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Mechelen, 1 december 2022 

 
 

 
 
 
 
 
Aan de bisschoppelijke vertegenwoordigers in de Centrale Kerkbesturen, 
Aan de voorzitters van de Centrale Kerkbesturen,  

 

 

VERKIEZING CENTRAAL KERKBESTUUR 2023 

 
 
 

De driejaarlijkse vernieuwing van nu eens de kleine helft (2017, 2023 …) en dan weer de 
grote helft (2020, 2026, …) heeft gevolgen voor de samenstelling van de centrale 
kerkbesturen. Art. 27 Decr. 7 mei 2004 schrijft voor dat, aansluitend bij de driejaarlijkse 
gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraden, ook de centrale kerkbesturen moeten 
vernieuwd worden. Het centraal kerkbestuur is immers samengesteld uit afgevaardigden 
verkozen door de leden van alle kerkfabrieken uit de gemeente. Dit betekent dat er nu 
verkiezingen moeten worden georganiseerd om de centrale kerkbesturen opnieuw samen 
te stellen. 
Om de verkiezing van het centraal kerkbestuur goed te laten verlopen willen we enkele 
punten onder uw aandacht brengen. 
 
 
 
1. Samenstelling van het centraal kerkbestuur 
 

- Het centraal kerkbestuur bestaat uit verkozen en aangestelde leden. 
- De door de kerkfabrieken afgevaardigden worden lid van het centraal kerkbestuur 

door verkiezing. Hierna worden zij genoemd: afgevaardigden van de kerkraden.  
- De bisschoppelijke vertegenwoordiger wordt door de Bisschop aangesteld.    
- De expert wordt niet verkozen maar aangesteld door de overige leden van het 
centraal kerkbestuur (art. 27 Decr. 7 mei 2004). De aanstelling is een beslissing van 
het centraal kerkbestuur. Indien het nieuw samengestelde centraal kerkbestuur de 
zittende expert wil behouden dan bevestigt het de expert in zijn/haar functie. Het staat 
het centraal kerkbestuur vrij om een nieuwe expert aan te duiden (ministeriële 
omzendbrief  BB 2008/01 van 22 februari 2008, p. 4). 
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2. Wie organiseert de verkiezing? 
 
 De vertegenwoordiger van de Bisschop staat in voor de organisatie van de verkiezing. 

Hiertoe dient tijdig een uitnodiging gezonden aan alle leden van de kerkfabrieken die 
ressorteren onder het centraal kerkbestuur om deel te nemen aan een algemene 
vergadering. Het enige formele punt van de agenda is de verkiezing van 
afgevaardigden van de kerkraden in het centraal kerkbestuur. 

 De uitnodiging gebeurt schriftelijk of per elektronische post en vermeldt dag, uur en 
plaats van de vergadering en de agenda. 

 Het juiste aantal vacatures voor afgevaardigden wordt vermeld. Het Decr. 7 mei 2004 
(art. 26) voorziet 3 afgevaardigden voor de eerste 5 kerkfabrieken, en 1 extra per 
begonnen bijkomende schijf van 5 kerkfabrieken. 
Van de algemene vergadering van de kerkraadsleden kan worden gebruik gemaakt om 
een informele vergadering te houden. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over 
communicatie tussen centraal kerkbestuur en kerkfabrieken, aandachtspunten voor het 
jaarlijkse overleg met de gemeente, coördinatie van budgetten, werkwijze aanpassing 
en wijzigingen meerjarenplannen…  

 
 
 
3. Wie is stemgerechtigd? 
 

- Stemgerechtigd zijn de aangestelde of verkozen leden van de kerkraden, dus alle 
raadsleden behalve de parochieverantwoordelijken. 

 Wie tegelijk lid is van meer dan één kerkraad brengt evenveel stemmen uit als het 
aantal kerkraden waarvan men lid is. Voor het vaststellen van het quorum van de 
stemgerechtigden telt die persoon evenveel malen mee als zijn/haar aantal 
lidmaatschappen van verschillende kerkraden.   
- De verantwoordelijke van de parochie (lid van rechtswege in de kerkraad) behoort 
niet tot de algemene vergadering van de afgevaardigden die het centraal kerkbestuur 
verkiezen. Ook de bisschoppelijke vertegenwoordiger in het centraal kerkbestuur stemt 
niet mee.  
- De zittende expert van het centraal kerkbestuur kan enkel deelnemen aan de 
verkiezing indien hij/zij zelf lid van een kerkraad is. 
- De deelname van de parochieverantwoordelijke en bisschoppelijke 
vertegenwoordiger aan een eventueel informeel deel van de verkiezingsvergadering is 
toegestaan. 
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4. Verkiezing 
 
 Om geldig te kunnen verkiezen moet de meerderheid van de stemgerechtigde leden 

(zie n. 3) van de kerkraden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, moet een tweede 
vergadering worden samengeroepen (via dezelfde procedure) die dan geldige 
verkiezingen kan houden ongeacht het aantal aanwezigen (art. 27 Decr. 7 mei 2004 
gewijzigd 6 juli 2012). 

 Voor elk vacant mandaat wordt een afzonderlijke en geheime stemming gehouden. Om 
gekozen te worden moet men beschikken over de volstrekte meerderheid (helft plus 
één) van de geldig uitgebracht stemmen. Er wordt dus geen rekening gehouden met 
de blanco en ongeldige stemmen. Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor een 
mandaat en niemand bij de eerste stemronde de volstrekte meerderheid haalt, volgt 
een nieuwe stemronde met als kandidaten enkel de twee leden die in de eerste ronde 
het meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen in de tweede ronde, is het 
jongste lid in leeftijd gekozen (art. 27 Decr. 7 mei 2004).  

 Alle kandidaten blijven kandidaat voor een vacant mandaat tot ze verkozen worden, 
tenzij ze zich in de loop van de verkiezing uitdrukkelijk terugtrekken. Men is dus geen 
kandidaat voor een specifiek of genummerd mandaat. 

 
 
 
5. Verslag 
  

Naast de Notulen van de vergadering(en) van de verkiezingen, dienen de Centrale 
Kerkbesturen voor administratief toezicht ook de volgende documenten/formulieren 
naar hun Provinciegouverneur, Gemeenteoverheid, Aartsbisdom en dekenassistent op 
te sturen : 
 
- het pv van de verkiezing van de Afgevaardigden (formulier 2-2-2-CKB-I), 
- het pv van de aanstelling of bevestiging van de Expert (formulier 2-2-2-CKB-expert), 
- het pv van de verkiezing van de Voorzitter en Secretaris (formulier 2-2-2-CKB-II), 
- de staat van samenstelling van het Centraal Kerkbestuur (formulier 2-2-2-CKB-III), 
- de adreslijst van de Centraal Kerkbestuursleden (formulier 2-2-2-CKB-adreslijst). 

  
 Deze formulieren zijn terug te vinden op: 

 https://www.kerknet.be/aartsbisdom/voor-medewerkers 

 
Ook bij wijzigingen dienen die formulieren naar die instanties te worden opgestuurd. 
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6.  Voorzitter - secretaris - expert 
 
 Aangezien de mandaten in het centraal kerkbestuur vacant zijn, moeten een voorzitter 

en een secretaris worden verkozen (art. 28 Decr. 7 mei 2004). De voorzitter moet 
verkozen worden onder de afgevaardigden van de kerkraden. De secretaris wordt 
verkozen onder alle leden van het centraal kerkbestuur. 

 De mandaten van voorzitter en secretaris kunnen niet worden gecumuleerd. 
 Het centraal kerkbestuur beslist of de zittende expert in zijn functie wordt bevestigd of 

gaat over tot de aanstelling van een nieuwe expert. 
Nu het centraal kerkbestuur volledig is samengesteld wordt een proces-verbaal van 
verkiezing van voorzitter en secretaris en een formulier van staat van samenstelling en 
formulier adreslijst, op internet terug  te vinden onder  
https://www.kerknet.be/aartsbisdom/voor-medewerkers , gezonden aan de 
Provinciegouverneur, de Gemeente en het Aartsbisdom. 

 
 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw inzet om deze verkiezingen tot een goed einde te 
brengen. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 

 
 

Ilse Smets           Geert Cloet 

Dienst Kerkfabrieken en VPW’s Verantwoordelijke Dienst Kerkfabrieken & VPW's 
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