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RICHTLIJNEN VAN DE PRELAAT VAN HET OPUS DEI 

VOOR ALLE GELOVIGEN VAN DE PRELATUUR 

IN ZAKE DE BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN 

EN ANDERE KWESTBARE PERSONEN 

Vanaf het jaar 2013 hebben de regionaal vicarissen voor hun regio’s normen opgesteld voor het 
onderzoek in geval van klachten over seksueel misbruik van minderjarigen toegeschreven aan 
gelovigen van de Prelatuur van het Opus Dei, conform de richtlijnen van de Congregatie voor de 
Geloofsleer, neergelegd in de Brief van 3 mei 2011, de aanwijzingen van de 
bisschoppenconferenties en de nationale wetgevingen. 

Recent heeft paus Franciscus het Motu Propio ‘Over de bescherming van de minderjarigen en kwetsbare 
personen’ van 26 maart 2019 uitgevaardigd (met de daarbij behorende wet voor Vaticaanstad, 
nummer CCXCVII, ‘Over de bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen, van 26 maart 2019 en 
de Richtlijnen voor de bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen voor het Vicariaat van Vaticaanstad 
van 26 maart 2019) en het Motu proprio “Vos estis lux mundi” van 7 mei 2019, om het institutionele 
en normatieve kader van de Kerk verder te versterken en misbruik van minderjarigen en 
kwetsbare personen te voorkomen en te bestrijden. 

Gezien de inhoud van deze normen en in volledige overeenstemming met  hun verheven doel, 
geef ik deze richtlijnen voor alle gelovigen van de Prelatuur. In de richtlijnen worden de 
aanwijzingen van de Paus overgenomen en aangepast aan de specifieke pastorale activiteit van de 
Prelatuur. 

I. Algemene principes 

1. De maatregelen en procedures in deze richtlijnen zijn bedoeld om bij te dragen aan het 
tot stand brengen en in stand houden van een omgeving van eerbied voor en 
bewustwording van de rechten en behoeften van minderjarigen en kwetsbare personen en 
om het risico van uitbuiting, seksueel misbruik en mishandeling bij de activiteiten binnen 
het bereik van de Prelatuur uit te sluiten. 

2. Deze richtlijnen zijn gericht tot alle gelovigen van de Prelatuur en tot degenen die op een 
of andere manier meewerken aan haar initiatieven van apostolaat en christelijke vorming. 

3. In deze richtlijnen worden kwetsbare personen gelijkgesteld met minderjarigen – voor 
zover de aard van de zaak dat toelaat –,  ook al wordt dit in sommige gevallen niet 
uitdrukkelijk vermeld. 

a) Onder ‘minderjarige’ wordt verstaan een persoon jonger dan achttien jaar. Met een 
minderjarige wordt gelijkgesteld de persoon die gewoonlijk een gebrekkig gebruik 
van de rede heeft (vgl. m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, art. 6 §1, 1°). 

b) Voor de toepassing van deze richtlijnen wordt onder ‘kwetsbare persoon’ verstaan 
een persoon die wegens ziekte, lichamelijke of geestelijke beperking of 
persoonlijke vrijheidsberoving, feitelijk beperkt wordt – zelfs incidenteel – in zijn 
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/ haar vermogen om de misstand te begrijpen, te willen of zich ertegen te 
verzetten (vlg. m.p. Vos estis lux mundi, art. 1 § 2 a-b). 

4. De volgende doelstellingen en beginselen liggen ten grondslag aan elke norm en elk 
optreden ter voorkoming en bestrijding van misbruik van minderjarigen en kwetsbare 
personen binnen het bereik van de Prelatuur: 

a) Doelstellingen: 

 het bevorderen van het bewustzijn en de eerbiediging van de rechten en 
behoeften van minderjarigen en kwetsbare personen; het geven van adequate 
vorming voor de bescherming van deze personen; 

 het voorkomen van elke vorm van geweld, lichamelijk of geestelijk misbruik, 
verwaarlozing, verlating, mishandeling of uitbuiting; 

 het bewustmaken van de verplichting om misbruik bij de bevoegde autoriteiten te 
melden en met hen samen te werken bij activiteiten ter voorkoming en bestrijding 
van misbruik; 

 het effectief vervolgen van misbruik of mishandeling van kinderen of kwetsbare 
personen; 

 het aanbieden van passende pastorale zorg aan de slachtoffers en hun families en, 
in voorkomend geval, medische, psychologische en juridische ondersteuning. 

b) Algemene beginselen bij het handelen: 

 het erkennen van het recht van degenen die beweren slachtoffer te zijn en van 
hun familie, om te worden opgevangen, gehoord en begeleid, en het adequaat 
doorgeleiden van hun informatie of klachten; 

 het ten behoeve van de betrokkenen waarborgen van een procedure die in 
overeenstemming is met de rechtsstaat (canon 221 § 3 CIC) en die de 
onschuldpresumptie, het legaliteitsbeginsel en het beginsel van strafrechtelijke 
proportionaliteit eerbiedigt; 

 het onverwijld verwijderen van de persoon die veroordeeld is voor misbruik van 
een minderjarige of een andere kwetsbare persoon uit zijn taken en hem / haar 
adequaat steun te verlenen voor zijn / haar psychologische en spirituele 
rehabilitatie, ook met het oog op zijn / haar sociale re-integratie; 

 al het mogelijke te doen om de reputatie van de onterecht beschuldigde personen 
te rehabiliteren. 

5. De autoriteiten van de Prelatuur moeten zich ervoor inzetten dat de personen die 
beweren getroffen te zijn en hun gezinnen met waardigheid en respect worden 
behandeld. Ze moeten hen in het bijzonder aanbieden: 

a) opvang, een luisterend oor en begeleiding, zo nodig met behulp van specifieke 
diensten;  

b) geestelijke zorg; 

c) medische, therapeutische en psychologische bijstand, voor zover van toepassing. 
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6. Het imago, de privacy en de vertrouwelijkheid van de gegevens van de betrokken 
personen worden beschermd. 

II. Preventievoorschriften 

7. Apostolische initiatieven met pastorale bijstand van de Prelatuur (vgl. Statuta, nr. 121) 
waaraan minderjarigen of kwetsbare personen deelnemen moeten protocollen opstellen 
met best practices en richtlijnen voor de bescherming van deze personen. 

8. In overeenstemming met artikel 2 van het Motu Proprio Vos estis lux mundi bestaat in de 
Prelatuur een ‘Coördinator voor de bescherming van minderjarigen’. De coördinator 
heeft de volgende taken: 

a) Het ontvangen van klachten of informatie – direct van het vermoedelijke 
slachtoffer of via derden – over gedragingen voorzien in de richtlijnen van de 
Prelaat inzake misbruik van minderjarigen. Voor elke klacht of informatie wordt 
een ontvangstbevestiging gestuurd aan de klager en, indien van toepassing, aan 
het vermoedelijke slachtoffer. 

b) Het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om de aangeklaagde en de 
mogelijke slachtoffers te identificeren en van andere relevante informatie over de 
feiten en de betrokken personen. 

c) Het informeren van de klager en, indien van toepassing, van het vermoedelijke 
slachtoffer over het canonieke en het civiele proces. 

d) Het vanaf het eerste moment helpen van het vermoedelijke slachtoffer, met een 
zorgzame, persoonlijke begeleiding. 

e) In geval van een mondelinge klacht, het in detail opstellen van een akte. De akte 
wordt door de klager ondertekend nadat hij de akte heeft gelezen en eventueel 
aanvullingen of correcties heeft aangebracht. Een canoniek notaris maakt 
aantekening van alle verrichtingen. 

f) Het sturen naar de regionaal vicaris van de akte met de klacht en de verrichtingen. 
De coördinator bewaart kopie van de verzonden documenten, maakt aantekening 
van de datum waarop de verzending heeft plaatsgevonden en stuurt hierover 
bericht aan de klager.  

g) Het bewaren van het beroepsgeheim conform canon 1455 § 3 CIC. 

h) Het regelmatig informeren aan de regionaal vicaris over de verrichte 
werkzaamheden. 

9. Elke regionaal vicaris wijst voor zijn regio aan (i) een coördinator voor de bescherming 
van minderjarigen en kwetsbare personen, (ii) ten minste één toegevoegde coördinator, 
die de coördinator bij de uitvoering van deze richtlijnen bijstaat en hem indien nodig 
vervangt, en (iii) een adviesraad bestaande uit ten minste vijf personen. De coördinator 
bevordert preventie- en opleidingsactiviteiten voor de omgang met minderjarigen en 
kwetsbare personen. Hij / zij is in het bijzonder belast met de opvang en begeleiding van 
personen die beweren het slachtoffer te zijn van uitbuiting, seksueel misbruik of 
mishandeling en van hun familie. 
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10. Het volgende wordt in acht genomen alvorens personen aan te wijzen die met 
minderjarigen of kwetsbare personen zullen werken in de apostolische initiatieven die met 
pastorale steun van de Prelatuur worden ontplooid, ook wanneer het gaat om incidentele 
samenwerking: 

a) de geschiktheid van de kandidaten om met deze personen om te gaan dient te 
worden vastgesteld door middel van een adequaat onderzoek en door een 
‘Verklaring Omtrent het Gedrag’. 

b) de kandidaten ontvangen adequate vorming om de risico’s van seksuele uitbuiting 
en misbruik te begrijpen, te identificeren en te voorkomen. 

III. Gedragsregels 

11. De bescherming van minderjarigen staat bij apostolische initiatieven waarbij 
minderjarigen betrokken zijn voorop. De gelovigen van de Prelatuur en de medewerkers 
letten tijdens de activiteiten op het volgende: 

 zij zijn voorzichtig en respectvol in de omgang met minderjarigen; 

 zij zijn een positief rolmodel voor minderjarigen; 

 zij blijven altijd in het zicht van anderen wanneer zij samen zijn met 
minderjarigen; zij informeren de verantwoordelijke personen over waargenomen 
potentieel verdacht gedrag; 

 zij respecteren de vertrouwelijkheid van de minderjarige; 

 zij informeren ouders of voogden over de activiteiten die zij van plan zijn uit te 
voeren en over de wijze van uitvoering; 

 zij betrachten de nodige voorzichtigheid bij de communicatie met minderjarigen, 
ook via de telefoon en op sociale netwerken; 

 zij voeren de activiteiten uit in geschikte ruimten gelet op de leeftijd en overige 
omstandigheden van de minderjarigen; zij letten er in het bijzonder op dat 
minderjarigen niet op plaatsen komen of blijven buiten zicht of controle; 

 zij vermijden elk ongepast of onnodig fysiek of verbaal contact dat zich kan lenen 
voor dubbelzinnigheid (liefkozingen, kussen of omarmingen die niet prudent, 
ongerechtvaardigd of verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden). 

12. Het is ten strengste verboden voor de gelovigen van de Prelatuur en medewerkers bij 
apostolische initiatieven van de Prelatuur waaraan minderjarigen of andere kwetsbare 
personen deelnemen: 

 lijfstraffen van welke aard dan ook toe te passen; 

 een voorkeursrelatie aan te gaan met een van de personen die onder deze 
richtlijnen vallen; 

 een van deze personen achter te laten in een situatie die hun fysieke of mentale 
veiligheid in gevaar kan brengen; 
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 zich op een beledigende toon tot hen te richten; 

 zich ongepast of seksueel suggestief te gedragen of aan dat gedrag deel te nemen; 

 een persoon of groep die onder deze richtlijnen valt te discrimineren; 

 een van hen te vragen een geheim te bewaren; 

 rechtstreeks geschenken te doen aan een van deze personen die discriminerend 
zijn voor de rest van de groep; 

 een van deze personen in een voertuig te vervoeren zonder het gezelschap van 
iemand anders; 

 een van deze personen te fotograferen of te filmen zonder schriftelijke 
toestemming van zijn / haar ouders of voogden, indien van toepassing; 

 beelden waarin een van deze personen herkenbaar is zonder toestemming van 
zijn/haar ouders of voogden via het internet of sociale netwerken te publiceren of 
te verspreiden; 

 contact op te nemen met een van deze personen, ook telefonisch of via sociale 
netwerken, zonder toestemming van de ouders of voogden, indien van 
toepassing. 

13. Elk ongepast of intimiderend gedrag bij een van de personen die onder deze richtlijnen 
vallen wordt onmiddellijk aangepakt, ook wanneer het gedrag niet ernstig lijkt. Daarbij 
wordt evenwichtigheid, voorzichtigheid en fijngevoeligheid betracht. De ouders of 
voogden worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. 

14. De schriftelijke toestemming van ouders of voogden is onontbeerlijk voor de deelname 
van minderjarigen of andere kwetsbare personen aan activiteiten onder het pastorale 
bereik van de Prelatuur. De ouders of voogden worden geïnformeerd over de activiteit, 
de namen en de contactgegevens van de verantwoordelijke personen. Autorisaties die 
vertrouwelijke gegevens bevatten worden met de nodige reserve bewaard. 

IV. Ontvangst van klachten 

15. Degenen die beweren het slachtoffer te zijn geweest van de hier genoemde misstanden, 
evenals hun familie, hebben het recht te worden opgevangen, gehoord en begeleid. De 
regionaal vicaris staat hen rechtstreeks of via de coördinator voor de bescherming van 
minderjarigen te woord en verzekert hen ervan dat het geval op juridisch correcte wijze 
zal worden behandeld. Hij zorgt dat hen adequate geestelijke bijstand wordt aangeboden. 
Hij spant zich in hun reputatie en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te 
beschermen. De regionaal vicaris kan de geestelijke begeleiding van de getroffen personen 
en hun familie toevertrouwen aan een gekwalificeerde priester. 

16. Aan deze personen wordt in voorkomend geval ook medische, psychologische en sociale 
bijstand aangeboden, alsmede informatie van juridische aard. 

17. De gelovigen van de Prelatuur en degenen die informatie of gegronde vermoedens 
hebben dat een minderjarige of een kwetsbare persoon het slachtoffer zou kunnen zijn 
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van een van de misbruiken die hier worden behandeld, informeren de regionaal vicaris 
hierover rechtstreeks of via de coördinator voor de bescherming van minderjarigen. Het 
biechtgeheim wordt geëerbiedigd. 

18. Indien de klachten of de informatie niet duidelijk ongegrond zijn, verwijdert de regionaal 
vicaris de vermeende dader uit de apostolische activiteiten van de Prelatuur. De 
verwijdering duurt zolang geen definitief oordeel over de aangeklaagde is gegeven. 

19. Tenzij de vertrouwelijkheid van de geestelijke leiding of het biechtgeheim wordt 
geschonden, of indien er sprake is van een van de gevallen genoemd in canon 1548 § 2 
CIC, dienen klachten of andere informatie inzake seksueel misbruik van minderjarigen die 
plausibel lijken aan de bevoegde civiele autoriteiten te worden doorgeleid. 

Dit recht en deze plicht worden altijd gerespecteerd. In geen geval wordt getracht het 
vermeende slachtoffer of zijn familie ervan te weerhouden aangifte te doen bij de civiele 
autoriteiten. De coördinator informeert het vermeende slachtoffer of zijn ouders of 
voogden over dit recht en deze plicht en moedigt hen aan dit recht en deze plicht in acht 
te nemen. 

In geval van schriftelijk en gemotiveerd bezwaar van het vermeende slachtoffer of zijn 
wettelijke vertegenwoordigers, of bij weigering om dit bezwaar schriftelijk te formaliseren, 
houdt de regionaal vicaris zich aan de civiele wet- en regelgeving. In ieder geval stelt hij, 
na het advies van de adviesraad te hebben ingewonnen, de civiele autoriteiten in kennis 
van de ontvangen klacht of informatie indien hij het nodig acht om het vermeende 
slachtoffer of andere minderjarigen te beschermen. 

V. Behandeling van klachten 

20. In zaken die onder zijn bevoegdheid vallen vertrouwt de regionaal vicaris met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid het onderzoek toe, in overeenstemming met canon 1717 CIC, 
aan de promotor van het recht van zijn regio of aan een gedelegeerde. Indien dit niet 
mogelijk is, verricht de regionaal vicaris  het onderzoek persoonlijk. Lopende 
onderzoeken in civiele procedures worden geëerbiedigd. 

21. Het onderzoek strekt zich uit tot alle gegevens die voor het geval relevant kunnen zijn, 
waaronder de onderzochte gedraging en de omstandigheden ervan, de leeftijd en overige 
persoonsgegevens van de betrokken personen, de aangerichte schade en de mogelijke rol 
van het sacrament van de biecht. Documenten, bewijzen en getuigenissen kunnen worden 
verzameld in de verschillende gebieden en instellingen waar de onderzochte persoon 
heeft gehandeld. De persoon die het onderzoek verricht kan ook gebruik maken van 
verklaringen, getuigenissen, documenten en deskundigenverslagen die in de civiele sfeer 
zijn verzameld en waartoe hij toegang heeft, alsmede van vonnissen of beslissingen van 
de civiele autoriteiten met betrekking tot de onderzochte feiten. Met het oog daarop kan 
de regionaal vicaris de canonieke procedure opschorten in afwachting van de afronding 
van het civiele onderzoek indien hij dat verstandig acht. 

22. In de loop van het onderzoek zal getracht worden: 

a) te werken aan het geestelijke en psychologisch herstel van alle betrokkenen; 

b) de verklaring van de persoon die als slachtoffer verschijnt onverwijld en op een 
voor de zaak passende wijze te ontvangen; 
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c) de persoon die als slachtoffer verschijnt, of zijn / haar vertegenwoordigers, voor 
te lichten over zijn / haar rechten en hoe deze in acht kunnen worden genomen, 
waaronder het recht om bewijsmateriaal over te leggen en gehoord te worden, 
hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon; 

d) deze personen desgevraagd in kennis te stellen van de afsluiting van het 
onderzoek en van het verdere verloop van de procedure; 

e) de gelaedeerde te adviseren een beroep te doen op de hulp van civiele en 
canonieke adviseurs; 

f) de gelaedeerde en zijn / haar familie te beschermen tegen elke vorm van 
intimidatie of represailles;  

g) de reputatie, de privacy en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de 
betrokken personen te beschermen. 

23. De onschuldpresumptie wordt geëerbiedigd. De reputatie van de onderzochte persoon 
wordt naar vermogen gerespecteerd. Tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor het 
tegendeel, wordt de persoon op wie het onderzoek betrekking heeft onverwijld van het 
onderzoek en van de redenen daarvoor op de hoogte gebracht. Hij / zij wordt 
aangemoedigd gebruik te maken van de bijstand van civiele en canonieke adviseurs. Hem 
/ haar wordt geestelijke en psychologische bijstand geboden. 

24. Wanneer er reden is om aan te nemen dat de misdrijven kunnen worden herhaald, 
moeten onverwijld passende voorzorgsmaatregelen worden genomen overeenkomstig de 
wet. 

25. Indien het onderzoek ten minste de aannemelijkheid van het mogelijke misdrijf dat tot de 
opening ervan heeft geleid bevestigt, zet de regionaal vicaris de wettelijk voorgeschreven 
canonieke procedure voort en stelt hij de bevoegde burgerlijke autoriteiten daarvan in 
kennis. Als dat niet het geval is, vaardigt de regionaal vicaris een met redenen omkleed 
decreet uit om het dossier af te sluiten. Hij bewaart de documentatie waarop de genomen 
maatregelen en de beslissing berusten in zijn geheim archief. Wanneer de verdachte een 
geestelijke is, wordt de Congregatie voor de Geloofsleer op de hoogte gebracht (zie 
Normen over gravioribus Delictis, art. 6 en 16), ook al heeft de regionaal vicaris besloten de 
zaak te archiveren. Daartoe stuurt de regionaal vicaris zo snel mogelijk een authentieke 
kopie van de documenten van het onderzoek en het bijbehorende decreet aan de curie 
van de Prelatuur.  

26. Een persoon die schuldig wordt bevonden aan het plegen van een misdrijf van misbruik 
tegen een minderjarige of een kwetsbare persoon zal worden ontslagen uit zijn / haar 
apostolische of pastorale taken of opdrachten. Hem / haar wordt adequate steun 
aangeboden voor zijn / haar psychologisch en spiritueel herstel en sociale re-integratie. 

27. Elke regionaal vicaris herziet het protocol voor de bescherming van minderjarigen in zijn 
regio met het oog op de toepassing van deze richtlijnen. Hij houdt daarbij rekening met 
het modelprotocol dat aan deze richtlijnen is gehecht, de aanwijzingen van de plaatselijke 
bisschoppenconferentie en de geldende civiele wet- en regelgeving. 

Rome, 22 februari 2020 


