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Betreft: Gedeeltelijke verkiezing van de raden van de erkende lokale
geloofsgemeenschappen - april (mei) 2020
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Ik kom terug op de brief dd. 10 januari 2020 betreffende de gedeeltelijke
verkiezing van de raden van de erkende geloofsgemeenschappen – april (mei)
2020. In deze brief werd u gewezen op de decretale verplichting om in april/mei
de gedeeltelijke vernieuwing van de bestuursorganen te organiseren.
Door de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 zijn de overheden
genoodzaakt om ernstige maatregelen te nemen. Vooreerst wil ik u vragen om
de federale richtlijnen, alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en
burgemeesters, omtrent het Coronavirus COVID-19 en de impact hiervan op
allerlei bijeenkomsten, actief te blijven opvolgen en steeds in acht te nemen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/.
Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees
grondgebied, en in België, en de noodzakelijke maatregelen om deze
verspreiding tegen te gaan, zullen de verkiezingen die ten laatste in april en mei
2020 moeten plaatshebben en nog niet zijn georganiseerd, onmiddellijk worden
uitgesteld voor onbepaalde duur tot de Coronapandemie formeel over is. Dit
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betekent dat zowel de verkiezingen van de bestuursorganen van de geloofsgemeenschappen als de
verkiezingen van de bestuursorganen van de centrale besturen worden uitgesteld. Alle voorbereidende
werkzaamheden worden onmiddellijk stopgezet. De huidige leden blijven in functie tot aan de nieuwe
verkiezing van de leden.
De noodbepaling die bepaalt dat als de verkiezing niet in de decretale vastgestelde termijnen gebeurt, de
representatieve organen de leden kunnen aanstellen, zal niet van toepassing zijn. Het gaat hier om
uitzonderlijke omstandigheden waardoor de verkiezingen worden uitgesteld.
Deze noodsituatie heeft volgende gevolgen voor de kandidatenlijsten:
▪ Kandidatenlijsten die zijn opgesteld en bekendgemaakt en waartegen binnen de decretale termijnen
geen bezwaar is ingediend, worden als definitief beschouwd en zullen bij de latere verkiezing
gebruikt kunnen worden. De kandidatenlijst is ook definitief als het ingediend bezwaar/beroep is
behandeld.
▪ Indien de bezwaartermijn tegen de kandidatenlijsten nog lopende is, wordt deze tijdelijk opgeschort
tot een nader te bepalen datum.
▪ Kandidatenlijsten die nog niet zijn bekendgemaakt, moeten tijdelijk ook niet bekendgemaakt
worden.
Deze brief wordt bezorgd aan alle eredienstbesturen, centrale besturen, representatieve organen, de
gemeentebesturen, de provinciegouverneurs en de deputaties. Ik vraag om deze brief zoveel mogelijk te
verspreiden en te communiceren naar de leden van de bestuursorganen en de kiesgerechtigden. De besturen
van de eredienst kunnen met hun vragen terecht bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur:
binnenland@vlaanderen.be
Zodra de coronapandemie formeel over is, zal ik u verder informeren over de bijkomende stappen die
ondernomen moeten worden.
Ik dank u alvast voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
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Jeroen Windey,
Administrateur-generaal
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