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Onderwerp: Goedkeuring wijziging meerjarenplanning 2020-2025 van de 
kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van 
Zwevegem.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Het op 1 maart 2005 in werking getreden decreet van 7 mei 2004 (behalve het financiële gedeelte) 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
- Het op 6 juli 2012 door de Vlaamse Regering bekrachtigde decreet tot wijziging van diverse bepalingen van 

het decreet van 7 mei 2004, welke in werking is getreden op 1 januari 2013.

Juridische grond
- Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 betreffende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, waarin de nadere regels voor de financiële cyclus en de boekhouding van de besturen van de 
erediensten werd vastgesteld.

- Ministerieel Besluit van 27 november 2006 waarbij de bijbehorende modellen werden vastgesteld.
- Eredienstendecreet artikel 41 t.e.m. 49.
- Goedkeuring in de gemeenteraad van 28 oktober 2019 van de meerjarenplanning 2020-2025 van de 

kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem.
- Goedkeuring in de gemeenteraad van 23 november 2020 van de budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 

van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Wijziging Meerjarenplanning 2020-2025 kerkfabrieken St.-Maria Bernarda 

Motivering
Het besluit van de Vlaamse regering bevat een gefaseerde inwerkingtreding.
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De nieuwe regeling gaat in vanaf het dienstjaar 2008, te beginnen met het meerjarenplan 2008-2013, met 
als vervolg hierop de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 en het meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 41 van het eredienstendecreet vermeldt dat binnen zes maanden na de installatie van de 
gemeenteraad na de gehele vernieuwing van deze raad, de kerkraad een meerjarenplan vaststelt dat de 
financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van zes jaar, die telkens 
ingaat het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur.
De meerjarenplanning en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het erkend organisme en aan 
de goedkeuring van de gemeenteraad.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring binnen een termijn van honderd dagen die 
ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan bij de gemeentelijke 
overheid en dient zijn besluit te versturen uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de 
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkbesturen in kwestie en het erkend representatief 
orgaan.
Op 17 februari 2021 was er overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur van Zwevegem, 
waarbij de opmaak wijziging meerjarenplanning uitvoerig werd besproken en geduid.
De gecoördineerde wijziging meerjarenplanning 2020-2025 werd op 11 maart 2021 ingediend door het 
centraal kerkbestuur van Zwevegem bij de bisschop van Brugge.
Het gunstig advies van de bisschop bij de gecoördineerde wijziging meerjarenplanning 2020-2025 van de 
kerkfabriek St.-Maria Bernarda  ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem werd 
overgemaakt aan het gemeentebestuur en het respectievelijke kerkbestuur op 19 maart 2021.
De gecoördineerde wijziging meerjarenplanning 2020-2025 werd op 11 maart 2021 ingediend door het 
centraal kerkbestuur van Zwevegem bij het gemeentebestuur.
De wijziging meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkfabriek St-Maria Bernarda werd onderzocht.
Het nazicht geeft niet direct aanleiding tot opmerkingen welke een goedkeuring van de wijziging 
meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkfabriek St.-Maria Bernarda verhindert, overeenkomstig artikel 43.

Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar AR BI Raming incl. btw
2020 tem 2025 649400 079000 1.516.374,89 euro
2020 tem 2025 664300 079000 252.929,00 euro

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel

Goedkeuring te verlenen aan de wijziging meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkfabriek St.-Maria 
Bernarda, ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem, zijnde:

Kerkfabriek Totale 
exploitatietoelage
van 2020 tem 2025

Totale
investeringstoelage
van 2020 tem 2025

Omschrijving

St.Maria-Bernarda
Zwevegem-Knokke

101.445,32 31.500,00 15.000,00 voegwerken steunberen
6.500,00 brand en inbraakbeveiliging
5.000,00 inrichting shop
5.000,00 luidbrug klok
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Namens de Gemeenteraad
(get.) Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Dirk Desmet
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 28 april 2021

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
algemeen directeur voorzitter
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Handtekening(en)  
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