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STAPPENPLAN bij wijziging gebiedsomschrijving / samenvoeging / opheffing :
Er zijn drie soorten dossiers :
- wijziging van de gebiedsomschrijving;
- samenvoeging van twee of meer geloofsgemeenschappen;
- opheffing van een annexe kerk/kapelanij;
Volgens artikel 4/3 van het eredienstendecreet kunnen twee of meer parochies
worden samengevoegd.
Deze dossiers worden behandeld conform de richtlijnen van artikelen 7/1 t.e.m. 7/3
van het BVR d.d. 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de
erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd bij BVR van 21 december 2012.
Stap 1 : indienen van het dossier
Het representatief orgaan neemt het initiatief en dient de aanvraag in bij de Vlaamse
regering (concreet: het afdelingshoofd van de afdeling Lokale Organisatie
Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel).
Stap 2 : Controle dossier op volledigheid
Volgens artikel 7/4 van voornoemd BVR dient het dossier volgende stukken te
bevatten:
1.
2.

3.
4.

5.

een beslissing waaruit blijkt dat de parochies opgeheven of samengevoegd
werden (bisdom);
een duidelijke beschrijving van de oorspronkelijke EN van de vooropgestelde
wijziging van gebiedsomschrijving, zo mogelijk met plan; zo niet, kan dit ook
een opsomming zijn van straten. Dit plan dient ook als bijlage gevoegd te
worden bij het uiteindelijke MB.
een motivering van de samenvoeging door de aanvrager (representatief
orgaan);
het advies van de bestuursorganen (kerkraden) van de samen te voegen
erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen. de opsomming van alle
gemeenten of provincies die bijdragen aan het budget van de erkende
plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap, met vermelding van de eventuele
verdeelsleutel.
een geactualiseerde inventaris van de goederen en de staat van het vermogen
van de samen te voegen erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen,
op basis van de laatste jaarrekening, en eventueel aangevuld met mogelijke
latere wijzigingen. Dit kan een afdruk zijn uit het boekhoudprogramma
Religiosoft.

De betrokken gemeentebesturen beschikken over een termijn van vier maanden om
advies te verstrekken.

Stap 3 : verzending afschriften van de aanvraag
Bij volledigheid van het dossier wordt een afschrift ervan aan de Minister van Justitie
en naar de betrokken gemeentebesturen verzonden.
Stap 4 : Opmaak ministerieel besluit + begeleidende brieven
Na ontvangst van de adviezen (of na verstrijken van de termijn van 4 maanden)
wordt een ministerieel besluit klaargemaakt. Het MB bepaalt o.a. wanneer de eerste
gedeeltelijke verkiezing plaatsvindt (zie art. 4/5).
Bijlagen bij dit besluit zijn:





de geactualiseerde inventaris van de goederen;
de staat van het vermogen;
het plan van de gebiedsomschrijving;
eventueel de gewijzigde verdeelsleutel.

Stap 5: verzending ministerieel besluit
Na ondertekening van het MB door de bevoegde minister, wordt de aanvrager
(bisdom) met een ter post aangetekende brief op de hoogte gebracht van dit besluit.
Er wordt tevens een afschrift van het MB aan de betrokken erkende plaatselijke kerkof geloofsgemeenschappen en aan de betrokken gemeentebesturen (of
provinciebesturen)verstuurd.
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