
 

Geachte Dames en Heren,

Op 1 januari 2023 treedt de ordonnantie van 10 december 2021 betreffende het beheer van de 
materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen in werking  
en wordt de huidige reglementering opgeheven (zie Belgisch Staatsblad van 23 december 2021).

Een laatste maal opmaak met huidig model
In toepassing van artikel 32 §2 en 35 §1 van de ordonnantie zal de Regering een nieuw, uniform 
boekhoudkundig model voor de begrotingen en rekeningen van de eredienstinstellingen uitvaardigen. 
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt echter aan de (verenigingen van) eredienstinstellingen 
toegestaan om tot uiterlijk eind oktober de begroting van het dienstjaar 2023 in te dienen volgens het 
huidige, per eredienst verschillende model. De rekening 2023 dient daarentegen overgemaakt te 
worden volgens het nieuwe model. De begroting 2024 volgt voor het eerst het nieuwe model en dient 
vergezeld te zijn van een meerjarenplan 2024-2029 in toepassing van artikel 32 §3.  
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Geen gemeentelijk advies 
Hoewel de eredienstinstellingen de begroting 2023 nog volgens het oude model mogen indienen, is 
vanaf begrotingsjaar 2023 de nieuwe ordonnantie van toepassing: de gemeenten verstrekken geen 
advies meer bij de begroting 2023 van de katholieke, protestantse, anglicaanse of israëlitische 
eredienstinstellingen. De begroting wordt  rechtstreeks door de instelling of vereniging van instellingen 
overgemaakt aan de gewestelijke administratie (art. 32 §5). 

De begroting 2023 zal het gewestelijk toezicht een laatste maal zelf overmaken aan de representatieve 
organen. De begroting 2024 maken de instellingen in toepassing van de nieuwe ordonnantie 
rechtstreeks en gelijktijdig over aan het Gewest en de representatieve organen. 

Het spreekt voor zich dat vermelde eredienstinstellingen in toepassing van de huidige reglementering 
de rekeningen 2021 en 2022 nog wel voor advies dienen over te maken aan de gemeenten.

Begrensde gewestelijke subsidies
Ook op het vlak van subsidiëring is de nieuwe ordonnantie van toepassing. De instellingen kunnen 
vanaf de begroting 2023 enkel nog de ontvangst van achterstallige gemeentelijke tussenkomsten 
voorzien. Ook de buitengewone gemeentelijke toelagen voor reeds lopende investeringsdossiers 
worden nog ingeschreven.  

De gewestelijke tegemoetkoming op de begroting 2023 mag niet meer bedragen dan 30 % van de 
gewone uitgaven van de instelling of 40 % van de vereniging van instellingen buiten de leninglasten 
(art. 30). Ook met de bepalingen in de ordonnantie over de mogelijke ontvangsten en uitgaven van de 
instelling (art. 28 en 29) dient rekening te worden gehouden.

Begrotingsoverschot in plaats van begrotingsevenwicht
De eredienstinstellingen hernemen een laatste maal de eventuele uitgave aan het reservefonds in hun 
budget 2022 als een ontvangst op de begroting 2023. Instellingen met een overschot op hun begroting 
2023 worden verzocht dit overschot in te schrijven als resultaat, m.a.w. de begroting niet in evenwicht 
te brengen via een uitgave aan het reservefonds. Het budget 2024 houdt rekening met het 
begrotingsoverschot 2023 via de formule van het vermoedelijk resultaat. Het overschot op de 
begroting 2024 wordt opnieuw geboekt als resultaat. Op deze wijze worden vanaf het budget 2024 
begrotingsoverschotten niet langer verrekend via een boekhoudtechnisch reservefonds in ontvangst 
of uitgave. 
Desgevallend kunnen de instellingen ontvangsten van of (binnen de perken van de gewestelijke 
financiering) uitgaven aan bestaande reservefondsen voor onderhoud of investeringen op de 
begroting 2023 voorzien. De uitgave aan een reservefonds voor het onderhoud van het privé-
patrimonium mag hoogstens 20 % van de ontvangsten uit het onroerend privé-patrimonium bedragen.

Provinciaal advies m.b.t. de begroting van de orthodoxe kerkbesturen
Voor de orthodoxe kerkbesturen blijft het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2017 tussen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en de Duistalige Gemeenschap, met 
betrekking tot de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van erkende erediensten waarvan het 
grondgebied meer dan één deelstaat bestrijkt, tot nader bericht van kracht. Bij de begroting 2023 van 
gewestgrensoverschrijdende orthodoxe kerkbesturen wint het Gewest bijgevolg het advies in van de 
betrokken provincie(s). De betreffende kerkbesturen verdelen de last van een eventuele tussenkomst 
op het budget 2023 tussen Gewest en provincie(s).



Overzending
Er zijn drie mogelijkheden voor de (verenigingen van) eredienstinstellingen om hun begroting 2023 
over te maken aan het gewestelijk toezicht:

- versturing per post naar Brussel Plaatselijke Besturen, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, 
IRIS Tower, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel;

- afgifte in de IRIS Tower aan het loket van Brussel Plaatselijke Besturen (geopend op dinsdag 
en vrijdag, van 10u tot 12u en van 14u tot 16u), uitsluitend op afspraak en uiterlijk de dag vóór 
de afgifte om 10u per mail aan te vragen bij BPLIndicateur@sprb.brussels;

- verzending per mail naar plaatselijke-besturen@gob.brussels.

Vragen
Eventuele vragen i.v.m. deze brief kunnen worden gesteld aan contactpersoon Wouter Marcoen (tel. 
02 800 32 82, wmarcoen@gob.brussels) of via financienerediensten@gob.brussels.

Kennisgeving van deze brief
Brussel Plaatselijke Besturen nodigt de representatieve organen uit bovenstaande verduidelijking met 
betrekking tot de begroting 2023 van de eredienstinstellingen ter kennisname over te maken aan de 
instellingen die onder hun bevoegdheid vallen.

Hoogachtend,

De Directeur-generaal of zijn vervanger, 

 


