
NIEUWSBRIEF TIJDELIJKE   1 

 

TERUGBETALING EEU-
WIGDURENDE LENINGEN 

EEUWIGDURENDE LENIN-

GEN - TERUGBETALING 

PERSBERICHT 

DEKENALE ADVISEURS 
KERKFABRIKEN 

EEN NIEUW WERKJAAR… 
 

 

Hopelijk heb je wat kunnen genieten van de (relatieve) rust van de zo-

mermaanden en heeft het mooie zomerweer je deugd gedaan. Want elk 

jaar weer is september er vlugger dan we verwachten.  

Wellicht is ook voor jou als vrijwilliger het nieuwe werkjaar alweer goed 

op dreef.  

 

De afgelopen maanden werd druk gepland en overlegd, in het bijzonder 

rond de visietekst op de toekomst van de parochiekerken en de afbake-

ning van de pastorale zones.  Ook op het vlak van het tijdelijke hebben al 

die toekomstplannen belangrijke gevolgen.  

Het komende werkjaar zal in de VPW’s, centrale kerkbesturen en lokale 

kerkfabrieken een aanvang dienen genomen te worden met de concreti-

sering en daadwerkelijke uitvoering van een aantal veranderingen.  In 

gemeenten waar nog geen centraal kerkbestuur bestaat zal er tegen 1 

april 2014 één dienen opgericht te worden. Best tijdig aan beginnen! 

 

Tenslotte nog een dubbele uitnodiging :  

- op 4 november a.s. worden VPW- verantwoordelijken in Mechelen ver-

wacht voor een gevulde informatie- en overlegavond; 

- op 30 november wordt iedereen die van ver of dichtbij in ons vicariaat 

iets met parochie en kerk te maken heeft verwacht voor een groot, har-

telijk, lekker en deugddoend kerkfeest.  

De uitnodigingen mag je binnenkort in je bus verwachten.  

 

We wensen je voldoening bij je inzet, boeiende ontmoetingen en het blij-

vende besef dat ook op het vlak van het tijdelijke alles in het teken staat 

van het Rijk Gods.  

 

 

Werner VAN LAER     Frans SCHOOVAERTS  

PASTORALE ZONES EN 
GEVOLGEN VOOR HET 
MATERIEEL BEHEER  

BIJEENKOMST VOOR DE-
KENALE VZW V.P.W.’S 
4 NOVEMBER TE  
MECHELEN 

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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 TERUGBETALING EEUWIGDURENDE 
LENINGEN 
 

Op 23/07/2013 is er in de pers en op de website van 

het Agentschap van de Schuld 

(debtagency@minfin.fed.be) een persbericht (zie bij-

lage) verschenen waarin de terugbetaling wordt aan-

gekondigd, nl. op 01/08/2013, van wat tot nog toe 

eeuwigdurende leningen werden genoemd. De betref-

fende kerkfabrieken ontvangen doorgaans op een of 

meerdere tijdstippen een interestbedrag op hun be-

legging in een of meerdere van die eeuwigdurende 

staatsleningen, terwijl ze nu plots op 01/08/2013 zo-

wel een pro rata hebben ontvangen van die rente, 

alsook de terugbetaling van het nominaal kapitaal.  

In de mededeling bij de betaling is vermeld dat het 

enerzijds over pro rata rente gaat en anderzijds over 

de terugbetaling van het kapitaal aan 100%.  

 

 

 

 

Om een overrompeling met vragen te vermijden vindt 

u een tekst Eeuwigdurende schuld_kerknet.doc die 

de inhoud van het persbericht bevat, alsook enkele 

bijkomende inlichtingen, die verwijzen naar de wet-

telijke context en naar de betreffende dienst, de 

Dienst van de Grootboeken, die het grootste gedeel-

te van deze terugbetalingen voor haar rekening 

neemt.  

In bijlage, enkel bij wijze van achtergrondinformatie, 

eveneens een PDF-versie van de publicaties uit het 

Belgisch Staatsblad.  

EEUWIGDURENDE LENINGEN -      
TERUGBETALING (PERSBERICHT) 

De minister van Financiën, Koen Geens, deelt mee: 

De Belgische Staat  zal op 1 augustus 2013 de volgen-

de eeuwigdurende leningen tegen hun nominale waar-

de terugbetalen: 

"2,5% Schuld", ISIN code BE0000101049; 

"3,5% Schuld 1937", ISIN code BE0000105081; 

"Geünificeerde schuld 4% eerste reeks", ISIN code 

BE0000112152; 

"Geünificeerde schuld 4% tweede reeks", ISIN code 

BE0000113168; 

"4% Bevrijdingslening", ISIN code BE0000114174. 

 

De terugbetaling gebeurt met vergoeding van de ver-

lopen interesten vanaf de vorige interestvervaldag tot 

1 augustus 2013. 

Het voorgaande heeft betrekking op het WETSONT-

WERP van 17/06/2013 houdende fiscale en financiële 

bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame 

ontwikkeling, dat gepubliceerd werd in het Belgisch 

Staatsblad van 28/06/2013.  

 

 

 

 

In dat wetsontwerp betreft het hoofdstuk 8 "De terug-

betaling van de eeuwigdurende leningen uitgegeven 

door de Belgische Staat". Het KONINKLIJK BESLUIT 

tot vaststelling van de datum en de terugbetalingsmo-

daliteiten van de vermelde eeuwigdurende leningen is 

in het Belgisch Staatsblad afgekondigd op 17/07/2013 

en gepubliceerd op 23/07/2013. 

 

De eeuwigdurende leningen staan ofwel ingeschreven 

op gedematerialiseerde effectenrekeningen bij een 

financiële instelling,  ofwel als een inschrijving op 

naam in de Dienst van de Grootboeken, die ressor-

teert onder de Ondersteunende Dienst van de Schuld 

bij de Administratie van de Thesaurie van de FOD Fi-

nanciën.   

 

Indien u bijkomende inlichtingen wenst over de bo-

venvermelde terugbetaling kunt u steeds terecht bij 

de Dienst van de Grootboeken op: 

- het dienst-e-mailadres: 

bonds.treasury@minfin.fed.be 

- het correspondentieadres: Kunstlaan 30 te 1040 

Brussel 

- de website: www.grootboeken.be BIJLAGE 

     
A Wet van 28 juni 2013 Eeuwige leningen 
 

B KB van 23 juli 2013 Eeuwige leningen  
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DEKENALE ADVISEURS KERKFABRIKEN 
 

In april laatstleden werden alle kerkbesturen, via de 

centrale kerkbesturen, gevraagd hun mening te geven 

over het voorstel om drie dekenale adviseurs kerkfa-

brieken aan te stellen, om de kerkbesturen met raad 

en daad bij te staan (in het voorstel was een concrete 

taakomschrijving vermeld). In het voorstel zouden 

deze adviseurs door het vicariaat worden aangesteld, 

maar zou voor de financiering beroep worden gedaan 

op de kerkfabrieken. Ook dit werd concreet gemaakt 

in het toegezonden voorstel. 

 

 

 

 

De reacties waren echter in meerderheid negatief. Er 

was op voorhand ook duidelijk gesteld dat er voldoen-

de draagvlak moest zijn om hiermee van start te kun-

nen gaan. Dit is niet het geval, en bijgevolg wordt dit 

voorstel dus niet langer weerhouden.  

 

Kerkfabrieken en centrale kerkbesturen kunnen ech-

ter wel terecht bij de plaatselijke dekenassistent, bij 

het Tijdelijke van het Vicariaat Vlaams-Brabant en 

Mechelen en bij de dienst kerkfabrieken van het 

Aartsbisdom. 

BIJEENKOMST VOOR DEKENALE 
VZW V.P.W.’S : 4 NOVEMBER TE 
MECHELEN 
 

De voorbije winter organiseerde het vicariaat op  

meerdere plaatsen enkele avonden voor kerkbestu-

ren. Enerzijds om vanuit het vicariaat de kerkfabrie-

ken en centrale kerkbesturen te briefen over het 

meerjarenplan, de parochiekerken, de pastorieën en 

over de pastorale evolutie en de gevolgen daarvan 

voor de kerkfabrieken; anderzijds om de kerkbestu-

ren ruim de gelegenheid te geven tot vragen, opmer-

kingen en bezorgdheden. De opkomst was zeer hoog 

en de reacties op dit overleg waren positief. Er werd 

van verschillende kanten aangedrongen op herhaling 

van een dergelijk overleg. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit najaar willen we een gelijkaardig initiatief nemen 

naar de verschillende dekenale vzw V.P.W.’s. Dit 

gaat door op maandagavond 4 november te Meche-

len.  

Ook hiermee hebben we een dubbele bedoeling: in-

formeren vanuit het vicariaat én in gesprek gaan en 

de lokale verwachtingen oppikken, zodat het vicari-

aat en de dekenassistenten deze zo goed mogelijk 

kunnen ondersteunen. Uitnodigingen volgen nog. 

Waarschijnlijk zullen we voor een beperkte delegatie 

vanuit elke V.P.W. opteren om zo tot beter overleg 

te komen. Uiteraard is het de bedoeling dat daarna 

binnen elke V.P.W. terugkoppeling plaatsvindt. 
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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 

PASTORALE ZONES EN GEVOLGEN 

VOOR HET MATERIEEL BEHEER  
 

Reeds meer dan een jaar wordt de schaalvergroting 

van pastorale structuren in alle dekenaten van het 

vicariaat grondig voorbereid. De vele bestaande paro-

chies zullen moeten samengroeien tot een veel klei-

ner aantal parochies.  De op te richten ‘pastorale 

zones’ zijn een tussenfase in de evolutie naar de 

nieuwe parochies (formele fusie van parochies).  

De dekenale stuurgroepen hebben in mei-juni jl. in 

overleg met de vicariale raad de samenstelling van de 

nieuwe pastorale zones (en dus ook de toekomstige 

nieuwe parochies) bepaald, na overleg met de lokale 

geloofsgemeenschappen.   

Het kerkelijk decreet op de pastorale zones wordt in 

de loop van september en begin oktober uitvoerig 

toegelicht aan en besproken met alle pastoraal be-

noemden in het vicariaat. In oktober-november wor-

den dekenale avonden georganiseerd waarop de op-

richting van pastorale zones ook aan alle vrijwillig 

pastoraal geëngageerden toegelicht. Tenslotte wordt 

op 30 november a.s. tijdens een grote kerkhappening 

in  Mechelen het startschot gegeven voor de feitelijke 

oprichting van de pastorale zones.  

 

 

 

Een pastorale zone zal worden aangestuurd door een 

zoneploeg, bijgestaan door een zoneraad en een eco-

nomische raad.  Deze laatste is verantwoordelijk voor 

het materieel en financieel beheer van de ganse zo-

ne. Van de economische raad van een pastorale zone 

maken deel uit : de pastoor (of aangestelde priester), 

eventueel de pastoraalcoördinator, 2 leden van de 

zoneploeg en de afdelingsafgevaardigde van de zone 

in de VPW. De zoneploeg kan ook leden coöpteren in 

de economische raad (de gecoöpteerden hebben 

evenwel geen stemrecht). 

De pastorale zones worden de samenstellende afde-

lingen van de vzw VPW en niet langer de bestaande 

parochies (tot op heden is elke parochie via een afde-

lingsafgevaardigde lid van de dekenale vzw VPW). Dat 

betekent dus dat er in de toekomst slechts zoveel 

leden/afdelingen in de VPW zullen zijn als er pastora-

le zones in het dekenaat zijn.  

Dit houdt dus ook in dat de bestaande parochies die 

een pastorale zone vormen organisatorisch, financieel 

en administratief naar eenheid zullen dienen te groei-

en.  


