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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Kerkfabriek
1. Beschrijving activiteit/instelling
Kerkfabriek : het geheel van geestelijken en leken belast met de administratie van de fonds en inkomsten bestemd
voor de bouw en het onderhoud van een kerk (vertaling van de definitie uit Petit Robert)
« De kerkbesturen […]worden belast met het onderhoud en het behoud van de kerken; met het beheer van de
aalmoezen en de goederen; van de bij de wetten en de verordeningen toegelaten renten en ontvangsten, de toelage
door de gemeenten verschaft, en over het algemeen al de fondsen die aangewend worden voor de uitoefening van
de eredienst; zij worden er ten slotte mede belast die uitoefening en het hooghouden van de waardigheid er van te
verzekeren in de kerken waaraan zij gehecht zijn hetzij door de ervoor nodige uitgaven te kwijten, hetzij door de
middelen om er in te voorzien te verzekeren. » (Artikel 1 van het keizerlijk Decreet van 30 december 1809
betreffende de kerkfabrieken – Gepubliceerd op 30/12/1809).
De notie “Kerkfabriek” heeft enkel betrekking op de katholieke en orthodoxe eredienst.
Voor de andere erkende godsdiensten (protestanten, anglicanen en joden) spreekt met van een “Raad van beheer”.
Voor de islamitische godsdienst start men nog maar met het instellen van de Raden van beheer; op dit ogenblik
heeft deze godsdienst geen met de kerkfabrieken vergelijkbare structuren.

2. Bevoegd paritair comité
geen enkel
3. Motivering
Volgens de rechtspraak is een kerkfabriek een overheidsinstelling die gelijkgesteld is met een ondergeschikt
bestuur.
Bij de lezing van de artikelen 18, 19 en 19bis van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten
(Belgisch Staatsblad van 9 maart 1870) worden de administraties van de protestantse, Anglicaanse en Joodse
kerken, alsook de administraties van de islamitische en orthodoxe kerken gelijkgesteld met de kerkfabrieken.
Aangezien al deze organen (kerfabrieken en raden van bestuur) administratieve overheden zijn en bijgevolg zonder enige uitzondering – overheidsinstellingen zijn, vallen zij niet onder het toepassingsgebied van de wet van 5
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Immers, artikel 2, §3, 1° sluit uit voornoemde wet : “degenen die in dienst zijn van de Staat, de Gemeenschappen,
de Gewesten, de Gemeenschapscommissies, de provincies, de gemeenten, de daaronder ressorterende openbare
instellingen en de instellingen van openbaar nut met uitzondering van de NV Federale Participatiemaatschappij,
van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van het Participatiefonds, van de Nationale
Delcrederedienst, van de Nationale Bank van België, van de NV CREDIBE , van de NV Nationale Loterij, van de

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en van de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend
overeenkomstig de huisvestingscodes van de Gewesten. […]”
Personen die tewerkgesteld zijn in de kerkfabrieken vallen onder het toepassingsgebied van het keizerlijk decreet
van 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken (Belgisch Staatsblad van 30/12/1809) dat in haar artikel 37
bepaalt dat : « de lasten van het kerkbestuur bestaan uit: 1° het bijdragen tot de voor de eredienst nodige onkosten,
namelijk : […] de betaling van de wedde van de onderpastoors, de kosters, zangers, orgelisten, klokluiders,
kerkpolitie, baljuw en andere ten dienste van de kerk staande bedienden, al naar gelang de plaats, gepast en
noodzakelijk is .
Hoofdstuk IV van voornoemd decreet betreffende de lasten van de gemeenten in zaken van eredienst, voorziet in
haar art. 92, punt 1, dat de gemeenten in zaken van eredienst - bij onvoldoende inkomsten van het kerkbestuur - zal
bijdragen tot de lasten voorzien bij artikel 37.
Er kunnen evenwel VZW’s bestaan die aan de kerkfabrieken of raden van bestuur aanverwante activiteiten
uitoefenen, maar deze verenigingen zijn geen administratieve overheden. Deze verenigingen zullen bijgevolg wel
onder de CAO-wet vallen.
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