
Aan: De besturen en/of verantwoordelijken van katholieke 
geloofsgemeenschappen van migranten niet zijnde een 
parochie  

Betreft: Eisen die worden gesteld aan buitenlandse priesters c.q. 
(priester-) religieuzen die zonder zending en benoeming 
vanuit het buitenland tijdelijk pastoraal werkzaam willen zijn 
in een katholieke geloofsgemeenschap van migranten niet 
zijnde een parochie

Geacht bestuur,

Zoals u weet streeft de Rooms-Katholieke Kerk een zorgvuldige omgang na met alle 
mensen die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. In dit 
verband zijn er in de afgelopen jaren de nodige regelingen in het leven geroepen die 
integraal onderdeel uitmaken van het preventiebeleid van de Nederlandse 
bisdommen, ordes en congregaties.

1. Sinds 2005 kent de Nederlandse Kerkprovincie een verplicht 
antecedentenonderzoek van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en 
religieuzen wanneer deze in een ander bisdom of religieus instituut gaan 
werken (vernieuwd protocol per 1 november 2012).

 
2. Per 1 januari 2014 is er voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, 

religieuzen en bepaalde vrijwilligers en functionarissen een regeling in het 
leven geroepen betreffende de verplichting tot het overleggen van een 
Verklaring omtrent het Gedrag (VoG). 

3. Sinds 1 juli 2014 geldt voor de Nederlandse bisdommen en het militair 
ordinariaat de Gedragscode Pastoraat. Hiervoor wordt aangesloten bij 
gedragscodes die in andere sectoren van de samenleving gangbaar zijn. De 
Nederlandse bisschoppen hebben de tekst van de Gedragscode Pastoraat 
ook aangeboden aan de KNR, in het vertrouwen dat de hogere oversten deze 
tekst ook geldig zullen verklaren voor de religieuze instituten en de sociëteiten
van apostolisch leven.

Bij dezen informeer ik u over de vereisten waaraan tegen de achtergrond van 
bovenstaande regelingen moet worden voldaan voordat u de clericus c.q. (priester-) 
religieus die vanuit het buitenland naar uw geloofsgemeenschap komt en die geen 
zending en benoeming van ondergetekende heeft, mag toestaan om in uw 
geloofsgemeenschap tijdelijk pastoraal actief te zijn in de sacramentenbediening, de 
verkondiging en het persoonlijk pastoraat.

Allereerst dient u zich ervan bewust te zijn dat bovengenoemde clericus c.q. 
(priester-) religieus altijd en zonder uitzondering onder uw gezag en 
verantwoordelijkheid als bestuur tijdelijk pastoraal werkzaam is in uw 
geloofsgemeenschap. De hierna genoemde bepalingen zijn hiervan de uitdrukking 
en feitelijke uitwerking.



1. In alle gevallen dient u, voordat de clericus of (priester-) religieus tijdelijk 
pastoraal actief wordt in uw geloofsgemeenschap, na te (laten) gaan of hij 
beschikt over een geldig (dat wil zeggen door zijn ordinaris niet langer dan 
een jaar geleden afgegeven) celebret (canon 903 CIC/1983).

2. De clericus c.q. (priester-) religieus die voor een periode van maximaal 7 
dagen in uw geloofsgemeenschap pastoraal actief zal zijn, dient voorafgaand 
aan het tijdstip van aanvang altijd te beschikken over een schriftelijke 
verklaring (eventueel per e-mail) van u als bestuur dat u de clericus c.q. 
(priester-) religieus gedurende de aangegeven periode toestaat om pastoraal 
actief te zijn in uw geloofsgemeenschap.

3. De clericus of (priester-) religieus die voor een periode van langer dan 7 
dagen in uw geloofsgemeenschap pastoraal actief zal zijn, dient voorafgaand 
aan het tijdstip van aanvang altijd

a. te beschikken over een schriftelijke verklaring (eventueel per e-mail) 
van u als bestuur dat u de clericus c.q. (priester-) religieus gedurende 
de aangegeven periode toestaat om pastoraal actief te zijn in uw 
geloofsgemeenschap.

b. aan u een volledig ingevulde antecedentenverklaring van zijn ordinaris 
te overhandigen.

Hopend u met deze instructie voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

Hoogachtend,

(naam bisschop)
(naam kanselier) 


