
OVEREENKOMST/PASTORIEPLAN 

 

Tussen  

 

de gemeente ……………………….., vertegenwoordigd door …………………………, burgemeester en 

…………………….. gemeentesecretaris, enerzijds,  

 

en anderzijds : 

- het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, vertegenwoordigd door Frans Schoovaerts, Vicariaal 

verantwoordelijke voor het Tijdelijke,   

- het aartsbisdom Mechelen-Brussel, vertegenwoordigd door Patrick du Bois, Bisschoppelijk 

afgevaardigde voor het Tijdelijke,  

- het Centraal Kerkbestuur(gemeente)……………………., vertegenwoordigd door ……………..,voorzitter, 

en ……………..secretaris; 

- kerkfabriek (parochie en deelgemeente)  ………………………., vertegenwoordigd door ……….., 

voorzitter, en ………….,secretaris, 

- kerkfabriek ………………………., vertegenwoordigd door ……….., voorzitter, en ………….,secretaris, 

- kerkfabriek ………………………..,  vertegenwoordigd door ……….., voorzitter, en ………….,secretaris, 

- enz… 

- de pastorale eindverantwoordelijken voor de parochies op het grondgebied van de gemeente 

…………………….. :  ………………………….., deken , ……………………., federatiepastoor, ……………………., pastoor 

 

wordt m.b.t. de zich op het grondgebied van de gemeente gevestigde pastorieën vastgesteld dat op 

datum van deze overeenkomst  deze pastorieën  : 

* het statuut van ‘pastorie bij bestemming’ hebben 

* dat voor geen van deze pastorieën tot op heden desaffectatie werd aangevraagd 

* in bezit zijn van  de vermelde eigenaars 

* en aangewend worden zoals vermeld :  

- de pastorie van (parochie en deelgemeente)…………………………, eigendom van ……………….., en 

……………………….. (gebruik vermelden : bv.  sinds 26.12.2007 in erfpacht is gegeven aan particulieren 

voor 33 jaar); 

- de pastorie van …………………………………………, eigendom van………………….. en…………………………….; 

- enz…. 

* gezamenlijk dient gestreefd te worden naar een duurzame bestemming van dit patrimonium, 

zonder evenwel afbreuk te doen aan de  verplichtingen, waartoe de gemeente wettelijk gehouden is; 

-  overleg werd gepleegd tussen alle betrokken kerkelijke en openbare instanties ; 

 

en dientengevolge onderling wordt overeengekomen wat volgt :  

 

1. De pastorie van de parochie  (parochie en deelgemeente)……………………….., gelegen 

(adres)……………………………………………………. zal – ongeacht of deze al dan niet fungeert als 

woonst voor de residerende pastoor of kerkbedienaar – haar statuut van geaffecteerde 

pastorie (pastorie door bestemming) blijvend behouden en aldus ook kunnen gebruikt 



worden. 

Partijen erkennen uitdrukkelijk de aard van deze pastorie als gebouw van de eredienst. 

 

2. In geval een pastorie, uitgezonderd deze vermeld onder punt 1., niet meer gebruikt 

wordt als woonst voor de residerende pastoor of kerkbedienaar, of meer algemeen voor 

een door het federale ministerie van justitie erkende parochieverantwoordelijke en dit 

sinds een periode van minstens 6 maanden en wanneer door de kerkelijke overheid 

wordt bevestigd dat in de nabije toekomst ook geen residerende pastoor, kerkbedienaar 

of door het ministerie van justitie erkende parochieverantwoordelijke zal worden 

benoemd, zal de eigenaar bij verkoop  de  desaffectatie van de betrokken pastorie bij het 

Aartsbisdom aanvragen en de kerkelijke overheid zal tengevolge daarvan, alle elementen 

in acht nemend,  hierin gunstig beslissen. In concreto betreft het de pastorieën 

van……………………………………. 

 

Bij aanvraag van de desaffectatie bij verkoop  van een pastorie door de eigenaar in 

parochies waar geen bedienaar van de eredienst, belast met de pastoraal van de 

parochie, resideert, verbindt de gemeente er zich, conform het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, gewijzigd 

bij decreet van 6 juli 2012, o.a. toe aan de kerkfabriek een ruimte ter beschikking te 

stellen waar de gelovigen kunnen ontvangen worden, waar de kerkraad kan vergaderen 

en waar het archief van de kerkfabriek kan worden bewaard, of een 

secretariaatsvergoeding aan de kerkfabriek te betalen (zie punt 3). Bij elke aanvraag tot 

desaffectatie bij verkoop van een pastorie zal een schriftelijke overeenkomst 

dienaangaande gevoegd worden.   

 

3. De huidige en toekomstige wettellijke en decretale bepalingen inzake bestemming en 

beheer van pastorieën blijven en zullen onverminderd gelden.  

Volgens de bestaande wetgeving  (decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 

organisatie en werking van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012)  

wordt in parochies met residerende pastoor of kerkbedienaar door de gemeente voor 

die persoon een pastorie ter beschikking gesteld of indien niet voorhanden een 

vervangende ambtswoning of indien niet voorhanden een vervangende vergoeding. In 

parochies zonder residerende pastoor of kerkbedienaar, stelt de gemeente in de 

onmiddellijke omgeving van de kerk een gemakkelijk toegankelijk ambtsgedeelte ter 

beschikking (met gemeenschappelijk sanitair en kitchenette) en dit enerzijds voor  de 

persoon die in het kader van zijn pastorale activiteiten  zijn parochianen binnen de 

parochie moet kunnen ontvangen (parochiaal-pastoraal), en anderzijds voor de 

kerkfabriek om in het kader van haar wettelijke opdracht te vergaderen (fabricaal) en 

tenslotte voor beiden om hun archieven te bewaren (archivaal) of indien niet 

voorhanden een vervangende vergoeding.  

 

  

 

Opgemaakt te ……………..  op ………………….in …….  exemplaren waarvan elk der partijen 

verklaard er één te hebben ontvangen. 


