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TRANSITREKEING: FIS-
CALITEIT EN BOEKHOU-
DING 

OVERDRACHT INVESTE-
RINGSBUDGET NAAR 
VOLGEND MEERJAREN-
PLAN 

DE KERKFABRIEK ALS  
GOEDE HUISVADER, MET 
EEN VISIE OP HET VER-
NIEUWD PAROCHIAAL 
LANDSCHAP. 

VAN HARTE DANK! 
 
 
Het werkjaar 2012-2013, dat we binnen enkele dagen afsluiten,  was 
erg intensief.  
 
Zowat iedereen werd gevat door de voorbereiding van  het opstarten 
van de pastorale zones in het komende werkjaar…. Om echt nieuwe 
wegen te kunnen banen dient immers een goede ondergrond te wor-
den voorzien.  
Op heel wat plaatsen werden door het noodzakelijke overleg nieuwe 
banden gesmeed die het beste laten verhopen voor de implementa-
tie van de pastorale zones in de komende maanden. Ook de gemeen-
telijke overheden hebben zich op de meeste plaatsen constructief 
en actief geëngageerd in het overleg.  
 
De vzw VPW’s hebben daar bovenop heel wat werk verzet op het 
vlak van de afstemming van hun territoria op de omschrijvingen van 
de dekenaten en hebben hun statuten geëvalueerd en waar nodig 
aangepast.  
 
Een bijzonder woord van dank aan eenieder die (veelal als vrijwilli-
ger) heeft bijgedragen tot al deze werkzaamheden.  
We wensen u van harte een deugddoende en bemoedigende vakan-
tietijd toe! 
 
Van harte gegroet,  
 
 
 
Frans Schoovaerts  
Werner Van Laer  

DEKENASSISTENTEN EN 
KERKFABRIEKEN 

AFREKENING OMHALIN-
GEN: STRAKS ALLEEN 
VIA INTERNET 

Reacties op, vragen over of bedenkingen bij de info in de 
nieuwsbrief? 
Contacteer ons op volgend e-mailadres: 
nieuwsbrieftijdelijke@vlbm.be 
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CENTRAAL KERKBESTUUR VANAF 2 

KERKFABRIEKEN: PROCEDURE 
 

Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materië-

le organisatie en werking van de erkende erediensten 

werd gewijzigd op 6 juli 2012: vanaf 2014 dient er 

een centraal kerkbestuur te worden opgericht in alle 

gemeenten waar 2 of meer parochies zijn. Hoe 

gaat dit in zijn werk ? 

Najaar 2013 zal de bisschop voor al deze gemeenten 

een vertegenwoordiger voor het representatief or-

gaan voor het CKB aanduiden: dit is de persoon die 

daar namens de bisschop zetelt. Voorjaar 2014 is er 

dan de gedeeltelijke vernieuwing van elke kerkraad, 

volgens het gekende systeem en kalender (de grote 

helft). Uiterlijk april is elke kerkraad dan vernieuwd. 

Wanneer dit gebeurd is, roept de vertegenwoordiger 

van de bisschop alle leden van alle kerkraden samen 

om een CKB te verkiezen. De meerderheid van de 

aangestelde leden van de kerkraden moet aanwezig 

zijn, zo niet komt er een tweede oproeping (waarbij 

geen quorum meer vereist is). Per afgevaardigde in 

het CKB wordt er afzonderlijk en geheim gestemd. 

Wanneer alle leden verkozen zijn, kan het CKB nog 

een expert aanstellen. Binnen het CKB wordt een 

voorzitter en een secretaris verkozen. Voor meer 

uitleg of met vragen kan u steeds de Dienst voor het 

Tijdelijke contacteren: 

Werner.van.laer@vlbm.be, 015/298.454 

(0475/98.67.30) 

Frans.Schoovaerts@vlbm.be, 015/298.440 

(0477/19.84.09) 

TRANSITREKEING: FISCALITEIT EN 
BOEKHOUDING 
 
In het “Vademecum van de parochiale vzw’s” (te 

raadplegen op : www. kerknet.be/kies bovenaan 

‘aartsbisdom’/links kiezen voor : Vademecums en 

administratieve documenten/ dan vindt u onder VZW 

VPW het genoemde vademecum) wordt op p. 175-190 

de fiscale en boekhoudkundige situering van de tran-

sitrekening uitvoerig besproken en wordt een duide-

lijk advies meegegeven. 

In dit verband is één van de belangrijkste aspecten 

de situering van de transitrekening binnen de boek-

houding van de vzw VPW, dan wel ze te laten be-

staan als feitelijke vereniging. Recente ervaringen 

nopen ons ertoe deze problematiek opnieuw te eva-

lueren. Een werkgroep van medewerkers uit het 

aartsbisdom en het vicariaat Vlaams-Brabant en Me-

chelen en enkele dekenassistenten buigt zich in de 

komende weken over deze aangelegenheid en werkt 

nieuwe instructies uit. We berichten u daarover zo 

spoedig mogelijk.  

OVERDRACHT INVESTERINGSBUDGET 
NAAR VOLGEND MEERJARENPLAN 
 

Wat met investeringen die gepland waren voor 2013, 

maar die uitlopen naar 2014? 

Het nieuw meerjarenplan bevat alle kredieten 

(ontvangsten en uitgaven) die betrekking hebben op 

de periode 2014-2019.  Ook de investeringen die 

reeds vroeger dan 2014 een aanvang namen, maar 

waarvan de uitloop verder loopt in 2014 en de vol-

gende jaren, dienen opgenomen te worden. De kerk-

fabriek dient dus de bedoelde investeringen terug op 

te nemen  in de uitgaven voor die bedragen waarvan 

ze verwacht dat de facturen pas in 2014 zullen be-

taald worden.  Ze dient deze bedragen uiteraard ook 

op te nemen in het budget 2014. 

Daar bij de investeringen geen rekening wordt gehou-

den met overschotten uit het verleden in het meerja-

renplan 2014-2019, dient ze ook de overeenstem-

mende ontvangsten en/ of financiering door kerkfa-

briek eventueel terug te voorzien, zodat aan de 

evenwichtsvoorwaarde voor het meerjarenplan kan 

voldaan worden. De evenwichtsvoorwaarde geldt 

voor het totale plaatje van de investeringen bij het 

meerjarenplan, en is dus niet alleen geldig voor deze 

reeds in 2013 begonnen investering.  Bij het budget 

wordt wel rekening gehouden met eventuele over-

schotten uit het verleden. (zie blz. 10 van omzend-

brief voor meerjarenplan en blz. 17 voor budget). 

http://binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/omzendbrief_erediensten.pdf  
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 DE KERKFABRIEK ALS  GOEDE HUIS-
VADER, MET EEN VISIE OP HET VER-
NIEUWD PAROCHIAAL LANDSCHAP. 
 
De verantwoordelijkheid van de leden van de kerkfa-

briek is groot. Er wordt verwacht  dat zij de kerkfa-

briek beheren "als een goede huisvader", m.a.w. dat 

ze het patrimonium van de kerkgemeenschap met 

evenveel zorg en toewijding zouden behartigen als 

hun persoonlijke belangen. Een goed beheer veron-

derstelt ook een zakelijk management; nochtans mag 

men hierbij niet uit het oog verliezen dat dit beheer 

niet kan of mag gezien worden in functie van winst-

bejag. Het mag geen doel op zich worden, maar 

moet steeds gezien worden als een middel om een 

waardige uitoefening van de eredienst mogelijk te 

maken. 
 

BEHEERDER EN BELEGGER 

De kerkfabriek is  verantwoordelijk voor het beheer 

van het patrimonium, zowel van het roerende als van 

het onroerende, zowel voor het verwerven als ver-

vreemden, of voor het verpachten of beleggen ervan. 

Daarbij streeft de fabriek naar het behalen van een 

zo hoog mogelijk rendement,  zonder financiële 

risico’s te nemen. Zij draagt ook de verantwoorde-

lijkheid voor het gewoon en het buitengewoon onder-

houd van de gebouwen, zowel voor de gebouwen van 

de eredienst als deze van het privaat patrimonium. 

Alleen de jaarlijkse opbrengsten van het patrimoni-

um kunnen daarvoor gebruikt worden. Voor investe-

ringen in de gebouwen van de eredienst kan het pa-

trimonium zelf niet gebruikt worden. Dit zou een 

verarming van de kerkfabriek betekenen. 
 

MET HET OOG OP DE ONDERHANDELINGEN MET DE GEMEENTEN 

Het behalen van een zo hoog mogelijk financieel re-

sultaat moet de onderhandelingspositie ten aanzien 

van de gemeente sterker maken. De gemeenten zijn 

wettelijk verplicht om  de tekorten van de exploita-

tie van de kerkfabrieken bij te passen en bij te dra-

gen in de investeringen in de gebouwen van de ere-

dienst. De gemeente kan de kerkfabriek niet ver-

plichten haar beleggingen te gelde te maken en deze 

te investeren in de gebouwen voor de eredienst. An-

derzijds moet de kerkfabriek de opbrengsten van hun 

roerend vermogen optimaliseren en deze aanwenden 

in hun exploitatie. 
 

IN EEN VERANDEREND PAROCHIAAL LANDSCHAP. 

De hele kerkgemeenschap moet zich in een nieuw 

kerkelijk wij-gevoel bewust worden van haar geza-

menlijke opdracht.  Ook bij samenvoeging of fusie 

met andere parochies moeten kerkfabrieken hun pa-

trimonium blijven optimaliseren om samen deze 

nieuwe parochies te kunnen vormen, en hun financië-

le afhankelijkheid van de gemeenten te minimalise-

ren, door samen het rendement van hun patrimonium 

te optimaliseren. 

Het Aartsbisdom en het Vicariaat wensen hierbij alle 

leden van de kerkfabrieken te bedanken voor hun 

belangeloze inzet en om deze verantwoordelijkheden 

ter harte te nemen. 

AFREKENING OMHALINGEN: STRAKS 
ALLEEN VIA INTERNET 
 

Een belangrijk bericht voor de beheerders van de 

transitrekening! 

Sinds januari 2011 biedt het Aartsbisdom u de moge-

lijkheid om de maandelijkse afrekeningformulieren 

m.b.t. de omhalingen en oblaties in te vullen via het 

internet (collect-on-web). 

Meer dan 75% van de parochies maakt ondertussen al 

gebruik van dit systeem. Daarom werd er beslist om, 

voor het jaar 2014, geen afrekeningformulieren meer 

te versturen via de post. 

De bedoeling is dat elke parochie met ingang van 

januari 2014 werkt via het internet. 

Werkt u tot op heden nog niet op de elektronische 

manier ? Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail aan : 

Lucia.deckers@diomb.be met de volgende gegevens : 

het mailadres waarmee u wenst te werken; 

de naam van de parochie; 

het referentienummer. 

U ontvangt dan een handleiding en bij enige twijfel 

of probleem kan u steeds contact opnemen met het 

aartsbisdom voor begeleiding. Wij hebben er alle 

begrip voor dat er zich in het begin toch moeilijkhe-

den kunnen voordoen. Wij staan dan ook ter uwer 

beschikking om u stap voor stap te begeleiden.  Van 

harte dank voor de medewerking ! 
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DEKENASSISTENTEN EN KERKFABRIEKEN 
 

Om de dekenassistenten toe te laten hun taak zo goed mogelijk uit te oefenen, roepen we elke kerkraad en elk 

CKB nog eens op om de notulen van hun vergaderingen ook naar de dekenassistent door te sturen, liefst elek-

tronisch. 
 

 
 

Daarnaast ook (zoals reeds de regel was)  1 ondertekend exemplaar aan: 

Dienst Kerkfabrieken 

Wollemarkt 15 

2800 Mechelen 

Sommige kerkfabrieken sturen dit in 2-voud, maar dat hoeft niet. 

Dekenaat Familienaam Voorn. E-mail 

Aarschot PENNINCKX Willy willy.penninckx@umhag.be 

Asse (Asse & Londerzeel) VAN LINT Rudy rvlint@telenet.be 

Bierbeek (Leuven & Bierbeek & 
Herent) 

DEKENAAL SEC. LEUVEN dekenassistent@kerkleuven.be 

Diest BALDEWIJNS Ria ria.baldewijns@skynet.be 

Halle LUYCKX Jan mj59jan@skynet.be 

Herent (Leuven & Bierbeek & He-
rent) 

DEKENAAL SEC. LEUVEN dekenassistent@kerkleuven.be 

Klein-Brabant (Mechelen & Klein-
Brabant) 

VAN LAER Werner werner.van.laer@vlbm.be 

Lennik CASAER Hugo hugo@hugocasaer.be 

Leuven (Leuven & Bierbeek & He-
rent) 

DEKENAAL SEC. LEUVEN dekenassistent@kerkleuven.be 

Londerzeel (Asse & Londerzeel) VAN LINT Rudy rvlint@telenet.be 

Mechelen (Mechelen & Klein-
Brabant) 

VAN LAER Werner werner.van.laer@vlbm.be 

Overijse NARRAINA Laurens laurens.narraina@telenet.be 

Tienen (Tienen & Zoutleeuw) PIPELEERS Leo leo.pipeleers@gmail.com 

Vilvoorde VANKEERBERGHEN Jozef jos.van.keerberghen@telenet.be 

Zoutleeuw (Tienen & Zoutleeuw) ULENS Willem willem.ulens@skynet.be 

Voor Bierbeek, Herent en Leuven 
bestaat de ploeg uit 

COUCKE Marc marc_coucke@skynet.be 

 LEËN Filip filipleen@yahoo.com 

  MASSIE Paul paul.massie@telenet.be 

  SLECHTEN Jos slechten.hanssen@telenet.be 

TIJDELIJKE 
Frans Schoovaerts 

Fr. de Merodestraat 18 
2800 Mechelen 

015 298 440 
frans.schoovaerts@vlbm.be 

 
Werner Van Laer 
Fr. de Merodestraat 18 
2800 Mechelen 
015 298 454 
werner.van.laer@vlbm.be 


