
Lijst met afspraken tussen de provinciegouverneur en het bisdom Brugge met 

betrekking tot bepaalde uitgavenposten in de rekeningen van de kerkfabrieken. 

 

Voorafgaande opmerking met betrekking tot de bewijsstukken 

Alle uitgaven van de kerkfabriek dienen gestaafd te worden met afdoende bewijsstukken. 

Tenzij anders vermeld betreft het een factuur, een kasticket of een verklaring van schuld met 

eventueel bijkomende uitleg. 

 

Vormsel - MAR 200 - 201 

De kerkfabriek kan tussenkomen in de kosten voor de viering naar aanleiding van het 

toedienen van het vormsel (versiering, misboekjes, …) alsook voor de eventuele 

voorafgaande vormselwake (dit is een gebedsdienst). 

De voorbereiding op het vormsel (catechese) en eventuele recepties vallen niet ten laste van 

de kerkfabriek. 

De uitgaven worden geboekt onder de relevante MAR in de rubriek 200 verbruiksgoederen 

eredienst of de rubriek 201 aankoop materieel voor de eredienst 

 

Vormheer - MAR 2053 

De uniforme vergoeding voor de vormheer bedraagt 50,00 per vormbeurt en is ten laste van 

de kerkfabriek. 

Bewijs van overschrijving naar rekening vormheer of door vormheer ondertekend 

ontvangstbewijs volstaat. 

Indien meerdere vormbeurten, duidelijk vermelden op bewijsstuk. 

 

Diaken 

 

a) medeverantwoordelijke - MAR 2053 

Een diaken die medeverantwoordelijke is op de parochie of in de federatie (volgens gegevens 

jaarboek bisdom Brugge of benoemingslijst) krijgt vanwege de kerkfabriek een forfaitaire 

vergoeding van 600,00. 

Fiscaal wordt deze vergoeding beschouwd als een terugbetaling van eigen kosten van de 

werkgever. Deze uitgave moet afzonderlijk vermeld worden onder MAR 2053 met duidelijke 

vermelding ‘onkosten eigen aan de werkgever voor diaken’. 

 

b) Diaken - voltijds - MAR 2054 

Een diaken die voltijds verbonden is aan de parochie of aan de federatie (volgens gegevens 

jaarboek bisdom Brugge of benoemingslijst) krijgt vanwege de kerkfabriek een forfaitaire 

vergoeding van 1.000,00. 

 

Als bewijsstuk volstaat voor beide situaties de overschrijving op de rekening van de diaken. 

Er dient tevens duidelijk melding gemaakt te worden van het statuut en bij de eerste 

toepassing wordt een kopij van de aanstelling in de toelichting bij de rekening opgenomen. 

Deze vergoeding wordt aangegeven met een fiscale fiche 281.50. 

 

Hulppriester  - MAR 2054 

Een hulppriester die benoemd is op een parochie of in een federatie (volgens gegevens 

jaarboek bisdom Brugge of benoemingslijst) krijgt vanwege de kerkfabriek een forfaitaire 

vergoeding van 1.000,00. 

 

Als bewijsstuk volstaat de overschrijving op de rekening van de hulppriester. 

Er dient tevens duidelijk melding gemaakt te worden van het statuut en bij de eerste 

toepassing wordt een kopij van de aanstelling in de toelichting bij de rekening opgenomen. 



Deze vergoeding wordt aangegeven met een fiscale fiche 281.50. 

 

Mislezer - MAR 2053 

Per gelezen mis kan een vergoeding aan de mislezer (5,00) toegekend worden, meer bepaald 

aan  

- de hulppriesters; 

- aan priesters die niet benoemd zijn in de parochie of in de federatie. 

 

Als bewijsstuk wordt een lijst met geleverde prestaties opgemaakt met de bijhorende 

berekening van het uitbetaalde bedrag. 

De kerkfabriek dient hierbij de wetgeving omtrent de opmaak van de fiscale fiches 281.50 na 

te leven. 

 

Prediker - MAR 2053 

De vergoeding van de prediker (10,00) kan toegekend worden aan 

- de hulppriesters; 

- aan de diakens; 

- aan de priesters die niet benoemd zijn in de parochie of in de federatie. 

 

Als bewijsstuk wordt een lijst met geleverde prestaties opgemaakt met de bijhorende 

berekening van het uitbetaalde bedrag. 

De kerkfabriek dient hierbij de wetgeving omtrent de opmaak van de fiscale fiches 281.50 na 

te leven. 

 

Telecommunicatie - MAR 120 en/of MAR 2202 

Voor de telefoonkosten moet men uitgaan van de richtlijnen die op 11-06-1985 door de 

Gouverneur aan de kerkbesturen medegedeeld werden. Deze houden in dat de volledige 

abonnementskosten en maximaal 2/3e van de kosten van de telefoongesprekken ten laste van 

de kerkfabriek mogen genomen worden.  

- Indien de telefoonrekening op naam van de kerkfabriek staat, betaalt de kerkfabriek de 

volledige telefoonrekening en schrijft deze uitgave volledig in onder MAR 2202 

“telecommunicatie”. Op het einde van het dienstjaar betaalt de pastoor minstens 1/3e van de 

kosten voor de telefoongesprekken terug aan de kerkfabriek. De kerkfabriek boekt deze 

bedragen als exploitatieontvangsten onder MAR 120 “terugbetalingen”.  

- Staan de telefoonrekeningen op naam van de pastoor, dan betaalt de pastoor de volledige 

rekening en maakt daarna een schuldvordering op tegenover de kerkfabriek. Deze betaalt het 

volgens bovenvermelde richtlijnen gevorderde bedrag uit aan de pastoor en boekt deze 

uitgave onder MAR 2202 “telecommunicatie”. 

Deze regeling geldt enkel voor de telefoonkosten van de pastoor, de administrator of de door 

de bisschop aangeduide verantwoordelijke van de eredienst (dus één per kerkfabriek).  

 

Het staat de kerkfabriek vrij de middelen te gebruiken die zij in het kader van haar opdracht 

als meest geschikt beschouwt, voor zover die keuze van de middelen niet leidt tot een 

substantiële verhoging van de kosten en de gebeurlijke gemeentelijke toelage. Met andere 

woorden kosten voor het gebruik van GSM, fax en email kunnen opgenomen worden en zijn 

als verplichte uitgaven te beschouwen daar zij een alternatief vormen voor andere 

correspondentiekosten (postzegels, telefoonkosten, reiskosten, ...). 

 

Indien de telefoonkosten door de kerkfabriek terugbetaald worden aan de pastoor, dient naast 

de schuldvordering met de berekening van het bedrag ook een afschrift van de 

telefoonrekeningen op naam van de pastoor voorzien te worden. 

 



Een telefoon die louter voor de eredienst wordt gebruikt (bv. telefoon in kerkgebouw) kan op 

basis van een verklaring op eer, voor de volledige kostprijs in de rekening van de kerkfabriek 

ingebracht worden. 

 

Herbelegging 1/3
e
 intresten - MAR 239 of MAR 436 

Het is toegelaten om 1/3
e
 van de intresten van het privaat patrimonium (MAR 133) te 

herbeleggen om muntontwaarding tegen te gaan. 

 

Herbeleggingen op korte termijn (minder dan 1 jaar) worden geboekt in exploitatie via MAR 

239. 

Wanneer de herbelegging gebeurt op lange termijn (meer dan 1 jaar) wordt dit geboekt in de 

investeringen (MAR 436) en moet er een overboeking gebeuren vanuit exploitatie naar 

investeringen via MAR 29 en MAR 39. 

 

Herbelegging is eveneens mogelijk voor de intresten ontvangen uit stichtingen (deel van 

MAR 140) maar dan moeten wel eerst de lasten van de betrokken stichting afgetrokken 

worden van de intresten. 

 

Administratieve regularisatie - MAR 2241 

De regeling ‘administratieve regularisatie’, uitgewerkt in overleg tussen bisdom en 

Provinciaal Bestde toezichthoudende overheiduur, laat de kerkfabrieken toe om jaarlijks op 

het budget onder MAR 2241 een forfaitair bedrag per inwoner in te schrijven. Deze uitgave is 

bedoeld als tussenkomst in de door de kerkelijke overheid gemaakte onkosten ten behoeve 

van de kerkfabrieken (onder andere kerkrechterlijk toezicht via de deken, controle en advies, 

specifieke vormings- en begeleidingsinitiatieven, voorzieningen zoals Heilige Olie). 

Met instemming van de toezichthoudende overheid werd dit bedrag bepaald op 0,10 Euro per 

inwoner. Het bedrag in het budget wordt bekomen door het aantal inwoners volgens het meest 

recente jaarboek van het bisdom Brugge te vermenigvuldigen met 0,10 Euro. Er mag hierbij 

afgerond worden naar de hogere Euro. Een hoger bedrag kan niet aanvaard worden. 

 

Het bedrag wordt, op het einde van het derde kwartaal van het dienstjaar, door de kerkfabriek 

aan de deken of het decanaal secretariaat betaald. 

 

Percent penningmeester - MAR 2220 

Maximum 5 % van de exploitatie van de laatst afgesloten rekening. 

Voor het budget 2009 dient gewerkt te worden op basis van de gewone ontvangsten rekening 

2007 (na aftrek gemeentetoelage en orderverrichtingen). Bij de toelichting dient een kopij van 

de gewone ontvangsten rekening 2007 (1e blad met artikelen van de rekening) gevoegd te 

worden met daarop vermeld de berekening van het percent penningmeester. 

Vanaf budget 2010 wordt het percent berekend op basis van de exploitatieontvangsten 

rekening 2008 MIN de hoofdfunctie 15-financiering. 

 

Bewezen en reële onkosten van de penningmeester die door de kerkfabriek aanvaard worden 

om bijkomend terugbetaald te worden dienen gestaafd te worden op basis van de nodige 

bewijsstukken en worden ingeboekt op de relevante MAR onder 22 Bestuur van de eredienst. 

 

Percent bisdom - MAR 2240 

Zelfde berekening als percent penningmeester maar maximaal 3 %. 

 

Parochiaal contactpersoon - MAR 2050 

Parochiaal contactpersonen worden aangesteld door het bisdom wanneer er geen residerende 

pastoor is en worden opgenomen in het jaarboek bisdom Brugge. 



Voor parochiale contactpersonen (die geen hulppriester of diaken zijn) die taken behartigen in 

het kader van de eredienst (1)  is er vanuit de kerkfabriek een vergoeding als vrijwilliger 

mogelijk ten bedrage van 250 euro per jaar. Dit kan enkel wanneer de parochiale 

contactpersoon geen arbeidsovereenkomst heeft met de kerkfabriek (bv. als koster). 

 

(1) Betreft contactpersonen die vooral ‘sleutelfiguren’ zijn. Ze openen en sluiten de kerk. In 

sommige gevallen vervullen ze ook wat ‘kosterswerk’. Ze helpen mee bij de praktische 

voorbereiding van liturgische vieringen. Soms zijn ze acoliet in een uitvaartdienst.  

Betreft tevens contactpersonen die meewerken in de permanentiedienst op de pastorie of in 

het parochiaal secretariaat. Zij behartigen tal van administratieve taken: bijhouden van de 

kalender liturgische vieringen, misintenties, parochiale registers, lijst lectoren en acolieten, 

enz 

 

Bij de eerste toepassing wordt een kopij van de aanstelling in de toelichting bij de rekening 

opgenomen. 

 

Koren - MAR 2051 

Een kerkfabriek kan een toelage toekennen aan een parochiekoor dat op regelmatige basis de 

liturgie opluistert. 

Het uitbetaalde bedrag dient redelijk te zijn en in verhouding tot de geleverde prestaties. 

Ter verantwoording wordt beknopt weergegeven welke “prestaties” het koor levert in het 

kader van de liturgie. 

 

Een gastkoor waarop beroep gedaan wordt in een eucharistieviering kan een redelijke 

vergoeding krijgen. Ter verantwoording wordt bij de bewijsstukken vermeld welke 

eucharistieviering werd opgeluisterd. 

 

Misdienaars - MAR 2051 

Het bedrag dat uitbetaald wordt aan de misdienaars kan uitbetaald worden 

- door middel van traktaat (bv Kerstmis, Pasen); 

- per misdienaar afzonderlijk; 

- globaal via de parochie. 

Het uitbetaalde bedrag dient redelijk te zijn en in verhouding tot de geleverde prestaties. 

Indien uitbetaald wordt via de parochie, dient beknopt verantwoord te worden hoe het bedrag 

aangewend wordt ter vergoeding van de misdienaars (bv. deel onkosten jaarlijkse uitstap). 

 

Vrijwilligers - MAR 2050 of MAR 214 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan er gewerkt worden met vergoedingen voor 

vrijwilligers. 

 

De uitbetaling dient per vrijwilliger gestaafd te worden met een omschrijving van de opdracht 

en met een lijst van de geleverde prestaties. 

Indien de parochie in eerste instantie de vrijwilligers betaald heeft, kan aan de parochie 

terugbetaald worden mits het bijvoegen van voormelde bewijsstukken en van de 

uitbetalingsbewijzen. 

 

Organist per prestatie - MAR 2051 

Het tarief voor een organist vergoed per prestatie bedraagt 

- 25,00 voor een gewone viering; 

- 35,00 voor een begrafenis of een huwelijk. 

De kerkfabriek dient hierbij de wetgeving omtrent de opmaak van de fiscale fiches 281.50 na 

te leven. 



 

Km-vergoeding - MAR 2052 

Een pastoor, een diaken of een hulppriester van de federatie krijgt een kilometervergoeding 

van € 0,25/km van de kerkfabriek(en) waar hij niet resideert voor de vieringen die hij voor 

gaat met uitzondering van de begrafenissen en huwelijken. Ook de verplaatsingen voor de 

vergaderingen van de kerkfabriek mogen in rekening worden gebracht.Voor begrafenissen en 

huwelijken wordt geen bijkomende kilometervergoeding uitbetaald omwille van het casueel 

dat voor deze diensten wordt ontvangen. 

Verplaatsingen voor activiteiten van de parochiale werking (parochiale uitstappen, 

ziekenbezoek, gevangenenbezoek, ...) komen niet in aanmerking voor vergoeding door de 

kerkfabriek. 

Deze regeling geldt eveneens voor de permanent diaken als hij preekt of een gebedsdienst 

voorgaat op een parochie van de federatie waar hij niet woont. 

Een kilometervergoeding kan nooit verkregen worden vanwege de kerkfabriek voor 

verplaatsingen in de parochie waar men woont. 

In de rekening van de kerkfabriek worden deze onkosten geboekt onder MAR 2052 

“kilometervergoeding bedienaar van de eredienst” en verantwoord op basis van een overzicht 

van de diensten die door de betrokken persoon werden opgedragen en van de afstand tussen 

de woonplaats en de kerk. 

 

Representatie - MAR 221 

Het lidmaatschap van de kerkfabriek is een onbezoldigde taak en dient beschouwd te worden 

als vrijwilligerswerk. 

Enkel de penningmeester kan een forfaitaire vergoeding krijgen van 5 %. 

Als openbaar bestuur worden de kerkfabrieken geconfronteerd met tal van wettelijke 

verplichtingen: boekhouding, openbaarheid van bestuur, overheidsopdrachten, … 

Het lijkt ons verantwoord dat deze vrijwillige inzet ten gepaste tijde wordt gehonoreerd door 

een attentie. Hierbij wordt gedacht aan een geschenk bij een afscheid als lid van de kerkraad, 

aan een samenzijn met een receptie of etentje, … 

Het moet gaan om een redelijk bedrag. 

 

Op het bewijsstuk dient vermeld te worden naar aanleiding van welke gelegenheid de 

representatiekosten werden gemaakt. 

Eveneens moet vermeld worden het aantal personen en hun naam. 

Verder worden binnen de grenzen van het redelijke enkel representatiekosten aanvaard die 

betrekking hebben op het eredienstgebeuren binnen het kerkgebouw of op de opdracht van de 

kerkfabriek. 

 

De gemaakte afspraken worden door de provinciegouverneur overgemaakt aan de 

gemeentebesturen. Het bisdom bezorgt de afspraken aan de kerkfabrieken, de centrale 

kerkbesturen en de pastoors. 

 

Opgemaakt te Brugge, op 14 januari 2009 

 

Voor het bisdom Brugge, 

 

 

 

 

 

Herman Vandecasteele      Paul Breyne, 

Vicaris-generaal       Provinciegouverneur 


