CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

_________________
SPr. N. 1241/14
DECREET
Het is de taak van de Congregatie voor Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van
Apostolisch Leven om ervoor te zorgen dat Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van
Apostolisch Leven, inclusief die van diocesaan recht, groeien en bloeien overeenkomstig
de geest van hun stichters en hun gezonde tradities, en dat zij getrouw hun eigen
doelstelling nastreven en echt bijdragen aan de heilbrengende zending van de Kerk (vgl.
Apostolische Constitutie Pastor bonus, 107).
Met inachtname van de bepalingen van canon 586 van het Wetboek van Canoniek Recht
betreffende de “rechtmatige autonomie van leven, en vooral van bestuur” zijn Instituten
van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht
toevertrouwd aan de bijzondere zorg van de Diocesane Bisschop (vgl can. 594). Het komt
in het bijzonder aan de Bisschop van de hoofdzetel toe om de constituties goed te keuren
en wettig daarin aangebrachte wijzigingen te bekrachtigen en ook om zaken van meer
gewicht te behandelen die het gehele Instituut betreffen en die de macht van de interne
overheid te boven gaan; na raadpleging echter van de overige Diocesane Bisschoppen als
het instituut over meerdere bisdommen verspreid is (vgl. can. 595 § 1).
Ten gevolge van de gevorderde leeftijd en het verminderd aantal leden zijn veel Instituten
van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven met hun hoofdzetel in de
bisdommen in Nederland niet langer in staat hun eigen bestuur te organiseren, hun
apostolaatswerken te regelen of het adequaat beheer van hun bezittingen te waarborgen in
overeenstemming met het algemeen en het eigen recht.
Als onderdeel van de bijzondere zorg die aan de Bisschoppen is toevertrouwd en in de
geest van mutuae relationes1 en om die Bisschoppen en de leden van Instituten en
Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht de steun te bieden die zij nodig
hebben en een coördinatie van regelgeving te verzekeren, hebben de Bisschoppen van
Nederland en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) in nauwe samenwerking
met dit Dicasterie, bijzondere richtlijnen ontwikkeld betreffende het bestuur en het beheer
van de goederen voor Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven
met de hoofdzetel in Nederland.
Bij brief van 17 november 2014 heeft de voorzitter van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie, met instemming van de Konferentie Nederlandse Religieuzen
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Nt vertaler: “wederkerige relaties”.
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(KNR), de tekst van de genoemde Richtlijnen ter goedkeuring aan dit Dicasterie
aangeboden.
Deze Congregatie voor Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven
- gegeven de situatie en de bijzondere omstandigheden waarin vele Instituten van Gewijd
Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht zich momenteel
bevinden, na een langdurig en intensief onderzoek van de voorgestelde tekst en gehoord de
mening tot uitdrukking gebracht in de Congresso 2van 5 februari 2015 verleent goedkeuring en vaardigt uit
met dit Decreet,
ad experimentum voor vijf jaar,

de Richtlijnen
voor het bestuur en het beheer van de goederen van Diocesane Instituten van Gewijd
Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht met de hoofdzetel in
Nederland, wanneer er geen leden meer zijn die deze taken kunnen vervullen vanwege het
afnemend aantal of de gevorderde leeftijd van hun leden
conform de Engelstalige versie in de archieven van deze Congregatie voor Instituten van
Gewijd leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven.
Deze Richtlijnen, geldend voor alle Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van
Apostolisch Leven van Diocesaan Recht met de hoofdzetel in Nederland, worden van
kracht op de hieronder vermelde datum.
Rekening houdend met bijzondere situaties, heeft deze Congregatie een termijn van twee
jaar vastgesteld, vanaf de datum van dit Decreet , als de periode waarbinnen Instituten van
Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht moeten voldoen
aan deze Richtlijnen.
Niettegenstaande enige andersluidende bepaling.
Gegeven ten Vaticane op 2 maart 2015,
Joao Braz kardinaal De Aviz, Prefect
José Rodriguez Carballo, O.F.M., Aartsbisschop Secretaris.
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RICHTLIJNEN
voor het bestuur en het beheer van de goederen van
Diocesane Instituten van Gewijd Leven en
Sociëteiten van Apostolisch Leven
met de hoofdzetel in Nederland
wanneer er geen leden meer zijn die deze taken kunnen vervullen
vanwege het afnemend aantal of de gevorderde leeftijd

Preambule
“Een rechtmatige autonomie van leven, en vooral van bestuur” wordt toegekend aan ieder
Instituut van gewijd leven en Sociëteit van apostolisch leven, “krachtens welke zij in de Kerk
hun eigen levensordening bezitten en hun erfgoed waarover in canon 578, integraal kunnen
bewaren” (can. 586 § 1). Dit is een belangrijk gegeven dat plaatselijke Ordinarissen worden
geacht “te handhaven en te beschermen” (can. 586 § 2).
Deze autonomie, die niet absoluut is, moet worden uitgeoefend en geïnterpreteerd in het licht
van de inhoud van de canones 578, 593 en 594 en van de Apostolische Exhortatie Vita
consecrata, nummers 48 en 49. Er zijn ook enkele situaties waarin het uitoefenen van
“rechtmatige autonomie” moeilijk of onmogelijk wordt. Dat is het geval bij Instituten van
gewijd leven of Sociëteiten van apostolisch leven die vanwege een aanzienlijke daling van het
aantal leden of vanwege hun zeer gevorderde leeftijd, niet langer in staat zijn om door het
vieren van het algemeen kapittel en het kiezen van de Hoogste Bestuurder en de leden van de
Raad de normale wijze van bestuur uit te oefenen.
In dergelijke omstandigheden moeten deze richtlijnen worden toegepast, rekening houdend
met de situatie van elk Instituut (Diocesaan Instituut van Gewijd Leven of Societeit van
Apostolisch Leven) teneinde de spirituele en materiële behoeften van de leden te waarborgen,
evenals de leiding van de werken, het beheer van de goederen en het bestuur van de Instituten
van gewijd leven en Sociëteiten van apostolisch leven van diocesaan recht met de hoofdzetel
in Nederland.

Normen
1. Alleen de leden kunnen geldig deelnemen aan het bestuur van een Instituut. Bovendien
moet voldaan worden aan nadere voorwaarden die te vinden zijn in het eigen recht van
het Instituut of in andere voorschriften van het canonieke recht (vgl. can. 623).

2. Indien het Instituut geen enkel lid meer heeft dat in staat is om de
verantwoordelijkheden van de Algemeen Econoom te dragen, kan bij wijze van
uitzondering de Hoogste Bestuurder met toestemming van de Raad, in
overeenstemming met de vereisten van het eigen recht (vgl. can. 636 § 1), de taken
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van de Econoom toevertrouwen aan een deskundige religieus of leek die geen lid is
van het Instituut, om de tijdelijke goederen van het Instituut te beheren onder de
leiding en de verantwoordelijkheid van de Hoogste Bestuurder en zijn Raad. Indien
deze uitzonderlijke voorziening nog niet in de Constituties is opgenomen, behoeft
deze de goedkeuring van de Bisschop van de hoofdzetel en dient deze, zo nodig,
opgenomen te worden in de tekst van de Constituties.

3. Indien de leden van de Algemene Raad niet langer de financiële
verantwoordelijkheden van de Raad kunnen dragen, zal de Bisschop van de
hoofdzetel, op verzoek van de Hoogste Bestuurder met toestemming van de Raad, en
in overleg met de Hoogste Bestuurder, minstens twee deskundigen benoemen die de
taken van de Raad wat betreft het beheer van de goederen en de materiële zorg voor de
leden van het Instituut zullen uitvoeren, in overeenstemming met het mandaat van de
Bisschop. Deze taken zullen door de Bisschop van de hoofdzetel duidelijk worden
omschreven in de benoemingsbrief, waarbij rekening wordt gehouden met de
bepalingen van het eigen recht van het Instituut. De deskundigen worden voor een
bepaalde termijn benoemd en kunnen herbenoemd worden. De te benoemen personen
moeten katholiek zijn, uitmunten door een vast geloof, een rechtschapen
levenswandel, eerlijkheid en een behoedzaam oordeel, bekendheid met het Instituut en
beschikken over beproefde administratieve vakbekwaamheid.

4. Indien er geen of onvoldoende leden meer zijn die deel kunnen nemen aan de Raad,
zal het Algemeen Kapittel de Bisschop van de hoofdzetel daarvan in kennis stellen. In
overleg met de Hoogste Bestuurder en na raadpleging van de overige betrokken
Bisschoppen, kan de Bisschop van de hoofdzetel een of meer religieus assistenten
benoemen, die zullen fungeren als een Raad om de Hoogste Bestuurder bij te staan.

5. Op dezelfde wijze zal het Algemeen Kapittel de Bisschop van de hoofdzetel ervan in
kennis stellen als er geen geschikt lid meer is dat het ambt van Hoogste Bestuurder
kan bekleden. Na raadpleging van de leden en de overige betrokken Bisschoppen, zal
hij een Commissaris of Algemeen Administrator aanstellen, die tot taak heeft om het
Instituut te besturen. Indien er gegronde twijfels zijn of het nog een reële mogelijkheid
is dat een lid van het Instituut het bestuursambt op zich kan nemen, zal de Bisschop na
het houden van een passende visitatie (vgl. can. 628, § 2, 2°) de situatie zorgvuldig
afwegen. Daarna kan hij er ex-officio3 toe overgaan om een Commissaris of Algemeen
Administrator te benoemen.

6. De Commissaris of Algemeen Administrator bestuurt het Instituut met de macht die
het algemeen recht en de Constituties toekennen aan de Hoogste Bestuurder en de
Raad van een Instituut en in overeenstemming met het decreet van aanstelling. In het
bijzonder zal het zijn of haar taak zijn om te voorzien in alle geestelijke en materiële
behoeften van de leden, om het patrimonium van het Instituut in de zin van canon 578
te beschermen en om de tijdelijke goederen veilig te stellen. De Commissaris of
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Algemeen Administrator zal de leden informeren over de gang van zaken in het
Instituut en zal hun mening horen over onderwerpen van groot belang.

7. De Commissaris of Algemeen Administrator moet een mannelijke of vrouwelijke
religieus zijn, of een seculier clericus met een goed begrip van het religieus leven, die
zo veel als mogelijk affiniteit heeft met het Instituut en die beschikt over beproefde
bestuurlijke en financieel-economische vaardigheden. Voor instituten van vrouwelijke
religieuzen wordt bij voorkeur een vrouwelijke religieuze benoemd. De Commissaris
of Algemeen Administrator wordt benoemd voor een bepaalde periode. Bij het
beoordelen van het functioneren van de Commissaris of Algemeen Administrator aan
het einde van de benoemingsperiode zal de Bisschop van de hoofdzetel de leden van
het Instituut op een passende wijze betrekken. Bij financiële en administratieve
aangelegenheden kan de Commissaris, met voorafgaande schriftelijke instemming van
de diocesane Bisschop, een beroep doen op de ondersteuning van een of meer
competente deskundigen. De Commissaris of Algemeen Administrator dient de leden
op de hoogte te houden en hun mening te horen over onderwerpen van groot belang.

8. Als de Bisschop van de hoofdzetel financieel deskundigen (vgl. nr. 3) dan wel een
Commissaris of Algemeen Administrator heeft benoemd, dienen de jaarrekeningen en
de begrotingen van het Instituut aan hem ter goedkeuring voorgelegd te worden.
Voordat hij die goedkeurt, zal hij deze laten beoordelen door de Raad voor
Economische Aangelegenheden van het bisdom.

9. De Commissaris of Algemeen Administrator (vgl. nr. 5) dient voorafgaand
schriftelijke toestemming te verkrijgen van de Bisschop van de hoofdzetel voor de
geldigheid van handelingen die de grens en wijze van gewoon beheer overschrijden.
Indien het eigen recht van het Instituut hieromtrent geen bepalingen kent, dient
rekening te worden gehouden met de normen van canon 638 §§ 2-4.

10. Indien de Bisschop van de hoofdzetel financieel deskundigen (vgl. nr. 3) dan wel een
Commissaris of Algemeen Administrator heeft benoemd, zal hij voorafgaand aan deze
benoeming normen opstellen opdat het universeel en het eigen recht ten aanzien van
het gebruik en de kerkelijke doelstellingen van de goederen van het Instituut in acht
worden genomen. De Bisschop van de hoofdzetel kan een maximum bedrag voor
schenkingen vaststellen (vgl. nrs 15 en 16). De Bisschop van de hoofdzetel heeft als
taak erop toe te zien dat de schenkingen van het Instituut beantwoorden aan de eigen
doelstellingen van kerkelijke goederen (vgl. can. 1254 § 2).

11. Gewoonlijk kan een persoon die een taak uitoefent in de Curie van het bisdom van de
hoofdzetel, niet gelijktijdig als niet-lid Commissaris of Algemeen Administrator (vgl.
nr. 5) zijn of een andere taak in de leiding van een Instituut vervullen (bijvoorbeeld als
Econoom, als financieel deskundige [nr. 3] of als religieus assistent [nr. 4]).
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12. Niet-leden met een bestuurlijke of administratieve verantwoordelijkheid in het
Instituut (Commissaris of Algemeen Administrator, Econoom, financieel deskundige,
religieus assistent) beëindigen hun opdracht bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd,
al bestaat de mogelijkheid dat het bevoegde gezag een verlenging toestaat.

13. De goederen van het Instituut zijn kerkelijke goederen die onderworpen zijn aan de
bepalingen van Boek V van het Wetboek van Canoniek Recht, met inachtneming van
de canones 634-640 en het eigen recht van het Instituut, overeenkomstig canon 635 §
2. Deze goederen zijn bestemd ter verwerkelijking van de doelen van het Instituut
overeenkomstig het charisma, voor het passende onderhoud van de leden en voor de
eigen apostolaats- en charitatieve werken (vgl. can. 1254 § 2; AA 2).

14. Om iedere schijn van luxe, overmatige winst en opeenhoping van goederen te
vermijden (vgl. can. 634 § 2 en can. 640) en wanneer aan onroerend goed geen
behoefte meer is of om een andere gerechtvaardigde reden (vgl. can. 1293 §1, 1°), kan
het Instituut dat onroerend goed slechts vervreemden of het schenken na de
toestemming van het bevoegde gezag te hebben verkregen, overeenkomstig de
bepalingen van het algemeen en het eigen recht (vgl. can. 638).

15. Voor doeleinden van vroomheid of christelijke caritas (vgl. cann. 1254 § 2 en 1285) is
het toegestaan schenkingen te doen uit roerende goederen die niet tot het patrimonium
stabile van het Instituut behoren, maar alleen binnen de grenzen van het gewone
beheer. In het eigen recht van het Instituut moet worden geregeld wie bevoegd is
schenkingen te doen binnen deze grenzen.

16. Schenkingen aan afzonderlijke personen en aan niet-kerkelijke instellingen voor
doeleinden die ook door kerkelijke instellingen worden behartigd, dienen qua aantal
en omvang beperkt te blijven. Deze niet-kerkelijke instellingen mogen geen
doelstellingen hebben die strijdig zijn met het leergezag van de Kerk.
17. Wanneer een Algemeen Kapittel besluiten goedkeurt ten aanzien van “de bestemming
van de goederen en vermogensrechten” van het Instituut (vgl. can. 123) die een
verandering of aanvulling van de constituties inhouden, behoeven deze de
goedkeuring van de Bisschop van de hoofdzetel (vgl. can. 595 § 1).

18. Indien het Instituut ook in andere bisdommen gevestigd is, dient de Bisschop van de
hoofdzetel de andere diocesane Bisschoppen te raadplegen voordat hij personen, die
geen lid van het Instituut zijn, benoemt (Algemeen Econoom, financieel deskundige,
religieus assistent, Commissaris of Algemeen Administrator), of voordat hij
anderszins zaken van meer gewicht behandelt die het gehele Instituut betreffen.
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19. De Commissaris of Algemeen Administrator zal na de dood van het laatste lid van het
Instituut alle financiële zaken en verplichtingen van het Instituut regelen, tot aan de
officiële opheffing van het Instituut of de Sociëteit door de H. Stoel (can. 584). Hij of
zij zal zijn of haar eindverslag aan de Bisschop van de hoofdzetel uitbrengen binnen
een periode die door die Bisschop is vastgesteld.

Vaticaan, 2 maart 2015.
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