Bisdom Gent – tarieven en vergoedingen kerkelijke diensten

1

BISDOM GENT

DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE
TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN

1.

Misstipendium

1.1

Overeenkomstig het decreet van 12 februari 2009 van de Belgische bisschoppen wordt met ingang van 1 januari 2010 het misstipendium voor de
celebrant op 7€ gebracht.

1.2

Samengestelde misintenties.
Er dienen evenveel missen te worden gecelebreerd als er misintenties werden aanvaard. De intenties die samengevoegd werden met andere of met
de missa pro grege worden elders of later gecelebreerd.

1.3

De priester die bineert of trineert maakt het misstipendium voor de tweede of derde mis over aan het bisdom (can. 951, § 1 Wetboek van Kerkelijk
Recht). Hij mag van het stipendium 3€ behouden. De resterende 4€ wordt
overgeschreven naar het bisdom Gent1.

1.4

Voor een gebedsdienst mogen geen misintenties worden aanvaard. De gebedswake voor een overledene is gratis.

2.

Eucharistie

2.1

Het tarief voor de eucharistie wordt als volgt vastgesteld en verdeeld.
tarief
Private
mis

Gezongen
mis
met
organist
Gelezen
mis

2.2

1

celebrant

kerkfabriek

parochiekas

7€

7€

-

-

14€

7€

7€

-

10€

7€

1,5€

1,5€

Eenzelfde tarief geldt voor de eucharistie op weekdagen en voor de zondagsvieringen. Met gezongen en gelezen mis worden gemeenschapsvieringen bedoeld.
Er geldt geen bijzonder tarief voor jaargetijden.

IBAN: BE36 0000 9484 5081 van VZW Bisdom Gent met mededeling: binaties.
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2.3

Het tarief voor een Gregoriaans dertigste wordt vastgesteld op 300€.

2.4

Het tarief voor noveenmissen wordt vastgesteld op 90€.

2.5

Indien een voorziene eucharistie, waarvoor een stipendium werd aanvaard, niet kan doorgaan wordt ze elders of later gevierd.

3.

Huwelijken en uitvaarten

3.1

Ongeacht het uur van de dienst bedraagt het tarief van huwelijken en uitvaarten 240€.
Dit bedrag wordt verdeeld zoals aangegeven in onderstaand schema.

Aantal
bedienaren

Tarief

Misintentie

Casueel
voorganger

Casueel
gewijde
bedienaren
parochie

Casueel
organist

Casu
eel
koster

Casueel
hulppersoneel

Kerkfabriek

Parochiekas

Diocesaan
solidariteitsfonds

1

240€

7€

52€

-

34€

8€

22€

42€

28€

47€

meerdere

240€

7€

42€

26€

34€

8€

22€

40€

27€

34€

3.2

Voor de uitvaart van een kind dat de volle leeftijd van 7 jaar niet heeft bereikt, wordt geen vergoeding gevraagd.

3.3

Er wordt geen tariefverhoging toegepast voor de uitvaart van meerdere
personen met één dienst of voor meerdere huwelijken met één dienst

3.4

De pastoor bepaalt wie voorgaat in een kerkelijke dienst. De voorganger
bereidt de dienst voor, gaat voor en houdt de homilie.

3.5

Wordt de homilie bij huwelijk of uitvaart gehouden door een andere persoon dan de voorganger dan ontvangt die persoon 12€ uit het voorgangerdeel.

3.6

Het aandeel casueel van de voorganger kan niet worden gecumuleerd met
dat van “gewijde bedienaren behorend tot de parochie”.

3.7

Het aandeel “casueel gewijde bedienaren parochie” betreft het gedeelte
dat naar de gewijde bedienaar (priester of diaken) gaat ongeacht of hij
aan de dienst deelneemt (zonder voorganger te zijn) of niet.
Dit deel van het casueel komt toe aan de priester die als pastoor of parochieadministrator of parochievicaris voltijds werkzaam is in de territoriale
pastoraal en aan de diaken overeenkomstig de in nr. 6 van dit decreet
voorziene regeling.
De canonieke benoeming is bepalend om uit te maken ten overstaan van
welke parochie of parochies de gewijde bedienaar aanspraak kan maken
op dit deel van het casueel.
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Zijn er meerdere gewijde bedienaren verbonden aan eenzelfde parochie
dan wordt het “casueel gewijde bedienaren” in gelijke delen onder hen
verdeeld.
3.8

Gewijde bedienaren met emeritaat hebben enkel recht op het aandeel
voorganger.

3.9

Een voorganger die niet op grond van een benoeming aan de parochie
verbonden is en aangebracht wordt door de familie of de huwenden, ontvangt geen “casueel voorganger”. Het aandeel van de voorganger komt in
dat geval toe aan de parochiekas.

3.10

In geval van huwelijk of uitvaart zonder eucharistie komt het deel “misintentie” toe aan de parochiekas.

3.11

Wanneer op een parochie een categorie van rechthebbenden op casueel
ontbreekt, komt het voor hen voorziene aandeel toe aan de parochiekas.

3.12

Indien het vastgestelde tarief te hoog zou zijn voor bepaalde gelovigen
dan wordt het verminderd te beginnen met het afstand doen van het casueel van voorganger en gewijde bedienaren en van het aandeel voor de
parochiekas en diocesaan solidariteitsfonds. Dit geldt ook wanneer de bijdragen van ziekenfonds, OCMW of andere instellingen niet volstaan om de
volledige kost van een uitvaart te dekken.

4.

Bijzondere diensten
Onder bijzondere dienst wordt verstaan: een eucharistie of gebedsviering
die niet plaatsvindt op de voor de parochie vastgestelde uren van gemeenschapsvieringen (bijvoorbeeld: jubileum). Het tarief wordt vastgesteld op
50€ en wordt verdeeld zoals aangegeven in onderstaand schema.
Tarief

Voorganger

Kerkfabriek

7€

8€

50€

Organist

30€

Parochiekas

5€

5.

Uitvaarten in woon– en zorgcentra

5.1

Ongeacht het uur van de dienst bedraagt het tarief van uitvaarten in woon
- en zorgcentra 240€.
Dit bedrag wordt verdeeld zoals aangegeven in onderstaand schema

Tarief

Misintentie

Casueel
voorganger

Casueel
organist

Casueel
hulppersoneel

Pastorale
werking
instelling

Diocesaan
solidariteitsfonds

240€

7€

52€

34€

27€

36€

84€

Bisdom Gent – tarieven en vergoedingen kerkelijke diensten

4

5.2

Uitvaarten kunnen enkel plaatsvinden in woon– en zorgcentra die een uitvaartrecht hebben.

5.3

In geval van de uitvaart van religieuzen in hun kloosterkapel die tevens de
kapel is van een tehuis met uitvaartrecht, is geen bijdrage verschuldigd
aan het Diocesaan Solidariteitsfonds

5.4

Het casueel voor de voorganger komt toe aan de rector of aalmoezenier
indien hij effectief voorgaat of aan de persoon die, met akkoord van de
rector of aalmoezenier of directie, effectief instaat voor de voorbereiding
van de dienst en de viering.

5.5

Wordt de homilie gehouden door een andere persoon dan de voorganger
dan ontvangt die persoon 12€ uit het voorgangerdeel.

5.6

Indien de uitvaart plaatsvindt zonder eucharistie wordt het bedrag van de
misintentie gevoegd bij het aandeel dat toekomt aan het Diocesaan Solidariteitsfonds.

5.7

Wanneer de uitvaart van een bewoner van een woon- of zorgcentrum met
uitvaartrecht uitzonderlijk plaatsvindt in de parochiekerk gebeurt de financiële regeling via het woon- of zorgcentrum. Het aandeel “pastorale werking instelling” komt dan toe aan de kerkfabriek van de parochiekerk en
het casueel voor het hulppersoneel komt toe aan diegenen die effectief bij
de dienst betrokken zijn.

6.

Vergoedingen voor de diakens

6.1

De diaken met een beroepsinkomen of vervangingsinkomen (loopbaanonderbreking, werkloosheidsuitkering, invaliditeit, …) uit een profaan beroep
heeft recht op het “casueel voorganger” en op een forfaitaire onkostenvergoeding van 70€ per maand ten laste van de kerkfabriek.

6.2

De diaken met een volledige wedde eredienst heeft recht op het “casueel
voorganger” en het “casueel gewijde bedienaren”.
De canonieke benoeming is bepalend om uit te maken ten overstaan van
welke parochie of parochies de diaken aanspraak kan maken op het casueel gewijde bedienaren”.

6.3

Cumulatie van inkomens

6.3.1 hoofdinkomen eredienst met deeltijdse bezoldigde activiteit:
de diaken heeft recht op het “casueel voorganger” en het “casueel gewijde
bedienaren”
6.3.2 hoofdinkomen anders dan eredienst met halve wedde eredienst:
de diaken heeft recht op het “casueel voorganger”
6.3.3 hoofdinkomen eredienst aangevuld met prestatievergoeding niet afkomstig
van parochie:
de diaken heeft recht op het “casueel voorganger”.
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De diaken met pensioen

6.4.1 diaken met pensioen hoofdzakelijk actief in de liturgie:
heeft recht op het “casueel voorganger” en daarnaast op het “casueel gewijde bedienaren” dat wegvalt met het bereiken van het emeritaat
6.4.2 diaken met pensioen hoofdzakelijk actief in niet-liturgisch diaconaal werk:
heeft recht op het “casueel voorganger” en op vergoeding van werkelijk
gemaakte onkosten vanwege de dekenale kas, de dekenale VZW Pastorale
Werking of de instelling waarvoor hij werkt
6.4.3 diaken met brugpensioen:
heeft recht op
ofwel een forfaitaire onkostenvergoeding zoals voorzien in het wettelijke
vrijwilligersstatuut en die wordt vastgesteld op 100€ per maand waarvan
70€ per maand wordt bijgedragen door de kerkfabriek en 30€ per maand
door de dekenale kas
ofwel de vergoeding van de werkelijk gemaakte onkosten.
6.5

De diaken-emeritus:
heeft recht op het “casueel voorganger”.

7.

Vergoeding van organisten zonder vast dienstverband en vervangingen

7.1

Vergoeding van de organist zonder vast dienstverband

7.1.1 De vergoeding van een gelegenheidsorganist bedraagt voor:
- huwelijk en uitvaart: 34€
- bijzondere dienst:
30€
- zondagsmis:
20€
- weekdagmis:
10€
7.1.2 In geval van huwelijk of uitvaart of bijzondere dienst wordt de gelegenheidsorganist betaald door de parochie. In de overige gevallen komt de
vergoeding ten laste van de kerkfabriek.
7.2

Vervanging van de organist in vast dienstverband

7.2.1 Moet de organist in vast dienstverband vervangen worden bij ziekte of
wettelijk verlof dan komt de vervangingsvergoeding ten laste van de parochie in het geval van huwelijk, uitvaart of bijzondere dienst en ten laste
van de kerkfabriek in geval van de overige diensten.
7.2.2 Laat de organist in vast dienstverband zich vervangen om persoonlijke redenen (andere dan ziekte en wettelijk verlof) dan moet hij zelf een plaatsvervanger zoeken en vergoeden.
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8.

Vergoeding van vervangende voorgangers

8.1

De pastoor, parochieadministrator of parochievicaris is op de parochie(s)
waaraan hij verbonden is op grond van een benoeming voor een voltijdse
opdracht nooit vervangende bedienaar.

8.2

De vervangende voorganger bij een huwelijk of een uitvaart heeft recht op
het “casueel voorganger” zoals vastgesteld voor een parochie met meerdere bedienaren (nr. 3.1). De bedienaar die zich laat vervangen heeft
recht op zijn deel van het “casueel gewijde bedienaren” zoals voorzien in
nr. 3.7 van dit decreet.

8.3

De vervangende voorganger heeft voor de volgende diensten recht op een
bijkomende vergoeding:

misintentie

bijkomende
vergoeding

aandeel vergoeding ten
laste van
kerkfabriek

aandeel vergoeding ten
laste van
parochiekas

bijzondere dienst

7€

8€

4€

4€

gemeenschapsmis
op weekdag

7€

7€

3,5€

3,5€

gemeenschapsmis
zondagsviering

7€

8€

4€

4€

- enige preek

-

5€

5€

- per bijkomende
preek

-

3€

3€

8.4

Wanneer een pastoor of parochieadministrator zich voor deze diensten (nr.
8.3) laat vervangen om louter persoonlijke redenen (andere dan: ziekte,
canoniek verlof, retraite of niet-bezoldigde pastorale activiteiten) moet hij
zelf zijn plaatsvervanger vergoeden.

8.5

De vervangende priester die bineert mag van het misstipendium 3€ behouden (nr. 1.5).
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Openbare stichtingen
Bij K.B. van 30 mei 2001 werden volgende tarieven goedgekeurd voor de
openbare stichtingen:
Dienst

Celebrant

Kerkfabriek

Totaal

Gelezen mis

5€

4€

9€

Gezongen mis

5€

13€

18€

10.

Collecten

10.1

Tijdens eenzelfde dienst (eucharistie, huwelijk, uitvaart) wordt slechts
eenmaal een beroep gedaan op een geldelijke bijdrage van de gelovigen.
In het geval van huwelijk of uitvaart gebeurt dit bij de offergang.
Het offergeld komt toe aan de pastoor.

10.2

De opbrengst van de gewone zondagscollecte wordt als volgt verdeeld:
40% voor de kerkfabriek als stoelgeld
40% voor de kerkfabriek als omhalingen
20% voor de parochiekas.

10.3

De verplichte bijzondere collecten zijn:
- Afrikaanse Missies
- Diocesaan Noodfonds
- Broederlijk Delen
- Kerkelijke Roepingen en Opleiding
- Media
- Pauselijke Missiewerken
- Kerkopbouw Bisdom Gent
- Welzijnszorg
De opbrengst van de verplichte bijzondere collecten wordt als volgt verdeeld: het gemiddelde van het deel “stoelgeld” van de gewone zondagscollecte wordt afgehouden ten voordele van de kerkfabriek; het resterende
bedrag gaat integraal naar het werk waarvoor werd gecollecteerd.

10.4

Wordt naast de verplichte bijzondere omhalingen uitzonderlijk een bijzondere collecte gehouden dan geschiedt de verdeling van de opbrengst op
dezelfde wijze als voor de verplichte bijzonder collecte.

10.5

Op Pasen, Hemelvaart, Allerheiligen en Kerstmis wordt gecollecteerd voor
de parochiekas. De opbrengst van deze collecten wordt als volgt verdeeld:
het gemiddelde van het deel “stoelgeld” van de gewone zondagscollecte
wordt afgehouden ten voordele van de kerkfabriek; het resterende bedrag
is bestemd voor de parochiekas.
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Vergoedingen voor diensten aan religieuzen
De Unie van de Religieuzen van Vlaanderen stelde op 5 november 2007
volgende tarieven vast voor diensten aan religieuzen:
- vergoeding mislezer per maand
100€
- vergoeding biechthoren
15€
- conferentie
65€
- recollectie (per dag)
100€ - 125€
- retraite (per dag)
100€
- verplaatsingsonkosten
0,30€/km

12.

Betaling
Het aandeel in het casueel van de rechthebbenden dient te worden uitbetaald aan het eind van iedere maand, behalve het aandeel voor het Diocesaan Solidariteitsfonds dat viermaandelijks aan het bisdom wordt overgemaakt.

13.

Inwerkingtreden
De hierbij voor het bisdom Gent bij decreet vastgestelde tarieven voor
kerkelijke diensten en hun wijze van verdeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Gent, 20 december 2009
(get.)
+ Luc Van Looy
bisschop van Gent

