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Aartsbisdom Mechelen – Brussel 
 

 

Diocesaan statuut van de parochieassistent 
 
 
 
Art. 1. – Definitie 

 

Parochieassistenten zijn gelovigen die krachtens hun doopsel en vormsel na een geëigende 
opleiding door de diocesane bisschop geroepen worden om hem bij de uitoefening in de 
pastorale zorg van zijn bisdom bij te staan (Kerkelijk Wetboek, canon 228 § 1). 
Civielrechtelijk zijn zij bedienaars  van de eredienst zoals vermeld in de Grondwet. 
 
 
Art. 2. – Opdracht 

 

§ 1.  De parochieassistenten ontvangen van  de diocesane bisschop opdrachten van 
liturgische, pastorale en administratieve aard waarvoor geen wijding vereist  is  
(Kerkelijk  Wetboek, canones 129 § 2 en 145).  

 
§ 2.  Zij worden ingeschakeld in de geheelpastoraal van het bisdom. Zij oefenen hun 

bediening uit in  overeenstemming met het kerkelijk recht en overeenkomstig het 
beleid van  de diocesane bisschop. Ze werken onder de coördinatie van de persoon die 
door de diocesane bisschop daartoe werd aangesteld. 

 
 
Art. 3. – Voorwaarden en vorming 

 
De kandidaten moeten: 
- in de katholieke kerk gedoopt en gevormd zijn; 
-  minstens vijfentwintig jaar oud zijn; 
-  houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs  en een door de diocesane 

bisschop erkende kerkelijke opleiding en stage hebben gevolgd; 
-  in orde zijn met de beschikkingen van het kerkelijk recht in verband met de levenssituatie 

van haar bedienaars. 
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Art. 4. – Benoeming 

 

§ 1.  De kandidaten stellen schriftelijk hun kandidatuur  bij  de diocesane  bisschop.  Ze 
verklaren zich bereid hun pastorale taak uit te oefenen volgens de bepalingen van het 
kerkelijk recht en van het diocesaan statuut, en zich te blijven bekwamen. 

 
§ 2.  Uit respect voor het gezinsleven gebeurt de aanvraag van de gehuwde 

parochieassistent met instemming van de echtgenoot of de echtgenote. Voor de 
religieuzen is de toestemming van  de bevoegde overste  vereist (Kerkelijk Wetboek, 
canon 682 § 1). 

 
§ 3.  De diocesane  bisschop beslist volgens de normen van het kerkelijk recht over  de 

toekenning van de opdracht (Kerkelijk Wetboek, canon 157). De benoeming gebeurt 
schriftelijk. De parochieassistenten ontvangen het diocesaan statuut en tekenen voor 
ontvangst. 

 
 
Art. 5. – Civiel statuut 

 

§ 1.  In hun hoedanigheid van bedienaar van de eredienst worden de parochieassistenten 
benoemd door de kerkelijke  overheid zoals voorzien in artikel 21 van de Grondwet en 
bezoldigd door de Staat volgens artikel 181 § 1 van  de Grondwet. 

 
§ 2.  De diocesane bisschop benoemt hen op een plaats van parochieassistent in het bisdom. 

Ze worden bezoldigd door het Ministerie van Justitie overeenkomstig art. 26 j) van de  
wet  van 2 augustus  1974 betreffende de wedden van  de titularissen van sommige 
openbare ambten  en van de bedienaars van de erediensten. 

 
§ 3.  Parochieassistenten komen in aanmerking voor de sociale voorzieningen die worden 

toegekend aan  de bedienaars van de erediensten in toepassing van de hiernavolgende 
bepalingen: 

 
1)   een  haard-  of  standplaatstoelage, kinderbijslag en kraamgeld, een 

programmatietoelage en vakantiegeld, een vergoeding wegens begrafeniskosten 
(art.  30 en 31bis van voormelde wet van 2 augustus 1974); 

 
2)  toepassing van de verzekering tegen werkloosheid, van de  ziekteverzekering 

(sector uitkeringen) en van de moederschapverzekering (art. 7 van de wet van 
20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen), en van een 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg  naar  en  
van het werk en voor beroepsziekten (art. 166 van de wet van 26 juni 1992 tot 
invoeging van een art. 1bis in de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector); 

 
3)  verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de  geneeskundige 

verzorging (art. 13 van het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid van werknemers); 
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4)   een  rustpensioen  (wet  van 21  juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen). 

 
§ 4.  Naar analogie met canon 533 § 2 van het Kerkelijk Wetboek hebben de  

parochieassistenten  recht op één maand vakantie per  jaar die ze opnemen in één of in 
meerdere keren en dit in overleg met de persoon vermeld in art. 2 § 2.  

 
§ 5.  Ze mogen afwezig zijn voor familiegebeurtenissen, voor staatsburgerlijke 

verplichtingen en voor burgerlijke opdrachten. 
 
 
Art. 6. – Bijzondere bepalingen 

 

§ 1.  Parochieassistenten zullen slechts een andere activiteit uitoefenen mits de 
uitdrukkelijke machtiging van de diocesane bisschop. De diocesane bisschop zal de 
bevoegde diensten van het Ministerie  van  Justitie  daarvan  onmiddellijk op de 
hoogte brengen in zoverre dit een invloed uitoefent op de sociale rechten, de wedde of 
het pensioen van de betrokkene. 

 
§ 2.  Er is onverenigbaarheid tussen het mandaat van de parochieassistent en een politiek of 

syndicaal mandaat. 
 
§ 3.  De parochieassistenten zullen het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht nemen. 
 
§ 4.  De kosten van vervolmakingcursussen die ze volgen in overleg met hun overheid 

worden terugbetaald. 
 
 
Art. 7. – Duur van de opdracht 

 
De benoeming van de parochieassistenten is van onbepaalde duur. 
 
 
Art. 8. – Einde van de opdracht 

 
Er kan  een  einde worden  gesteld aan  de opdracht van de parochieassistenten volgens de 
regels van het kerkelijk recht: 
 
1° - Op ieder ogenblik wanneer de parochieassistenten er schriftelijk om verzoeken (het 

verzaken aan de opdracht krijgt uitwerking bij de  schriftelijke aanvaarding door de 
diocesane bisschop); 

- Op de  leeftijd van  65 jaar, behoudens verlenging ingevolge een beslissing van de 
diocesane bisschop; 

 
2° - Indien  ze bij  formele akte de Rooms-katholieke Kerk verlaten enkel wanneer dit feit 

door een schriftelijke verklaring van de bevoegde kerkelijke overheid werd 
vastgesteld, of  indien  ze openlijk het Rooms-katholiek geloof verlaten; 

 - Wanneer ze een opgelegde of verklaarde excommunicatie opliepen. 
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3° - Indien ze leven op een wijze die  onverenigbaar is met de wetten van de katholieke 
kerk, en voor religieuzen onverenigbaar met hun religieuze professie; 

- Indien hun bediening schadelijk of ondoeltreffend wordt. 
 
Wanneer de onder 3°  vermelde toestanden zich voordoen, stelt de diocesane bisschop een 
onderzoek in waarvan de handelingen schriftelijk worden vastgesteld.  
Oordeelt de diocesane bisschop dat er een reden bestaat tot ontheffing,  dan stelt hij bij 
aangetekende brief, vergezeld van deze schriftelijk vastgelegde handelingen aan de 
betrokkene zijn ontslag voor. 
Indien deze  op het voorstel van de  diocesane bisschop niet ingaat binnen de dertig dagen, te 
rekenen van de datum van betekening van  de aangetekende brief, wordt betrokkene 
onmiddellijk opgeroepen bij aangetekende brief om door een diocesane commissie gehoord te 
worden in de maand die volgt. 
 
Elke diocesane commissie is samengesteld uit twee leken en één pastoor, die daartoe vooraf in 
het respectievelijke bisdom zijn aangewezen.  
 
Behalve wanneer de parochieassistent inmiddels zelf zijn ontslag schriftelijk heeft 
aangeboden aan de  diocesane  bisschop,  hoort  de  commissie de betrokkene in zijn 
verdediging binnen de maand na de betekening van de uitnodiging. Zowel de commissie als  
de parochieassistent kunnen een beroep doen op getuigen en eventueel ook op een advocaat. 
 
Van deze hoorzitting wordt ter plaatse en in drievoud proces-verbaal opgesteld, dat 
ondertekend wordt door de betrokkenen  en  binnen  de acht dagen  aan  de diocesane 
bisschop wordt betekend. 
 
De diocesane bisschop beslist over zijn voorstel tot ontslag binnen de acht dagen 
daaropvolgend en  betekent zijn beslissing onmiddellijk  aan  de belanghebbende 
parochieassistent en  aan  de commissie. 
 
 
Art. 9. – Inwerkingtreding 

 
Dit diocesaan statuut van de  parochieassistent treedt in werking op 1 maart 2010. 
 
 
 
 

Gegeven te Mechelen, op 23 maart 2010. 
 
 
 

+ André-Jozef LÉONARD 
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel 


