Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding
De bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen

Proloog
De zekerheid van de gelijktijdigheid van Christus aan ons leven, in zijn Kerk, hier en nu, in welke
historische en culturele situaties we ook geroepen zijn, maakt het mogelijk om met gezond realisme en
nederige eerlijkheid en vooral zonder vrees, ook het hoofd te bieden aan de door pijn en schaamte
beladen omstandigheid van het seksuele misbruik door leden van de kerkelijke gemeenschap.
De vreselijke golf van het kwaad dat ook de christelijke gemeenschappen in het schandaal heeft
betrokken, verwondt mensen in ernstige mate in hun psychologische en fysieke welbevinden en insinueert
een kwade twijfel over de door God gekozen methode om met de mens te communiceren. Daarom wordt
dus het vermogen om het geloof te communiceren ondermijnd, dat wil zeggen dat "kostbare bezit"
waarvoor een evenwichtig kerkelijk recht voldoende "juridische bescherming" moet kunnen bieden. vgl.
Benedictus XVI, La Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali [De Kerk en het schandaal van seksueel
misbruik], in Paus Franciscus, Benedictus XVI, Non fate male a uno solo di questi piccoli. Pietro contro la
pedofilia [Doe geen schade aan een van deze kleinsten. Petrus' stem tegen pedofilie], Libreria Editrice
Vaticana-Cantagalli, Vaticaanstad-Siena, 2019, pp. 46-47).
Daarom maakt de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding zich de dringende zorg van de Heilige
Vader en van de hele Kerk eigen zodat de situaties die “diepe wonden van pijn en machteloosheid hebben
veroorzaakt, in de eerste plaats bij de slachtoffers, maar ook bij hun gezinsleden en in de hele
gemeenschap, gelovigen of niet-gelovigen”, “zich niet alleen niet herhalen, maar ook geen ruimte vinden
om bedekt te worden en zichzelf te bestendigen” (Franciscus, Brief aan het Volk van God, 20 augustus
2018).
Voor dit doel en in overeenstemming met de specifieke verzoeken in deze zin vanuit het Dicasterie voor
Leken, Gezin en Leven, heeft de Fraterniteit dit reglement ad experimentum aangenomen in de
verantwoordelijke instanties voor de driejarige periode 2020-2022.
Het wordt gekenmerkt door een passende flexibiliteit om training, preventieve en voorzorgsmaatregelen
toe te passen die geschikt zijn voor de verschillende omgevingen en voor de verschillende historische en
culturele omstandigheden waarin de leden van Gemeenschap en Bevrijding worden geroepen om hun
christelijke roeping te leven.
Tegelijkertijd moeten de volgende bepalingen beschouwd worden in hun subsidiaire betekenis, aangezien
zij de protocollen die zijn opgesteld in de verschillende landen waar Gemeenschap en Bevrijding aanwezig
is niet vervangen. In overeenstemming met de verzoeken van de respectievelijke kerkelijke autoriteiten,
bieden ze zichzelf eerder aan als een punt van vergelijking voor de congruentie van de bovengenoemde
protocollen met de aard van de ervaring en de identiteit van Gemeenschap en Bevrijding zelf, en als een
ondersteuning voor kleinere gemeenschappen die nog steeds soortgelijke instrumenten missen.
In elk geval, in volledige samenhang met zijn eigen aard van universele vereniging van pauselijk recht, en
als zodanig volledig verstoken van rechtsmacht en enige juridische macht of mogelijkheid tot onderzoek
die daarop betrekking heeft, wil de Fraterniteit, in overeenstemming met art. 3 van zijn Statuut, zich
helemaal niet mengen in de opsporings- en besluitvormende bevoegdheden, die gedetailleerd zijn
vastgelegd in het Motu Proprio Vos estis lux mundi in naam van de opvolgers van de apostelen.
Het is eerder de bedoeling hen maximale medewerking te bieden door de permanente training van de
leden, de preventie op elk niveau van het gemeenschapsleven, de tijdigheid van communicatie over de
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mogelijke melding van misbruik en het aanbieden van begeleiding en behandeling aan degenen die in
welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn.
Met dit in gedachten, zijn deze voorschriften effectief verbonden met de respectieve diocesane,
interdiocesane en nationale kantoren van de individuele Bisschoppenconferenties, niet alleen voor
onderzoeken, besluitvormingsprocedures van individuele gevallen en hun verwijzing naar de bevoegde
afdelingen van de Romeinse Curie, maar ook voor het naleven van trainings- en preventieve programma's,
evenals voor de trajecten van genezing die zijn voorbereid in de individuele specifieke Kerken.
Zich volledig bewust van de noodzaak van “een continue en diepgaande bekering van harten, bevestigd
door concrete en effectieve acties waarbij iedereen in de Kerk betrokken is” en nog meer in de bescheiden
overtuiging dat “dit alleen mogelijk wordt met de genade van de Heilige Geest (...) omdat we ons altijd de
woorden van Jezus moeten herinneren: “Zonder mij kunnen jullie niets doen” (Franciscus, Vos estis lux
mundi, Proloog), is het volgende vastgesteld.
AARD EN TOEPASSINGSGEBIED
Art. 1
De onderstaande reglementaire bepalingen zijn van toepassing op alle gelovigen die betrokken zijn bij
educatieve en apostolische activiteiten van Gemeenschap en Bevrijding, waarbij de betrokkenheid van
minderjarigen en/of kwetsbare personen is voorzien of daar de facto sprake van is.
Ze hebben tot doel de menselijke waardigheid en die van de doop te beschermen van iedereen die
deelneemt aan de bovengenoemde activiteiten, met name van de jongsten en zwaksten, door middel van
preventie en trainingsprogramma's over seksueel misbruik, specifieke methoden voor het melden van
ongepast gedrag en voorstellen voor begeleiding bij de zorg voor degenen die het slachtoffer zijn van een
schending op de gebieden genoemd in de eerste alinea.
Art. 2
Deze regeling heeft betrekking op het gedrag tegen het zesde gebod van de Decaloog bedoeld in art. 1, §
1, onder a, van het Motu Proprio Vos estis lux mundi [Gij zijt het licht der wereld] (hierna Vos estis) en in
onderdeel b van hetzelfde artikel welke bepalingen ook van toepassing zijn, in overeenstemming met de
voorschriften van canon 1399 CIC, ook voor mogelijk onderzoek naar lekengelovigen.
Voor de definities van ‘minderjarige’, ‘kwetsbare persoon’ en ‘kinderpornografie,’ zie § 2 van art. 1 van Vos
estis.
Art. 3
Gemeenschap en Bevrijding keurt hoe dan ook ten strengste het gedrag af in strijd met de bepalingen van
art. 16, hierna "ongepast gedrag" genoemd.
Art. 4
Educatieve activiteiten voor scholieren van rond de 11 tot 14 jaar die onder verschillende namen worden
gehouden, omvatten:
a) de dagen van de opening en afsluiting van het jaar respectievelijk aan het begin en het einde van het
schooljaar: dit zijn daguitstapjes, georganiseerd door de volwassenen, bedoeld in de artt. 11 en volgende,
en gekenmerkt door het voorstel van een voor de leeftijd geschikte christelijke vriendschap, waarbij
normaal gesproken gaat om buiten spellen, bezoeken aan plaatsen die belangrijk zijn voor de geschiedenis
en qua schoonheid en de viering van de Heilige Mis.
b) periodieke bijeenkomsten, met verschillende frequentie (van wekelijks tot maandelijks) onder leiding
van de volwassenen, bedoeld onder a: dit zijn recreatieve momenten gewijd aan spelen en dialoog,
waardoor de dagelijkse vertrouwdheid met Jezus wordt ontwikkeld.
c) de ‘Belofte’: een tweedaagse reis die jaarlijks plaatsvindt, normaal naar een belangrijke plaats van het
christendom die gemakkelijk toegankelijk is vanuit de respectievelijke locaties van de verschillende
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groepen, waarin de belofte van trouw aan de vriendschap met Jezus wordt afgelegd of hernieuwd, onder
de leiding en bescherming van een heilige gekozen door elke individuele deelnemer.
d) zomervakantie: korte vakantieperiode bij voorkeur in de bergen, in een gelegenheid met fatsoenlijke
kamers en toiletten die de grootst mogelijke discretie mogelijk maken ten opzichte van de intimiteit van
elke persoon, rekening houdend met geslachts- en leeftijdsverschillen. Dit zijn bevoorrechte momenten
van het delen van vrije tijd, gekenmerkt door spelletjes, liedjes, reizen, belangrijke getuigenissen van het
christelijke leven, gemeenschappelijk gebed, onder de verantwoordelijke begeleiding van volwassenen,
bedoeld in artt. 11 en volgende.
e) alle andere educatieve en recreatieve activiteiten onder de verantwoordelijke begeleiding van
volwassenen, bedoeld in de artt. 11 en volgende.
Art. 5
Middelbare scholieren krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het educatieve pad van de
Scholieren-Jeugd (afgekort ‘GS’) dat wordt gekenmerkt door de volgende voorstellen:
a) de dagen van de opening en afsluiting van het jaar respectievelijk aan het begin en het einde van het
schooljaar, gekenmerkt door het delen van recreatieve momenten en de dialoog in een bijeenkomst,
afgesloten met de viering van de Heilige Mis.
b) periodieke bijeenkomsten, met verschillende frequenties (van wekelijks tot maandelijks), ‘radius’
genoemd en geleid door de volwassenen, bedoeld in artt. 11 en volgende. Dit zijn momenten van
samenkomst, geïntroduceerd door gezang en afgesloten door gemeenschappelijk gebed, gewijd aan het
verifiëren van de relevantie van de christelijke ontmoeting voor de behoeften van het dagelijks leven, in
de omgeving van de school, familie en vrienden, waar de menselijke en christelijke groei van kinderen
wordt uitgespeeld.
c) Paastriduum: retraite die wordt gehouden tijdens het hoogtepunt van het liturgisch jaar, van Witte
Donderdag tot Stille Zaterdag, waarbij de kinderen, vergezeld door de volwassenen, bedoeld in de artt. 11
en volgende, deelnemen aan de overwegingen van de Passie, dood en opstanding van de Heer, door een
specifiek aangewezen priester, de viering van de Heilige Mis van het Laatste Avondmaal en de Kruisweg,
persoonlijke en gemeenschappelijke tijd voor stilte en het in bijeenkomsten delen van ervaringen in de
deelname aan deze gelegenheden.
d) winter-/zomervakanties: korte vakantieperiode bij voorkeur in de bergen, in structuren met fatsoenlijke
kamers en toiletten die de grootst mogelijke discretie mogelijk maken ten opzichte van de intimiteit van
elke persoon, rekening houdend met geslachts- en leeftijdsverschillen. Dit zijn bevoorrechte momenten
van het delen van vrije tijd, gekenmerkt door spelletjes, liedjes, reizen, belangrijke getuigenissen van het
christelijke leven, gemeenschappelijk gebed, onder de verantwoordelijke begeleiding van volwassenen,
bedoeld in de artt. 11 en volgende.
e) liefdadigheid: periodiek gebaar van opvoeding in caritas, onder begeleiding van verantwoordelijke
volwassenen, bedoeld in de artt. 11 en volgende, die de trouwe inzet van iemands vrije tijd impliceert,
zonder de studie te belemmeren en zonder de discretie in het gezin te verliezen, om situaties van nood en
armoede te delen die opduiken op de verschillende plaatsen waar de realiteit van ‘GS’ aanwezig is.
f) alle andere educatieve en recreatieve activiteiten onder de verantwoordelijke begeleiding van
volwassenen, bedoeld in de artt. 11 en volgende.
Art. 6
De weg van de opvoeding van de volwassenen van Gemeenschap en Bevrijding wordt gekenmerkt door de
volgende gemeenschappelijke momenten:
a) School van de Gemeenschap: catechese gebaseerd op de teksten van don Giussani, die het
belangrijkste educatieve hulpmiddel van de Beweging is voor de ontwikkeling van ieders bewustzijn en
genegenheid in de ervaring van de ontmoeting met het charisma. Het bestaat uit een wekelijkse of
tweewekelijkse bijeenkomst voor vrij gevormde groepen mensen, normaal gesproken op de werkplek of in
de stad.
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b) Dag van de opening van het jaar: bijeenkomst met een inleidende lezing over de weg die door het
sociale jaar wordt gevolgd, afgesloten door de viering van de Heilige Mis.
c) Geestelijke oefeningen: driedaagse retraite gewijd aan gemeenschappelijk gebed volgens het
Getijdengebed, luisterend naar de meditaties voorgesteld door de voorzitter van de Fraterniteit of door een
door hem aangewezen priester, deelname aan de dagelijkse Heilige Mis, aan persoonlijke en
gemeenschappelijke momenten van stilte, en het in samenkomst delen van de vragen en ervaringen
opgewekt door deelname aan het gebaar.
d) winter- of zomervakanties: het delen van een kort recreatief verblijf, bij voorkeur in de bergen, gewijd
aan de hervatting van de educatieve weg van het jaar, door middel van uitstapjes, spelletjes, dialogen en
getuigenissen, in een broederlijke sfeer, gekenmerkt door gemeenschappelijk gebed en de viering van de
dagelijkse Heilige Mis. Ze vinden plaats op het vrije initiatief van volwassenen die betrokken zijn bij het
begeleiden van de verschillende gemeenschappen over de hele wereld en de even vrije deelname van
volwassenen die geïnteresseerd zijn in deze recreatieve ervaring.
e) liefdadigheid: periodiek gebaar van opvoeding tot liefdadigheid, dat de trouwe toewijding van iemands
vrije tijd impliceert, zonder de ernst van de verantwoordelijkheden van iemands werk of levensstaat in
gevaar te brengen, om te delen in situaties van behoefte en armoede die opkomen, ook op verzoek of
signalering van de kerkelijke autoriteiten, op de verschillende plaatsen waar Gemeenschap en Bevrijding
aanwezig is.
f) andere educatieve en recreatieve activiteiten.
Art. 7
Zonder afbreuk te doen aan de bescherming van de godsdienstvrijheid, wordt geen enkele minderjarige,
hoezeer hij zelf ook wenst deel te nemen, toegelaten tot de gebaren en gelegenheden, bedoeld in art. 4 en
art. 5, onder c en d, zonder de eerder verkregen uitdrukkelijke toestemming van hun respectieve ouders
of voogden en de bijbehorende toestemmingsformulieren.
Art. 8
Maximale aandacht wordt besteed aan de bescherming van kwetsbare personen tijdens hun deelname aan
de gebaren, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6.
Vanaf het moment van de inschrijving voor de evenementen waar het om gaat, wordt een congruente en
effectieve coördinatie opgezet tussen de organisatoren van de evenementen zelf en degenen die
deelnemen in een kwetsbare staat, of hun wettelijke vertegenwoordigers.
Elk ongepast gedrag zal worden gemeld overeenkomstig art. 26.
Art. 9
Minderjarigen die af en toe betrokken zijn bij educatieve, pastorale en/of recreatieve activiteiten die
bedoeld zijn voor volwassenen, genieten het grootste respect en specifieke aandacht.
Hoewel de ouders of voogden verantwoordelijk blijven voor de fysieke en morele integriteit van de
betrokken minderjarigen, wordt aan alle deelnemende volwassenen correct en onberispelijk gedrag
gevraagd in overeenstemming met art. 16 van dit reglement.
Elk ongepast gedrag zal worden gemeld overeenkomstig art. 26.
Art. 10
Met betrekking tot de verwerving van foto-, audio- en videomateriaal tijdens de bovengenoemde
activiteiten en de openbaarmaking ervan, voldoet Gemeenschap en Bevrijding nauwgezet en volledig aan
de bepalingen die van kracht zijn in het Italiaanse rechtsstelsel of de wetten van andere staten in de
gevallen bedoeld in art. 18, tweede alinea.

PREVENTIE
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Art. 11
De bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen is een wezenlijk onderdeel van het educatieve
en vormende voorstel van Gemeenschap en Bevrijding. Het gaat niet alleen om degenen die zich
bezighouden met activiteiten die op die categorieën zijn gericht, maar alle leden zijn enerzijds opgeroepen
om een onberispelijke levensstijl en dito persoonlijke relaties te behouden en anderzijds om actief
betrokken te zijn bij het voorkomen van misbruik, bij het vergroten van de bewustwording, in de
verspreiding van een cultuur van respect en zorg voor de zwaksten.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de in de artt. 4 en 5 bedoelde gebieden voor
minderjarigen moeten, naast het tonen van een oprechte educatieve passie, waarvan ook blijkt op een
professioneel niveau en dat van de roeping, een duidelijk getuigenis geven van psychologisch evenwicht
en affectieve volwassenheid, evenals een oprechte toewijding en bewezen trouw in het volgen van de weg
van Gemeenschap en Bevrijding.
Gemeenschap en Bevrijding vereist in elk geval van alle betrokken volwassenen een passende
ondertekende verklaring met betrekking tot de afwezigheid van strafrechtelijke veroordelingen of lopende
onderzoeken gerelateerd aan minderjarigen of kwetsbare personen.
Geestelijken of religieuzen informeren evenzeer het bevoegde gezag en/of de respectievelijke superieur.
Art. 12
Degenen die verantwoordelijk zijn in elk van de bovengenoemde omgevingen, kunnen gebruik maken van
medewerkers in passende verhouding tot de omvang van de ondernomen educatieve inzet, rekening
houdend met het aantal betrokken kinderen en de omvang van de geleidelijk voorgestelde
gemeenschappelijke gebaren.
De beoordeling van de geschiktheid van de medewerkers is aan de respectievelijke verantwoordelijken, die
in elke beslissing nauwgezet de criteria bedoeld in art. 11, tweede alinea, zullen volgen.
Art. 13
De betrokkenheid van minderjarigen - in ieder geval niet jonger dan 16 jaar oud - bij activiteiten van
liefdadigheid gericht op kinderen of kwetsbare personen kan alleen plaatsvinden onder
verantwoordelijkheid van volwassenen.
Art. 14
De verantwoordelijkheid voor ongepast gedrag dat, ondanks zorgvuldig toezicht door verantwoordelijken
en volwassenen, plaatsvond tijdens de gebaren, bedoeld in de artt. 4 tot en met 6, in incidentele relaties
met andere betrokkenen, die de facto betrokken bij de educatieve activiteiten (personeel van het verblijf,
chauffeurs, technisch ondersteunend personeel), zijn onderworpen aan de relevante wettelijke bepalingen.
Art. 15
Alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten, bedoeld in art. 1, inclusief de minderjarigen, bedoeld in
art. 13, moeten van harte deelnemen aan de cursussen die op diocesaan niveau worden aangeboden voor
de preventie en herkenning van seksueel misbruik en moeten daarvan voldoende bewijs van deelname
bieden aan de respectievelijke verantwoordelijken.
Art. 16
Alle volwassenen, bedoeld in de artt. 11 en volgende, cultiveren in de educatieve relatie een diep respect
voor de gewetensvrijheid van de kinderen die hun zijn toevertrouwd en een zeer gevoelige zorg voor de
bescherming van hun persoonlijke intimiteit.
Waakzaamheid wordt aanbevolen in het woordgebruik, altijd gebaseerd op respect, onderzoek en
verbetering van alles wat mooi, nobel en puur is, ongeacht het gekozen communicatiekanaal en met
bijzondere aandacht voor sociale media.
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Ook wordt de grootst mogelijke discretie vereist in gebaren die nooit verder mogen gaan dan de hartelijke
sfeer van een vriendschap die altijd openlijk wordt gedeeld met de andere volwassenen en andere
aanwezige kinderen.
Daartoe worden naar zichzelf verwijzende houdingen en personalistische banden die misverstanden
kunnen veroorzaken en een gezonde relationele dynamiek remmen, zowel op educatief niveau als in
vriendschappen tussen gelijken, geheel vermeden.

SIGNALERING
De Commissie voor de bescherming van minderen en kwetsbare personen van de Fraterniteit
van Gemeenschap en Bevrijding
Art. 17
Hierbij wordt de Commissie voor de bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen van de
Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding ingesteld (de “Commissie”).
Deze omvat vijf leden, gekozen door de centrale Diaconie van de Fraterniteit (de “Diaconie”) onder
beroepskrachten die geen rol spelen in de leiding van Gemeenschap en Bevrijding, hoog gekwalificeerd op
medisch/psychiatrisch, psychotherapeutisch, pedagogisch, juridisch en theologisch-pastoraal gebied. De
coördinator wordt benoemd door de leden van de Commissie.
De opdracht die aan de individuele leden voor drie jaar worden verleend, kan naar het oordeel van de
Diaconie door een met redenen omkleed besluit worden verlengd.
In geval van ontslag of de onmogelijkheid om de opdracht voort te zetten, zal de Diaconie de Commissie
aanvullen met een beroepsbeoefenaar op het gebied dat vacant is geworden. In dringende gevallen kan
het nieuwe lid door de voorzitter van de Fraterniteit worden aangewezen en vervolgens tijdens de eerste
vergadering van de Diaconie worden bevestigd of vervangen.
Art. 18
De aldus samengestelde Commissie vervult de functies, bedoeld in de volgende artikelen voor de pastorale
activiteiten van Gemeenschap en Bevrijding verricht in Italië.
Op basis van subsidiariteit behandelt zij de problemen met betrekking tot haar bevoegdheid die zich
eventueel voordoen in buitenlandse gemeenschappen, in afwezigheid en in afwachting van specifieke
protocollen uitgegeven door de respectievelijke Bisschoppenconferenties. In deze gevallen zal de
Commissie helpen om te voldoen aan de aanwijzingen van de kerkelijke autoriteit van het grondgebied
zodra die bekend worden gemaakt, of zal het die situaties waarin het, vanwege de kleine omvang van de
gemeenschap of een andere gerechtvaardigde reden, niet mogelijk was om specifieke hulpmiddelen ter
zake te verkrijgen, op een passende manier blijven ondersteunen.
Art. 19
De Commissie vervult de volgende functies:
a) ontvangst en beoordeling van meldingen van misbruik, overeenkomstig art. 20;
b) horen en begeleiden van de betrokken personen, het identificeren van trajecten van zorg en genezing,
op de momenten en manieren, bedoeld in art. 24;
c) melding aan de voorzitter van de Fraterniteit van misbruik of vermeend ongepast gedrag om daarop
mogelijke acties te ondernemen;
d) mogelijke verwijzing naar de bevoegde kerkelijke autoriteit en/of de burgerlijke autoriteit van
meldingen van misbruik, overeenkomstig art. 20.
De Commissie bewaart de absolute vertrouwelijkheid van wat zij binnen haar bevoegdheid verneemt, om
het imago en de privacy van de betrokken personen te beschermen, onder meer door de zorgvuldige
bescherming van persoonsgegevens.
Art. 20
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Meldingen van gedrag als bedoeld in art. 1 van Vos Estis moeten onmiddellijk aan de Commissie worden
gericht, als die plaatsvinden in de gebieden, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6, door degenen die in welke
hoedanigheid dan ook betrokken zijn geweest of ervan op de hoogte zijn geraakt.
De leden van de Commissie horen met veel aandacht en liefdevolle zorg de mensen die betrokken zijn bij
een probleem met betrekking tot haar bevoegdheid. In het geval dat minderjarigen of kwetsbare personen
zich rechtstreeks tot haar richten, zorgt de Commissie ervoor dat zij ze met de passende extra
zorgvuldigheid hoort.
Het is haar verantwoordelijkheid om binnen een redelijke en beperkte periode de inhoud te beoordelen
van de verklaringen die aan haar zijn gericht, met betrekking tot de activiteiten, bedoeld in de artikelen 4,
5 en 6.
De melding moet in elk geval voldoende nauwkeurige elementen bevatten over het tijdstip en de plaats
van de feiten, de betrokken of geïnformeerde personen, evenals alle andere omstandigheden die nuttig
kunnen zijn voor een juiste beoordeling of de melding niet kennelijk ongegrond is.
Meldingen van misbruik die zijn ontvangen door de voorzitter van de Fraterniteit of door een
verantwoordelijke van Gemeenschap en Bevrijding worden naar de Commissie gestuurd. De meldingen
van misbruik buiten het Italiaanse grondgebied worden door de Commissie doorgestuurd aan de betrokken
commissie van het land waar het om gaat. In afwezigheid van een commissie zullen deze meldingen
rechtstreeks door de Commissie worden behandeld.
De Commissie accepteert geen anonieme meldingen, geruchten of aanklachten waarvoor de meldende
persoon geen verantwoordelijkheid neemt door een ondertekende melding op te stellen, behalve in geval
van een dreigend en concreet gevaar voor de minderjarige of kwetsbare persoon.
Art. 21
Bij een melding die niet kennelijk ongegrond is, nodigt de Commissie de meldende persoon uit om die in te
dienen bij de bevoegde kerkelijke autoriteit en/of de burgerlijke autoriteit.
Tegelijkertijd informeert het de verantwoordelijke van de omgeving waar het vermeende gedrag zich heeft
voorgedaan en de voorzitter van de Fraterniteit voor de voorzorgsmaatregelen, bedoeld in art. 23, eerste
alinea.
Art. 22
In het geval dat de meldende persoon weigert om naar de bevoegde autoriteiten te gaan, zal de
Commissie binnen vijftien dagen na ontvangst van diens redelijk gemotiveerde en ondertekende
weigering, een van haar leden delegeren om de zaak te verwijzen naar de bevoegde autoriteit en deze
laatste alle elementen aanbieden die in haar bezit zijn met het oog op de noodzakelijke controle van de
waarschijnlijkheid ervan.
Art. 23
De verantwoordelijke van de omgeving, die op de hoogte is gesteld overeenkomstig art. 21, tweede
alinea, voorziet, in overleg met de voorzitter van de Fraterniteit, in elk geval in de voorlopige schorsing
van de persoon van elke taak totdat de zaak door de bevoegde autoriteit wordt beslist, altijd onder
voorbehoud van het vermoeden van onschuld.
De voorzitter van de Fraterniteit behoudt zich, samen met de centrale Diaconie, het recht voor van de
toepassing van de artikelen 35 en 36 van zijn Statuut, betreffende de uitsluiting van leden wegens de
onwaardigheid van het gedrag.
Art. 24
Zodra de gemelde zaak is doorverwezen naar de bevoegde autoriteit, biedt de Commissie, met absoluut
respect voor de personen en in volledige vertrouwelijkheid over de feiten van de zaak, haar begeleiding
aan naar specifieke trajecten van zorg en genezing, op medisch, psycho-pedagogisch en geestelijk niveau,
evenals juridisch advies.

7

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Art. 25
Voor de inbreuken, bedoeld in art. 1 van Vos estis, waarbij leden van Gemeenschap en Bevrijding
betrokken zijn buiten activiteiten, bedoeld in de artt. 4, 5 en 6, moet de kennisgeving door degenen die
hiervan op de hoogte zijn gebracht onmiddellijk worden gedaan aan de plaatselijke bevoegde kerkelijke
gezag en/of aan de burgerlijke autoriteit, volgens de canonieke bepalingen, burgerlijke wetten, op
eenzijdig en/of bilateraal niveau van toepassing op de zaak.
In de gevallen die getuigen van de bewezen onwaardigheid van een van haar leden, past de Fraterniteit de
bepalingen toe van de artt. 35 en 36 van het geldende Statuut.
Art. 26
In geval van ongepast gedrag in de educatieve gebieden, bedoeld in de artt. 4, 5, 6, nemen degenen die
hiervan op de hoogte zijn, de verantwoordelijkheid voor de melding aan de verantwoordelijke van de
omgevingen waar dit plaatsvond.
Op hun beurt roepen de verantwoordelijken van de betrokken educatieve gebieden, nadat zij hebben
vastgesteld dat de vermeende feiten niet kennelijk ongegrond zijn, de betrokken personen op om het
gedrag in kwestie onmiddellijk te corrigeren.
Het herhalen van ongepast gedrag leidt tot de voorlopige opschorting van elke taak en, indien nodig, de
definitieve verwijdering daarvan.
Art. 27
Dit reglement wordt op een passende manier bekendgemaakt door middel van communicatie op de
internationale websites van Gemeenschap en Bevrijding en in de algemene mededelingen bestemd voor
gemeenschappen in de hele wereld. Via dezelfde weg worden de documenten die verband houden met dit
reglement bekendgemaakt (formulier voor de verklaring, bedoeld in art. 11, derde alinea, - en het Motu
Proprio Vos estis) en worden de manieren om in contact te komen met de Commissie gespecificeerd.
Art. 28
De toepassing van dit reglement, en met name de activiteiten van de Commissie, bedoeld in de artt. 17 en
volgende, omvatten de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging van de Fraterniteit van
Gemeenschap en Bevrijding als gegevensbeheerder.
De verwerkte persoonsgegevens omvatten gegevens die behoren tot bijzondere categorieën en gegevens
die verwijzen naar strafrechtelijke veroordelingen of misdrijven, deze laatste alleen verzameld in de vorm
van een ondertekende verklaring.
De verwerking in kwestie is noodzakelijk voor het waarborgen van de vitale belangen van de personen die
door het reglement worden beschermd en voor het behartigen van het legitieme belang van de
gegevensbeheerder voor het behartigen van de fundamentele belangen van minderjarigen en kwetsbare
personen tegenover het gedrag of situaties die kunnen worden toegeschreven aan personen die zich
verbonden weten aan of relaties hebben met de Fraterniteit, of dat zich voordoet binnen haar activiteiten,
en voor het implementeren van de specifieke aanwijzingen die hierover van de kerkelijke autoriteiten zijn
ontvangen.
Zo mogelijk en overeenkomstig de hierboven vermelde doeleinden, wordt de geïnformeerde toestemming
van de betrokkene verzameld voor de verwerking.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van
Verordening (EU) 2016/679 en met de huidige primaire en secundaire Italiaanse regelgeving.
Art. 29
Deze voorschriften zijn ad experimentum van toepassing voor een periode van drie jaar vanaf de
inwerkingtreding op 1 januari 2020.
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