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OMZENDBRIEF MINISTERIE VA N JUSTITIE
Nr. 3/22.259 A, dd. 23-01-1989

Betreft: Wedden van kerkb edienden, werkl ieden en  ko orknapen

Mijnheer de Gouv erneur,

De bedragen v an de normale bezoldigingen v oor de prestaties v an het kerkpersoneel
w erden bi j omz endbrie f v an mi jn depar tement,  nr . /22.259 A,  dd. 16 januari 1980,  medegedeeld.

De bestendige stijg ing v an de lev ensduurte v erantw oordt de v erhoging v an het bedrag
der bezoldigingen v an het kerkpersoneel.

Zoals  v roeger, bepalen de kerkfabrieken v r ij de w edden v an hun personeel  v o lgens de
gelev erde prestaties, onder  het en ig v oorbehoud dat de gemeenten en, in  v oork omend gev al ,
de prov incies niet gehouden zi jn,  bi j ontoereik endheid v an de inkom sten der kerkfabrieken, de
desbetreffende kosten bi j te  dragen hoger  dan de hierna v astgelegde bedragen:

A.  Bedienden .

Ko ster: 13.500 frank  per maand;

Or gel ist en  ko ster-or gel ist  :

1)  zonder diploma v an een bissc hoppeli jk of daarm ee gelijkges teld insti tuut v oor kerkm uziek:
14.500 frank  per maand ;

2)  met diplom a v an een bissc hoppeli jk of daarm ee gelijkges teld insti tuut v oor kerkm uziek:
15.000 frank  per maand ;

3)  laureaat v an een Interdioc esaan Hoger  Insti tuut v oor Kerkm uziek (Lemmensinsti tuut of Insti tut
de Musique d' égl ise a Namur (IMEP), of eerste pr ijs  v oor  orgel  v an een conserv atorium:  16.000
frank  per maand.

Vier v i jfjaarl ijk se v erhogingen ten bedrage v an 10 % v an de na afloop v an elke
v i jfjaarl ijk se periode toegekende w edde, w orden aan de bedienden v erleend.

Bedoelde bezoldigingen gelden v oor de normale v o lti jdse arbeidsprestaties en w orden
v erminderd of v ermeerderd naar ev enredigheid v an het gemiddelld aanta l gepresteerde uren
diens t per w eek ; ze zi jn gebonden aan de sp ilindex  (114, 20 v an de consumptiepr ijz en en
sc hom melend v olgens de v oors chri ften v astgelegd bi j de w et v an 1 maart 1977,  zoals
gew ijzigd door het beslu it nr . 178 v an 30 decem ber 1982 (basis x  2, 2522) + 2903 (x  1, 1041 op
1. 1.1989) .
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De betrekking v an koster-orgel ist w ordt beschouw d als één functie.

De kerkbedienden in  diens t op 1 januari hebben recht op een eindejaarspremie die gelijk
is  aan de v aste w edde v an de maand decem ber,  v oor zov er  ze op dat ogenblik tw aal f
maanden w erkelijk e diens t of bezoldigd door de kerkfabriek te llen, zoniet op een premie prorata
de v o lledige maanden bezoldigde diens t in  de loop v an het jaar.  De bedienden die tenminste
zes maanden bezoldigde diens ten te llen, die ontslag nemen of doorgezonden w orden om  andere
redenen dan een zw are fout,  v óór het einde v an het jaar,  hebben ev eneens recht op een
gedeeltel ijk e premie proportioneel aan het aanta l maanden w erkelijk e en bezoldigde diens ten in
het lopend jaar.

De orgel isten alsmede de v oorz angers w aarop bi j ge legenheid beroep w ordt gedaan,
w orden bezoldigd v o lgens de plaatseli jke gebru iken.

B.  Werkl ieden.

Hulpk oster, kerkbew aarder, stoelenzetter, sc hoonmak er,  stoker, klokluider, bew ak er,
kruis drager,  enz.. . : eenv ormige bezoldiging aan 200,40 frank  per uur, gekoppeld aan het
index cijfer v an de consumptiepr ijz en v an toepassing op 1 januari  1989 en v erv olgens
sc hom melend v olgens de v oors chri ften v astgelegd in  de w et v an 1 maart 1977.

De door deze minis teriële  om zendbrief v astgeste lde bezoldigingen v oor de bedienden
en de w erkl ieden mogen niet lager  zi jn dan het maandelijks minim um inkom en bepaald door de
collectiev e arbeidsov ereenk omsten in  de Nationale Arbeidsraad.

C.  Ko orknapen.

Jaarl ijks e v aste som te v erdelen onder  al  de koork napen :

1)  in  de paroc hies  zonder een door de Staat bezoldigde onderpastoor  : 2. 200 frank  (54,54 Euro)
;
2)  in  de paroc hies  met één door de Staat bezoldigde onderpastoor : 2. 900 frank  (71,89 Euro) ;
3)  in  de paroc hies  met tw ee of meer door de Staat bezoldigde onderpastoors: 3. 600 frank  (89,24
Euro) .

Deze om zendbrief treedt in  w erking op  januari 1989 en v erv angt die v an 16 januari 1980.

Geliev e ev eneens de inhoud v an deze om zendbrief ter kennis w i llen brengen aan de
gemeentebesturen en de kerkfabrieken v an uw  prov incie.

De minis ter,
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Melchior WATHELET


