniek Recht: (in het vervolg: CIC). De normen beogen 

een hulpmiddel te zijn bij de toepassing van de normen van universeel recht over het 

voorafgaand onderzoek bij klachten over seksueel misbruik van minderjarigen, zoals 

opgenomen in canon 1717 CIC en in het motu proprio Sacramentorum sanctitatis 

tutela (in het vervolg: Sst), van 30 april 2001, met de actualisatie van 21 mei 2010. 

 

2. Werkingssfeer 

 

2.1. Deze normen gelden voor degenen die op het moment waarop een klacht wordt 

ingediend gelovigen zijn van de Prelatuur.  

2.2. In het geval van een lekengelovige gelden deze normen alleen wanneer de klacht 

betrekking heeft op daden begaan tijdens het verrichten, onder gezag van de 

Vicaris, van een apostolische activiteit van de Prelatuur, waarbij men christelijke 
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vorming of geestelijke leiding gaf (vgl. Codex iuris particularis seu Statuta 

Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei (in het vervolg: Statuta), nr. 1 en 121 

§ 2). 

2.3. Deze normen gelden niet voor: 

a. lekengelovigen in hun beroeps- of persoonlijke bezigheden; 

b. lekengelovigen, al of niet in loondienst, werkzaam bij instellingen of 

projecten waarbij de Prelatuur uitsluitend verantwoordelijk is voor geestelijke 

aspecten van deze instellingen of projecten. Deze instellingen zijn conform 

hun eigen normen verantwoordelijk voor het gedrag van hun medewerkers 

tegenover de instelling en tegenover de mensen (ouders van leerlingen, enz.) 

voor wie de instelling werkzaam is. 

2.4. Onder seksueel misbruik wordt in deze normen, in overeenstemming met art. 6 

Sst, verstaan: het delict tegen het zesde gebod van de Decaloog begaan door een 

gelovige als bedoeld in art. 2.1 met iemand die jonger is dan 18 jaar. 

II. VERANWOORDELIJK KERKELIJK GEZAG EN HULPORGANEN 

 

3. Verantwoordelijk kerkelijk gezag 

 

3.1. Het kerkelijk gezag dat verantwoordelijk is voor het onderzoek dat in deze 

normen geregeld is, is de Vicaris, als ordinarius van de Prelatuur in Nederland 

(Vgl. Statuta, nr. 151 § 1). 

3.2. Het oordeel en de bestuursmacht van de Vicaris kunnen niet worden vervangen 

door het oordeel of de bestuursmacht van personen die conform het universele 

recht en deze normen betrokken zijn bij de uitvoering van het onderzoek.  

3.3. Als in het onderzoek aanwijzingen voor strafbare feiten aan het licht zijn 

gekomen die niet onder deze normen vallen, dient de Promotor van het recht – 

na het advies te hebben ingewonnen van twee juristen (cfr. 1718   3 CIC) – deze 

feiten voor te leggen aan de Rechtbank van de Prelatuur, die haar zetel heeft in 

Rome. 

 

4. Adviesraad 

 

4.1. Er is een adviesraad (in het vervolg: de Adviesraad). De Adviesraad adviseert de 

Vicaris over het voorafgaand onderzoek bij klachten over seksueel misbruik van 

minderjarigen ingediend tegen gelovigen van de Prelatuur. De Adviesraad is 

bevoegd om: 

a. voorstellen te doen over de herziening van deze normen; 

b. de Vicaris en de Promotor van het recht van de Prelatuur in Nederland te 

adviseren over klachten en over de wenselijkheid om in een concreet geval de 

voorzorgsmaatregelen te nemen die voorzien zijn in canon 1722 CIC. Deze 

maatregelen kunnen worden genomen zodra het voorafgaand onderzoek is 

gestart; 
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c. de Vicaris te adviseren over alle aangelegenheden inzake misbruik, om 

maatregelen te nemen gericht op bescherming van minderjarigen. 

4.2. De Adviesraad bestaat uit ten minste vijf leden. De leden zijn personen van 

voorbeeldig gedrag, prudent oordeel en in volledige gemeenschap met de Kerk. 

4.3. Bij de samenstelling van de Adviesraad wordt zoveel mogelijk het volgende in 

acht genomen:  

a. de leden worden door de Vicaris voor een periode van vijf jaar benoemd. Zij 

zijn herbenoembaar; 

b. de meerderheid van de leden bestaat uit lekengelovigen die niet fulltime 

werkzaam zijn bij taken van de Prelatuur. De voorzitter dient een priester te 

zijn die in de Prelatuur is geïncardineerd en die over een aantal jaren pastorale 

ervaring en over een juist inzicht beschikt. Ten minste één van de leden heeft 

ervaring in de behandeling van seksueel misbruik van minderjarigen; 

c. onder de leden zijn er deskundigen op het gebied van kerkelijk recht, 

strafrecht of burgerlijk recht, psychologie, moraaltheologie of ethiek. 

4.4. De Vicaris kan aan een van de leden van zijn regionaal bestuur vragen om de 

vergaderingen van de Adviesraad bij te wonen. Het is wenselijk dat de Promotor 

van het recht deelneemt aan de vergaderingen van de Adviesraad. 

 

5. Coördinator voor de bescherming van minderjarigen  

 

5.1. De Vicaris benoemt een coördinator voor de bescherming van minderjarigen die 

klachten over seksueel misbruik van minderjarigen door gelovigen van de 

Prelatuur in ontvangst neemt (in het vervolg: de Coördinator). De Coördinator 

kan deel uitmaken van de Adviesraad. 

5.2. De Coördinator neemt de klachten met respect, begrip en betrokkenheid in 

ontvangst. Hij luistert, is ontvankelijk voor de noden van de klager en handelt 

met tact en onpartijdigheid. 

5.3. Het telefoonnummer waarop de Coördinator bereikbaar is wordt op de website 

van het Opus Dei geplaatst (www.opusdei.nl) en is in elk centrum van de 

Prelatuur in Nederland beschikbaar. 

5.4. Indien de Coördinator tijdelijk verhinderd is om zijn taken uit te oefenen, 

benoemt de Vicaris een vervanger. 

5.5. De Coördinator bemiddelt, als dat gewenst is, bij het maken van een afspraak 

tussen het vermoedelijke slachtoffer en de Vicaris of zijn gedelegeerde om de 

mogelijkheid te bespreken dat het vermoedelijke slachtoffer pastorale of 

medische hulp ontvangt als hij die hulp nodig heeft. 

5.6. De Coördinator houdt een register bij als bedoeld in canon 1719 CIC. In het 

register worden ingeschreven de klachten tegen gelovigen van de Prelatuur over 

seksueel misbruik van minderjarigen waarnaar de Vicaris een onderzoek heeft 

gelast. Op het register zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

a. tien jaar nadat de klacht is ingediend wordt gehandeld conform canon 489 §2 

CIC. De samenvatting bevat geen namen van vermoedelijke slachtoffers of 

schuldigen, maar uitsluitend de datum waarop de klacht ontvangen werd, het 

http://www.opusdei.nl/
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soort van het vermoedelijke delict, de data van het openen en sluiten van het 

voorafgaand onderzoek en de eindbeslissing van de Vicaris; 

b. met het oog op een correcte behandeling van klachten in de toekomst kunnen 

ervaringen over afgehandelde klachten worden bewaard. De ervaringen zijn 

volledig geanonimiseerd; 

c. het dossier van elke klacht wordt bewaard in het archief van de Prelatuur 

conform de universele normen inzake het archiveren van documenten van 

vertrouwelijke aard (cc. 489 en 1719 CIC). 

III. TE BESCHERMEN GOEDEREN 

 

6. Bij het ontvangen en onderzoeken van klachten dienen de hierna te noemen goederen 

te worden beschermd. 

6.1. De toepasselijke bepalingen van het canonieke en van het burgerlijke recht 

dienen nauwgezet in acht te worden genomen om te waarborgen dat recht zal 

worden gedaan. De rechten van alle betrokken partijen worden geëerbiedigd. 

6.2. Met betrekking tot de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse 

autoriteiten geldt het volgende: 

a. de klacht wordt verwezen naar de Nederlandse autoriteiten wanneer het 

Nederlandse recht dat voorschrijft.  Hierbij dient altijd het biechtgeheim 

(canon 982 CIC) en de vertrouwelijkheid van wat men weet via de geestelijke 

leiding gerespecteerd te worden; 

b. indien de politie de zaak onderzoekt, of indien een proces tegen de 

aangeklaagde is geopend bij de civiele- of de strafrechter, wordt het verloop 

van het proces volledig gerespecteerd. Rekening houdend met de 

omstandigheden van het geval, beslist de Vicaris of het opportuun is dat het 

kerkrechtelijke voorafgaand onderzoek wordt gestart voordat de civiele 

procedure geëindigd is; 

c. ongeacht de uitkomst van het politieonderzoek of het vonnis in de procedure 

voor de burgerlijke rechter, behoudt de Kerk haar recht om een onderzoek als 

bedoeld in canon 1717 CIC en de onderhavige bepalingen te openen. 

6.3. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat het voorafgaand onderzoek 

de goede naam van personen aantast. Deelnemers aan het voorafgaand 

onderzoek zijn tot geheimhouding verplicht. 

6.4. Er dient steeds met rechtvaardigheid, compassie en naastenliefde te worden 

gehandeld. Aanstoot wordt zoveel mogelijk voorkomen of opgelost. 

6.5. Wat betreft de vermoedelijke slachtoffers geldt het volgende: 

a. zij worden beschermd en geholpen om steun en verzoening te vinden; 

b. hun wordt geestelijke en psychische bijstand aangeboden; 

c. de klager wordt met respect bejegend. Wanneer het seksuele misbruik 

verband houdt met een misdrijf tegen de waardigheid van het boetesacrament 

(Sst, art. 4), heeft de klager het recht om te eisen dat zijn naam niet wordt 

meegedeeld aan de aangeklaagde priester (Sst, art. 24). 

6.6. Wat betreft de aangeklaagde persoon geldt het volgende: 
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a. zijn fundamentele recht op verdediging wordt geëerbiedigd. De aangeklaagde 

persoon wordt conform het bepaalde in art. 10.5 op de hoogte gesteld van de 

klacht, tenzij de Vicaris, na de Adviesraad te hebben gehoord, van oordeel is 

dat er zwaarwegende redenen daartegen bestaan. De aangeklaagde persoon 

wordt de gelegenheid geboden om elke klacht te beantwoorden. De Vicaris 

beslist, na de Adviesraad te hebben gehoord, welke informatie aan de 

aangeklaagde persoon wordt verstrekt gedurende het voorafgaand onderzoek; 

b. indien de Vicaris van oordeel is dat er redenen zijn om de informatie die aan 

de aangeklaagde persoon wordt verstrekt te beperken, wordt de aangeklaagde 

persoon erop gewezen dat hij kennis zal kunnen nemen van de klacht en van 

de bewijzen die tegen hem worden aangevoerd, en dat hij de mogelijkheid zal 

hebben om die tegen te spreken, indien na afloop van het voorafgaand 

onderzoek de klacht aannemelijk wordt geacht en er een canoniek 

strafrechtelijk proces of een administratieve procedure volgt. De 

aangeklaagde persoon wordt voorts erop gewezen dat deze gang van zaken 

ook in de statelijke rechtspraak gebruikelijk is en dat verdachten geen toegang 

hebben tot alle informatie die het Openbaar Ministerie of de 

onderzoeksrechter verzamelt totdat het proces begonnen is; 

c. klagers en beklaagde persoon zullen er op worden gewezen dat de onschuld 

wordt voorondersteld  zolang het tegenovergestelde niet is bewezen; 

d. een geestelijke heeft recht op een waardig onderhoud zolang de 

administratieve- of strafprocedure duurt; 

e. de terugkeer van een geestelijke in de publieke uitoefening van zijn ambt 

dient uitgesloten te worden als deze terugkeer een gevaar voor minderjarigen 

kan betekenen of indien het risico bestaat dat er aanstoot binnen de 

gemeenschap zal ontstaan; 

f. nadat het voorafgaand onderzoek is afgesloten dient al het nodige te worden 

gedaan om de goede naam te zuiveren van wie ten onrechte is aangeklaagd. 

IV. INDIENING EN ONTVANGST VAN KLACHTEN 

 

7. Indiening en ontvangst van klachten 

 

7.1. Wie een klacht over seksueel misbruik van een minderjarige tegen een gelovige 

van de Prelatuur wenst in te dienen dient zich te wenden tot de Coördinator. Elke 

gelovige van de Prelatuur die kennis heeft van een geval van seksueel misbruik 

van minderjarigen begaan door een andere gelovige van de Prelatuur, of die een 

redelijk vermoeden heeft van een dergelijk geval, dient de Coördinator 

onmiddellijk te informeren, tenzij hij of zij door dat te doen de vertrouwelijkheid 

van de geestelijke leiding of het biechtgeheim schendt. 

7.2. De Coördinator staat de persoon die een klacht wenst in te dienen zonder uitstel 

te woord, indien mogelijk binnen 24 uur nadat er met hem contact is 

opgenomen. 
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7.3. Indien de klacht niet door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van het 

vermoedelijke slachtoffer is ingediend, neemt de Coördinator persoonlijk contact 

met hen op. 

7.4. De Coördinator neemt ook contact op met het vermoedelijke slachtoffer, tenzij 

deze zelf de klacht heeft ingediend. Voordat de Coördinator dat doet dient hij te 

beoordelen of het contact opportuun is en dient hij de toestemming van de 

ouders of vertegenwoordigers te verkrijgen. De ouders of vertegenwoordigers, 

dan wel de door hen aangewezen personen zijn tijdens de ontmoeting aanwezig. 

Deze voorzorgmaatregelen hoeven niet in acht te worden genomen indien het 

vermoedelijke slachtoffer meerderjarig is geworden nadat de feiten waarop de 

klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden. 

7.5. De Coördinator dient zich jegens de klager, het vermoedelijke slachtoffer en 

ieder andere te onthouden van elke uitlating over de schuld van de aangeklaagde 

persoon, de mogelijkheid om een geldelijke schadevergoeding te ontvangen 

vanwege het mogelijke misbruik, of over wat er zal gebeuren wanneer het 

voorafgaand onderzoek is afgerond. 

7.6. Tijdens de gesprekken met klagers of met het vermoedelijke slachtoffer maakt 

de Coördinator duidelijk dat indien de Vicaris besluit de taak van de priester in 

te perken, wanneer de aangeklaagde persoon een priester is, of de deelname de 

apostolaatswerken van de Prelatuur, wanneer het om een leek gaat, totdat de 

klachten zijn opgehelderd, dit niet betekent dat er bij het kerkelijk gezag een 

vermoeden van schuld bestaat, noch een erkenning van schuld door de 

aangeklaagde persoon. 

7.7. De Coördinator verzoekt de klagers dat zij hem een klaagschrift doen toekomen. 

Hetzelfde verzoek doet de Coördinator aan de ouders of vertegenwoordigers van 

het vermoedelijke slachtoffer, tenzij het slachtoffer inmiddels meerderjarig is 

geworden. De Vicaris stelt deze personen een formulier (zie Bijlage) ter 

beschikking als hulpmiddel om het klaagschrift op te stellen. Indien de 

Coördinator voorziet, gelet op de leeftijd of de overige omstandigheden van de 

persoon die de klacht indient, dat deze persoon moeilijkheden zal hebben om het 

klaagschrift op te stellen, kan hij zelf het klaagschrift opstellen. Na de opstelling 

legt de Coördinator het klaagschrift voor aan de persoon die de klacht indient om 

vast te stellen dat het klaagschrift de klacht nauwkeurig beschrijft. Het 

klaagschrift wordt door de klager en de Coördinator ondertekend. 

7.8. De Coördinator houdt een register bij van de gesprekken met vermoedelijke 

slachtoffers, hun ouders of vertegenwoordigers en met ieder ander die een klacht 

indient. In het register worden voorts de schriftelijke rapporten over deze 

klachten bijgehouden. 

7.9. Indien de klacht betrekking heeft op een leek die als vrijwilliger of anderszins 

werkzaam is bij een instelling waarin de Prelatuur slechts de geestelijke 

activiteiten verzorgt, verzoekt de Coördinator de klager de klacht in te dienen bij 

de directie van de instelling, die de verantwoordelijkheid draagt voor het gedrag 

van binnen de instelling werkzame personen. 
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7.10. Indien de media een beschuldiging uiten, neemt de Coördinator contact op met 

de persoon die de beschuldiging heeft geuit om te vragen dat hij een formele 

klacht indient. 

7.11. Indien de Coördinator een anonieme klacht ontvangt, zal hij de Vicaris daarover 

informeren. De Vicaris beslist of de klacht in behandeling wordt genomen. 

 

8. Bijstand aan de vermoedelijke slachtoffers 

Indien een klacht tegen gelovigen van de Prelatuur inzake seksueel misbruik van 

minderjarigen wordt ontvangen die geloofwaardig lijkt, neemt de Coördinator, in 

overleg met de Vicaris, onmiddellijk contact op met de ouders of vertegenwoordigers 

van het vermoedelijke slachtoffer. De Coördinator biedt het vermoedelijke slachtoffer 

en zijn gezin terstond pastorale bijstand aan, rekening houdend met het bepaalde in art. 

7.5 en 7.6. De Coördinator kan ook, in overleg met de Vicaris, deze personen 

adviseren over de mogelijkheid om psychische bijstand te ontvangen. 

9. Informatie aan de burgerlijke overheid 

 

9.1. Onverminderd het bepaalde in art. 7.1 omtrent de vertrouwelijkheid van de 

biecht en de geestelijke leiding, dient aangifte te worden gedaan bij de politie of 

bij het Openbaar Ministerie van klachten inzake seksueel misbruik van 

minderjarigen die conform het bepaalde in art. 10.2. plausibel lijken. 

9.2. Dit recht, dat tevens een plicht inhoudt, dient altijd in acht te worden genomen. 

Onder geen beding zal men trachten het vermoedelijke slachtoffer of zijn gezin 

te bewegen om af te zien van het indienen van een klacht bij het Openbaar 

Ministerie. Integendeel, de Coördinator dient het vermoedelijke slachtoffer, zijn 

ouders of degenen die met het ouderlijk gezag zijn belast, indien het slachtoffer 

minderjarig is, over dit recht en deze plicht te informeren en hem of hen aan te 

sporen om te handelen. 

9.3. Indien de in het vorige lid genoemde personen geen klacht indienen, zal de 

Coördinator, in overleg met de Vicaris het Openbaar Ministerie over de klacht 

informeren. 

9.4. Indien de klager een gelovige is van de Prelatuur, vergewist de Coördinator zich 

ervan dat hij/zij het Openbaar Ministerie informeert, tenzij het vermoedelijke 

slachtoffer, zijn ouders of degenen die met het ouderlijk gezag zijn belast dat 

reeds gedaan hebben. 

V. HET VOORAFGAAND ONDERZOEK 

10. Opening van het voorafgaand onderzoek 

 

10.1. De Coördinator bericht de Vicaris onmiddellijk nadat hij een klacht over 

seksueel misbruik heeft ontvangen. De Coördinator overhandigt de Vicaris het 

klaagschrift of de rapporten van de gesprekken die hij met de klager, het 

vermoedelijke slachtoffer, zijn ouders of vertegenwoordigers heeft gevoerd. 
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Indien hij dat raadzaam acht, kan de Coördinator aanbevelingen doen naar 

aanleiding van zijn bevindingen bij die gesprekken. 

10.2. De Vicaris geeft deze informatie aan de Adviescommissie door en vraagt het 

advies van de commissie over de wenselijkheid om een onderzoek te openen. De 

Vicaris neemt een besluit nadat hij de mening van de Adviescommissie en van 

de Promotor van het recht heeft gehoord. Bij het nemen van het besluit neemt de 

Vicaris in aanmerking dat het voorafgaand onderzoek steeds dient te worden 

geopend als de klacht plausibel lijkt en niet geheel overbodig is, bijvoorbeeld 

indien de beklaagde bevestigt dat de klacht gegrond is en schuld bekent. Zelfs in 

laatstgenoemd geval kan het opportuun zijn het voorafgaand onderzoek te 

verrichten om de feiten verder te verduidelijken. 

10.3. Indien de Vicaris besluit een voorafgaand onderzoek te openen, vaardigt hij een 

decreet uit. Het decreet bevat het besluit tot opening van het voorafgaand 

onderzoek en de benoeming van een geschikt persoon om het onderzoek uit te 

voeren, dan wel het besluit dat de Vicaris zelf het voorafgaand onderzoek zal 

uitvoeren. De Vicaris beslist naar eigen inzicht over de benoeming, maar over 

het algemeen verdient het de voorkeur dat een andere persoon het voorafgaand 

onderzoek verricht. 

10.4. Rekening houdend met alle omstandigheden van het geval (het aantal mensen 

met wie gesproken moet worden, hun situatie, de aard van de vermoedelijke 

feiten, etc.), kan de Vicaris beslissen om in het decreet tot opening van het 

voorafgaand onderzoek, naast zijn gedelegeerde, twee andere onderzoekers te 

benoemen. De onderzoekers worden gekozen uit professionals die 

gekwalificeerd zijn om een dergelijk onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld een 

advocaat en een psycholoog of maatschappelijk werker. 

10.5. Uiterlijk 48 uur nadat het decreet is uitgevaardigd, informeert de Vicaris de 

aangeklaagde persoon over de klacht en overhandigt hij hem een kopie van het 

decreet tot opening van het voorafgaand onderzoek. 

10.6. De Vicaris herinnert de aangeklaagde persoon aan de onschuldpresumptie: 

iedereen is onschuldig tot zijn schuld is bewezen. De Vicaris wijst de 

aangeklaagde persoon erop dat hij geen contact dient op te nemen met de klager 

of klagers, noch met het vermoedelijke slachtoffer of zijn gezin. De Vicaris wijst 

hem er voorts op dat het beantwoorden van vragen van de media risico’s met 

zich mee kan brengen, en raadt hem aan journalisten te verwijzen naar het 

bureau van de Vicaris. 

10.7. Het voorafgaand onderzoek heeft tot doel de feiten en omstandigheden vast te 

stellen alsook de toerekenbaarheid van de gedragingen (vgl. canon 1717 CIC). 

10.8. De Vicaris bepaalt welke voorzorgsmaatregelen als bedoeld in canon 1722 CIC 

genomen dienen te worden in verband met het algemeen belang. Conform Sst, 

art. 19, kunnen deze maatregelen worden genomen nadat het voorafgaand 

onderzoek is geopend. De Vicaris kan de adviescommissie advies vragen over 

de wenselijkheid om deze maatregelen te nemen en de taakuitoefening van de 

priester die onderzocht wordt preventief te beperken. De adviescommissie kan 

ook uit eigen initiatief aanbevelingen doen aan de Vicaris. 
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11. Verloop van het voorafgaand onderzoek 

 

11.1. De door de Vicaris benoemde onderzoekers, of, indien de Vicaris geen 

onderzoekers heeft benoemd, zijn gedelegeerde, hebben dezelfde bevoegdheden 

en verplichtingen als de onderzoeksrechter in een proces. 

11.2. De onderzoekers wijzen de personen met wij zij gesprekken hebben erop dat zij 

het recht hebben om zich te laten bijstaan door een door hen aangewezen 

persoon, zoals een kerkjurist of een advocaat. 

11.3. De onderzoekers informeren de kerkjurist, advocaat of een andere door het 

slachtoffer aangewezen adviseur, over het verloop van het voorafgaand 

onderzoek. Indien de klager of het slachtoffer er de voorkeur aan geeft zich niet 

door een adviseur te laten bijstaan, wordt deze informatie rechtstreeks aan hen 

gegeven. 

11.4. De onderzoekers hebben gesprekken met de persoon of personen die de klachten 

hebben ingediend, het slachtoffer (indien de klachten zijn ingediend door andere 

personen), de aangeklaagde persoon en elke andere persoon die kan bijdragen tot 

het verduidelijken van de feiten waarop de klachten betrekking hebben. 

11.5. Indien het slachtoffer minderjarig is, beoordelen de onderzoekers of het passend 

is met hem of haar een gesprek te hebben. Indien een gesprek passend lijkt, 

vragen de onderzoekers, voordat het gesprek plaatsvindt, de uitdrukkelijke 

toestemming van de ouders of vertegenwoordigers van het slachtoffer. Het 

gesprek vindt plaats in hun aanwezigheid. 

11.6. Voordat er met de aangeklaagde persoon wordt gesproken, wordt hij 

geïnformeerd over de klachten die over hem zijn ingediend. Hem wordt de 

gelegenheid geboden om op de klachten te reageren. Indien de aangeklaagde 

persoon dat wenst, kan het antwoord schriftelijk worden gegeven door een door 

hem aangewezen kerkjurist of advocaat. Als hij dat wenst, kan hij mondeling 

antwoorden tijdens het gesprek met de onderzoekers. 

11.7. Tijdens het gesprek wordt er rekening mee gehouden dat de aangeklaagde 

persoon niet de plicht heeft om het misdrijf te bekennen en dat van hem niet 

gevraagd kan worden dat hij de eed aflegt (vgl. canon 1728 § 2 CIC). 

11.8. De onderzoekers en de personen met wie men een onderhoud heeft gehad 

ondertekenen een schriftelijk verslag van elk onderhoud, nadat zij hebben 

vastgesteld dat het verslag een correcte weergave van het onderhoud bevat. Er is 

geen bezwaar tegen de opname van de gesprekken in een geluidsdrager. De 

persoon belast met het overschrijven van de geluidsopnames verplicht zich tot 

geheimhouding. 

 

12. Conclusies en aanbevelingen van het voorafgaand onderzoek 

 

12.1. Nadat het voorafgaand onderzoek is afgerond nemen de onderzoekers het 

volgende in overweging:  

a. of de klachten plausibel lijken; 
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b. of de feiten en omstandigheden die uit hun bevindingen blijken aan te merken 

zijn als een misdrijf van seksueel misbruik; 

c. of het misdrijf toerekenbaar lijkt aan de aangeklaagde persoon; 

d. of er geen misdrijf van seksueel misbruik is, maar wel niet passende 

gedragingen, etc. die in strijd zijn met de voorbeeldfunctie van een priester of 

een leek die probeert zijn christelijke roeping op een voorbeeldige wijze te 

beleven. 

12.2. De onderzoekers leggen aan de Adviesraad een rapport voor met hun 

bevindingen over de punten genoemd in art. 12.1. De onderzoekers kunnen de 

suggesties en aanbevelingen doen die zij geraden achten. Aan het rapport 

worden de verslagen over de gevoerde gesprekken bijgevoegd, alsook andere 

documenten (brieven, etc.) die van belang kunnen zijn en die hen ter 

beschikking zijn gesteld tijdens het onderzoek. 

12.3. De Adviesraad komt onverwijld bijeen om het rapport van de onderzoekers te 

beoordelen en te overwegen of het voorafgaand onderzoek volledig en correct is 

uitgevoerd. Indien de Adviesraad het nodig acht, kan hij de onderzoekers vragen 

de informatie die aan de raad is toegezonden aan te vullen. De Adviesraad legt 

vervolgens alle documenten met betrekking tot het voorafgaand onderzoek aan 

de Vicaris voor. In een begeleidende brief geeft de Adviesraad aan of de raad 

zich kan vinden in de conclusies van de onderzoekers en of de raad 

aanbevelingen wenst te doen aan de Vicaris. 

12.4. De Vicaris en de leden van de Adviesraad zijn zich ervan bewust dat een 

onderzoek van dit soort een tijd van zware beproeving voor zowel het slachtoffer 

als de aangeklaagde persoon betekent. Zij zullen zich daarom inspannen om te 

zorgen dat het onderzoek in een zo kort mogelijke tijdspanne wordt afgerond. Zij 

zien erop toe dat er geen vertraging ontstaat bij de ondervragingen of bij het 

opstellen en voorleggen van de conclusies van de onderzoekers. 

 

13. Afsluiting van het voorafgaand onderzoek door de Vicaris 

 

13.1. De Vicaris neemt nauwgezet kennis van de rapporten en conclusies van de 

Coördinator, de onderzoekers en de Adviesraad. Indien hij dat nodig acht, kan 

hij de zaak teruggegeven aan de Adviesraad en aan de onderzoekers vragen om 

iets nader te verduidelijken of te onderzoeken. Indien hij kan instemmen met de 

uitkomsten die hem worden voorgelegd, sluit hij het voorafgaand onderzoek af. 

13.2. Indien de Vicaris van oordeel is dat de klachten niet geloofwaardig zijn, vaardigt 

hij een decreet uit waarin hij het onderzoek sluit en de klachten ongegrond 

verklaart. Hij stuurt een kopie van het decreet aan de aangeklaagde persoon, aan 

het vermoedelijke slachtoffer en aan de Adviesraad. 

13.3. Indien de aangeklaagde persoon een priester is en de Vicaris van oordeel is dat 

de klachten geloofwaardig zijn en dat derhalve er redenen zijn om te denken dat 

er een misdrijf heeft plaatsgevonden, zal het volgende in acht worden genomen: 

a. de Vicaris vergewist zich ervan dat de klachten zijn gemeld bij het Openbaar 

Ministerie; 
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b. de Vicaris doet de documentatie over het voorafgaand onderzoek aan de 

Prelaat toekomen opdat deze wordt doorgezonden naar de Congregatie voor 

de Geloofsleer (vgl. Sst, art. 16); 

c. de Vicaris stuurt een brief aan de aangeklaagde persoon, het slachtoffer en de 

Adviesraad om hen te informeren dat hij gehandeld heeft conform het 

bepaalde in art. 13.3 sub a; 

d. in de brief geeft de Vicaris aan dat het de aangeklaagde persoon niet is 

toegestaan om deel te nemen aan enige activiteit van de Prelatuur waaraan 

minderjarigen deelnemen, alsook om enige activiteiten van pastorale aard te 

verrichten, en dat hij zijn priesterlijke taak slechts mag uitoefenen binnen een 

centrum van de Prelatuur waarin hij woont; 

e. de Vicaris informeert de diocesane bisschop waarin het vermoedelijke 

seksueel misbruik heeft plaatsgevonden en de diocesane bisschop waarin de 

aangeklaagde persoon woont  over het bepaalde onder a tot en met d. 

13.4. Indien de aangeklaagde persoon een leek is en de Vicaris van oordeel is dat de 

klachten geloofwaardig zijn en dat derhalve er redenen zijn om te denken dat er 

een misdrijf is gepleegd zal de Vicaris als volgt handelen: 

a. hij vergewist zich ervan dat de klachten zijn gemeld bij het Openbaar 

Ministerie. De Vicaris wacht totdat het civiele proces waarin de klachten 

onderzocht worden is afgesloten, tenzij dat proces afgerond is voordat het 

hiervoor genoemde voorafgaand onderzoek is geopend; 

b. hij verbiedt de aangeklaagde persoon om deel te nemen aan enige activiteit 

van de Prelatuur waaraan minderjarigen deelnemen; 

c. hij stuurt een brief aan de aangeklaagde persoon, het slachtoffer en de 

Adviesraad om hen te informeren dat hij heeft gehandeld conform het 

bepaalde in art. 13.4 sub b. 

d. hij informeert de bisschop van het diocees waar het veronderstelde seksueel 

misbruik plaats had en waar de aangeklaagde woont over het bepaalde in a tot 

en met c. 

VI. PASTORALE ZORG BIJ HET SLUITEN VAN HET VOORAFGAAND 

ONDERZOEK 

 

14. Pastorale zorg voor het slachtoffer 

 

14.1. De Vicaris of een door hem aangewezen persoon informeert in een persoonlijk 

gesprek het slachtoffer, of, indien het slachtoffer minderjarig is, zijn wettelijke 

vertegenwoordigers, over de uitkomst van het voorafgaand onderzoek. Zowel de 

Vicaris als zijn vertegenwoordiger en het slachtoffer worden vergezeld door een 

andere persoon. 

14.2. Indien de klacht niet gegrond is gebleken, wordt dit aan het vermoedelijke 

slachtoffer meegedeeld. Het vermoedelijke slachtoffer wordt met compassie 

bejegend. Hem of haar wordt de hulp aangeboden die de Vicaris redelijk en 

noodzakelijk acht. 
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14.3. Indien de klacht gegrond lijkt, wordt dat medegedeeld aan het slachtoffer en, 

indien de klacht door anderen dan het slachtoffer is ingediend, aan de indieners 

van de klacht. Aan het slachtoffer en, als dat nodig blijkt, aan zijn familie wordt 

passende pastorale zorg aangeboden. Er wordt niets meegedeeld dat uitgelegd 

kan worden als een aanvaarding van schuld van de aangeklaagde persoon of als 

een vermoeden van die schuld door de kerkelijke autoriteit. Pas na afloop van 

het gerechtelijke proces, de administratieve procedure of een andere 

kerkrechtelijke procedure die op het voorafgaand onderzoek volgt, kan men 

spreken van schuld. 

 

15. Pastorale zorg voor de aangeklaagde persoon 

 

15.1. Indien na afloop van het voorafgaand onderzoek de klacht ongegrond is 

gebleken en de aangeklaagde persoon niet is vervolgd of veroordeeld in een 

civiele procedure, neemt de Vicaris alle noodzakelijke maatregelen om de goede 

naam van de persoon die ten onrechte is beschuldigd te zuiveren. Deze 

maatregelen kunnen, onder andere, inhouden: 

a. het afleggen van een publieke verklaring, met de strekking dat de 

aangeklaagde persoon onschuldig is bevonden en, indien hij priester is, dat 

hij de uitoefening van zijn pastoraat hervat; 

b. het afleggen van een bezoek door de Vicaris aan de instelling waarin de 

aangeklaagde persoon werkzaam is, om de mensen die daarin werkzaam 

zijn of aan de activiteiten van de instelling deelnemen te informeren; 

c. het aanbieden van de geestelijke en psychologische hulp die de persoon die 

ten onrechte is beschuldigd nodig mocht hebben. 

15.2. Indien na afloop van het voorafgaand onderzoek de klacht aannemelijk lijkt, kan 

de Vicaris, onverminderd het bepaalde in art. 13.3 sub c en 13.4 sub c de 

aangeklaagde persoon aansporen om zich vrijwillig te onderwerpen aan een 

medisch en psychologisch onderzoek door deskundigen die de Vicaris en de 

aangeklaagde persoon geschikt achten. De Vicaris draagt er zorg voor dat de 

aangeklaagde persoon passende pastorale zorg ontvangt. 

 

16. Pastorale zorg aan anderen 

 

16.1. Het seksueel misbruik kan de familie van het slachtoffer diep treffen. Het 

slachtoffer kan in zijn directe omgeving met afwijzing te maken krijgen. Zijn 

ouders kunnen zichzelf verwijten onvoldoende zorg te hebben betracht. De 

Vicaris zoekt naar wegen om hen te helpen zich zoveel mogelijk te herstellen 

van het mogelijke trauma. 

16.2. Mogelijk is de dader een bekende persoon in de plaats waar de feiten hebben 

plaatsgevonden. De mensen die hem kennen kunnen gevoelens hebben van 

woede, teleurstelling, onbehagen, verraad, ongeloof, pijn, medelijden met het 

slachtoffer, etc. Het kerkelijke gezag dient zorgvuldig te bezien welke middelen 
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kunnen worden aangewend om aan deze gevoelens pastoraal en psychologisch 

tegemoet te komen. 

VII.  KERKRECHTELIJK ANTWOORD OP VASTGESTELD SEKSUEEL 

MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN 

 

17. Indien in één enkel geval van seksueel misbruik van minderjarigen door een gelovige 

van de Prelatuur door de dader schuld wordt erkend, of dit in een gerechtelijk of 

buitengerechtelijk canoniek proces conform de bepalingen van het kerkelijk recht 

wordt vastgesteld, beoordeelt de Vicaris de geschiktheid van de dader om in de 

Prelatuur te blijven. 

 

18. De Vicaris kan, met inachtneming van de statutaire bepalingen van de Prelatuur 

(Statuta, nr. 28-35), de dader voorstellen de Prelaat dispensatie van zijn lidmaatschap 

van de Prelatuur (vgl. ibid., nr. 31) te vragen. Hij kan er ook voor kiezen de Prelaat 

voor te stellen de dader uit de Prelatuur weg te zenden. In alle gevallen worden de 

rechten geëerbiedigd die het kerkelijke recht en de statuten van het Opus Dei aan de 

pleger van het misdrijf toekennen. 

 

19. De priesters en diakens die dit misdrijf plegen zijn onderworpen aan de kerkelijke 

straffen die vastgesteld zijn in Sst, art. 6 § 2; 21, § 2 (vgl. Congregatie van de 

Geloofsleer, Circulaire, II) 

19.1. Een priester of diaken die een daad van seksueel misbruik tegen minderjarigen 

heeft gepleegd kan elk moment dispensatie vragen van de verplichtingen 

voortvloeiend uit de klerikale staat. 

19.2. De Prelaat kan, via de Congregatie voor de Geloofsleer, in zeer zware gevallen 

rechtstreeks aan de Paus het besluit voorleggen om de dader te ontslaan uit de 

klerikale staat of hem te ontslaan van de verplichting tot het celibaat. Het 

misdrijf moet vaststaan en het recht van de dader om zichzelf te verdedigen moet 

zijn gewaarborgd (vgl. Sst. art. 21 § 2, 2
e
). 

 

20. De bisschop van het diocees waarin het misbruik heeft plaatsgevonden wordt 

geïnformeerd over het genomen besluit. 

 

21. Een clericus kan niet opnieuw worden toegelaten tot de publieke uitoefening van zijn 

ambt als hij een gevaar voor minderjarigen kan betekenen of indien het gevaar van 

aanstoot voor de gemeenschap bestaat (vgl. Circulaire, III, i). 

 

22. Geen priester of diaken van de Prelatuur die een daad van seksueel misbruik van 

minderjarigen heeft gepleegd kan in een andere kerkelijke jurisdictie worden belast 

met taken van pastorale of diaconale aard, of er naartoe worden overgeplaatst om daar 

een pastorale taak uit te oefenen, tenzij de Vicaris de bisschop van het diocees 

gedetailleerd informeert over het gepleegde seksuele misbruik en over aanwijzingen 
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dat de priester of diaken een gevaar vormt of heeft gevormd voor kinderen of 

jongeren. 
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BIJLAGE  

KLAAGSCHRIFT OVER VERMOEDELIJK SEKSUEEL MISBRUIK VAN 

MINDERJARIGEN TOEGESCHREVEN AAN EEN GELOVIGE VAN DE PRELATUUR VAN 

HET OPUS DEI IN NEDERLAND 

1. Deze klacht wordt ingediend door:  

Naam en achternaam van de klager:…………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Telefoon………………………………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………………………………….. 

 

2. Vermoedelijke dader: 

Naam en  achternaam:…………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Telefoon………………………………………………………………………………… 

Leeftijd……… Geslacht: Man/Vrouw 

 

3. Vermoedelijk slachtoffer 

Naam en achternaam:…………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Telefoon………………………………………………………………………………… 

Leeftijd…………Geslacht: Man/Vrouw 

Leeftijd tijdens vermoedelijk misbruik    …….. 

 

4. Adres en telefoon van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers, indien het 

slachtoffer nog minderjarig is: 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Telefoon………………………………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………………………………….. 

 

5. Naam, adres en telefoon van de ooggetuigen van het vermoedelijke misbruik 

Naam en 

achternaam:…………………………………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Telefoon………………………………………………………………………………… 
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Naam en achternaam:…………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………. 

Telefoon………………………………………………………………………………… 

Naam en achternaam:…………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Telefoon………………………………………………………………………………… 

 

6. Naam, adres en telefoon van de degenen die gehoord hebben van het vermoedelijke 

misbruik 

Naam en achternaam:………………………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Telefoon………………………………………………………………………………… 

 

Naam en achternaam:…………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………. 

Telefoon………………………………………………………………………………… 

 

7. Geef op een apart vel – getypt of met blokletters – een beschrijving van het 

vermoedelijke misbruik, met vermelding van de volgende informatie: 

 Waaruit de vermoedelijke daad of daden bestond (soort zonde tegen het 6
e
 gebod); 

 Datum en tijd van de vermoedelijke daden; 

 Plaats (adres) waar het gebeurde; 

 Elke andere informatie die van belang kan zijn (bijvoorbeeld, of er gebruik werd 

gemaakt van geweld, bedreigingen, giften of geschenken, aanstoot, misbruik van 

gezag, etc. 

 

 

Plaats, dagtekening en ondertekening (ook aanbrengen op het vel met de beschrijving van het  

vermoedelijke misbruik). 


