
Richtlijnen voor de bescherming van kinderen en kwetsbare 
personen tegen seksueel misbruik en andere vormen van misbruik 
 

 

Preambule 

1. De Gemeenschap van Sant' Egidio is een openbare lekenvereniging van pauselijk internationaal 
recht, met als eerste doel de evangelisering, "de wezenlijke zending van de Kerk" (Ev Nunt, 14), uit te 
voeren zonder beperkingen of grenzen (art. 2 van de statuten), en  zich daartoe te richten tot 
mensen van elke natie, leeftijd of levenssituatie, want elk individu is geschapen naar het beeld en de 
gelijkenis van God en geroepen om ten volle te leven en deel uit te maken van de menselijke familie.  

2. Een andere bijzondere doelstelling van de Gemeenschap van Sant’ Egidio is de dienstverlening aan 
de armen (art. 3 van de statuten), die in een vorm van volledige kosteloosheid moet worden 
uitgevoerd door de uitoefening van liefdadigheid en zorg voor de integrale ontwikkeling van ieder 
mens en in het bijzonder van minderjarigen en van alle mogelijke kwetsbare personen. God is hun 
eerste verdediger en steun (Ps 10, 35) en Hij vraagt de Kerk om Hem intelligent na te volgen en alle 
mogelijke zorg te besteden aan hun bescherming tegen alle kwaad.  

3. De scholing van minderjarigen was het eerste dienstwerk van de Gemeenschap van Sant’Egidio, en 
tot op de dag van vandaag zijn onderwijs, opvoeding tot vrede en vriendschap, vooral voor 
minderjarigen die tot de meest achtergestelde minderheden behoren en voor de meest kwetsbare 
gezinnen, een essentieel onderdeel van de dienst voor de integrale ontwikkeling van de persoon die 
de Gemeenschap in de wereld verricht, vooral in samenlevingen waar de kostbare waarde van de 
kindertijd wordt veronachtzaamd of verzwakt. 

4. Kinderen zijn van wezenlijk belang voor de mensheid, en daarom is het noodzakelijk om hun 
ruimte te geven in de samenleving, met respect voor hun geschiedenis en leeftijd, in het bewustzijn 
dat de cultuur van leven en vrede ten bate van alle generaties steviger wordt verankerd tijdens de 
kinderjaren, op voorwaarde dat verantwoordelijke volwassenen weten hoe zij hun jongste 
medeburgers moeten liefhebben, beschermen en aanmoedigen. 

5. Het eensgezinde streven van alle mensen van goede wil om kinderen te beschermen en hun 
integrale ontwikkeling te bevorderen moet de passende actiemiddelen vinden in wetten en in het 
internationale recht. Een waardevolle mijlpaal in dit verband werd bereikt met de goedkeuring van 
het UNO-Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989, waarbij de Heilige Stoel zich heeft 
aangesloten.  

De Gemeenschap van Sant' Egidio bevordert de toepassing ervan op de verschillende niveaus van de 
samenlevingen en omgevingen waarin zij aanwezig is, met bijzondere aandacht voor de artikelen 3 
en 19, en verbindt zich er aldus toe "het belang van het kind steeds voorop te stellen" en 
minderjarigen daadwerkelijk te beschermen tegen "alle vormen van geweld, grensoverschrijdend 
gedrag of lichamelijk of geestelijk geweld, verlating of verwaarlozing, mishandeling of uitbuiting, met 
inbegrip van seksueel geweld", en hun toegang tot de gerechtelijke instanties te bevorderen. 

 6. Soortgelijke bescherming moet ook worden geboden aan volwassenen of ouderen die bijzonder 
kwetsbaar zijn geworden als gevolg van een verminderde natuurlijke capaciteit, vooral in die landen 



waar de wetgeving inzake bescherming en overheidssteun voor geestelijk lijdende of benadeelde 
personen minder doeltreffend is.  

7. Op deze wijze geeft de Gemeenschap van Sant’ Egidio uitdrukking aan een bijzondere en constante 
houding van de Kerk en zet zij zich overal waar ze aanwezig is in voor het opzetten van 
beschermingsnetwerken - ook door het aanbieden van veilige en gastvrije gemeenschappen - voor 
minderjarigen, jongeren en alle kwetsbare personen, en creëert zij een liefdevolle omgeving waar 
een geïnformeerde waakzaamheid tegen de gevaren van misbruik wordt gehandhaafd. De 
Gemeenschap sluit zich aan bij de oproep van paus Franciscus - zoals verwoord in zijn Brief aan het 
Volk van God - dat "alle gedoopten zich betrokken moeten voelen bij de kerkelijke en sociale 
verandering die we zo hard nodig hebben. Deze verandering vraagt om een persoonlijke en 
gemeenschappelijke bekering die ons de zaken doet zien zoals de Heer ze ziet”. 

Daartoe worden met name de regels en procedures in deze richtlijnen opgesteld, die bestemd zijn 
voor alle "actoren", d.w.z. voor allen (leden van de Gemeenschap, vrijwilligers, werknemers) die op 
regelmatige basis deelnemen aan de activiteiten en diensten van de Gemeenschap van Sant'Egidio 
met minderjarigen en kwetsbare volwassenen of ouderen. 

 

I. Verantwoordelijken en actoren van activiteiten en diensten voor 
minderjarigen en kwetsbare volwassenen of ouderen. Identificatie en 
verantwoordelijkheden 

1. Bij de bevordering en uitvoering van een dienst aan minderjarigen of kwetsbare volwassenen of 
ouderen wordt op basis van zijn/haar attitude en specifieke competenties een verantwoordelijke van 
die dienst aangewezen, die verplicht is actief deel te nemen aan de dienst zelf en op geregelde 
tijdstippen verslag uit te brengen aan de in artikel 43 van de statuten bedoelde plaatselijke 
verantwoordelijke van de Gemeenschap. 

De verantwoordelijke van de dienst houdt in het bijzonder toezicht op de activiteiten van de leden 
van de Gemeenschap en van de vrijwilligers en medewerkers en grijpt onmiddellijk in wanneer hun 
gedrag niet in overeenstemming is met de voorschriften van deze richtlijnen.  

2. De verantwoordelijken van de dienst dragen bij tot de permanente vorming van de actoren, zowel 
door deel te nemen aan de vormingsmomenten - waarbij zij van tevoren aangeven welke specifieke 
opleidingsbehoeften in de loop van de dienst zijn ontstaan - als door individuele actoren te 
begeleiden bij de uitvoering van hun activiteiten. 

3. Indien het gedrag of de attitude van een actor aanleiding geeft tot bezorgdheid over zijn/haar 
geschiktheid om de activiteit uit te oefenen, en in ieder geval indien hij/zij zich ten onrechte 
herhaaldelijk schuldig maakt aan gedrag dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van 
deze richtlijnen, is de verantwoordelijke van de dienst verplicht hem/haar uit te sluiten van de 
activiteiten, na overleg met de verantwoordelijke van de plaatselijke Gemeenschap zoals bedoeld in 
artikel 43 van de statuten. 

4. In ieder geval worden personen die zijn veroordeeld of een proces hebben lopen wegens 
misdrijven tegen personen, tegen de openbare zedelijkheid en de goede zeden, tegen de zedelijke 
vrijheid en tegen de goede zeden in het gezin, alsook wegens overtreding van de voorschriften inzake 
het gebruik of de verkoop van verdovende middelen, niet toegelaten tot activiteiten en diensten met 
minderjarigen en met kwetsbare volwassenen of ouderen. Elke andere veroordeling of aanhangige 



aanklacht dan de vorige wordt in elk geval zorgvuldig beoordeeld in overleg met de 
verantwoordelijke van de plaatselijke Gemeenschap zoals bedoeld in artikel 43 van de statuten.  

5. Om de naleving van de voorschriften van punt 4 effectief te maken verzoekt de verantwoordelijke 
van de dienst om een zelfcertificeringsverklaring van de volwassen actoren die continu betrokken zijn 
bij de activiteit die hij/zij coördineert en die in direct contact staan met minderjarigen of andere 
kwetsbare volwassenen of ouderen. Door deze zelfverklaring te ondertekenen verklaart de 
individuele vrijwilliger zich akkoord met de regels, de methode en de doelstellingen van de dienst 
waarin hij/zij betrokken is. 

6. Wat betreft de attitudes, kwaliteiten en vereisten die worden gesteld aan leden van de 
Gemeenschap en andere medewerkers die betrokken zijn bij activiteiten met minderjarigen of met 
kwetsbare volwassenen of ouderen, zien de verantwoordelijken van de Gemeenschap, op elk niveau, 
erop toe dat, naast de naleving van de eisen die voortvloeien uit de burgerlijke wetgeving, de 
richtlijnen van de Bisschoppenconferenties in acht worden genomen. 

 

II. Vormingsactiviteiten 

1. Bij de voorbereiding en uitvoering van de vormingsactiviteiten moet ruim aandacht worden 
besteed aan het identificeren van omstandigheden in het leven van de vereniging die bijzondere 
waakzaamheid en voorzichtigheid vereisen, waarbij de aandacht moet worden gevestigd op 
gedragingen en attitudes die niet verenigbaar zijn met voorzichtigheid, met name wat betreft 
activiteiten en omgang met minderjarigen en kwetsbare volwassenen of ouderen.  

2. Het algemene doel van de vorming van de leden van de Gemeenschap en de actoren is hun een 
solide pedagogisch, psychologisch en waardekader te verschaffen dat hen in staat stelt competentie 
en transparantie te garanderen in hun omgang met minderjarigen en kwetsbare volwassenen of 
ouderen. 

Onder de onderwerpen van de vorming wordt specifieke aandacht besteed aan seksueel misbruik. 
Bijzondere aandacht moet ook worden besteed aan de correcte gedragsregels in de betrekkingen 
met en tussen de personen die aan de pastorale zorg en het dienstwerk van de Gemeenschap zijn 
toevertrouwd. 

3. De vormingsdoelstellingen moeten in elk geval rekening houden met de aanwijzingen, 
bezorgdheden en voorstellen die door de Bisschoppenconferentie van het referentieland zijn 
opgesteld. 

4. De vormingsactiviteiten van de actoren vinden hetzij gedecentraliseerd plaats, in 
overeenstemming met de frequentie van de activiteiten van de groep, hetzij door middel van 
reflectiemomenten waaraan op ruimere schaal wordt deelgenomen. 
Ten minste eenmaal per jaar moeten alle diensten voor minderjarigen en alle diensten voor 
kwetsbare volwassenen of ouderen in een bepaald gebied, dat in zijn omvang wordt bepaald op basis 
van het aantal en de plaats van de bestaande activiteiten, worden geëvalueerd en bijgeschoold.   

De inhoud van de vorming kan ook variëren naar gelang de mate van leidinggevende 
verantwoordelijkheid en de aard, duur en intensiteit van de interactie van de actor met 
minderjarigen of kwetsbare volwassenen en ouderen. 

   



III. Verantwoordelijken, vrijwilligers en andere medewerkers in 
woongemeenschappen voor minderjarigen of voor personen met een fysieke 
of mentale kwetsbaarheid  

1. Wanneer, in welke rechtsvorm dan ook, een woongemeenschap of een verblijf met een 
permanent karakter (kleuterschool, school, gezinshuis, enz.) wordt opgericht, moet bij de 
identificatie van de verantwoordelijke, de vrijwilligers en andere actoren die niet-episodisch in de 
inrichting worden toegelaten om er directe persoonlijke verzorgingsactiviteiten uit te oefenen, de 
nodige voorzichtigheid in acht worden genomen, mede op basis van diepgaande gesprekken met de 
verantwoordelijke van het huis. 

2. Met betrekking tot bezoldigde medewerkers verzoekt de verantwoordelijke om de nodige 
documentatie ter controle van een eventueel strafblad of hangende beschuldigingen die een 
belemmering kunnen vormen, en verzoekt hij om de nodige referenties die hij/zij persoonlijk 
verifieert.  

 

IV. Gedragsvoorschriften gericht op een ordelijke uitvoering van diensten en 
activiteiten met respect voor de persoonlijkheid van minderjarigen en 
kwetsbare personen 

1. De Gemeenschap van Sant' Egidio zet zich in voor evangelisering, opvoeding en dienstbaarheid in 
situaties van menselijke en sociale kwetsbaarheid, en wil ieder mens een veilige omgeving bieden 
voor persoonlijke groei in sereniteit en levensvreugde.  

Teneinde de integrale ontwikkeling van eenieder te waarborgen dienen de verantwoordelijken van 
de plaatselijke Gemeenschappen er nauwlettend op toe te zien dat bij de uitoefening van de 
pastorale activiteiten en het apostolaat - met bijzondere, doch niet uitsluitende aandacht voor 
minderjarigen en kwetsbare volwassenen of ouderen -  mede door middel van een adequate vorming 
van leden en medewerkers, elke vorm van misbruik bij de uitoefening van functies die 
verantwoordelijkheden inhouden op het gebied van onderwijs of opvoeding, animatie, coördinatie of 
bijstand aan andere personen wordt voorkomen en vermeden, teneinde de waardigheid en het 
vermogen tot zelfbeschikking van elke persoon die aan hen is toevertrouwd of die door hen wordt 
bijgestaan bewust te vrijwaren. 

Op alle niveaus verbinden de verantwoordelijken van de Gemeenschap zich ertoe steeds te streven 
naar het authentieke welzijn van de personen die aan hen zijn toevertrouwd en hen te beschermen 
tegen gevaren voor hun fysieke en morele integriteit, ook ten aanzien van de verschillende vormen 
van seksueel geweld. Daarom worden de volgende gedragsregels voorgeschreven, die de in artikel 43 
van de statuten bedoelde plaatselijke verantwoordelijken en de verantwoordelijken van de 
afzonderlijke diensten verplicht zijn op te leggen aan de vrijwilligers en aan allen die, in welke 
hoedanigheid dan ook, met de Gemeenschap samenwerken. 

2. Het structureren van de nabijheid-afstandrelatie: 
a) Gesprekken met minderjarigen en van aan hun zorg toevertrouwde kwetsbare volwassenen of 
ouderen geschieden met de nodige voorzichtigheid, rekening houdend met de omstandigheden en 
de plaats, waarbij houdingen die verkeerd zouden kunnen worden begrepen moeten worden 
vermeden; 
b) De vergaderingen en activiteiten vinden normaliter plaats in daartoe bestemde en geschikte 



ruimten. Indien mogelijk moet het vierogenprincipe in acht worden genomen, d.w.z. dat er ten 
minste een tweede persoon aanwezig of in het zicht moet zijn wanneer er contact is met 
minderjarigen of kwetsbare personen; 
c) De actor moet rekening houden met individuele gevoeligheden in verband met persoonlijke 
grenzen, door deze zoveel mogelijk te respecteren en te voorkomen dat er negatieve opmerkingen 
over worden gemaakt; 
d) Ongeacht eventuele strafbare feiten zijn gevoelens- en/of seksuele relaties tussen 
referentiepersonen (verantwoordelijken, vrijwilligers en andere medewerkers) en de minderjarigen 
en kwetsbare volwassenen of ouderen aan wie bijstand wordt verleend niet toegestaan; 
e) Met minderjarigen en kwetsbare volwassenen of ouderen die onder zorg of toezicht staan, mogen 
geen geheimen worden overeengekomen die in strijd zijn met de ethische en morele criteria van 
deze richtlijnen; 
f) De spelen, methodes, oefeningen en acties moeten, voordat ze worden uitgevoerd, kritisch 
worden bestudeerd en geanalyseerd in het licht van hun doelstellingen en de deelnemers, zowel 
individueel als in groepsverband. Ze zijn ook zo opgezet dat zij geen vooringenomenheid wekken en 
geen ongepaste relatievormen tot stand brengen; 
g) Met geschenken die worden gegeven en ontvangen moet zorgvuldig en op transparante en 
passende wijze worden omgegaan. Ze mogen niet dienen om voordelen te verkrijgen of 
psychologische afhankelijkheid te creëren; 
h) De verantwoordelijke en de actor mogen op geen enkele wijze relatievormen tot stand brengen 
waarbij misbruik wordt gemaakt van de kwetsbare positie van minderjarigen en kwetsbare 
volwassenen of ouderen, teneinde hun zelfbeschikkingsvermogen te vernederen en/of persoonlijk 
voordeel te verkrijgen. 

3. Taal, woordkeuze en non-verbale interactie: 
a) Interpersoonlijke communicatie moet worden gekenmerkt door achting en moet beantwoorden 
aan de respectieve rol, de opdracht, de doelgroep en hun behoeften; 
b) Kinderen en adolescenten worden aangesproken met hun eigen naam en in het geval van 
meerdere gelijkwaardige namen met de naam van hun voorkeur; 
c) Seksueel of vulgair taalgebruik wordt in geen enkele vorm getolereerd. 

4. Gepastheid van lichamelijk contact: 
a) Relaties met minderjarigen en kwetsbare volwassenen of ouderen worden op transparante wijze 
gestructureerd met positieve aandacht, waarbij op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met de 
nabijheid-afstandrelatie. Lichamelijke contacten moeten passen bij de leeftijd, de fysiek-psychische 
toestand en de context; 
b) Lichamelijke contacten moeten op verantwoorde wijze worden afgewogen, waarbij ze binnen het 
normale scala van relationele uitingen moeten blijven en deze grens dus alleen mag worden 
overschreden voor noodzakelijke hulp (b.v. in het geval van personen die geen autonomie of 
zelfbeschikking bezitten, voor noodzakelijke redding of om troost en zorg te bieden); 
c) Affectieve begroetingen, verwelkomingen, felicitaties, troostbetuigingen en alle andere vormen 
van contact worden in elk geval toegepast met inachtneming van de wijze waarop de persoon in 
kwestie die in overeenstemming met zijn cultuur ervaart. 

5. Gedrag tijdens dagelijkse activiteiten, vrije tijd en reizen: 
a) De intieme sfeer van minderjarigen en kwetsbare volwassenen of ouderen moet worden 
geëerbiedigd; 
b) Niemand mag worden geobserveerd of gefotografeerd of gefilmd in intieme situaties (uitkleden, 
douchen, gebruik van de toiletten, enz.); 



c) Begeleiding bij de dagelijkse verzorging van lichaam en persoon is toegestaan indien de behoefte 
aan hulp en bijstand dit noodzakelijk maakt, waarbij de eisen van fijngevoeligheid en fatsoen volledig 
in acht worden genomen; 
d) In geval van reizen en verplaatsingen moet worden gezorgd voor een voldoende aantal 
begeleiders, passend onderverdeeld naar geslacht. 

6. Beheer en gebruik van media en sociale netwerken: 
a) De keuze van films, foto's, muziek, spelletjes (met inbegrip van computerspelletjes) en ander 
materiaal moet pedagogisch verantwoord zijn en afgestemd op de leeftijd of de lichamelijke en 
psychologische gesteldheid van de verzorgde persoon; 
b) Het vertoon van films, video's, foto's, muziek, spelletjes (inclusief computerspelletjes) en drukwerk 
met pornografische inhoud is verboden; 
c) Video's of foto's van minderjarigen en kwetsbare volwassenen of ouderen mogen alleen op het 
internet worden geplaatst of anderszins openbaar worden gemaakt met geldige toestemming van de 
rechthebbende en zonder gevaar voor schade voor de betrokkene. De verdere beperkingen en 
voorschriften van de nationale regelgeving ter zake moeten bovendien in acht worden genomen; 
d) De richtlijnen inzake taalgebruik, woordkeuze en non-verbale interactie (vermeld in punt 3) zijn 
ook van toepassing op het gebruik van elektronische berichtensystemen (bv. WhatsApp, Facebook, 
Messenger, Instagram of soortgelijke systemen) en op privéchats. Het "tweepersonenbeginsel" is als 
regel ook van toepassing op de wijze waarop gesprekken worden gevoerd met behulp van 
elektronische systemen; 
e) De betrokken personen zijn verplicht stelling te nemen tegen alle vormen van discriminatie, 
gewelddadig of seksistisch gedrag en pesterijen, ook op het internet. Dit heeft ook betrekking op het 
gedrag van kinderen en adolescenten ten opzichte van elkaar. 

7. Elk gedrag dat afwijkt van het bepaalde in de punten 3 tot en met 6 moet naar behoren worden 
gemotiveerd en aan de verantwoordelijke van de dienst worden gemeld, die op zijn beurt de 
verantwoordelijke van de plaatselijke Gemeenschap dient in te lichten.  

 

V. Gedragsvoorschriften met betrekking tot de familie van de verzorgde en de 
betrokken instellingen 

1. Ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen en andere kwetsbare 
volwassenen of ouderen die onder de rechtsbescherming van een instelling vallen, moeten 
schriftelijk toestemming geven voor de deelname (in verhouding met de mate van ontwikkeling van 
autonomie en maturiteit) of vertegenwoordiging van hun kinderen bij de activiteiten van de 
Gemeenschap. Voor nieuwe activiteiten die niet onder de reeds verleende toestemming vallen, moet 
een nieuwe toestemming worden aangevraagd. Voor activiteiten die een of meer overnachtingen 
inhouden, moet tijdig toestemming worden gevraagd. 

2. De verantwoordelijken en actoren van de dienst besteden bijzondere aandacht aan het 
onderhouden van een kennis- en samenwerkingsrelatie met de gezinnen, de voogden en 
bewindvoerders, de actoren van de dienst en de onderwijsinstellingen, teneinde een holistisch beeld 
te krijgen van de behoeften en de bijzondere gebreken van het kind, de kwetsbare volwassene of de 
oudere, en zo een bredere kennis van zijn/haar ervaringen te verwerven. 

3. Indien de actor meent dat het kind of de kwetsbare volwassene of de oudere die hij/zij onder 
zijn/haar hoede heeft, enig risico of gevaar loopt, of gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er 



seksueel misbruik jegens een kind heeft plaatsgevonden of plaatsvindt, stelt hij/zij de ouders of hun 
wettelijke vertegenwoordigers daarvan in kennis, na raadpleging van de verantwoordelijke van de 
dienst, die in geval van twijfel over het begrip van de zaak onmiddellijk overleg kan plegen met de 
verantwoordelijke van de Gemeenschap.  

4. Indien het vermoeden bestaat dat het misbruik binnen het gezin of door de wettelijke 
vertegenwoordiger wordt gepleegd, of dat zij er in ieder geval bij betrokken zijn, worden de 
bevoegde burgerlijke autoriteiten, na overleg met de verantwoordelijke van de Gemeenschap, of - 
indien deze kennisgeving voorbarig is en een aanvullende beoordeling vereist - de territoriale 
diensten of, in ieder geval, de overheidsdiensten die bevoegd zijn voor de bescherming van het kind 
of de kwetsbare persoon, in kennis gesteld van de verzamelde elementen van bezorgdheid.  

 

VI. Procedures ter preventie en bestrijding van misbruik en ter waarborging 
van een correcte omgang van actoren met kinderen en kwetsbare 
volwassenen of ouderen  

1. Het voorkomen en opsporen van misbruik, alsook het corrigeren en onmiddellijk beteugelen van 
gedrag dat niet aan de regels voldoet, moeten op doeltreffende wijze worden uitgevoerd met behulp 
van passende procedures waarin een evenwicht wordt gevonden tussen verschillende en potentieel 
tegenstrijdige criteria, zoals toegankelijkheid onder voorwaarden van vertrouwelijkheid, nabijheid, 
derden en voldoende verdeling van verantwoordelijkheid.  

2. Onverminderd de volledige geldigheid van de burgerrechtelijke en strafrechtelijke verplichtingen 
die door de nationale wetgevingen worden opgelegd en waarvan de kennis en de naleving in het 
kader van de vormingsactiviteit moeten worden bevorderd, vinden meldingen van misbruik of van de 
vrees voor misbruik hun interne waarborg in de volgende bepalingen. 

3. Ter bescherming van minderjarigen en kwetsbare meerderjarigen of ouderen worden op 
territoriaal niveau raden van toezicht voor minderjarigen en kwetsbare meerderjarigen of ouderen 
(hierna "raden" genoemd) opgericht, naar gelang van de ontwikkeling van de Gemeenschappen.  

De raden worden gecoördineerd door drie personen, die samen een college vormen. Het 
Internationaal Bestuur benoemt op voorstel van de Voorzitter deze drie personen tot lid van het 
College van Toezicht, waarbij hij/zij hen kiest uit personen met een erkende morele autoriteit en met 
de nodige bekwaamheid. Het College van Toezicht zal normaliter bestaan uit een lekenvrouw, een 
lekenman en een bisschop of een priester.  

Het Internationaal Bestuur stelt de afbakening van de territoriale bevoegdheidsgebieden van de 
raden van toezicht vast naar gelang van de behoeften en de ontwikkeling van de Gemeenschap, en 
werkt deze zo nodig bij.  

De duur van het mandaat van de leden van de raden van toezicht is vier jaar, hernieuwbaar, en in elk 
geval verlengd tot nieuwe leden aantreden.  

4. Iedere actor en eenieder die kennis heeft van of vreest voor misbruik kan dit melden, afwisselend 
of cumulatief, aan de verantwoordelijke van de dienst, aan de verantwoordelijke van de lokale 
Gemeenschap of aan een van de voor zijn gebied verantwoordelijke leden van de raad van toezicht. 
Manieren om contact op te nemen met de betrokken raad van toezicht zullen openbaar worden 
gemaakt en onder alle actoren worden verspreid.  



5. Indien zij een melding ontvangen, stellen de verantwoordelijken van de dienst en de 
verantwoordelijken van de lokale Gemeenschap, onverminderd hun wettelijke verplichtingen, de 
territoriale leden van de raad van toezicht daar onverwijld van in kennis, onder bijvoeging van hun 
eigen inbreng van kennis van de feiten, voor zover dit voor hen mogelijk is. 

De persoon die de melding heeft ontvangen, rapporteert, indien de melding mondeling is 
doorgegeven, schriftelijk wat hem/haar is gemeld. De schriftelijke verslagen en de afschriften van de 
mondelinge verslagen worden overhandigd aan de leden van de raad van toezicht, die ze bewaren 
met inachtneming van de criteria inzake gegevensbescherming. 

6. De melding van de verantwoordelijke van een dienst wordt vooraf gedeeld met de 
verantwoordelijke van de lokale Gemeenschap, behalve in gevallen van noodzaak en urgentie of in 
andere naar behoren gemotiveerde gevallen.  

7. De leden van de raad van toezicht zullen de ontvangen verslagen discreet onderzoeken en het 
College van Toezicht op de hoogte brengen, dat de kerkelijke assistent op de hoogte zal brengen. De 
leden van de raad van toezicht zullen eveneens de verslagen onderzoeken die zij ontvangen van 
derden, zelfs indien deze geen rechtstreekse band hebben met de Gemeenschap, op voorwaarde dat 
deze niet anoniem zijn, en ze in elk geval kunnen worden beoordeeld met het oog op directe of 
indirecte verificatie. 

8. De leden van de raad van toezicht gaan onverwijld over tot alle ondervragingen en tot het 
verzamelen van aanvullende informatie die zij passend achten, binnen de grenzen van de 
beschikbaarheid van de personen die tot medewerking worden uitgenodigd, zonder zich te 
onttrekken aan enige wettelijke verplichting om zich onmiddellijk bij de overheidsinstanties te 
melden. Tijdens de uitvoering van deze procedures wordt de regel van strikte vertrouwelijkheid in 
acht genomen, ook om geen afbreuk te doen aan de waarheidsvinding van de feiten en om de 
morele integriteit van alle betrokken personen te beschermen. 

9. Indien de raad van toezicht, na de nodige controles te hebben verricht, van oordeel is dat de 
ontvangen melding betreffende het plegen of de poging tot het plegen van daden van seksueel 
misbruik of andere strafbare feiten ten nadele van minderjarigen, kwetsbare volwassenen of 
ouderen betrouwbaar is, vraagt hij de bijstand van een advocaat die hij vertrouwt om de bevoegde 
overheidsinstanties op de hoogte te brengen, zelfs indien hij daartoe niet wettelijk verplicht is. De 
kerkelijke assistent wordt onmiddellijk door het College van Toezicht op de hoogte gesteld van de 
aangifte bij de bevoegde overheidsinstanties. 

10. Het College van Toezicht brengt in elk geval aan de kerkelijke assistent verslag uit over de  
resultaten van de controles op elk gemeld geval, zodat die in overleg met de Voorzitter de nodige 
maatregelen kan treffen. Na afloop van de door de territoriale raad van toezicht verrichte verificaties 
gelast de Voorzitter dat de actor en de actoren die bij de overheidsinstanties gesignaleerd staan of in 
elk geval blijk hebben gegeven van ernstige onvoorzichtigheid, onbetamelijkheid en 
onverantwoordelijkheid, onmiddellijk en definitief worden uitgesloten van de mogelijkheid om deel 
te nemen aan diensten en activiteiten met minderjarigen en kwetsbare personen.  

11. Bij de behandeling van elk geval en in aansluiting op de door de raad van toezicht genomen 
besluiten wordt er onverwijld voor gezorgd dat de slachtoffers van misbruik op legitieme en 
passende wijze worden bijgestaan. 



Waar mogelijk en opportuun wordt ook pastorale zorg en steun bij de voltooiing van de weg van 
bekering geboden aan personen die verantwoordelijk zijn voor misbruik en ander onrechtmatig en 
schadelijk gedrag.  

12. In geval een melding van misbruik betrekking heeft op een geestelijke van de Missionaire 
Fraterniteit van Sant’Egidio raadpleegt het College van Toezicht, na te zijn ingelicht, de Algemeen 
Directeur van de Faterniteit, die de bevoegde kerkelijke autoriteit inlicht.  

13. In geval van berichten die ongegrond blijken te zijn en een duidelijk lasterlijke strekking hebben, 
neemt het College van Toezicht de nodige maatregelen om het slachtoffer van de laster te 
beschermen.  

Het is in ieder geval de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht om alle mogelijke maatregelen 
te bevorderen en aan te moedigen om het imago te rehabiliteren en om morele steun te verlenen 
aan degenen die onschuldig worden bevonden ten aanzien van de gemelde feiten. 

14. De leden van de raad van toezicht leggen - eventueel zonder voorafgaande kennisgeving - 
periodieke bezoeken af aan de diensten met minderjarigen of kwetsbare volwassenen of ouderen 
om zich ervan te vergewissen dat de gebruikelijke voorschriften worden nageleefd of om de 
ontvangen verslagen te onderzoeken.  

 

 


