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INDIENEN VAN RESTAURA-

TIEPREMIEDOSSIER:  
PROCEDURE GEWIJZIGD 

VZW: TWEE VERPLICHTE 
ALGEMENE VERGADERIN-

GEN PER JAAR 

Beste,  

 
 

De eerste pastorale zones zijn een feit…  vruchten van 
veel overleg, planning, afspraken maken, motiveren, 

bidden en gemeenschap vormen.   
Ook elders is men druk bezig met voorbereidende 

werkzaamheden in functie van de opstart van pastora-
le zones. Ook op het terrein van het financieel en ma-

terieel beheer dienen daarbij belangrijke en soms niet 
evidente stappen te worden gezet.  Dat merken we 

o.a. aan de vele vragen om toelichting, ondersteuning 
en hulp die we op het vicariaat toe krijgen.  

Toch moeten we blijvend voor ogen houden dat  

‘pastorale zones uitbouwen geen organisatorisch pro-
ject is. Het gaat om een omvorming van de wijze 

waarop wij als christenen leven en aanwezig zijn in 
onze samenleving.’ (Mgr. Lemmens, De kracht van het evan-

gelie. p. 12) In de loop van volgend werkjaar worden  
hierrond speciaal voor verantwoordelijken op vlak van 

financieel en materieel beheer een tweetal vormings-

avonden opgezet (zie verder in de nieuwsbrief).  
 

En nu is het tijd om de riem er even af te leggen…  
Het wat rustiger aan te doen en te genieten van het 

moment. 
 

Van harte fijne, zomerse vakantiedagen! Tot in sep-
tember.  

 

Werner Van Laer     Frans Schoovaerts  

BELASTING OP VOORDEEL 
VAN ALLE AARD INGEVOL-

GE GRATIS GEBRUIK VAN 
EEN WONING (PASTORIE 
OF ANDEREE) 

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

NIEUWSBRIEF TIJDELIJKE 
 

Tweemaandelijkse nieuwsbrief 
Nummer 2 - 2014 

RONDZENDBRIEF CASUEEL/
VRIJWILLIGERSVERGOE-

DING 

VORMINGSAVONDEN 
WERKJAAR 2014 - 2015 

mailto:nieuwsbrieftijdelijke@vlbm.be?subject=Nieuwsbrief%20Tijdelijke


NIEUWSBRIEF TIJDELIJKE   2 

 

De procedure voor het indienen van een 

restauratie-premiedossier door lokale 
besturen is gewijzigd. Dat betekent dat 

ook voor kerkfabrieken de weg om een 
restauratie-premiedossier voor een be-

schermd monument in te dienen veran-
dert.  

Ontwerp- en aanbestedingsdossiers 

moeten vanaf nu rechtstreeks aan het 

agentschap Onroerend Erfgoed gestuurd 
worden. Het administratief toezicht door 

het Agentschap voor Binnenlands Be-
stuur valt dus weg.  

Meer informatie vindt U op de website 
van agentschap Onroerend Erfgoed.  

(www.onroerenderfgoed.be)  

Vzw's zijn afgerond goed voor 12% van 

de loonarbeid. De reglementering voor 
vzw's werd in 2002 ingrijpend gewij-

zigd, waarbij er nieuwe regels kwamen 
voor boekhouding, transparantie en 

werking.  
Tien jaar later zijn er op meerdere vlak-

ken echter aanpassingen nodig. Voort-
aan zal elke vzw twee algemene verga-

deringen per jaar moeten houden.  
De eerste zal de rekeningen goedkeuren 

binnen de zes maanden die volgen op 
de afsluiting van het sociale boekjaar. 

De tweede keurt de begroting bij het 
einde van het boekjaar goed. In beide 

gevallen wordt de termijn voor de bij-

eenroeping verlengd van acht naar vijf-
tien dagen.  

De raad van bestuur zal aan de algeme-
ne vergadering een activiteitenverslag 

voor het afgelopen jaar moeten voor-
leggen en om de werkelijke controle 

van de algemene vergadering op de 
raad van bestuur van een vzw te waar-

borgen moet het aantal bestuurders ten 
minste een derde lager zijn dan het 

aantal personen dat lid is van de vereni-
ging.  

INDIENEN VAN RESTAURATIEPREMIEDOSSIER:  

PROCEDURE GEWIJZIGD 
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PER JAARPROCEDURE GEWIJZIGD 
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Het voordeel van alle aard (VAA) voor het betrekken van een ter beschikking gestelde 
pastorie of woonstvergoeding is een belastbaar, fiscaal aan te geven  inkomen. Dit be-

drag dient spontaan door de begunstigde te worden aangegeven ¹ 

Algemeen principe 

Het voordeel wordt forfaitair vastgesteld op 100/60 of 100/90 van het kadastrale inkomen van het 

onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed naargelang het een gebouwd of een onge-

bouwd onroerend goed betreft. 

In afwijking van het vorige lid wordt, voor gebouwde onroerende goederen of gedeelten daarvan 

die ter beschikking worden gesteld door rechtspersonen, het voordeel als volgt vastgesteld: 

 a) indien het kadastrale inkomen van het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend 

goed kleiner is dan of gelijk is aan 745 EUR: 100/60 van het kadastrale inkomen van het onroe-

rend goed of het gedeelte van het onroerend goed, vermenigvuldigd met 1,25; 

 b) indien het kadastrale inkomen van het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend 

goed groter is dan 745 EUR: 100/60 van het kadastrale inkomen van het onroerend goed of het 

gedeelte van het onroerend goed, vermenigvuldigd met 3,8. 

 

Nochtans, wanneer het betrekken van een goed wordt opgelegd en de belangrijkheid van dat goed 

duidelijk de persoonlijke behoeften van  de betrekker, rekening houdend met zijn maatschappelijke 

stand en de samenstelling van zijn gezin, te boven gaat, moet bij de vaststelling van het belastba-

re voordeel slechts rekening worden gehouden met het kadastrale inkomen van een onroerend 

goed dat aan de werkelijke behoeften van de betrekker beantwoordt. 

 

Wanneer het een gemeubileerde woning betreft, wordt het overeenkomstig de voorgaande leden 

vastgestelde voordeel met 2/3 verhoogd. 

 

Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt, behalve voor de beoordeling van de in het 

tweede lid vermelde grens van 745 EUR, het kadastrale inkomen in aanmerking genomen nadat 

het is geïndexeerd overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992. 

BELASTING OP VOORDEEL VAN ALLE AARD INGEVOLGE 

GRATIS GEBRUIK VAN EEN WONING (PASTORIE OF AN-

DERE) 

¹ Wetboek voor Inkomstenbelastingen 1992, Artikel 18 : Kosteloze beschikking 

over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen 

A) Wat moet aangegeven worden 

De woonstvergoeding of het voordeel van alle aard. 

 In de belastingaangifte in te vullen (Code 250). 

 Bepalen van de waarde van het voordeel van alle aard (zie verder). 

 In bepaalde gevallen is het aangeven van het voordeel natura interessanter dan het 

aangeven van de ontvangen woonstvergoeding. Dit kan aan de fiscale controleur voor-

gesteld worden. 
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Het VAA van het privaat gebruikte deel =    

Privé Gebruikte Oppervlakte / Totale Oppervlakte x  het niet-geïndexeerd kadas-
traal inkomen (KI)   x  index³  x 100/60  x Coëfficiënt  

 
Deze Coëfficiënt is gelijk aan :   

1.5  (als KI < 745) 
2.0  (als KI >745) 

3.8  (als KI >745, vanaf inkomsten 2012, aanslagjaar 2013) 

² Het te weerhouden voordeel van alle aard voor een priester die alleen leeft, kan ook concreet 

worden vastgesteld op basis van het kadastraal inkomen van een kleine woning of een klein appar-

tement met één slaapkamer gelegen in de buurt van de pastorie of, bij gebrek hieraan, in een aan-

grenzende wijk. 

 

³ indexen :   1.5461 (jaar 2010, AJ 2011) 

1.5790 (jaar 2011, AJ 2012)   

1.6349 (jaar 2012, AJ 2013)  

1.6813 (jaar 2013, AJ 2014)  

1.7013 (jaar 2014, AJ 2015) 

B) Toegepast: Berekening van voordeel alle aard (VAA)² 

C) Praktisch  Als u een aanslagbiljet krijgt, waar het volle kadastraal inko-

men gebruikt werd voor de berekening van het voordeel van alle aard: 

 Niet akkoordverklaring met de aanslag 

 
 Bijlagen maken met verweer : plan, berekening van het privatief 

t.o.v. het niet-privatief gedeelte, verklarende brief, herberekening 
van het VAA volgens punt C). OF een referentie zoeken van een kleine 

woning of een klein appartement met één slaapkamer gelegen in de 
buurt van de pastorie of, bij gebrek hieraan, in een aangrenzende 

wijk. 
 

 Aangetekend te versturen binnen een maand na ontvangen van het 

aanslagbiljet. 

D) Besluit 

Bij akkoord van de fiscale administratie wordt het nieuw berekend getal (in C) bij 

Uw belastbaar inkomen gevoegd. Daarop wordt de belasting betaald (volgens de 
schijf waarin u valt (over het algemeen tussen 40 en 50%). 
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Aan alle priesters, diakens, pastorale werk(st)ers, parochie-assistenten en aan 
de VPW-voorzitters werd enige tijd geleden de volgende instructie bezorgd 

m.b.t. de vergoeding voor voorgangers in uitvaarten :  
 

1. De bisschopsraad van 7 maart 2014 besliste om voor voorgangers in de uit-
vaartliturgie voortaan volgende regeling toe te passen: 

 
 Actieve benoemden (priesters , diakens, pastorale werk(st)ers, parochie-

assistenten)  ontvangen een  casueel van 50 Euro; 
 Leken  en gepensioneerde priesters en diakens, die geen canonieke benoe-

ming meer hebben, ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 32,71 Euro. 
 

De eerdere regeling m.b.t. vrijwilligersvergoedingen vervalt daarmee. 
 

Eerder dit jaar werd door het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen een richt-
lijn uitgevaardigd om ten laatste op 1 januari 2015 alle transitrekeningen onder 

te brengen in de dekenale vzw Vereniging van Parochiale Werken.  

Daarom hierna een korte toelichting bij de fiscale behandeling van casueel en 
vrijwilligersvergoeding.  

 
 

 
2. De fiscale behandeling van casueel en vrijwilligersvergoeding is verschillend: 

 
 

a. De ontvangers van casueel zullen jaarlijks, ten laatste vanaf hun inkomsten 
2015, van de dekenale vzw Vereniging van Parochiale Werken een fiscale 

fiche 281.50 ontvangen met daarop het ontvangen jaartotaal aan casueel.
( Dit geldt niet wanneer het casueel minder dan 125 Euro per jaar be-

draagt, in dat geval is het belastingvrij en is er ook geen fiche.) Het bedrag 
dienen zij aan te geven in de personenbelasting, 2° deel van de aangifte, in 

vak XV B (= andere diverse inkomsten). De in te vullen code die hierbij 

hoort is 1200. Daar staat tegenover dat de  ontvangers van casueel, net 
als andere belastingplichtigen,  de keuze hebben om hun werkelijke kosten 

te bewijzen dan wel om te kiezen voor het forfait (dit laatste is de stan-
daardregeling). We willen benadrukken dat elke ontvanger van casueel de-

ze bedragen dient aan te geven in de aangifte ! Een kopie van de fiche 
281.50 wordt trouwens aan de fiscus bezorgd, zoals de wet voorschrijft.  

RONDZENDBRIEF CASUEEL-VRIJWILLIGERSVERGOEDING 
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 b De ontvangers van een vrijwilligersvergoeding dienen dit bedrag niet aan 

te geven en dienen geen fiche te krijgen, mits men binnen de wettelijke 
maximumgrenzen blijft. Momenteel bedragen deze maxima 32,71 Euro per 

dag en 1.308,38 Euro per jaar, deze grenzen worden geïndexeerd en gepu-
bliceerd. Opgelet: wanneer men een vrijwilligersvergoeding ontvangt die 

hoger is dan de grensbedragen, dan is de hele vergoeding belastbaar ! De 
dekenale vzw Vereniging van Parochiale Werken dient de prestaties van de 

vrijwilligers bij te houden, liefst op digitale wijze en deze op vraag van de 
fiscus voor te leggen. 

 
c. Voorgangers die afzien van het ontvangen van casueel of vrijwilligersver-

goeding melden dit schriftelijk aan de VPW waaronder de parochie(s) waar 
ze voorgaan ressorteren. 

 
We dringen er ten zeerste op aan dat allen het nodige zouden doen om aan de-

ze wettelijke bepalingen te voldoen.    

VORMINGSAVONDEN WERKJAAR 2014 - 2015 

1. - OMGAAN MET BEZIT: DE WEG VAN HET EVANGELIE  

 
Paus Franciscus laat geen gelegenheid onbenut om met klem te stellen dat de 

kerk ook bij het beheer van haar goederen haar zending en evangelische op-
dracht nooit uit het oog mag verliezen. En dat geldt zowel voor de universele 

kerk als voor de lokale geloofsgemeenschappen.  
Het beheer van onze roerende en onroerende goederen moet in functie staan van 

de pastorale  betrachtingen van een parochie of pastorale zone. Maar : is dat wel 
zo? Waardoor laten we ons in parochies, VPW’s en andere structuren leiden als 

het gaat om het beheren en aanwenden van onze middelen? Toetsen we onze 
beslissingen af aan het evangelie?  

En vooral : Wat zègt het evangelie eigenlijk over het omgaan met en beheren 
van geld en bezit?  

 
--> Een avond voor de leden van de raad van bestuur van VPW’s, afdelingsafge-

vaardigden van parochies in VPW, beheerders van parochiezalen of andere on-

roerende goederen, en elkeen die geïnteresseerd is.  
20 november 2014 in Halle  

25 november 2014 in Tielt-Winge  
27 november 2014 in Mechelen  

Speciaal voor verantwoordelijken op vlak van materieel en financieel beheer 

voorzien we twee bijzondere vormingsmomenten die nu eens niet over de techni-
sche aspecten gaan, maar proberen door te stoten tot de kern van de zaak. Hier-

onder al een korte toelichting. Uitnodigingen volgen te gepasten tijde.  
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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 

2. - ‘BEZIELD GELD’… GELD MET EEN ZIEL  

 
Geld heeft een ongeziene macht gekregen over individuen, volkeren en samenle-

vingen. We vinden het normaal dat veel in ons leven en in onze samenleving 
draait om geld. Dat leidt tot ongeremd consumentisme, verafgoding van bezit en 

de miskenning van de centrale plaats van de mens : tot zielloos omgaan met geld 
en goed.  

Laten wij ons in onze geloofsgemeenschappen ook regeren door de tirannie van 
het geld? Of kiezen we er eerder voor om ons geld te ‘bezielen’ en het aan te 

wenden in functie van meer menselijkheid en belangloze solidariteit?  
We verkennen enkele pistes die haalbaar zijn voor parochies, pastorale zones of 

VPW’s.  
 

--> Een avond voor leden van de raad van bestuur van VPW’s.  
 

23 april 2015 in Rotselaar  

30 april 2015 in Ternat 
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