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FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025
van de protestants-evangelische geloofsgemeenschap 'Christengemeente
Emmanuel'.

De beslissing wordt genomen met 37 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank Creyelman,
Stefaan Deleus, Catherine François, Hamid Riffi, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Jan
Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels,
Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh,
Kenzo Van den Bosch, Zohra Hadnan) en 3 onthoudingen (Karel Geys, Farid Bennasser, Thijs
Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•
•

•
•

De gemeenteraad van 1 september 2015 neemt akte van het ministerieel besluit houdende
de erkenning van de protestants-evangelische geloofsgemeenschap ‘Christengemeente
Emmanuel’ te 3150 Haacht.
31 oktober 2019: De gemeente Haacht bezorgt de stad het meerjarenplan 2020-2025 van
de Christengemeente Emmanuel.
De gemeenteraad van 25 november 2019 – agendapunt 3 hecht geen goedkeuring aan het
meerjarenplan van de Christengemeente Emmanuel, om volgende redenen:
- De stad Mechelen is niet betrokken geweest in een overleg tussen de
gemeenteoverheid en het bestuur van de eredienst;
- De investering in een cafetariaruimte is niet noodzakelijk voor het behoorlijk uitoefenen
van de eredienst;
- De exploitatietoelage die wordt gevraagd zorgt voor een exploitatieoverschot, i.p.v. een
budget in evenwicht;
- De k-waarde is foutief berekend.
De gemeente Haacht bezorgt stad op 20 april 2020 haar gemeenteraadsbesluit van 18
november 2019: Christengemeente Emmanuel – Meerjarenplan 2020-2025 – Budget 2020
– Ambtshalve aanpassing.
Collegebeslissing 27 april 2020 – punt 29: verwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•

De Christengemeente Emmanuel is een protestantse eredienst. De parochie strekt zich uit
over verschillende gemeenten. Het hoofdgebouw van de eredienst bevindt zich in Haacht,
waardoor de gemeente Haacht de leidinggevende gemeente is.
• De tekorten moeten worden gedragen door de verschillende gemeenten. Op basis van het
aantal gelovigen werd volgende verdeelsleutel vastgesteld:
- Haacht 31%
- Boortmeerbeek 9%
- Tremelo 13%
- Heist-op-den-Berg 13%
- Mechelen 26%
• De gemeenteraad van Haacht heeft het meerjarenplan ambtshalve aangepast. Samengevat
wordt volgende voorgelegd:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Exploitatietoelage
6.527,50
4.950
0
0
0
0
Overboeking naar investeringen
-4.000
-1.600
-2.000
Overschot op exploitatie
0
0
10.023
14.150
17.123
24.700
Investeringen
0
4.000
1.600
2.000
•

De stad Mechelen dient 26% van de tekorten te dragen, dit betekent:
2020
2021
2022
2023
Exploitatietoelage
1.697,15
1.287
0
0
investeringstoelage
0
0
0
0
•
•
•
•

2024
0
0

2025
0
0

Investeringen in 2022-2023-2024 worden gefinancierd met eigen middelen.
Daarnaast vraagt men een woonstvergoeding voor de bedienaar van de eredienst. Er wordt
7.800 euro per jaar gevraagd.
De concrete invulling hiervan is nog niet duidelijk, daarom liet de gemeente Haacht de stad
op 22 april 2020 weten dat zolang er geen concrete vraag of duidelijkheid is, hier niets
voor wordt ondernomen.
De Christengemeente Emmanuel heeft enkel een document meerjarenplan 2020-2025
ingediend. Het document budget 2020 werd niet voorgelegd. De gemeente Haacht liet
weten dat “de cijfers 2020 uit het MJP 2020 – 2025 voor Haacht het ‘Budget 2020’ zijn“.

Juridische grond
•

•

Artikel 114 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de
werking van de erediensten: De bepalingen van hoofdstuk I, afdeling 1/1, en van
hoofdstukken II, III, IV en V van titel II, zijn van overeenkomstige toepassing op de
bestuursraden en de centrale kerkbesturen, met dien verstande dat de kerkfabriek en de
kerkraad moeten worden gelezen als de kerkgemeente en de bestuursraad en dat de
parochie moet worden gelezen als de kerkgemeente.
Artikel 52 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de
werking van de erediensten:
§ 1. De gemeentebesturen passen de tekorten bij van de exploitatie van de kerkfabrieken
en dragen bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst….
… In de parochies waar er een bedienaar van de eredienst, belast met de eredienst van de
parochie, verblijft, stelt de gemeente de bedienaar een pastorie ter beschikking, of, als er
geen pastorie is, een woning of een woonstvergoeding…
§ 3. Als de gebiedsomschrijving van een parochie zich uitstrekt over het grondgebied van
meer dan één gemeente, worden de verplichtingen, vermeld in paragraaf 1 gedeeld
gedragen door alle betrokken gemeenten. Als de gemeente waar de hoofdkerk van de
parochie zich bevindt, de overige gemeenten niet betrekt bij het overleg, vermeld in artikel
33, of de overige gemeenten niet in kennis stelt van de beslissingen van de gemeenteraad
over het meerjarenplan en het budget, overeenkomstig artikel 43, vijfde lid, en artikel 49,
§ 1, vierde lid, komen die verplichtingen alleen ten laste van de gemeente waar de
hoofdkerk van de parochie zich bevindt.

Financiële gevolgen
De Stad Mechelen dient volgende exploitatietoelage aan de Christengemeente Emmanuel te
voorzien in haar meerjarenplan 2020-2025:
2020: 1.697,15 euro
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2021:
2022:
2023:
2024:
2025:

1.287 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro

Voor de woonstvergoeding bedienaar eredienst wordt nog niets voorzien, hiervoor wacht de
stad op concrete gegevens van het gemeentebestuur Haacht.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2020-2025 van de protestantsevangelische geloofsgemeenschap 'Christengemeente Emmanuel'.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Mechelen, 27 mei 2020

Fabienne Blavier
voorzitter
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