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NOTA
bij
decreet tot vaststelling van de tarieven en vergoedingen voor kerkelijke
diensten

1.

Misstipendium

1.1 Het misstipendium wordt verhoogd tot 7€. Het misstipendium mag uitsluitend worden aanvaard voor een eucharistie.
1.2 De voorschriften inzake samengestelde misintenties blijven ongewijzigd: wie
misstipendia ontvangt dient ervoor te zorgen dat evenveel missen worden
gecelebreerd als stipendia werden aanvaard. Wordt een mis voor meerdere
intenties gecelebreerd dan neemt de celebrant één stipendium op en moeten later of elders onderscheiden missen worden opgedragen voor de intenties waarvoor een stipendium werd betaald.
2.

Eucharistie

2.1 Met de begrippen “gezongen mis met organist” en “gelezen mis” worden de
missen bedoeld die openstaan voor de ganse parochiegemeenschap. Het
gaat om de parochiale weekdag- en zondagmis die plaatsvinden op de hiervoor vastgestelde uren.
2.2 Naast de gemeenschapsmissen zijn er de bijzondere diensten die niet
plaatsvinden op de voor de parochie vastgestelde uren van gemeenschapsvieringen.
2.3 De tarieven voor het Gregoriaans dertigste en de noveenmissen werd verhoogd.
3.

Huwelijk en uitvaarten

3.1 Het “casueel pastoor” en “casueel onderpastoor” wordt afgeschaft.
3.2 Het recht van priester en diaken op een casueel inkomen n.a.v. huwelijk of
uitvaart hangt nu af van het voorgangerschap of van de verbondenheid als
gewijde bedienaar aan de parochie waar de kerkelijke dienst plaatsvindt.
3.3 Wat het voorgangerschap betreft: de effectieve voorganger van de dienst
ontvangt het “casueel voorganger”. De voorganger is diegene die de dienst
voorbereidt en voorgaat. Het is de pastoor die uitmaakt wie in welke dienst
voorgaat.
De lijn doortrekkend dat het gaat om een vergoeding van wie effectief bij de
dienst betrokken is, komt een vergoeding toe aan wie de homilie houdt indien de voorganger dit niet zelf doet. De vergoeding voor wie de homilie
houdt wordt dan betaald door de voorganger uit zijn voorgangeraandeel.
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Die lijn wordt ook aangehouden wanneer een beroep wordt gedaan op een
voorganger die niet op grond van een benoeming aan de parochie is verbonden. Dit is dan een vervangende voorganger. De vervanger ontvangt het
“casueel voorganger” zoals vastgesteld voor een parochie met meerdere
gewijde bedienaren. In dit geval hebben de pastoor of administrator en
eventueel andere gewijde bedienaren verbonden aan de parochie recht op
het “casueel gewijde bedienaren” of een deel ervan.
Er is slechts één uitzondering voorzien: de bedienaar die niet op grond van
een benoeming aan de parochie is verbonden en die, met instemming van
de pastoor, op vraag van de familie voorgaat in huwelijk of uitvaart ontvangt geen “casueel voorganger”. Het aandeel “voorganger” komt in dat geval ook niet toe aan de pastoor of andere gewijde bedienaren van de parochie; het gaat naar de parochiekas.
3.4 Wat de verbondenheid als gewijde bedienaar aan een parochie betreft: die
verbondenheid komt tot stand door de benoeming en het moet gaan om een
voltijdse opdracht voor de parochiepastoraal. De dekenale inzetbaarheid van
priesters en diakens met opdrachten in de territoriale pastoraal heeft niet
tot gevolg dat zij ten overstaan van alle parochies van het dekenaat een
recht op “casueel gewijde bedienaren” kunnen laten gelden. De bewoordingen van de benoeming zijn bepalend om vast te stellen op welke parochies
het recht op deze vorm van casueel inkomen geldt.
Voor elk van de diakens actief in de parochiepastoraal zal worden vastgesteld aan welke parochie zij op bijzondere wijze zijn verbonden. De diaken
die recht heeft op het “casueel gewijde bedienaren” kan dit recht enkel laten
gelden voor diensten gehouden op de aldus vastgestelde parochies.
3.5 Het recht op “casueel gewijde bedienaren parochie” geldt ongeacht of de
rechthebbende bij de dienst aanwezig is of er op enige wijze bij betrokken
was. De hoedanigheid van gewijde bedienaar verbonden aan de parochie
volgens de in nr. 3.4 vermelde voorwaarden volstaat.
Het recht op het “casueel gewijde bedienaren” houdt op met het bereiken
van het emeritaat (kerkelijk). Voor de diakens zal een algemene emeritaatleeftijd worden ingevoerd.
Een emeritus bedienaar die gevraagd wordt als voorganger heeft recht op
het aandeel “voorganger” als vervanger.
3.6 Het “casueel gewijde bedienaren” kan nooit worden gecumuleerd met het
“casueel voorganger”. Het “casueel gewijde bedienaren” kan worden gecumuleerd met de vergoeding voor een homilie (te betalen door de voorganger, nr. 3.3).
3.7 Zijn er op een parochie meerdere gewijde bedienaren benoemd dan wordt
het “casueel gewijde bedienaren” in gelijke delen onder hen verdeeld.
3.8 Financieel zwakken. Er werd geen “sociaal tarief” voor huwelijk en uitvaart
vastgesteld. Wat van financieel zwakken mag worden gevraagd, wordt
overgelaten aan het oordeel van de pastoor of administrator. Wel moet ervoor gezorgd worden dat personeel en medewerkers ook betaald worden
voor prestaties bij kerkelijke diensten waarvoor geen of een geringe financi-
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ele bijdrage wordt gevraagd. Voor begrafenissen ten laste van het OCMW
wordt van het OCMW een vergoeding gevraagd.
3.9 Wanneer op een parochie een categorie van rechthebbenden op casueel
ontbreekt dan gaat het voor hen voorziene deel naar de parochiekas.
In geval van een uitvaart of huwelijk zonder eucharistie gaat het “misstipendium” naar de parochiekas.

4.

Vervangende voorgangers

4.1 De pastoor, administrator, parochievicaris of diaken is op de parochie(s)
waarvoor hij is benoemd met een voltijdse opdracht in de parochiepastoraal
nooit vervangende bedienaar. Hij ontvangt voor de diensten op zijn parochie(s) nooit de bijkomende vergoeding van vervangende bedienaar.
4.2 Bij vervangingen voor huwelijk of uitvaart heeft de vervanger recht op het
“casueel voorganger” zoals voorzien voor een parochie met meerdere gewijde bedienaren. Er wordt door de kerkfabriek en de parochiekas geen bijkomende vergoeding meer betaald.
De pastoor/administrator en eventueel overige gewijde bedienaren van de
parochie hebben recht op het “casueel gewijde bedienaren” of hun deel ervan.
4.3 Bijkomende vergoedingen van kerkfabriek en parochiekas zoals vroeger
(bedragen aangepast).

5.

Organisten zonder vast dienstverband en vervanging van organist

5.1 De vergoeding werd verhoogd.
Voor huwelijk, uitvaart en bijzondere dienst komt vergoeding van wat de
gelovigen hebben betaald en gaat ze via de transitrekening naar de gelegenheidsorganist.
5.2 Missen (zondag en weekdag): de vergoeding blijft ten laste van de kerkfabriek.

6.

Openbare stichtingen
Het tarief van de kerkdiensten in uitvoering van openbare stichtingen werd
vastgesteld bij Ministerieel Besluit van 9 februari 2010. Het trad in werking
op 1 januari 2010.

7.

Collecten
Voordien werd de verdeling van de opbrengst van collecten niet opgenomen
in de tarievenregeling. De regels van verdeling van de opbrengst werden
opgenomen omwille van de rechten van kerkfabriek en parochie.
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De lijst van de verplichte collecten werd vervolledigd. Er werden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

8.

Diakens
Vroeger werd voor de vergoeding van diakens gewerkt met twee hoofdcategorieën:
- voltijds pastoraal werkzaam (volledige wedde eredienst/profaan pensioen
met voltijdse pastorale activiteit)
recht op “casueel onderpastoor”
- niet voltijds werkzaam in parochiepastoraal:
recht op forfait van 50€/maand te laste van de kerkfabriek
recht op “casueel hulppersoneel”.
De inkomenssituatie van de diakens is zo gevarieerd dat die twee categorieen eigenlijk ontoereikend zijn om voor alle gevallen een voldoening gevende
regeling te bieden.
In samenspraak met de verantwoordelijken voor het diaconaat werd een
meer verfijnd systeem uitgewerkt dat de verschillende situaties zo dicht
mogelijk benadert.
Rekening houdend met de categorie waartoe de diaken behoort zijn de belangrijke vernieuwingen:
- de diaken heeft recht op voorgangercasueel
- de diaken heeft recht op “casueel gewijde bedienaren” of en deel ervan
(samen met andere diakens of priesters)
- in sommige gevallen recht op 70€/maand ten laste van de kerkfabriek
- recht op vergoeding vanwege de VZW Dekenale Werken (pastorale werking) of dekenale kas of instantie waarvoor diaconaal werk gedaan wordt.

(JDJ 22.09.2010)

