
De kosten voor gecontracteerde andere partijen voor beheer, onderhoud en 

instandhouding komen volledig voor rekening van het religieus instituut. 

De BBRI kan besturen van religieuze instituten ondersteunen bij 

zorgvuldige contractering. Belangrijk daarbij is de kostenbeheersing in 

relatie tot de kwaliteit van het te leveren werk. 

 

Verantwoording 

‘Het Bestuur BBRI legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur KNR. 

Daartoe worden jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de Stichting 

met toelichting ter goedkeuring voorgelegd.’ 

 

Nadere informatie en contact 

Als u na het lezen van deze informatiebrochure vragen hebt, dan is het 

Bestuur BBRI graag bereid die te beantwoorden of anderszins nadere 

toelichting te geven. 

Bent u mogelijk geïnteresseerd in ondersteuning door de BBRI, dan kunt u 

via de KNR contact opnemen met dhr. Crajé. 

 

 

 
 

 

 

Informatie en contactgegevens 

Verdere informatie over de Stichting Beheer Begraafplaatsen voor 

Religieuze Instituten is verkrijgbaar via: 

  

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) 

Postbus 111 

5201 AC ’s-Hertogenbosch 

Tel.: 073-692 1321 

Contactpersoon: dhr. K.B.J. Crajé    
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De zorg voor begraafplaatsen van religieuze instituten vraagt 

aandacht 

Nederlandse religieuze instituten worden geconfronteerd met krimp: een 

dalend ledenaantal als gevolg van vergrijzing en gebrek aan aanwas. 

Door de vergrijzing neemt ook de bestuurskracht van deze instituten af.  

Een belangrijk aandachtsgebied voor de besturen van religieuze instituten 

is de zorg voor graven en begraafplaatsen van overleden leden van deze 

instituten. 

 

De grafzorg waarborgen voor de toekomst 

Een kernvraag is daarbij hoe de besturen het beheer, de instandhouding 

en het onderhoud van deze graven en begraafplaatsen voor de toekomst 

kunnen waarborgen. 

Sommige religieuze instituten hebben hiervoor al passende regelingen 

getroffen, in eigen beheer of met inzet van externe bedrijven. Steeds 

vaker zal een beroep op externe partijen noodzakelijk zijn. Daarbij doen 

zich vragen voor over zorgvuldige en betaalbare contractering, en 

waarborging dat conform de afgesloten contracten zal worden gewerkt.  

Er is dus ook toezicht nodig, door of namens de religieuze instituten. 

 

Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten (BBRI) 

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft daarom in 2013 de 

Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten (BBRI) 

opgericht. Deze heeft als opdracht om de religieuze instituten waar nodig 

te ondersteunen bij de zorg voor graven en begraafplaatsen in de 

toekomst.  

Belangrijke elementen bij die zorg zijn:  

• vaststellen van de doelen en waarden bij grafzorg 

• regelen van de toekomstige eigendom van kloosterbegraafplaatsen 

• algemeen beheer van graven en begraafplaatsen 

• onderhoud en instandhouding conform de wensen van de religieuze 

instituten 

• bevorderen en bewaken van (eventuele) culturele en historische 

waarden van kloosterbegraafplaatsen 

• toezicht op nakoming van gemaakte afspraken.  

 

Mogelijke inzet Stichting BBRI 

De ondersteuning door de BBRI kan vooral vorm krijgen in advisering, 

bemiddeling en toezicht op de naleving van afspraken.  

Het Bestuur BBRI is niet voornemens om zelf op te treden als eigenaar en 

beheerder van begraafplaatsen en daarvoor een eigen beheerorganisatie in 

te richten. Wel kan de BBRI u ondersteunen bij het overdragen van 

eigendom en beheer aan externe partijen en de daarbij behorende 

beheerovereenkomsten. 

 

Voor wie is de Stichting BBRI bedoeld? 

De stichting is opgericht voor religieuze instituten of onderdelen van 

religieuze instituten die erkend zijn door de Katholieke kerk in 

Nederland. 

 

Vormgeving van de Stichting BBRI 

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste vijf personen, die door 

het Dagelijks Bestuur van de Konferentie Nederlandse Religiueuzen 

worden benoemd, geschorst of ontslagen. 

Het Bestuur BBRI heeft er nog geen zicht op, hoeveel religieuze 

instituten daadwerkelijk een beroep zullen gaan doen op ondersteuning 

door de BBRI. Ook is nog niet duidelijk op welke punten ondersteuning 

zal worden gevraagd. Mogelijk zal in de toekomst een consulent nodig 

zijn met specifieke deskundigheid in beheer, onderhoud en 

instandhouding van begraafplaatsen.  

 

Kosten 

De Stichting BBRI heeft bij haar werkzaamheden zelf geen 

winstoogmerk. Er zijn wel bestuurskosten voor reizen en eventueel 

verblijf, voor secretariële ondersteuning (vanuit de KNR), voor het 

verzamelen van informatie, voor vergaderingen, e.d. Deze kosten zullen 

in rekening worden gebracht bij het religieus instituut waarvoor de BBRI 

werkzaamheden verricht.  

Dat wordt vastgelegd in een individuele overeenkomst van de BBRI met 

het betreffende religieus instituut. Voor de eventuele inschakeling van 

een professionele consulent geldt, dat ook de kosten daarvan worden 

doorberekend. 

 

 


