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AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL (vzw) 

Wollemarkt 15 - 2800 MECHELEN 

 
 

 
Aan de Dekens 

Aan de canonieke Pastoors 

Aan de afdelingsafgevaardigden 

Aan de Kerkfabriekvoorzitters 
 

 

De oblaties (bijdragen der gelovigen) en hun verdeling 
 
 

Algemeen 
 
Deze Diocesane Richtlijn wordt krachtens de canones 1181, 1264 en 1299 e.v. van de 
Codex luris  Canonici  1983 uitgevaardigd.   De term "oblatie"  ("bijdrage") wordt  gebruikt  
om  het  karakter  van  gift  ervan  en  de  terminologie  van  de  Latijnse  tekst ("oblatio") 
van dat Wetboek van Canoniek Recht zoveel mogelijk te respecteren. 
 
Hierbij wordt de lijst der oblaties met de verdeling ervan gevoegd die op het volledige 
grondgebied van het Aartsbisdom van toepassing is. 
 
Indien  in  die  lijst  of  hierna  het  woord “Voorganger” wordt  vermeld,  dan  kan  het  om  
een geestelijke (priester, diaken) of om een leek (parochieassistent, pastoraal werk(st)er, 
gebedsleider) gaan. 
 
Alle  oblaties   (die   voor   publieke   stichtingen   uitgezonderd)    dienen    volledig   
op de transitrekening te worden gestort om van daaruit te worden verdeeld. Vóór die 
verdeling mogen er geen bedragen worden ingehouden. Indien hierna wordt vermeld  dat 
de gelden die aan de afdeling binnen de Stichting van Openbaar Nut  “Stichting 
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen” (SON-afdeling) toekomen, dan wordt daarmee 
bedoeld dat de gelden eerst in hun geheel op de transitrekening van de afdeling  dienen te 
worden gestort om daarna van daaruit verdeeld te worden, volgens de geldende 
verdeelsleutels.                                                                                          
 
Het bedrag bestemd voor de Voorganger  (het casueel) wordt als volgt toegekend: 

           

 Volledig aan de Voorganger, actief benoemd ( priester of diaken of parochie-
assistent) die of een vergoeding heeft van FOD Justitie als bedienaar van de 
eredienst.  Het casueel vormt een extra-vergoeding die jaarlijks moet opgenomen 
worden in de fiscale aangifte van de “Voorganger”, op basis van de fiche 281.50 
opgemaakt door de Stichting. 

 

 Als vrijwilligersvergoeding (met als maximum het wettelijk maximum per dag, 
actueel 35,41 €; het bedrag wordt bepaald door de Economische Raad van de 
pastorale zone of het parochiecomité van het tijdelijke) aan de Voorganger, hetzij 
gepensioneerde pastoraal benoemde (priester, diaken,  parochie-assistent) hetzij 
een lekenvrijwilliger. Als het jaarlijks toegekend bedrag niet het toegelaten plafond 
van de vrijwilligersvergoeding overschrijdt (actueel bedrag 1.416,16 €) , moet het 
niet opgenomen worden in de jaarlijkse fiscale aangifte van de Voorganger. 
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De Economische Raad van de Pastorale Zone of  het Parochiecomité voor het Tijdelijke  
heeft de opdracht de bedragen van de oblaties te verdelen tussen de SON-afdeling en de 
Kerkfabriek.  Dit geldt ook voor het eventuele surplus (resterend gedeelte van oblaties 
waarvoor geen vrijwilligersvergoeding werd gevraagd (55,00 € – maximaal per dag, 
actueel 35,41 € = 19,59 €) of voor andere collecten (bijvoorbeeld de verdeling van de 
collecte na een homilie van een Voorganger van een andere parochie). 
 
Gewone zondagse collectes  
 
De gewone zondagse collectes zijn, via de transitrekening, voor 90% voor de SON-
afdeling en/of  voor  de  Kerkfabriek  van  de  betrokken  Parochie  en  voor  10 %  voor  
het Aartsbisdom bestemd. 
 
Voorgeschreven collectes 
 
De voorgeschreven  collectes  daarentegen zijn, via de transitrekening,  voor 90% voor 
het Aartsbisdom en voor 10% voor de SON-afdeling en/of voor de Kerkfabriek van de 
betrokken Parochie bestemd. 
 
Uitvaart- en huwelijksplechtigheden 
 
De oblaties voor uitvaart- en huwelijksplechtigheden,  al dan niet met eucharistie, mogen 
niet worden gewijzigd. 
 
Indien  er   meer   wordt   geschonken,   dan   dient   de  wil   van   de   schenker   te   
worden gerespecteerd.   Als die wil niet is uitgedrukt,  dan komt het desbetreffende  
bedrag  aan de SON-afdeling van de betrokken Pastorale Zone of Parochie toe. 
  
ledere  christelijk  gedoopte  heeft  echter  recht  op  een  christelijke  uitvaart-  of 
huwelijksplechtigheid,  zelfs als de oblatie voor de familie niet haalbaar  is en het OCMW 
die niet wenst aan te bieden. In dat geval zal het tekort aan oblatie door de S O N -
afdeling  van de betrokken Pastorale Zone of Parochie  worden gedragen en dit op basis 
van de solidariteit tussen alle  gelovigen  via  de  "pars  caritatis"  of  solidariteitsbijdrage.    
Indien  dat  slechts  beperkt mogelijk is, dient het aangeboden  bedrag van de oblatie als 
volgt te worden verdeeld : alleszins eerst het deel dat voor de koster-organist, zonder 
arbeidsovereenkomst of met arbeidsovereenkomst  maar buiten de overeengekomen 
arbeidsuren,  is bestemd, vervolgens de Voorganger, de Kerkfabriek, het Aartsbisdom en 
tenslotte de SON-afdeling.  
 
Als de familie beroep doet op een Voorganger (van de familie) die niet de Reguliere 
Voorganger is (Priester, Diaken, Gebedsleider, van de Pastorale Zone of Parochie), dan 
ontvangt die Voorganger het desbetreffende casueel voor zover die  Regul iere 
Voorganger niet mee voorgaat.  Als deze laatste wel mee voorgaat, dan komt dat casueel 
hem toe volgens de hierboven vermelde regels en dient de familie met de Voorganger, 
waarop zij beroep heeft gedaan, een regeling te treffen. 
 
De Voorganger mag  van zijn casueel  afstand doen. In dat geval  komt  het 
desbetreffende bedrag aan de SO N-afdeling van de betrokken Pastorale Zone of 
Parochie toe of, bij ceremonies in crematoria, aan het Aartsbisdom. 
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Indien  de  organist  door  een  arbeidsovereenkomst  met  de  Kerkfabriek  van  de  
betrokken Parochie   is   verbonden   en   indien   er   geen   overschrijding   van   de   
overeengekomen arbeidsuren   is,  dan  wordt   het  voor  de  organist  bestemde   deel  
aan  die  Kerkfabriek overgemaakt.  Als er geen organist is, dan komt dat deel aan de 
SON-afdeling van de betrokken Pastorale Zone of Parochie toe. 
 
De offerande is, via de transitrekening,  voor 90% voor de SON-afdeling en/of voor de 
Kerkfabriek van de betrokken Parochie en voor 10 % voor het Aartsbisdom bestemd. 
 
Aan de beroepsverenigingen van begrafenisondernemers werd al gevraagd de bedragen 
der desbetreffende   oblaties  aan  hun  leden  mee  te  delen  en  deze  laatsten  te  
verzoeken eveneens  het  volgende  te  vermelden  indien  zij die bedragen  in hun  
facturen  opnemen  : "Oblatie voor religieuze uitvaartplechtigheid  krachtens de can. 1181 
en 1264, 2°, Codex luris Canonici 1983". 
 
Wat  crematoria betreft, hen wordt gevraagd het volledige bedrag der oblaties op de 
bankrekening van het Aartsbisdom over te schrijven, waarna deze laatste het casueel 
aan de opgegeven Voorganger zal betalen. 
 
Voor de overige sacramenten en sacramentaliën wordt niet in oblaties voorzien. 
 
 
Vervanging van de Voorganger  
 
Als een Priester wordt verzocht een vervanging (uitvaart- en huwelijksplechtigheden 
uitgezonderd) te doen in een Parochie waar hij niet is benoemd én als hij  van  geen  
loon geniet (via FOD of een ander loon) ,  dan  mag  hij  per  weekenddag,  naast  zijn  
deel  van eventuele misintentie, een vergoeding van 25,00 € ontvangen. Deze  vergoeding 
wordt door de Kerkfabriek betaald. 
 
 
Misintenties 
 
De misintenties worden op zonaal of parochiaal niveau beheerd. 
 
De oblatie  voor een misintentie  bedraagt 15,00 € v o o r  e e n  m i s  (7,00 € voor  de 
Priester  en 8,00 €  voor de SON-afdeling  van de betrokken Pastorale Zone of Parochie). 
 
Per dag  heeft de Priester maar recht op zijn deel van slechts één misintentie (cf. can. 
951 CIC). Bij meerdere vieringen op verschillende locaties kan een 
verplaatsingsvergoeding worden gevraagd, via de kerkfabriek. 
 
Als er  voor  één  viering  meerdere  misintenties  zijn,  dan  kunnen  die  eventueel  op 
dagen zonder misintenties worden toegerekend. Indien dat niet mogelijk is, dient het 
volledige voor de  Priester bestemde   bedrag   min  zijn  deel  van  slechts   één   
misintentie  aan het Aartsbisdom te worden overgemaakt. 
 
Als een Priester op één en dezelfde dag meerdere  vieringen  met misintenties  opdraagt, 
dient, ook in dat geval, het volledige  voor de  Priester bestemde bedrag min zijn deel 
van slechts één misintentie aan het Aartsbisdom te worden overgemaakt. 
 
Door het toekennen  van misintenties  aan andere Priesters  zal het  Aartsbisdom  dat 
netto bedrag zoveel mogelijk herverdelen. Het saldo wordt aan goede werken besteed. 
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Voor een Woord- en Communiedienst worden nooit oblaties gevraagd of aanvaard. Indien 
hiervoor toch een vergoeding overeengekomen wordt, wordt deze door de Kerkfabriek of 
door de SON-afdeling betaald aan de Voorganger. 
 
 
Vrome wilsbeschikkingen 
 
De vrome wilsbeschikkingen  worden door het Aartsbisdom beheerd. 
 
Ter uitvoering  van een vrome wilsbeschikking  bedraagt het vereiste minimumkapitaal  
voor het  jaarlijks  opdragen   van  een  gelezen   mis  450,00 €  en  van  een  gezongen   
mis 900,00 €. 
 
Door het Aartsbisdom worden de volgende bedragen op de transitrekening van de SON-
afdeling overgeschreven  :  voor een gelezen mis 13,00 € (7,00 € voor de Priester   en  
6,00 €  voor  de  SON-afdeling van  de  betrokken   Pastorale Zone of Parochie)   en  
voor  een gezongen mis 25,00 € (7,00 € voor de Celebrant en 18,00 € voor de SON-
afdeling van de betrokken Pastorale Zone of Parochie). 
 
 
Publieke stichtingen 
 
De Kerkfabrieken beheren hun publieke stichtingen. 
 
Ter uitvoering  van  een  publieke  stichting  bedraagt  het  vereiste  minimumkapitaal  voor  
het  jaarlijks  opdragen  van  een  gelezen  mis  450,00 €  en  van  een gezongen mis 
900,00 €.  
 
De Kerkfabrieken staan in voor de verdeling van de volgende bedragen : voor een 
gelezen mis 13,00 € (7,00 € voor de Priester en 6,00 € voor de Kerkfabriek)  en voor 
een gezongen mis 25,00 € (7,00 € voor de  Priester en 18,00 € voor de Kerkfabriek). 
Deze bedragen voor de Priesters worden door de Kerkfabriek op de transitrekening van 
de betrokken  Pastorale Zone of Parochie overgemaakt.   
 

* * * 
 
Deze  Richtlijn  vervangt   het  document  "De  oblaties  (bijdragen)   der  gelovigen   en  
hun verdeling" van 16 november 2020 en t reed t  op  1  j anua r i  20 2 2  in werking. 
 
Gelieve de Dienst Kerkfabrieken & VPW's (kfvpw-feaop@diomb.be - Tel :  015 29 26 64) 
op het Aartsbisdom te contacteren, indien er over hetgeen voorafgaat vragen zouden 
rijzen. 
 
 
Mechelen, 4  n o v e m b e r  2 0 2 1  

 
 

 
Patrick du BOlS 
Bisschoppelijk afgevaardigde voor het beheer van het Tijdelijke 
Aartsbisdom Mechelen-Brussel 
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