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Betreft: Gedeeltelijke verkiezing van de raden van de erkende lokale 
geloofsgemeenschappen - april (mei) 2020

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Ik kom terug op mijn brief van 18 maart 2020 betreffende de gedeeltelijke 
verkiezing van de raden van de erkende geloofsgemeenschappen – april (mei) 
2020. In deze brief werd meegedeeld dat de verkiezingen onmiddellijk worden 
uitgesteld voor onbepaalde duur ten gevolge van de dwingende maatregelen 
die werden genomen door de overheid ter voorkoming van de verdere 
verspreiding van het COVID-19-virus. Zowel de verkiezingen van de 
bestuursorganen van de lokale geloofsgemeenschap als de verkiezingen van de 
bestuursorganen van de centrale besturen werden uitgesteld. Alle 
voorbereidende werkzaamheden moesten onmiddellijk stopgezet worden.

De dagelijkse werking van lokale eredienstbesturen moet gegarandeerd worden. 
Daaronder valt ook de werking van hun bestuursorganen. Aangezien de 
omstandigheden in positieve zin evolueren in het kader van de Exit-strategie 
uit de coronacrisis, worden de richtlijnen uit mijn brief van 18 maart 2020 
hieraan aangepast. Dit betekent dat verkiezingen vanaf 1 juli 2020 hervat 
kunnen worden, rekening houdend met een aantal richtlijnen.
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De bestuursorganen van de lokale geloofsgemeenschap en de bestuursorganen van de centrale besturen 
moeten terug op ‘normale wijze’ kunnen doorgaan. Dit betekent ook dat alle punten op de agenda van de 
bestuursorganen kunnen worden geplaatst. De vergaderingen zijn bijgevolg niet beperkt tot enkel de 
hoogdringende punten die geen uitstel verdragen. 

Verkiezingen tussen 1 juli 2020 en 30 november 2020

Aangezien ik rekening wil houden met de specifieke lokale situatie zullen de verkiezingen gehouden kunnen 
worden gedurende een langere tijdspanne, nl. tussen 1 juli 2020 en 30 november 2020. Dit biedt de 
mogelijkheid aan de lokale bestuursorganen om op eigen tempo in te stappen in de Exit-Strategie uit de 
coronacrisis. 

Fysieke vergaderingen/verkiezingen

Aangezien alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting essentiële verplaatsingen zijn, 
kunnen er fysieke vergaderingen/verkiezingen gehouden worden. Fysieke vergaderingen zijn wel mogelijk. U 
moet hierbij uiteraard rekening houden met de algemeen geldende regels: social distancing van 1,5 meter, 
extra aandacht voor handhygiëne, eventueel het dragen van een mondmasker, grotere vergaderzaal,…

Digitale vergaderingen/verkiezingen

Het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding ervan, rechtvaardigen nog steeds virtuele 
vormen van vergaderen. Ik moedig deze vorm van vergaderen sterk aan. Het is essentieel dat de 
democratische principes hierbij maximaal worden gerespecteerd. 
Het behoort tot de autonomie van het bestuursorgaan om te bepalen op welke wijze zij virtueel/digitaal 
vergadert. Er bestaan verschillende systemen om digitaal/virtueel te vergaderen via videoconferentie. Meer 
info hierover vindt u via de volgende link:
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-bestuursorganen-van-lokale-geloofsgemeenschappen

Geheime stemming

Bij de verkiezingen moet de stemming geheim gebeuren. Ook wanneer de vergaderingen digitaal verlopen, 
moet steeds rekening gehouden worden met het geheim van de stemming. Besturen kunnen een digitaal 
stemsysteem gebruiken, op voorwaarde dat de geheime stemming van de verkiezingen wordt gewaarborgd. 

Verkiezing centrale besturen
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Voor de rooms-katholieke eredienstbesturen moet, zoals decretaal is voorzien, een centraal kerkbestuur 
opgericht worden wanneer er 2 of meer besturen van de eredienst zijn in de gemeente. Deze verkiezingen 
volgen de driejaarlijkse cyclus. 
Ook de leden van deze centrale besturen moeten terug verkozen worden. Zodra alle lokale besturen van de 
eredienst die behoren tot het grondgebied van het centraal kerkbestuur opnieuw zijn samengesteld, moet 
verplicht overgegaan worden tot de verkiezing van een nieuw centraal kerkbestuur.

Bij de andere erkende erediensten moet er pas een centraal bestuur opgericht worden vanaf 4 besturen 
binnen dezelfde gemeente/provincie. Bij deze eredienstbesturen is de vernieuwing van de centrale besturen 
losgekoppeld van de gedeeltelijke verkiezing van de besturen van de eredienst die eronder ressorteren. De 
opgerichte centrale besturen volgen dus hun eigen driejaarlijkse cyclus. Het is dan ook mogelijk dat zij in 
2020 geen verkiezingen moeten houden. 

Concrete gevolgen aanpassing brief 18 maart 2020

 Kandidatenlijsten die waren opgesteld en bekendgemaakt en waartegen binnen de decretale 
termijnen geen bezwaar was ingediend en als definitief werden beschouwd op 18 maart 2020 zullen 
bij de huidige verkiezingen gebruikt kunnen worden. 

 Indien de bezwaartermijn tegen de kandidatenlijsten nog lopende was, zal deze termijn verder lopen 
wanneer het bestuursorgaan beslist om over te gaan tot het houden van verkiezingen. Er wordt 
hierover duidelijk gecommuniceerd binnen de lokale geloofsgemeenschap.

 Kandidatenlijsten die nog niet bekendgemaakt waren op 18 maart 2020, moeten via de gebruikelijke 
wijze bekendgemaakt worden wanneer het lokale bestuursorgaan beslist om verkiezingen te 
houden.

Deze brief wordt bezorgd aan alle eredienstbesturen, centrale (kerk)besturen, representatieve organen, de 
gemeentebesturen en de deputaties. Ik vraag om deze brief zoveel mogelijk te verspreiden en te 
communiceren naar de bestuursorganen en de kiesgerechtigden. 

De besturen van de eredienst kunnen met hun vragen terecht bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur: 
binnenland@vlaanderen.be

Ik wil u vragen om de door de federale en Vlaamse overheid uitgevaardigde regels en richtlijnen, alsook de 
politiebesluiten van de gouverneurs en burgemeesters, omtrent het coronavirus en de impact hiervan op 
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allerlei bijeenkomsten, actief te blijven opvolgen en steeds in acht te nemen. Meer informatie hierover kan 
u terug vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/. 

Ik dank u alvast voor uw medewerking. 

Hoogachtend,

Bart SOMERS
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen 
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