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Mechelen, 26 november 2019 
 
 
 
 
Ter attentie van de door de Aartsbisschop aangestelde verantwoordelijke van de Parochie 
 
 
Onderwerp : Kerkfabrieken - Vernieuwing 'grote' helft in april 2020 
 
 
In april 2020 dient de 'grote' helft van de Kerkraad (3 leden) vernieuwd te worden.  De nieuw 
verkozen leden krijgen een mandaat van 6 jaar tot april 2026.  In april 2023 wordt dan weer de 
'kleine' helft vernieuwd tot april 2029. 
 
Deze gedeeltelijke vernieuwing heeft gevolgen voor de Kerkraad én - indien van toepassing - voor 
het Centraal Kerkbestuur. 
 
Wie behoort tot de 'grote' of de 'kleine' helft werd eens en voor altijd bepaald in 2007/2008 door 
middel van lottrekking.  Sedertdien tussentijds verkozen leden vervolledigen het mandaat van hun 
voorganger en behoren bijgevolg tot de helft waartoe hun voorganger behoorde. 
 
Ook als hun mandaat als lid van de Kerkraad bij deze tussentijdse vernieuwingen niet vervalt, komt 
een einde aan alle bijzondere mandaten in de Kerkraad (voorzitter, secretaris en penningmeester) 
en aan alle mandaten als afgevaardigde in het Centraal Kerkbestuur.  De expert in het Centraal 
Kerkbestuur valt niet onder deze regeling. 
 
Procedure voor de Kerkraad (door de Parochieverantwoordelijke of zijn vervanger te organiseren) 
 

- Een oproep tot kandidaten. 
De oproep tot kandidaatstelling zal gebeuren op de plaatselijke bladzijde van Kerk en Leven 
of het eigen Parochieblad, evenals door een geafficheerde mededeling in de Parochiekerk. 
Ook de uittredende leden dienen zich opnieuw kandidaat te stellen. 

- Het bekendmaken van de ontvangen kandidaturen met aanduiden van de 
bezwaarmogelijkheid. 
Deze bekendmaking wordt uitgehangen in de Parochiekerk. 

- De verkiezing van vervangende leden bij geheime stemming door de overblijvende leden 
('kleine’ helft en verantwoordelijke van de Parochie). 

- De verkiezing van de bijzondere mandatarissen. 
- Het bekendmaken van de nieuwe samenstelling van de Kerkraad aan de overheden. 

 
Procedure voor het Centraal Kerkbestuur (door de vertegenwoordiger van de Aartsbisschop te organiseren) 
 
Vergelijkbaar met de rol van de door de Aartsbisschop 'aangestelde verantwoordelijke van de 
Parochie' bij de vernieuwing van de Kerkraden, zal de door de Aartsbisschop 'aangestelde 
vertegenwoordiger' in het Centraal Kerkbestuur de vernieuwingsprocedure organiseren.  In ieder 
geval gebeurt de verkiezing van de afgevaardigden van de Kerkraden in het Centraal Kerkbestuur 
door de vergadering van alle verkozen leden van de Kerkraden.  Richtlijnen voor de vernieuwing 
van de Centrale Kerkbesturen volgen. Dit is niet van toepassing voor gemeenten met slechts één 
parochie. 
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Onder de Vlaamse bisdommen werd ondertussen de volgende timing afgesproken : 
 
 

Uiterlijk 15 januari 2020 
 

Uithangen gedurende 14 dagen in de Parochiekerk van een bericht 
met de oproep tot nieuwe kandidaten (formulier KR-I). 
Publicatie in Kerk en Leven of lokaal Parochieblad. 

Vóór 1 februari 2020 Schriftelijk indienen kandidaturen bij de Parochieverantwoordelijke. 
Uittredende leden van de Kerkraad die opnieuw lid wensen te 
worden, dienen zich formeel kandidaat te stellen. 

 Wanneer er niet voldoende kandidaturen zijn : organiseren van een 
bijkomende oproep. 

1 februari 2020 Uithangen in de Parochiekerk van de ingediende kandidaturen met 
aanduiding van bezwaarmogelijkheid (formulier KR-II). 

 Beslissing van de Kerkraad over een eventueel bezwaar.  Binnen de 
15 dagen volgend op de dag van bekendmaking van de ontvangen 
kandidaturen kan bezwaar worden ingediend bij de Kerkraad tegen 
kandidaten.  Binnen de 15 dagen na indiening van het bezwaar 
spreekt de Kerkraad zich hierover uit.  Beslissing Kerkraad wordt 
binnen de 3 dagen schriftelijk en aangetekend meegedeeld aan de 
bezwaarindiener (formulier KR-III). 
Mogelijk beroep bij de Aartsbisschop tegen deze beslissing van de 
Kerkraad. 

April 2020 Verkiezing van de nieuwe leden bij geheime stemming door de 
overblijvende leden ('kleine' helft en Parochieverantwoordelijke).  Na 
de verkiezing kunnen de nieuwe leden de vergadering vervoegen 
(formulier KR-IV). 
NB  In geval van beroep bij de Aartsbisschop kan deze verkiezing 
nooit plaatsvinden vóór hij zich hierover uitgesproken heeft.  Het 
decreet voorziet geen tijdslimiet. 

 Verkiezing bij geheime stemming van de bijzondere mandaten 
(voorzitter, secretaris en penningmeester) door alle leden van de 
Kerkraad.  De Parochieverantwoordelijke stemt mee (formulier KR-V). 

Tot slot niet te vergeten Mededeling van de nieuwe samenstelling van de Kerkraad en de 
adreslijst aan gemeente, provincie, Aartsbisdom en dekenassistent 
(formulieren KR-VI en KR-adreslijst). 

 
De voormelde formulieren kan u terugvinden op kerknet : 
https://www.kerknet.be/aartsbisdom/voor-medewerkers  
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw gewaardeerde medewerking en wensen u veel succes toe. 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
 
 

Ilse Smets           Geert Cloet 
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