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INHOUD 

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen 

Artikel 1. (16/11/2021- ...) 

 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. 

Artikel 2. (16/11/2021- ...) 

Dit decreet wordt aangehaald als: Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 
oktober 2021. 

Artikel 3. (16/11/2021- ...) 

Dit decreet is van toepassing op: 
1° de lokale geloofsgemeenschappen die erkend willen worden en waarvan de 
gebiedsomschrijving het grondgebied van het Vlaamse Gewest niet overschrijdt; 
2° de besturen van de eredienst waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van het 
Vlaamse Gewest niet overschrijdt. 

Artikel 4. (16/11/2021- ...) 

In dit decreet wordt verstaan onder: 
1° adviserende gemeente: de gemeente op wiens grondgebied de gebouwen bestemd voor de 
uitoefening van de islamitische of orthodoxe eredienst gelegen zijn; 
2° bestuursorgaan: een groep personen die instaat voor het bestuur van het bestuur van de 
eredienst. Conform het decreet van 7 mei 2004 worden daaronder de volgende organen 
verstaan: 
a) de kerkraad voor de rooms-katholieke en anglicaanse eredienst; 
b) de bestuursraad voor de protestantse en israëlitische eredienst; 
c) de kerkfabriekraad voor de orthodoxe eredienst; 
d) het comité voor de islamitische eredienst; 
3° bestuur van de eredienst: een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid belast met het 
beheer van de temporaliën van de erkende eredienst op een bepaald grondgebied. Conform het 
decreet van 7 mei 2004 worden daaronder de volgende instellingen verstaan: 
a) de kerkfabriek voor de rooms-katholieke, anglicaanse en orthodoxe eredienst; 
b) de kerkgemeente voor de protestantse eredienst; 
c) de israëlitische gemeente voor de israëlitische eredienst; 
d) de islamitische gemeenschap voor de islamitische eredienst; 
4° bevoegde instantie: de instantie van de Vlaamse administratie, vermeld in artikel 18; 
5° centraal bestuur: de openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die conform artikel 25, 105, 
141, 177, 213 of 256 van het decreet van 7 mei 2004 wordt opgericht; 
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6° decreet van 7 mei 2004: het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten; 
7° federale overheid: de federale overheid die bevoegd is voor de erkenning van de erediensten; 
8° financierende overheid: de gemeente(n) of provincie(s) die na de erkenning bijdragen aan de 
financiering van het bestuur van de eredienst conform het decreet van 7 mei 2004; 
9° lokale geloofsgemeenschap: een groep personen die dezelfde door de federale overheid 
erkende eredienst op een bepaald grondgebied in een daartoe bestemde plaats beoefenen. 
Conform het decreet van 7 mei 2004 worden daaronder volgende instanties verstaan: 
a) de parochie voor de rooms-katholieke, anglicaanse en orthodoxe eredienst; 
b) de kerkgemeente voor de protestantse eredienst; 
c) de israëlitische gemeente voor de israëlitische eredienst; 
d) de islamitische gemeenschap voor de islamitische eredienst; 
10° personeelsleden van de bevoegde instantie: de personeelsleden die belast zijn met de 
opdrachten, vermeld in artikel 18; 
11° representatief orgaan: het door de federale overheid erkende representatief orgaan van een 
erkende eredienst; 
12° verbonden juridische structuren: de juridische structuren die aan de erkenningszoekende 
lokale geloofsgemeenschap of aan het bestuur van de eredienst verbonden zijn en waarbij deze 
verbondenheid van dien aard is dat ze een weerslag heeft op de organisatie, de werking en het 
beheer van de goederen of van de inkomsten van de erkenningszoekende lokale 
geloofsgemeenschap of van het bestuur van de eredienst; 
13° voorlopig bestuursorgaan: een orgaan bestaande uit de personen die tijdens de 
wachtperiode, vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 3, beschouwd worden als voorzitter, secretaris, 
penningmeester, bedienaars van de eredienst en hun vervangers. 

Artikel 5. (16/11/2021- ...) 

De Vlaamse Regering bepaalt op welke wijze de communicatie opgelegd door dit decreet en het 
decreet van 7 mei 2004 verloopt tussen de lokale geloofsgemeenschap, het bestuur van de 
eredienst, het centraal bestuur, het representatief orgaan, de financierende overheid, de 
adviserende gemeente en de Vlaamse Regering. 

Artikel 6. (16/11/2021- ...) 

Elke termijn, vermeld in dit decreet, wordt berekend vanaf de dag na de dag van de akte of de 
gebeurtenis die de termijn doet ingaan, en ze omvat alle dagen, ook zaterdagen, zondagen en 
wettelijke of decretale feestdagen. De vervaldag is in de termijn begrepen. Als de vervaldag een 
zaterdag, een zondag of een wettelijke of decretale feestdag is, wordt de vervaldag verplaatst 
naar de eerstvolgende werkdag. 
 
Een termijn als vermeld in dit decreet die in maanden of in jaren is bepaald, wordt gerekend van 
de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste. 

HOOFDSTUK 2. Erkenning van lokale geloofsgemeenschappen 

Afdeling 1. Erkenningscriteria 

Artikel 7. (16/11/2021- ...) 

Een lokale geloofsgemeenschap kan worden erkend als ze voldoet aan al de volgende criteria: 
1° ze heeft een juridische structuur die aangepast is aan het aangevraagde openbaar statuut en 
waarover er transparantie is; 
2° ze is financieel leefbaar en biedt transparantie daarover; 
3° ze ontvangt noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks buitenlandse financiering of 
ondersteuning als die financiering of ondersteuning afbreuk doet aan haar onafhankelijkheid. Ze 
ontvangt geen financiering of ondersteuning die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt 



met terrorisme, extremisme, spionage of clandestiene inmenging; 
4° ze toont de maatschappelijke relevantie aan van de lokale geloofsgemeenschap aan de hand 
van: 
a) de bevestiging door het representatief orgaan dat de lokale geloofsgemeenschap minstens 
tweehonderd leden telt binnen de gebiedsomschrijving; 
b) de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van 
de waardigheid ervan mogelijk maken; 
c) het onderhoud en de bewaring van de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de 
eredienst; 
d) het onderhouden van duurzame contacten met de lokale overheid van de gemeente waar de 
gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst gelegen zijn; 
e) het respecteren van het principe van goed nabuurschap en het onderhouden van duurzame 
contacten met de lokale gemeenschap waar de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de 
eredienst gelegen zijn; 
5° de leden van het voorlopig bestuursorgaan leven, behalve bij incidentele overmacht, al de 
volgende verplichtingen na: 
a) de verplichting om in geen geval, op welke wijze dan ook, medewerking te verlenen aan 
activiteiten die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een 
gemeenschap of leden daarvan; 
b) de verplichting om alle redelijke inspanningen te ondernemen om personen die aanzetten tot 
discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden 
daarvan, te weren uit de organisatie en werking van het voorlopig bestuursorgaan; 
c) de verplichting om alle redelijke inspanningen te ondernemen om personen die in door de 
lokale geloofsgemeenschap gebruikte lokalen en plaatsen aanzetten tot discriminatie, haat of 
geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden daarvan, te weren uit de 
gebruikte lokalen en plaatsen; 
d) de verplichting om, onverminderd de vrijheid van godsdienst, alle redelijke inspanningen te 
ondernemen om geldende wetgeving na te leven en niet hun medewerking te verlenen aan 
handelingen strijdig met de geldende wetgeving, in het bijzonder de Grondwet en het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; 
e) de verplichting om in geen geval, op welke wijze dan ook aan te zetten tot discriminatie, haat 
of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of leden daarvan; 
6° ze toont aan dat het toekomstig bestuur van de eredienst houder zal worden van zakelijke 
rechten op de gebouwen of de andere infrastructuur bestemd voor de uitoefening van de 
eredienst of bij gebreke daarvan, wanneer de gebouwen of de andere infrastructuur bestemd 
voor de uitoefening van de eredienst geen eigendom zijn van een publieke rechtspersoon, kan ze 
een afschrift voorleggen van een overeenkomst die met de eigenaar van de gebouwen of de 
andere infrastructuur bestemd voor de uitoefening van de eredienst is gesloten over het gebruik 
van de gebouwen of de andere infrastructuur door het toekomstig bestuur van de eredienst; 
7° het voorlopig bestuursorgaan bezorgt de voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-
mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en geslacht van de leden van het 
voorlopig bestuursorgaan aan de Vlaamse Regering, het representatief orgaan, de financierende 
overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente. Als er tussentijdse wijzigingen zijn, 
meldt het voorlopig bestuursorgaan dat binnen dertig dagen aan deze instanties; 
8° ze heeft enkel bedienaars van de eredienst en hun vervangers die voldoen aan de 
inburgeringsplicht die in voorkomend geval op hen van toepassing is conform het decreet van 7 
juni 2013 betreffende het Vlaamse integratieen inburgeringsbeleid; 
9° ze heeft geen bedienaars van de eredienst en hun vervangers die rechtstreeks of 
onrechtstreeks bezoldigd zijn door een buitenlandse overheid; 
10° ze voldoet aan de verplichtingen, vermeld in artikel 11 en 12; 
11° ze doorloopt de wachtperiode van vier jaar, vermeld in afdeling 3, met gunstig gevolg. 

Afdeling 2. Aanvraag tot erkenning 

Artikel 8. (16/11/2021- ...) 



Om erkend te kunnen worden, dient de lokale geloofsgemeenschap een aanvraag tot erkenning 
in bij het representatief orgaan. Het representatief orgaan waarbij een aanvraag tot erkenning is 
ingediend, meldt dat aan de Vlaamse Regering binnen acht dagen na ontvangst. 
Het representatief orgaan bezorgt de aanvraag tot erkenning aan de Vlaamse Regering. Deze 
aanvraag bevat al de volgende gegevens en documenten: 
1° de identificatie van de lokale geloofsgemeenschap: de naam en de denominatie van de lokale 
geloofsgemeenschap; 
2° in voorkomend geval de huidige juridische structuur, de naam, het adres, de statuten en het 
nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen; 
3° de gebiedsomschrijving, namelijk de duidelijke aanwijzing van het territoriale werkingsgebied 
van de lokale geloofsgemeenschap: de naam van de gemeente(n) of van de delen ervan; 
4° de vermelding van de financierende overheid en in voorkomend geval een voorstel van 
verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden; 
5° het adres van de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst; 
6° het adres van alle andere infrastructuur die de lokale geloofsgemeenschap gebruikt; 
7° de gegevens, vermeld in artikel 7, 7°, van de leden van het voorlopig bestuursorgaan en voor 
elk van hen, een uittreksel uit het strafregister, conform artikel 596, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, dat niet ouder is dan negentig dagen; 
8° de leden van het voorlopig bestuursorgaan ondertekenen een schriftelijke verklaring op eer 
waarin ze zich ertoe verbinden de erkenningscriteria, vermeld in artikel 7, en de wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, na te leven. 

Artikel 9. (16/11/2021- ...) 

De Vlaamse Regering brengt al de volgende instanties binnen dertig dagen na de bezorging door 
het representatief orgaan van de aanvraag, vermeld in artikel 8, tweede lid, op de hoogte van de 
ontvangst van die aanvraag: 
1° het voorlopig bestuursorgaan; 
2° het representatief orgaan; 
3° de financierende overheid; 
4° de federale overheid; 
5° in voorkomend geval de adviserende gemeente. 

Afdeling 3. Wachtperiode 

Artikel 10. (16/11/2021- ...) 

Vanaf de bezorging van de aanvraag tot erkenning, vermeld in artikel 8, tweede lid, start een 
wachtperiode van vier jaar. 

Artikel 11. (16/11/2021- ...) 

§ 1. Tijdens de wachtperiode bezorgt het voorlopig bestuursorgaan jaarlijks een afschrift van de 
begroting en de jaarrekening van de lokale geloofsgemeenschap aan de Vlaamse Regering, het 
representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende 
gemeente. Het voorlopig bestuursorgaan verleent inzage in de boekhouding van de lokale 
geloofsgemeenschap aan de voormelde instanties, als ze dat vragen. 
 
§ 2. Tijdens de wachtperiode maakt het voorlopig bestuursorgaan de volgende financiële 
documenten op voor dat gedeelte van de activiteiten dat betrekking heeft op de materiële 
aspecten van de eredienst: 
1° een budget voor 15 december van het voorgaande kalenderjaar conform de modellen die 
gelden voor de besturen van de eredienst; 
2° een jaarrekening voor 1 mei van het volgende kalenderjaar conform de modellen die gelden 
voor de besturen van de eredienst; 
3° een giftenregister conform artikel 17, § 2, met dien verstande dat de woorden "het 



bestuursorgaan" worden gelezen als "het voorlopig bestuursorgaan" en de woorden "het bestuur 
van de eredienst" worden gelezen als "de lokale geloofsgemeenschap". 
 
Het voorlopig bestuursorgaan bezorgt jaarlijks een afschrift van de financiële documenten, 
vermeld in het eerste lid, aan de Vlaamse Regering, het representatief orgaan, de financierende 
overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente. 
 
§ 3. In de loop van het laatste jaar van de wachtperiode maakt het voorlopig bestuursorgaan een 
ontwerp van meerjarenplan voor de komende zes jaar, waarin een inschatting wordt gegeven van 
de ontvangsten en uitgaven van het op te richten bestuur van de eredienst na de erkenning. Het 
ontwerp wordt opgemaakt conform de modellen die gelden voor de besturen van de eredienst. 
 
Het voorlopig bestuursorgaan bezorgt een afschrift van het ontwerp van meerjarenplan aan de 
Vlaamse Regering, het representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval 
de adviserende gemeente. 

Artikel 12. (16/11/2021- ...) 

Tijdens de wachtperiode voldoet het voorlopig bestuursorgaan aan de volgende verplichtingen: 
1° het voorlopig bestuursorgaan meldt binnen dertig dagen alle wijzigingen die van belang zijn 
voor de beoordeling van de erkenningscriteria, vermeld in artikel 7, aan de Vlaamse Regering, 
het representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende 
gemeente; 
2° het voorlopig bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als nodig is om te voldoen aan de vereisten 
van de erkenningscriteria, vermeld in artikel 7, en ten minste een keer per kwartaal; 
3° het voorlopig bestuursorgaan stelt een verslag op van de vergaderingen, vermeld in punt 2°, 
en bezorgt dat binnen tien dagen aan de Vlaamse Regering, het representatief orgaan, de 
financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente; 
4° het voorlopig bestuursorgaan draagt zorg voor het archief. 

Artikel 13. (16/11/2021- ...) 

Uiterlijk 22 maanden na de start van de wachtperiode wordt door het representatief orgaan, de 
financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente een tussentijds advies 
bezorgd aan de Vlaamse Regering over de mate waarin de lokale geloofsgemeenschap voldoet 
aan de verplichtingen, vermeld in artikel 7, en de volledigheid van de aanvraag tot erkenning 
conform artikel 8, tweede lid. 
 
Uiterlijk zestig dagen voor het einde van de wachtperiode wordt door het representatief orgaan, 
de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente een advies 
bezorgd aan de Vlaamse Regering over de vraag of de lokale geloofsgemeenschap voldoet aan 
de verplichtingen, vermeld in artikel 7, en de volledigheid van de aanvraag tot erkenning conform 
artikel 8, tweede lid. 
 
Als het representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende 
gemeente het advies, vermeld in het eerste en tweede lid, niet op tijd bezorgen, kan aan de 
adviesvereiste voorbij worden gegaan. 

Afdeling 4. Erkenning 

Artikel 14. (16/11/2021- ...) 

§ 1. Uiterlijk zestig dagen na het einde van de wachtperiode, vermeld in paragraaf 3 en artikel 10, 
neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de erkenning van de lokale 
geloofsgemeenschap en brengt ze het voorlopig bestuursorgaan, het representatief orgaan, de 
federale overheid, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente 



op de hoogte van die beslissing. 
 
§ 2. Als de Vlaamse Regering beslist dat de lokale geloofsgemeenschap voldoet aan de 
verplichtingen, vermeld in artikel 7, en de aanvraag tot erkenning volledig is conform artikel 8, 
tweede lid, bevat het erkenningsbesluit al de volgende elementen: 
1° de naam van het bestuur van de eredienst; 
2° de gebiedsomschrijving; 
3° in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden. 
 
Het erkenningsbesluit van de Vlaamse Regering, vermeld in het eerste lid, wordt bij uittreksel in 
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 
 
§ 3. De Vlaamse Regering kan binnen de termijn, vermeld in paragraaf 1, de wachtperiode 
verlengen met maximaal twaalf maanden en brengt in voorkomend geval het voorlopig 
bestuursorgaan, het representatief orgaan, de federale overheid, de financierende overheid en in 
voorkomend geval de adviserende gemeente op de hoogte van die verlenging. 
 
Bij een verlenging als vermeld in het eerste lid vraagt de Vlaamse Regering opnieuw een advies 
aan de instanties, vermeld in artikel 13. De Vlaamse Regering bepaalt de termijn waarin dat 
advies moet worden bezorgd. 

Artikel 15. (16/11/2021- ...) 

Het representatief orgaan stelt binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing, 
vermeld in artikel 14, § 2, het voltallige bestuursorgaan van het bestuur van de eredienst aan 
overeenkomstig de samenstelling van het bestuursorgaan, bepaald in het decreet van 7 mei 2004 
tot aan de eerste gedeeltelijke vernieuwing van het bestuursorgaan. Het lot wijst de leden aan die 
bij de eerste gedeeltelijke vernieuwing uittreden. 
 
De eerste gedeeltelijke vernieuwing van het bestuursorgaan valt samen met de reguliere cyclus 
die geldt voor de andere besturen van dezelfde eredienst, conform het decreet van 7 mei 2004. 

HOOFDSTUK 3. Verplichtingen van de besturen van de eredienst 

Artikel 16. (16/11/2021- ...) 

Met behoud van de verplichtingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004, voldoet het bestuur 
van de eredienst aan al de volgende verplichtingen: 
1° het is financieel leefbaar en is transparant daarover; 
2° het toont zijn maatschappelijke relevantie aan door aan volgende verplichtingen te voldoen: 
a) het zorg dragen voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het 
behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken; 
b) het onderhouden en bewaren van de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de 
eredienst; 
c) het onderhouden van duurzame contacten met de lokale overheid van de gemeente waar de 
gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst gelegen zijn; 
d) het respecteren van het principe van goed nabuurschap en het onderhouden van duurzame 
contacten met de lokale gemeenschap waar de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de 
eredienst gelegen zijn; 
3° de leden van het bestuursorgaan leven, behalve bij incidentele overmacht, al de volgende 
verplichtingen na: 
a) de verplichting om in geen geval, op welke wijze dan ook, medewerking te verlenen aan 
activiteiten die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een 
gemeenschap of leden daarvan; 
b) de verplichting om alle redelijke inspanningen te ondernemen om personen die aanzetten tot 
discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden 
daarvan, te weren uit de organisatie en werking van het bestuur van de eredienst; 



c) de verplichting om alle redelijke inspanningen te ondernemen om personen die in door het 
bestuur van de eredienst gebruikte lokalen en plaatsen aanzetten tot discriminatie, haat of 
geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden daarvan, te weren uit de 
gebruikte lokalen en plaatsen; 
d) de verplichting om, onverminderd de vrijheid van godsdienst, alle redelijke inspanningen te 
ondernemen om geldende wetgeving na te leven en niet hun medewerking te verlenen aan 
handelingen strijdig met de geldende wetgeving, in het bijzonder het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de Grondwet; 
e) de verplichting om in geen geval, op welke wijze dan ook aan te zetten tot discriminatie, haat 
of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of leden daarvan; 
4° het kan een bewijs voorleggen dat het bestuur van de eredienst houder is van zakelijke 
rechten op de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst of, bij gebreke daarvan, 
wanneer de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst geen eigendom zijn van 
een publieke rechtspersoon, kan het een afschrift voorleggen van een overeenkomst die met de 
eigenaar van de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst is gesloten over het 
gebruik van de gebouwen door het bestuur van de eredienst; 
5° het deelt de voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, 
nationaliteit, geboortedatum en geslacht van de bedienaars van de eredienst, hun vervangers en 
de leden van het bestuursorgaan mee aan de Vlaamse Regering, het representatief orgaan, de 
financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente; 
6° het meldt alle wijzigingen van de gegevens, vermeld in punt 5°, binnen dertig dagen aan de 
Vlaamse Regering, het representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval 
de adviserende gemeente; 
7° zijn bedienaars van de eredienst en hun vervangers voldoen aan de inburgeringsplicht die in 
voorkomend geval op hen van toepassing is conform het decreet van 7 juni 2013 betreffende het 
Vlaamse integratieen inburgeringsbeleid; 
8° zijn bedienaars van de eredienst en hun vervangers worden noch rechtstreeks, noch 
onrechtstreeks bezoldigd door een buitenlandse overheid. 

Artikel 17. (16/11/2021- ...) 

§ 1. Een bestuur van de eredienst ontvangt noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks buitenlandse 
financiering of ondersteuning als die financiering of ondersteuning afbreuk doet aan zijn 
onafhankelijkheid. Een bestuur van de eredienst ontvangt geen financiering of ondersteuning die 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met terrorisme, extremisme, spionage of 
clandestiene inmenging. 
 
§ 2. Het bestuursorgaan houdt op de zetel van het bestuur van de eredienst een register bij van 
alle giften, in natura of in contanten, waarvan het bestuur van de eredienst, rechtstreeks of 
onrechtstreeks de begunstigde is en die een waarde hebben van 1000 euro en meer. Als een 
schenker meerdere giften doet binnen eenzelfde boekjaar die in totaal de waarde van 1000 euro 
overschrijden, worden die afzonderlijke giften geregistreerd. 
 
Het bestuursorgaan registreert alle giften, vermeld in het eerste lid, binnen acht dagen na de 
ontvangst ervan. 
 
Het register vermeldt de datum van de gift, de waarde van de gift, de aard van de gift, de wijze 
waarop de transactie is uitgevoerd en de volgende identificatie- gegevens van de schenker: 
1° voor natuurlijke personen: 
a) de voor- en achternaam; 
b) het adres van hoofdverblijfplaats; 
c) de geboortedatum en de plaats; 
d) de nationaliteit; 
2° voor rechtspersonen of structuren zonder rechtspersoonlijkheid: 
a) de naam; 
b) in voorkomend geval het ondernemingsnummer; 
c) de rechtsvorm; 



d) het adres van de zetel. 
 
Het bestuur van de eredienst verleent op verzoek onmiddellijk inzage of een afschrift van het 
register aan: 
1° de Vlaamse Regering; 
2° het representatief orgaan; 
3° de financierende overheid; 
4° in voorkomend geval de adviserende gemeente; 
5° de provinciegouverneur; 
6° de overheden, de administraties en de diensten die de Vlaamse Regering daarvoor machtigt, 
als dat noodzakelijk is in het kader van hun wettelijke opdracht. 

HOOFDSTUK 4. Opdracht en bevoegdheden van de bevoegde instantie 

Artikel 18. (16/11/2021- ...) 

De bevoegde instantie die de Vlaamse Regering aanwijst, controleert: 
1° of de lokale geloofsgemeenschappen de verplichtingen, vermeld in artikel 7 en 8, tweede lid, 
naleven tijdens de wachtperiode, vermeld in artikel 10, en in voorkomend geval verlengd, 
conform artikel 14, § 3; 
2° of de lokale geloofsgemeenschappen de verplichtingen, vermeld in artikel 7, met uitzondering 
van punt 10° en 11°, naleven tijdens de procedure, vermeld in artikel 67, § 1; 
3° of de besturen van de eredienst blijvend voldoen aan de verplichtingen, vermeld in hoofdstuk 3 
van dit decreet. 
 
Op verzoek van de toezichthoudende overheid kan de bevoegde instantie de nodige informatie 
opvragen en informatie verstrekken over de besturen van de eredienst in het kader van het 
blijvend voldoen aan de verplichtingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004. 
 
De bevoegde instantie mag tijdens de uitvoering van de opdrachten, vermeld in het eerste lid, de 
aan de gang zijnde eredienst niet verstoren of onderbreken. 

Artikel 19. (16/11/2021- ...) 

Om de opdrachten, vermeld in artikel 18, te vervullen: 
1° sluit de bevoegde instantie informatie-uitwisselingsakkoorden af met andere 
overheidsinstanties; 
2° kunnen de personeelsleden van de bevoegde instantie een beroep doen op de 
bevoegdheden, vermeld in artikel 20 tot en met 27. 
 
De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen de bevoegdheden, vermeld in artikel 20 
tot en met 27, § 1, enkel aanwenden in volgende gevallen: 
1° voor de opdrachten, vermeld in artikel 18, eerste lid, 1° en 2° ; 
2° voor de opdrachten, vermeld in artikel 18, eerste lid, 3°, na door de bevoegde instantie 
ontvankelijk beoordeelde zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur 
van de eredienst op zijn verplichtingen, vermeld in hoofdstuk 3. 
 
De bevoegde instantie stelt het representatief orgaan in kennis ingeval een aanwijzing als 
vermeld in het tweede lid, 2°, als ontvankelijk beoordeeld en onderzocht wordt door de bevoegde 
instantie. 
 
De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen hun bevoegdheden als vermeld in dit 
hoofdstuk enkel aanwenden indien ze voor de uitoefening van het toezicht passend en 
noodzakelijk zijn. 
 
De personeelsleden van de bevoegde instantie zijn bij de uitoefening van hun opdrachten als 
vermeld in artikel 18 steeds voorzien van een legitimatiebewijs dat wordt vertoond wanneer daar 



om wordt verzocht. 
 
De Vlaamse Regering stelt de procedure vast voor het beoordelen van de ontvankelijkheid, als 
bedoeld in het tweede lid, 2°. 
 
De Vlaamse Regering kan: 
1° de voorwaarden waaronder de personeelsleden van de bevoegde instantie worden aangesteld 
bepalen; 
2° het model van het legitimatiebewijs, vermeld in het vijfde lid, bepalen; 
3° de procedure die de personeelsleden van de bevoegde instantie moeten naleven bij de 
uitoefening van hun opdrachten en bevoegdheden, vermeld in dit hoofdstuk, vaststellen. 

Artikel 20. (16/11/2021- ...) 

De personeelsleden van de bevoegde instantie hebben zonder voorafgaande aankondiging 
toegang tot de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst, de ruimtes en de 
infrastructuur die het bestuur van de eredienst gebruikt of die de lokale geloofsgemeenschap 
gebruikt tijdens de wachtperiode, met uitzondering van de gebouwen en ruimtes die exclusief 
bestemd zijn als private woning. 

Artikel 21. (16/11/2021- ...) 

De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen de volgende handelingen stellen: 
1° de identiteit opnemen; 
2° de voorlegging van officiële identiteitsdocumenten vorderen; 
3° als de identiteit niet kan worden vastgesteld, conform punt 1° of 2°, de identiteit achterhalen 
met de hulp van niet-officiële documenten die hen vrijwillig worden voorgelegd als de te 
identificeren personen geen officiële identificatiedocumenten kunnen voorleggen of als aan de 
authenticiteit ervan of aan de identiteit van die personen wordt getwijfeld. Met toepassing van 
artikel 25 kan getracht worden om de identiteit van die personen te achterhalen met 
beeldmateriaal, ongeacht de drager ervan. 
4° het vorderen van transparantie over verbonden juridische structuren van de besturen van de 
eredienst indien dit proportioneel en noodzakelijk is en mits voldaan aan de voorwaarden, 
vermeld in artikel 19, tweede lid, 2° ; 
5° het vorderen van transparantie over verbonden juridische structuren van de lokale 
geloofsgemeenschap, vermeld in artikel 18, eerste lid, 1° en 2° ; 
6° het vorderen van transparantie over de door het bestuur van de eredienst en de lokale 
geloofsgemeenschap gebruikte infrastructuur. 
 
De documenten, vermeld in het eerste lid, 2°, worden onmiddellijk na de verificatie van de 
identiteit teruggegeven aan de betrokkene. 

Artikel 22. (16/11/2021- ...) 

De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen inlichtingen vorderen van iedere persoon 
die betrokken is bij of kennis heeft of kan hebben van de feiten die worden gecontroleerd. 

Artikel 23. (16/11/2021- ...) 

§ 1. De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen zonder voorafgaande waarschuwing 
de onmiddellijke voorlegging vorderen van alle informatie, documenten ongeacht de aard ervan 
en informatiedragers in geschreven, digitale of analoge vorm. 
 
De voorlegging, vermeld in het eerste lid, gebeurt ter plaatse in een verstaanbare, leesbare en 
kopieerbare vorm. 
 



§ 2. De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen inzage nemen in de informatie, de 
gegevens, de documenten en de informatiedragers, vermeld in paragraaf 1. 
 
§ 3. De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen zich kosteloos een kopie laten 
bezorgen in de vorm die ze vragen of zelf een kopie maken. 
 
Als kopiëren ter plaatse niet mogelijk is, mogen de personeelsleden van de bevoegde instantie 
tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, de informatiedrager en documenten bij zich 
houden of meenemen tijdens een periode die vereist is om ze te kopiëren of te onderzoeken. Die 
periode mag niet langer duren dan dertig dagen, tenzij personeelsleden van de bevoegde 
instantie de betrokkenen voor het verstrijken van die termijn de bijzondere redenen meedelen die 
een langere duur verantwoorden. 

Artikel 24. (16/11/2021- ...) 

Binnen de termijn die de personeelsleden van de bevoegde instantie bepalen, verleent iedereen 
alle medewerking aan de personeelsleden van de bevoegde instantie die redelijkerwijze kan 
worden gevraagd. 

Artikel 25. (16/11/2021- ...) 

De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen vaststellingen doen met audiovisuele 
middelen. De identificatie van het gebruikte audiovisuele middel, de start en het einde van een 
opname worden vermeld in een verslag. Tenzij de controle daardoor in het gedrang zou komen, 
wordt iedereen die betrokken is in een onderzoek op de hoogte gebracht van de inzet van 
audiovisuele middelen. Die kennisgeving gebeurt voorafgaand aan of op het ogenblik van het 
gebruik van de audiovisuele middelen. 
 
De audiovisuele vaststellingen hebben alleen bewijswaarde op voorwaarde dat ze in afdoende 
mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen. 
 
De toepassing van dit artikel mag nooit leiden tot de observatie of het direct afluisteren, vermeld 
in artikel 47sexies en 90ter, van het Wetboek van Strafvordering. 

Artikel 26. (16/11/2021- ...) 

De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen zich laten bijstaan door deskundigen of 
andere personen die ze daarvoor aanwijst. 

Artikel 27. (16/11/2021- ...) 

§ 1. De personeelsleden van de bevoegde instantie stellen bij de uitoefening van hun opdracht 
een verslag van vaststelling op als tekortkomingen op de verplichtingen, vermeld in dit decreet of 
in het decreet van 7 mei 2004, worden vastgesteld. Het verslag van vaststelling heeft 
bewijswaarde tot het bewijs van het tegendeel. 
 
§ 2. De personeelsleden van de bevoegde instantie geven raadgevingen aan de 
erkenningszoekende lokale geloofsgemeenschap en het bestuur van de eredienst om dreigende 
tekortkomingen aan de verplichtingen, vermeld in dit decreet of in het decreet van 7 mei 2004, te 
voorkomen. 
 
De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen een waarschuwing richten tot het bestuur 
van de eredienst en in voorkomend geval de leden van het bestuursorgaan, waarbij opgedragen 
wordt om zich binnen een bepaalde termijn in regel te stellen, de schadelijke gevolgen van de 
tekortkomingen te herstellen en het bewijs daarvan te verschaffen. 
 



De personeelsleden van de bevoegde instantie geven onmiddellijk kennis van de raadgevingen, 
vermeld in het eerste lid, en de waarschuwingen, vermeld in het tweede lid, aan het 
representatief orgaan. 

HOOFDSTUK 5. Sanctionering van de besturen van de eredienst 

Artikel 28. (16/11/2021- ...) 

De Vlaamse Regering kan de sanctioneringsprocedure, vermeld in artikel 29, § 1, opstarten als 
een bestuur van de eredienst en in voorkomend geval de leden van het bestuursorgaan 
tekortkomen aan de verplichtingen, vermeld in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van dit decreet of in 
het decreet van 7 mei 2004. 
 
Het bestuur van de eredienst en in voorkomend geval de leden van het bestuursorgaan 
beschikken over de mogelijkheid om tijdens de sanctioneringsprocedure, vermeld in artikel 29, 
hun hoorrecht uit te oefenen en hun standpunt over de ten laste gelegde tekortkomingen aan de 
Vlaamse Regering te bezorgen. 

Artikel 29. (16/11/2021- ...) 

§ 1. In geval van een tekortkoming aan een verplichting, vermeld in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 
van dit decreet of in het decreet van 7 mei 2004, kan de Vlaamse Regering, al dan niet na een 
aanmaning, beslissen om een van de volgende sancties op te leggen: 
1° opschorting of beperking van de financiële gevolgen van de erkenning voor een bepaalde 
termijn; 
2° opschorting van de erkenning voor een bepaalde termijn; 
3° opheffing van de erkenning. 
 
In voorkomend geval bevat de aanmaning, vermeld in het eerste lid, de termijn waarbinnen het 
bewijs moet zijn bezorgd aan de Vlaamse Regering dat alle tekortkomingen zijn weggewerkt. 
 
De beslissing tot opschorting of beperking, vermeld in het eerste lid, bevat de duur van de sanctie 
die eveneens de termijn is om de tekortkomingen weg te werken en het bewijs hiervan te 
bezorgen aan de Vlaamse Regering. Als dat bewijs niet op tijd is bezorgd, kan de Vlaamse 
Regering de sanctie verlengen of een andere sanctie opleggen, conform het eerste lid. 
 
De beslissing tot opheffing wordt genomen na advies van: 
1° het representatief orgaan; 
2° het betrokken bestuur van de eredienst; 
3° de financierende overheid; 
4° in voorkomend geval de adviserende gemeente. 
 
Als een adviserende instantie, vermeld in het vierde lid, geen advies bezorgt binnen de termijn 
van zestig dagen na de verzending door de Vlaamse Regering van de vraag om advies, kan aan 
de adviesvereiste voorbij worden gegaan. In uitzonderlijke en spoedeisende gevallen kan de 
Vlaamse Regering deze adviestermijn inkorten. 
 
§ 2. Op vraag van het representatief orgaan kan de Vlaamse Regering in afwijking van paragraaf 
1, onmiddellijk de erkenning opheffen. 
 
§ 3. De Vlaamse Regering geeft onmiddellijk kennis van: 
1° de aanmaning, vermeld in paragraaf 1, aan het representatief orgaan; 
2° de beslissing, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, aan het bestuur van de 
eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid, de financierende overheid en in 
voorkomend geval de adviserende gemeente. 
 



De beslissing tot opheffing of tot opschorting van de erkenning wordt bij uittreksel in het Belgisch 
Staatsblad bekendgemaakt. 

Artikel 30. (16/11/2021- ...) 

Als de erkenning wordt opgeheven of opgeschort, vordert de financierende overheid de toelagen 
terug die in voorkomend geval al zijn uitbetaald voor toekomstige uitgaven. 

HOOFDSTUK 6. Wijziging van erkenningen en de opheffing van de erkenning 
van annexekerken en kapelanijen 

Afdeling 1. Wijziging van de gebiedsomschrijving van de erkende lokale 
geloofsgemeenschap 

Artikel 31. (16/11/2021- ...) 

§ 1. De Vlaamse Regering erkent de wijziging van de gebiedsomschrijving van een erkende 
lokale geloofsgemeenschap, op voorstel van het representatief orgaan. 
 
§ 2. Het representatief orgaan bezorgt een gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de 
gebiedsomschrijving aan de Vlaamse Regering. 
 
Op straffe van onontvankelijkheid bevat het dossier voor de aanvraag tot wijziging van de 
gebiedsomschrijving al de volgende gegevens en documenten: 
1° de gemotiveerde beslissing van het representatief orgaan waarbij de gebiedsomschrijving van 
de erkende lokale geloofsgemeenschap wordt gewijzigd; 
2° een duidelijke beschrijving van de oorspronkelijke gebiedsomschrijving en de voorgestelde 
wijziging van de gebiedsomschrijving; 
3° het advies van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de bestuursorganen; 
4° de vermelding van de financierende overheid en in voorkomend geval de verdeelsleutel van 
de kosten tussen de financierende overheden. Als die verdeelsleutel wijzigt na de 
gebiedswijziging, wordt ook een voorstel van de gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen 
de financierende overheden opgegeven; 
5° als de gebiedswijziging gepaard gaat met een naamswijziging: de nieuwe naam van het 
bestuur van de eredienst. 

Artikel 32. (16/11/2021- ...) 

De Vlaamse Regering brengt al de volgende instanties binnen dertig dagen na de ontvangst van 
een ontvankelijke aanvraag tot wijziging van de gebiedsomschrijving op de hoogte van die 
aanvraag: 
1° het representatief orgaan; 
2° het betrokken bestuur van de eredienst of besturen van de eredienst; 
3° de federale overheid; 
4° de financierende overheid; 
5° in voorkomend geval de adviserende gemeente. 
 
Uiterlijk vier maanden na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, bezorgen de huidige en 
toekomstige financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente een 
advies over de gebiedswijziging aan de Vlaamse Regering. Als een van de instanties, vermeld in 
dit lid, het advies niet op tijd bezorgt, kan aan de adviesvereiste voorbij worden gegaan. 

Artikel 33. (16/11/2021- ...) 



Uiterlijk zes maanden nadat de termijn, vermeld in artikel 32, tweede lid, is verstreken, neemt de 
Vlaamse Regering een beslissing over de gebiedswijziging en brengt ze de betrokken besturen 
van de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid, de huidige en toekomstige 
financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente op de hoogte van die 
beslissing. 
 
Als de Vlaamse Regering de gebiedswijziging erkent, bevat het erkenningsbesluit al de volgende 
elementen: 
1° de naam van het betrokken bestuur van de eredienst; 
2° de gebiedswijziging; 
3° in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden. 
 
Het erkenningsbesluit, vermeld in het tweede lid, wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt. 

Afdeling 2. Wijziging van de naam van het bestuur van de eredienst 

Artikel 34. (16/11/2021- ...) 

§ 1. De Vlaamse Regering erkent de naamswijziging van een bestuur van de eredienst, op 
voorstel van het representatief orgaan. 
 
§ 2. Het representatief orgaan bezorgt een aanvraag tot naamswijziging aan de Vlaamse 
Regering. 
 
Op straffe van onontvankelijkheid bevat het dossier voor de aanvraag tot naamswijziging al de 
volgende gegevens en documenten: 
1° de beslissing van het representatief orgaan waarbij de naam van het betrokken bestuur van de 
eredienst wordt gewijzigd; 
2° de vermelding van de oorspronkelijke en de voorgestelde naam; 
3° het advies van het bestuursorgaan van het bestuur van de eredienst. 
 
§ 3. De Vlaamse Regering brengt al de volgende instanties binnen dertig dagen na de ontvangst 
van een ontvankelijke aanvraag tot naamswijziging op de hoogte van die aanvraag: 
1° het representatief orgaan; 
2° het betrokken bestuur van de eredienst; 
3° de federale overheid; 
4° de financierende overheid; 
5° in voorkomend geval de adviserende gemeente. 

Artikel 35. (16/11/2021- ...) 

Uiterlijk zes maanden na de kennisgeving, vermeld in artikel 34, § 3, neemt de Vlaamse Regering 
een beslissing over de naamswijziging en brengt ze het betrokken bestuur van de eredienst, het 
representatief orgaan, de federale overheid, de financierende overheid en in voorkomend geval 
de adviserende gemeente daarvan op de hoogte. 
 
De Vlaamse Regering kan de naamswijziging alleen weigeren als de naamswijziging in strijd is 
met bestaande regelgeving of met de openbare orde. 
 
Het besluit tot naamswijziging wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

Afdeling 3. Samenvoeging van erkende lokale geloofsgemeenschappen 

Onderafdeling 1. Procedure 



Artikel 36. (16/11/2021- ...) 

Het representatief orgaan neemt het initiatief tot samenvoeging van twee of meer erkende lokale 
geloofsgemeenschappen. Het representatief orgaan brengt de betrokken besturen van de 
eredienst en, in voorkomend geval het centraal bestuur, onmiddellijk op de hoogte van zijn 
interne beslissing tot samenvoeging. 
 
Vanaf de kennisgeving van de beslissing van het representatief orgaan, vermeld in het eerste lid, 
tot aan de beslissing van de Vlaamse Regering over de samenvoeging, vermeld in artikel 40, 
treedt een periode van lopende zaken in. Tijdens die periode kunnen alleen handelingen worden 
gesteld die betrekking hebben op de lopende zaken. Handelingen die niet tot de lopende zaken 
behoren worden gesteld na een verplicht overleg tussen de betrokken besturen. 
 
Beslissingen over handelingen die niet voldoen aan de vereisten, vermeld in het tweede lid, of de 
gevolgen ervan, zijn niet tegenstelbaar aan het bestuursorgaan van het te behouden bestuur van 
de eredienst. 

Artikel 37. (16/11/2021- ...) 

§ 1. De Vlaamse Regering erkent de samenvoeging van twee of meer erkende lokale 
geloofsgemeenschappen, op voorstel van het representatief orgaan. 
 
§ 2. Het representatief orgaan bezorgt een gemotiveerde aanvraag tot samenvoeging aan de 
Vlaamse Regering. 
 
Op straffe van onontvankelijkheid bevat het dossier voor de aanvraag tot samenvoeging al de 
volgende gegevens en documenten: 
1° de gemotiveerde beslissing van het representatief orgaan met een duidelijke indicatie van de 
samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen en de aanduiding van het te 
behouden bestuur van de eredienst; 
2° een duidelijke beschrijving van de oorspronkelijke gebiedsomschrijving van de samen te 
voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen en de nieuwe gebiedsomschrijving; 
3° de adviezen van de bestuursorganen van de besturen van de eredienst van de samen te 
voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen; 
4° de vermelding van de financierende overheid en in voorkomend geval de verdeelsleutel van 
de kosten tussen de financierende overheden. Als die verdeelsleutel wijzigt na de samenvoeging, 
wordt ook een voorstel van de gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende 
overheden opgegeven; 
5° een geactualiseerde inventaris van de goederen en de staat van het vermogen van de 
besturen van de eredienst van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen, op 
basis van de laatste jaarrekening en eventueel aangevuld met mogelijke latere wijzigingen; 
6° als de samenvoeging gepaard gaat met een naamswijziging: de nieuwe naam van het te 
behouden bestuur van de eredienst; 
7° de voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, 
nationaliteit, geboortedatum en geslacht van de bedienaars van de eredienst en hun vervangers. 
Als er tussentijdse wijzigingen zijn, meldt het representatief orgaan dat binnen dertig dagen aan 
de Vlaamse Regering. 

Artikel 38. (16/11/2021- ...) 

Als een van de besturen van de eredienst van de samen te voegen erkende lokale 
geloofsgemeenschappen in een sanctioneringsprocedure als vermeld in artikel 29 zit, kan de 
Vlaamse Regering de samenvoegingsprocedure opschorten totdat de Vlaamse Regering een 
beslissing heeft genomen over de sanctionering. 

Artikel 39. (16/11/2021- ...) 



De Vlaamse Regering brengt al de volgende instanties binnen dertig dagen na de ontvangst van 
een ontvankelijke aanvraag tot samenvoeging op de hoogte van die aanvraag: 
1° het representatief orgaan; 
2° de betrokken besturen van de eredienst; 
3° de federale overheid; 
4° de financierende overheid; 
5° in voorkomend geval het centraal bestuur; 
6° in voorkomend geval de adviserende gemeente. 
 
Uiterlijk vier maanden na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, bezorgen de financierende 
overheid van het te behouden bestuur van de eredienst en in voorkomend geval de adviserende 
gemeente een advies over de samenvoeging aan de Vlaamse Regering. Als een van de 
instanties, vermeld in dit lid, het advies niet op tijd bezorgt, kan aan de adviesvereiste voorbij 
worden gegaan. 

Artikel 40. (16/11/2021- ...) 

Uiterlijk zes maanden nadat de termijn, vermeld in artikel 39, tweede lid, is verstreken, neemt de 
Vlaamse Regering een beslissing over de samenvoeging en brengt ze de betrokken besturen van 
de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid, in voorkomend geval het centraal 
bestuur, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente op de 
hoogte van de beslissing. 
 
Als de Vlaamse Regering de samenvoeging van de erkende lokale geloofsgemeenschappen 
erkent, bevat het besluit al de volgende elementen: 
1° de aanwijzing van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale 
geloofsgemeenschappen die worden samengevoegd en het bestuur van de eredienst dat 
behouden blijft; 
2° de naam en de gebiedsomschrijving van het te behouden bestuur van de eredienst; 
3° in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden. 
 
Het erkenningsbesluit, vermeld in het tweede lid, wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt. 

Onderafdeling 2. Gevolgen van een samenvoeging van erkende lokale 
geloofsgemeenschappen 

Artikel 41. (16/11/2021- ...) 

De erkenning van de samenvoeging van erkende lokale geloofsgemeenschappen beëindigt het 
bestaan van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale 
geloofsgemeenschappen, met uitzondering van het bestuur van de eredienst dat het 
representatief orgaan aanwijst als het te behouden bestuur van de eredienst. 
 
De erkenning van de samenvoeging van erkende lokale geloofsgemeenschappen maakt van 
rechtswege een einde aan het mandaat van de leden van de bestuursorganen van de besturen 
van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen vanaf de 
bekendmaking van het uittreksel van het besluit in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40. 
De leden van het bestuursorgaan van het te behouden bestuur van de eredienst blijven hun 
mandaat uitoefenen tot het representatief orgaan een nieuw bestuursorgaan aanstelt, conform 
het derde lid, of tot de eerste gedeeltelijke vernieuwing van het bestuursorgaan volgens de 
reguliere cyclus die geldt voor de andere besturen van dezelfde eredienst, conform het decreet 
van 7 mei 2004. 
 
Het representatief orgaan kan na de samenvoeging een nieuw voltallig bestuursorgaan van het te 
behouden bestuur van de eredienst aanstellen overeenkomstig de samenstelling van het 
bestuursorgaan bepaald in het decreet van 7 mei 2004 tot aan de eerste gedeeltelijke 



vernieuwing. In voorkomend geval wijst het lot de leden aan die bij die eerste gedeeltelijke 
vernieuwing uittreden. De eerste gedeeltelijke vernieuwing van het bestuursorgaan valt samen 
met de reguliere cyclus die geldt voor de andere besturen van dezelfde eredienst, conform het 
voormelde decreet. 

Artikel 42. (16/11/2021- ...) 

De samenvoeging heeft geen invloed op de samenstelling van het centraal bestuur waaronder de 
bestuursorganen van de besturen van de erediensten van de samengevoegde erkende lokale 
geloofsgemeenschappen ressorteerden, tot de eerstvolgende verkiezing van dat centraal 
bestuur. Als er in de gemeente of provincie in kwestie een centraal bestuur is opgericht, blijft dat 
centraal bestuur bestaan, tenzij die samenvoeging ertoe leidt dat er nog maar één erkende lokale 
geloofsgemeenschap van dezelfde eredienst overblijft op het grondgebied van de gemeente of 
de provincie in kwestie. In dat laatste geval wordt het centraal bestuur van die gemeente of 
provincie van rechtswege opgeheven vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit in 
het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40. 

Artikel 43. (16/11/2021- ...) 

§ 1. Alle roerende goederen van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende 
lokale geloofsgemeenschappen worden vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit 
in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40, van rechtswege overgedragen aan het te 
behouden bestuur van de eredienst. 
 
De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van de 
lasten en de verplichtingen die eigen zijn aan de goederen. 
 
Het te behouden bestuur van de eredienst treedt vanaf de bekendmaking van het uittreksel van 
het besluit in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40, in de rechten en plichten van de 
besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen voor 
de roerende goederen die aan dat te behouden bestuur van de eredienst zijn overgedragen, met 
inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit de hangende en toekomstige 
gerechtelijke procedures. 
 
§ 2. De onroerende goederen van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende 
lokale geloofsgemeenschappen worden vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit 
in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40, van rechtswege overgedragen aan het te 
behouden bestuur van de eredienst. Het te behouden bestuur van de eredienst neemt de 
rechten, plichten en lasten over van de onroerende goederen die aan dat bestuur zijn 
overgedragen. 
 
§ 3. Het te behouden bestuur van de eredienst neemt vanaf de bekendmaking van het uittreksel 
van het besluit in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 40, de rechten, plichten en lasten 
over van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale 
geloofsgemeenschappen, die voortvloeien uit overeenkomsten. 
 
§ 4. Elke uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, gegund door een van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende 
lokale geloofsgemeenschappen, wordt van rechtswege voortgezet door het te behouden bestuur 
van de eredienst, vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit in het Belgisch 
Staatsblad, vermeld in artikel 40. 
 
§ 5. Het te behouden bestuur van de eredienst is de rechtsopvolger van de besturen van de 
eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen en neemt vanaf de 
publicatie van het uittreksel van het besluit, vermeld in artikel 40, in het Belgisch Staatsblad alle 
rechten, plichten en lasten over van de besturen van de eredienst van de samengevoegde 
erkende lokale geloofsgemeenschappen. 



Artikel 44. (16/11/2021- ...) 

De penningmeesters van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale 
geloofsgemeenschappen maken hun eindrekening op, conform artikel 56 van het decreet van 7 
mei 2004. 
 
De eindrekeningen van de penningmeesters van de besturen van de eredienst van de 
samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen worden ter goedkeuring voorgelegd 
aan het bestuursorgaan van het te behouden bestuur van de eredienst. 

Afdeling 4. Opheffing van de erkenning van annexekerken en kapelanijen 

Artikel 45. (16/11/2021- ...) 

De Vlaamse Regering kan, op voorstel van het representatief orgaan, de erkenning opheffen van 
een erkende annexekerk of kapelanij. Als aan de kapelanij een afzonderlijke kerkfabriek 
verbonden is, zijn artikel 36 tot en met 44 van toepassing. 
 
Het representatief orgaan bezorgt een gemotiveerde aanvraag tot opheffing van de annexekerk 
of kapelanij aan de Vlaamse Regering. Op straffe van onontvankelijkheid bevat het dossier voor 
de aanvraag al de volgende gegevens en documenten: 
1° de gemotiveerde beslissing van het representatief orgaan voor de opheffing van de erkenning; 
2° het besluit tot erkenning van de annexekerk of kapelanij; 
3° het advies van het bestuursorgaan van de kerkfabriek waaronder de annexekerk of kapelanij 
ressorteert; 
4° een opgave van alle gemeenten die bijdragen aan het budget van de kerkfabriek waaronder 
de annexekerk of kapelanij ressorteert. 
 
De Vlaamse Regering brengt al de volgende instanties binnen dertig dagen na de ontvangst van 
een ontvankelijke aanvraag tot opheffing van een erkende annexekerk of kapelanij op de hoogte 
van die aanvraag: 
1° het representatief orgaan; 
2° de betrokken kerkfabriek; 
3° de federale overheid; 
4° de financierende overheid. 

Artikel 46. (16/11/2021- ...) 

Uiterlijk zes maanden na de kennisgeving, vermeld in artikel 45, derde lid, neemt de Vlaamse 
Regering een beslissing over de opheffing en brengt ze het representatief orgaan, de kerkfabriek 
waaronder de annexekerk of kapelanij ressorteert, de federale overheid en de financierende 
overheid op de hoogte van die beslissing. 
 
Het opheffingsbesluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

HOOFDSTUK 7. Verwerking persoonsgegevens 

Artikel 47. (16/11/2021- ...) 

§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder de algemene verordening gegevensbescherming: 
verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
richtlijn 95/46/EG. 
 
§ 2. Conform de bepalingen van dit decreet verwerken de volgende instanties op een 



gestructureerde en systematische wijze persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in 
de zin van artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming: 
1° de Vlaamse Regering; 
2° de financierende overheid; 
3° de adviserende gemeente; 
4° het representatief orgaan; 
5° het bestuur van de eredienst; 
6° het voorlopig bestuursorgaan; 
7° het tijdelijk voltallig bestuursorgaan, vermeld in artikel 67, § 2, 6° ; 
8° het centraal bestuur. 
 
De gegevens die verwerkt worden conform dit decreet kunnen uitgewisseld worden met de 
instanties zoals vermeld in dit decreet en de overheden, de administraties en de diensten die de 
Vlaamse Regering daarvoor machtigt, als dat noodzakelijk is in het kader van hun wettelijke 
opdracht. 
 
§ 3. De instanties, vermeld in paragraaf 2, kunnen conform de bepalingen van dit decreet 
persoonsgegevens verwerken van: 
1° de bedienaars van de eredienst en hun vervangers van een erkenningszoekende lokale 
geloofsgemeenschap en een bestuur van de eredienst; 
2° de leden van het bestuursorgaan; 
3° de toekomstige leden van het bestuursorgaan; 
4° de leden van het voorlopig bestuursorgaan; 
5° de schenkers van giften vanaf 1000 euro; 
6° de personen met titels op de gebouwen of andere infrastructuur; 
7° de leden van het tijdelijk voltallig bestuursorgaan, vermeld in artikel 67, § 2, 6°. 
 
§ 4. De verwerking van de persoonsgegevens heeft als doel: 
1° over de noodzakelijke informatie te beschikken om te beoordelen of een lokale 
geloofsgemeenschap voldoet aan de erkenningscriteria, vermeld in artikel 7; 
2° over de noodzakelijke informatie te beschikken om te beoordelen of een bestuur van de 
eredienst blijvend voldoet aan de verplichtingen, vermeld in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van dit 
decreet, en de verplichtingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004; 
3° over de noodzakelijke informatie te beschikken om een bestuur van de eredienst te kunnen 
sanctioneren, conform hoofdstuk 5; 
4° over de noodzakelijke informatie te beschikken om te oordelen over de samenvoeging van de 
erkende lokale geloofsgemeenschappen, vermeld in artikel 36 tot en met 40. 
 
De verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om het doel, 
vermeld in het voorgaande lid, te bereiken. 
 
§ 5. Indien, conform de bepalingen van dit decreet, de instanties, vermeld in paragraaf 2, het 
rijksregisternummer verwerken, gebeurt de verwerking met het doel om op een unieke wijze 
natuurlijke personen te identificeren. 
 
§ 6. De persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van dit decreet, worden verwerkt 
conform de regelgeving over de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens. De 
verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, eerste lid, 1), c) en e), en artikel 10 
van de algemene verordening gegevensbescherming en, wat gegevens over religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen betreft, zoals vermeld in artikel 9, eerste lid, van de 
algemene verordening gegevensbescherming, op artikel 9, tweede lid, d) en g), van de algemene 
verordening gegevensbescherming. 
 
§ 7. Conform artikel III.87 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 wordt de bewaartermijn 
van de persoonsgegevens bepaald voor de verwerkingsverantwoordelijken, vermeld in paragraaf 
2, met uitzondering van het representatief orgaan en de lokale geloofsgemeenschappen. 
 



Het representatief orgaan en de lokale geloofsgemeenschappen bewaren de persoonsgegevens 
die zij moeten verwerken conform dit decreet gedurende 20 jaar vanaf de verwerking van de 
gegevens zoals vermeld in dit decreet. 
 
§ 8. Voor de uitwisseling van persoonsgegevens met de Vlaamse Regering, de besturen van de 
eredienst, de centrale besturen, de financierende overheid en de adviserende gemeente die 
gekwalificeerd kunnen worden als instanties in de zin van artikel 2, 10°, van het decreet van 8 juli 
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kan, in afwijking van artikel 8 
van datzelfde decreet, gebruik worden gemaakt van algemene protocollen die zijn opgesteld door 
de instantie die de Vlaamse Regering aanwijst, na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie als 
bedoeld in artikel 10/1 van het decreet van 8 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer. 
 
De algemene protocollen bevatten de voorwaarden, conform artikel 8 van datzelfde decreet, 
waaraan bij de uitwisseling met de Vlaamse Regering, de besturen van de eredienst, de centrale 
besturen, de financierende overheid en de adviserende gemeente moet worden voldaan. Zij 
voorzien uitdrukkelijk in de mogelijkheid om via een bevestiging van de naleving van deze 
voorwaarden bij het protocol te kunnen aansluiten. Die bevestiging wordt bezorgd aan de 
instantie die de Vlaamse Regering aanwijst die een inventaris van de algemene protocollen, 
alsook een overzicht van de instanties en entiteiten die erbij aansluiten, bijhoudt en publiceert. 

HOOFDSTUK 8. Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 

Artikel 48. (16/11/2021- ...) 

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 wordt het tweede lid opgeheven. 

Artikel 49. (16/11/2021- ...) 

In titel II, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 6 juli 2012 en 22 
december 2017, wordt afdeling 1/1, die bestaat uit artikel 4/1 tot en met 4/11, opgeheven. 

Artikel 50. (16/11/2021- ...) 

In artikel 25/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2017, wordt het 
tweede lid vervangen door wat volgt: 
"In het geval, vermeld in het eerste lid, is artikel 43 van het erkenningsdecreet Lokale 
Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 van toepassing, met dien verstande dat de 
woorden "het te behouden bestuur van de eredienst" worden gelezen als "het nieuwe centraal 
kerkbestuur" en de woorden "de samengevoegde besturen van de eredienst" worden gelezen als 
"de centrale kerkbesturen waarvan het bestaan beëindigd wordt".". 

Artikel 51. (16/11/2021- ...) 

In artikel 52/1 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 4 ingevoegd, die luidt als volgt: 
 
" § 4. De Vlaamse Regering kan de verplichtingen in paragraaf 1 opschorten of beperken, 
conform artikel 29 § 1, eerste lid, van het erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen 
van 22 oktober 2021.". 

Artikel 52. (16/11/2021- ...) 

Artikel 60 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: 
 
"Art. 60. De termijn waarin de overheden, vermeld in artikel 58 en 59, een besluit van de kerkraad 
of van het centraal kerkbestuur kunnen schorsen of vernietigen, wordt gestuit als de 



toezichthoudende overheid het dossier over dat besluit bij de kerkfabriek of het centraal 
kerkbestuur opvraagt of aanvullende inlichtingen vraagt. Als de toezichthoudende overheid een 
klacht ontvangt, stuit dat ook de termijn, op voorwaarde dat die klacht verstuurd wordt op de wijze 
die de Vlaamse Regering bepaalt. 
 
De dag nadat de toezichthoudende overheid het dossier of de aanvullende inlichtingen heeft 
ontvangen, begint een nieuwe termijn van dertig dagen.". 

Artikel 53. (16/11/2021- ...) 

In artikel 61, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "dat met een aangetekende zending 
is opgestuurd of tegen ontvangstbewijs is afgegeven" opgeheven. 

Artikel 54. (16/11/2021- ...) 

Artikel 74 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: 
 
"Art. 74. De termijn waarin de overheden, vermeld in artikel 72 en 73, een besluit van de 
kathedrale kerkraad kunnen schorsen of vernietigen, wordt gestuit als de toezichthoudende 
overheid het dossier over dat besluit bij de kathedrale kerkfabriek opvraagt of aanvullende 
inlichtingen vraagt. Als de toezichthoudende overheid een klacht ontvangt, stuit dat ook de 
termijn, op voorwaarde dat die klacht verstuurd wordt op de wijze die de Vlaamse Regering 
bepaalt. 
 
De dag nadat de toezichthoudende overheid het dossier of de aanvullende inlichtingen heeft 
ontvangen, begint een nieuwe termijn van dertig dagen.". 

Artikel 55. (16/11/2021- ...) 

In artikel 75, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "dat met een aangetekende zending 
is opgestuurd of tegen ontvangstbewijs is afgegeven" opgeheven. 

Artikel 56. (16/11/2021- ...) 

In artikel 79 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven. 

Artikel 57. (16/11/2021- ...) 

In artikel 115 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven. 

Artikel 58. (16/11/2021- ...) 

In artikel 151 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven. 

Artikel 59. (16/11/2021- ...) 

In artikel 187 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven. 

Artikel 60. (16/11/2021- ...) 

Artikel 225 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: 
 
"Art. 225. De termijn waarin de overheden, vermeld in artikel 223 en 224, een besluit van de 
kerkfabriekraad of van het centraal kerkbestuur kunnen schorsen of vernietigen, wordt gestuit als 
de toezichthoudende overheid het dossier over dat besluit bij de orthodoxe kerkfabriek of het 



centraal kerkbestuur opvraagt of aanvullende inlichtingen vraagt. Als de toezichthoudende 
overheid een klacht ontvangt, stuit dat ook de termijn, op voorwaarde dat die klacht verstuurd 
wordt op de wijze die de Vlaamse Regering bepaalt. 
 
De dag nadat de toezichthoudende overheid het dossier of de aanvullende inlichtingen heeft 
ontvangen, begint een nieuwe termijn van dertig dagen.". 

Artikel 61. (16/11/2021- ...) 

In artikel 226, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "dat met een aangetekende zending 
is opgestuurd of tegen ontvangstbewijs is afgegeven" opgeheven. 

Artikel 62. (16/11/2021- ...) 

In artikel 230 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven. 

Artikel 63. (16/11/2021- ...) 

Artikel 268 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: 
 
"Art. 268. De termijn waarin de overheden, vermeld in artikel 266 en 267, een besluit van het 
comité of van het centraal bestuur kunnen schorsen of vernietigen, wordt gestuit als de 
toezichthoudende overheid het dossier over dat besluit bij het comité of het centraal bestuur 
opvraagt of aanvullende inlichtingen vraagt. Als de toezichthoudende overheid een klacht 
ontvangt, stuit dat ook de termijn, op voorwaarde dat die klacht verstuurd wordt op de wijze die 
de Vlaamse Regering bepaalt. 
 
De dag nadat de toezichthoudende overheid het dossier of de aanvullende inlichtingen heeft 
ontvangen, begint een nieuwe termijn van dertig dagen.". 

Artikel 64. (16/11/2021- ...) 

In artikel 269, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "dat met een aangetekende 
zending is opgestuurd of tegen ontvangstbewijs is afgegeven" opgeheven. 

HOOFDSTUK 9. Slotbepalingen 

Afdeling 1. Opheffingsbepaling 

Artikel 65. (16/11/2021- ...) 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de 
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende 
erediensten wordt opgeheven. 

Afdeling 2. Overgangsbepalingen 

Artikel 66. (16/11/2021- ...) 

De besturen van de eredienst die erkend zijn voor de inwerkingtreding van dit decreet krijgen één 
jaar de tijd vanaf de inwerkingtreding van dit decreet om zich te conformeren aan de 
verplichtingen, vermeld in artikel 16, 2°, c) en d), 4°, 5° en 6°. 
 
De besturen van de eredienst, vermeld in het eerste lid, moeten binnen een termijn van twee jaar 



vanaf de inwerkingtreding van dit decreet zich conformeren aan de verplichting, vermeld in artikel 
16, 8°. 

Artikel 67. (16/11/2021- ...) 

§ 1. In afwijking van hoofdstuk 2 kunnen de lokale geloofsgemeenschappen die conform artikel 3, 
§ 1, eerste lid, van het samenwerkingsakkoord van 2 juli 2008 tot wijziging van het 
samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 tussen de Federale Overheid, de Duitstalige 
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de 
bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de 
temporaliën van de erkende erediensten een aanvraag tot erkenning bij het representatief orgaan 
hebben ingediend voor 1 juli 2019 erkend worden met toepassing van de procedure, vermeld in 
paragraaf 2 tot en met 6. 
 
§ 2. Het representatief orgaan bezorgt binnen één jaar vanaf de inwerkingtreding van dit decreet 
een geactualiseerd dossier aan de Vlaamse Regering dat, op straffe van onontvankelijkheid, al 
de volgende gegevens en documenten bevat: 
1° de identificatie van de lokale geloofsgemeenschap: de naam en de denominatie van de lokale 
geloofsgemeenschap; 
2° in voorkomend geval de huidige juridische structuur, de naam, het adres, statuten en het 
nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen; 
3° de gebiedsomschrijving, namelijk de duidelijke aanwijzing van het territoriale werkingsgebied 
van de lokale geloofsgemeenschap: de naam van de gemeente(n) of van de delen ervan; 
4° de vermelding van de financierende overheid en in voorkomend geval een voorstel van 
verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden; 
5° het adres van de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst en het adres van 
alle andere infrastructuur die de lokale geloofsgemeenschap gebruikt; 
6° voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, 
geboortedatum en geslacht van de personen die, als de lokale geloofsgemeenschap wordt 
erkend, conform artikel 15 aangesteld worden als leden van het tijdelijk voltallig bestuursorgaan 
en voor elk van hen, een uittreksel uit het strafregister, conform artikel 596, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, dat niet ouder is dan negentig dagen. Het tijdelijk voltallig 
bestuursorgaan treedt tijdens de procedure, vermeld in dit artikel, eveneens op als 
bestuursorgaan van de erkenningszoekende lokale geloofsgemeenschap. Als er tussentijdse 
wijzigingen zijn, meldt ze dat binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering, het representatief 
orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente; 
7° voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, 
geboortedatum en geslacht van de bedienaars van de eredienst en hun vervangers en voor elk 
van hen, een uittreksel uit het strafregister, conform artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, dat niet ouder is dan negentig dagen. Als er tussentijdse wijzigingen zijn, meldt 
het tijdelijk voltallig bestuursorgaan, vermeld in punt 6°, dat binnen dertig dagen aan de Vlaamse 
Regering, het representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de 
adviserende gemeente; 
8° de personen, vermeld in punt 6° en 7°, ondertekenen een schriftelijke verklaring op eer waarin 
ze zich ertoe verbinden de erkenningscriteria, vermeld in artikel 7 en de wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 na te leven, met dien verstande dat 
de woorden "het voorlopig bestuursorgaan", vermeld in artikel 7, worden gelezen als "het tijdelijk 
voltallig bestuursorgaan", vermeld in punt 6° ; 
9° de laatste jaarrekening voor het geheel van de activiteiten van de lokale geloofsgemeenschap, 
aangevuld met een jaarrekening voor dat gedeelte van haar activiteiten dat betrekking heeft op 
de materiële aspecten van de eredienst, opgemaakt conform de modellen die gelden voor de 
besturen van de eredienst; 
10° een overzicht van alle giften in natura of in contanten met betrekking tot de materiële 
aspecten van de eredienst waarvan de lokale geloofsgemeenschap de twee voorgaande jaren 
rechtstreeks of onrechtstreeks de begunstigde was en die een waarde hebben van 1000 euro en 
meer. Het overzicht van de giften vermeldt de datum van de gift, de waarde van de gift, de aard 



van de gift, de wijze waarop de transactie is uitgevoerd en de volgende identificatiegegevens van 
de schenker: 
a) voor natuurlijke personen: 
1) de voor- en achternaam; 
2) het adres van de hoofdverblijfplaats; 
3) de geboortedatum en de plaats; 
4) de nationaliteit; 
b) voor rechtspersonen of structuren zonder rechtspersoonlijkheid: 
1) de naam; 
2) in voorkomend geval het ondernemingsnummer; 
3) de rechtsvorm; 
4) het adres van de zetel; 
11° een ontwerp van meerjarenplan voor de komende zes jaar, waarin een inschatting wordt 
gegeven van de ontvangsten en uitgaven van het op te richten bestuur van de eredienst na de 
erkenning, opgemaakt conform de modellen die gelden voor de besturen van de eredienst. 
 
§ 3. De Vlaamse Regering brengt al de volgende instanties binnen dertig dagen na de ontvangst 
van de ontvankelijke aanvraag tot erkenning, bezorgd door het representatief orgaan, op de 
hoogte van die aanvraag: 
1° het bestuursorgaan, vermeld in paragraaf 2, 6° ; 
2° het representatief orgaan; 
3° de financierende overheid; 
4° de federale overheid; 
5° in voorkomend geval de adviserende gemeente. 
 
§ 4. Uiterlijk vier maanden na de kennisgeving, vermeld in paragraaf 3, bezorgen het 
representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende 
gemeente een advies aan de Vlaamse Regering waarin wordt geadviseerd of de lokale 
geloofsgemeenschap voldoet aan de verplichtingen, vermeld in artikel 7, met uitzondering van 
punt 10° en 11°. 
 
Als een van de instanties, vermeld in het eerste lid, het advies niet op tijd bezorgt, kan aan de 
adviesvereiste voorbij worden gegaan. 
 
§ 5. Uiterlijk zes maanden nadat de termijn, vermeld in paragraaf 4, is verstreken, beslist de 
Vlaamse Regering over de erkenning en brengt ze het bestuursorgaan vermeld in paragraaf 2, 
6°, het representatief orgaan, de federale overheid, de financierende overheid en in voorkomend 
geval de adviserende gemeente op de hoogte van deze beslissing. 
 
De Vlaamse Regering beoordeelt de erkenning van een lokale geloofsgemeenschap op basis 
van de verplichtingen, vermeld in artikel 7, met uitzondering van punt 10° en 11°. De beslissing 
tot erkenning bevat in voorkomend geval al de elementen, vermeld in artikel 14, § 2, eerste lid. 
 
Het erkenningsbesluit, vermeld in het tweede lid, wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt. 
 
§ 6. Als de lokale geloofsgemeenschap wordt erkend, is artikel 15 van toepassing. 

Artikel 68. (16/11/2021- ...) 

De procedures tot opheffing van de erkenning, opgestart door de Vlaamse Regering conform 
artikel 7, § 1/1 en § 1/2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 
houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en 
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, voor de inwerkingtreding van dit decreet, 
blijven onderworpen aan de toepassing van artikel 7 van het voormelde besluit. 

Artikel 69. (16/11/2021- ...) 



Aanvragen tot samenvoeging die bij de Vlaamse Regering zijn ingediend, conform artikel 7/4 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de 
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende 
erediensten, voor de inwerkingtreding van dit decreet, blijven onderworpen aan de toepassing 
van artikel 7/4 tot en met 7/6 van het voormelde besluit en artikel 4/3 tot en met 4/11 van het 
decreet van 7 mei 2004. 

Artikel 70. (16/11/2021- ...) 

Besturen van de eredienst die erkend zijn op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 
30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke 
kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten houden in 2023 gedeeltelijke 
verkiezingen, conform het decreet van 7 mei 2004, ongeacht de huidige cyclus. 

Artikel 71. (16/11/2021- ...) 

Tot de dag voor de inwerkingtreding van het besluit tot uitvoering van artikel 5 verloopt de 
communicatie, vermeld in dit decreet, met een aangetekende brief of afgifte tegen 
ontvangstbewijs. 

Afdeling 3. Evaluatie 

Artikel 72. (16/11/2021- ...) 

Na vijf jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit decreet, evalueert de Vlaamse Regering 
de toepassing en de doeltreffendheid van dit decreet en legt ze de evaluatie voor aan het Vlaams 
Parlement. 

Afdeling 4. Inwerkingtreding 

Artikel 73. (16/11/2021- ...) 

Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 

 


