
Kleine internationale instituten 
Het is niet mogelijk om een scherp onderscheid aan te leggen tussen grote en kleine religieuze 

instituten. Toch maken we dit onderscheid hier. Bepalend is of het instituut in de toekomst de 

Nederlandse tak bestuurlijk kan blijven ondersteunen. Bij de meeste instituten is het zo dat we 

kunnen voorzien dat we, zolang de Nederlandse tak bestaat, kunnen rekenen op ondersteuning van 

het bestuur vanuit het generalaat of vanuit andere provincies. Soms is dat echter niet het geval, en is 

het te verwachten dat het hele instituut binnen enkele decennia zal ophouden te bestaan. 

Stel dat uw instituut behoort tot een pauselijk instituut dat in enkele landen is gevestigd en waarvan 

het generalaat zich in het buitenland bevindt. 

Stel dat u voorziet dat binnen nu en twaalf jaar uw vestiging in Nederland geen kapittel meer kan 

vieren waaruit een (provinciale) raad en/of overste kan worden gekozen. In deze situatie is de vraag 

van belang of u kunt rekenen op langdurige ondersteuning door bestuurskrachten uit het generalaat 

en uit andere provincies. 

Als u kunt rekenen op ondersteuning door het generalaat of door leden uit andere provincies, zolang 

de Nederlandse afdeling van uw instituut blijft bestaan, lees dan het gedeelte over  
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Als daarentegen de andere delen van uw instituut zelf ook niet heel sterk zijn, kan het zijn dat u 

voorziet dat u in de nabije toekomst niet alleen zelf geen bestuur meer kunt vormen, maar ook geen 

beroep kunt doen op bestuurskrachten in het buitenland, provincies noch generalaat. Deze situatie 

kan betekenen dat het religieus instituut als geheel in de fase van voltooiing verkeert. 

Het is in deze situatie raadzaam met het generaal bestuur te overwegen: 

• de mogelijkheid om voor de vestiging in Nederland een of meerdere religieuze assistenten te 

benoemen die in plaats treden van de raad; u kunt daartoe (buitenlandse) leden van uw 

eigen instituut benaderen; u kunt ook leden van de KNR benaderen; 

• de mogelijkheid om een Administrator of Commissioner te benoemen die in plaats van de 

overste van de Nederlandse vestiging treedt; ook hiertoe kunt u (buitenlandse) leden van het 

eigen instituut of leden van de KNR benaderen; 

• wellicht dient u met het generalaat ook de mogelijkheden van religieus assistenten en/of een 

Administrator voor het Algemeen Bestuur van uw instituut te bespreken; hiertoe zal de 

CIVCSVA (de Congregatio voor de Religieuzen) in Rome moeten worden ingeschakeld. 


