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AANDACHTSPUNTEN VOOR PAROCHIEBESTUREN BIJ VACATURES 

 
INLEIDING 
 
Het rooster van aftreden van bestuursleden is zo ingericht, dat het periodieke aftreden 
volgens het “Algemeen Reglement voor het Bestuur van een parochie van de Rooms-
Katholieke Kerk in Nederland” (ARBP) elk jaar op 1 juni plaats heeft (vgl. art. 27.7). Het 
verdient aanbeveling,  dat parochiebesturen tijdig uitzien naar kandidaten. Rond de 
jaarwisseling wordt de vraag geagendeerd, welke leden aftredend en eventueel 
herbenoembaar zijn. Er gaat een zucht van verlichting door de gelederen als blijkt dat 
iemand aftredend is maar herbenoembaar blijkt te zijn. Dat laatste is het geval, wanneer 
een lid er nog maar één periode van vier jaar op heeft zitten. 
 
In principe twee periodes 
 
Men heeft een probleem, als een lid twee periodes van vier jaar zitting heeft gehad in het 
parochiebestuur. In het beste geval gaat men – de pastor voorop – naarstig op zoek naar 
nieuwe geschikte kandidaten. Maar dat lukt om verschillende redenen niet altijd. In veel 
(m.n. kleine) parochies blijkt het de laatste jaren moeilijker geworden te zijn. Steeds meer 
parochiebesturen constateren, dat de animo om deel uit te maken van een (parochie-
)bestuur tanende is. Goede raad is duur en ongemakkelijk. Een parochiebestuur besluit 
dan om een persoon voor een derde termijn ter benoeming voor te dragen, want men 
kon niemand anders vinden; de persoon is onmisbaar vanwege een specifieke 
deskundigheid. En in het parochieblad wordt dan geschreven: “We zijn hem/haar 
dankbaar vanwege de bereidheid om zijn/haar deskundigheid voor een nieuwe periode 
van 4 jaar aan het parochiebestuur beschikbaar te stellen”. De parochiaan leest dat en 
maakt zich verder geen zorgen om democratisering, vernieuwing, verandering en 
dynamiek. 
Het is niet zonder reden, dat in het ARBP hoogstens 2 termijnen worden toegestaan. Om 
verstarring te voorkomen en om de nodige dynamiek te behouden is het gewenst, dat er 
regelmatig nieuwe mensen deel uitmaken van een parochiebestuur. 
 
Nieuwe opgaven 
 
De parochies maken op dit moment grote veranderingen mee. We denken hier aan het 
diocesane beleid om parochies onder leiding van een pastoraal team (met priesters, 
diakens en pastoraal werk(st)ers) vitaal te laten zijn binnen het verband van een regio, 
samen met andere parochies (regionalisering). Ook merken de parochies, dat ondanks 
alle inzet de deelname aan het kerkelijk leven minder wordt. Er komt minder geld 
beschikbaar, waardoor keuzes gemaakt moeten worden. In ons bisdom kiezen we ervoor 
dat mensen boven gebouwen gaan (normatief begroten m.b.t. programma, personeel en 
gebouwen). 
Verder konstateren de parochies dat de medewerking van vrijwillig(st)ers van vitaal 
belang is. Van bestuurders in de parochies wordt vanwege deze ontwikkelingen veel 
fantasie, aanpassingsvermogen en geloof gevraagd om kreatieve voorwaarden te 
scheppen voor een pastoraat dat toekomst heeft. Redenen genoeg dus om vernieuwing 
en doorstroming na te streven binnen de parochiebesturen. 
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Het is hierom, dat we de aandacht willen vestigen op punten, die deskundigheid en 
dynamiek kunnen bevorderen. Deze aandachtspunten leunen dicht aan tegen het ARBP. 
De parochiebesturen dienen deze aandachtspunten tot beleid te maken bij het 
voordragen van leden van parochiebesturen. 
 
AANDACHTSPUNTEN 

 
A. m.b.t. besturen als college 
 
1. Het parochiebestuur heeft een zekere mate van representativiteit m.b.t. parochiële 

groepen, leeftijd en sexe. 
 

2. Het bestuur streeft naar continuïteit door een rooster van aftreden te hanteren 
(vgl. art. 27.6-8). 
 

3. Het bestuur zorgt ervoor, dat regelmatig nieuwe mensen aangezocht worden om 
deel uit te maken van het bestuur. Door het jaar heen kunnen hiervoor namen 
van mogelijke kandidaten genoteerd worden. 
De parochievergadering maakt tijdig (d.i. vóór eind februari) een voordracht van 
nieuwe kandidaten (vgl. art. 27.11 en art. 40.1.c.). 
Om met ervaring te kunnen besturen is het noodzakelijk dat personen twee 
periodes van 4 jaar lid (kunnen) zijn van het bestuur. In uitzonderlijke gevallen is 
een derde zittingstermijn mogelijk (vgl. art. 27.2). 
Indien een derde termijn gewenst is, gaat de voordracht vergezeld van een positief 
advies van de deken. 
 

4. Het bestuur spant zich in om met behoud van de representativiteit en de 
continuïteit bepaalde deskundigheden binnen het bestuur te krijgen op 
pastoraal (pastor) 
bestuurlijk (vice-voorzitter) 
administratief (sekretaris) 
en financieel (penningmeester) terrein. 
 
Op genoemde terreinen kunnen parochiebesturen zich laten bijstaan door bijv. 
een ambtelijk sekretaris, die de notulen verzorgt en een financieel adviseur (vgl. 
art. 50). 
 
De deskundigheid op pastoraal terrein ligt bij de pastoor, die voorzitter is. Indien 
in een parochie een diaken of pastoraal werk(st)er als eerst-aanspreekbare 
werkzaam is, kan deze als pastoraal adviseur functioneren. Hij/zij speelt een 
belangrijke rol bij de voorbereiding en de uitvoering van pastoraal beleid (vgl. art. 
36). 
Het uitvoerend werk kan het bestuur onderbrengen bij bepaalde commissies en 
werkgroepen. Te denken valt aan een financiële commissie, een 
gebouwencommissie, en diverse pastorale werkgroepen. 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft uiteraard bij het bestuur liggen (vgl. art. 
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49). 
 

5. Het aantal leden van het bestuur is minimaal 4 (niet inbegrepen de voorzitter) en 
zal verder zodanig zijn, dat alle taken van het bestuur goed behartigd kunnen 
worden. Van belang hierbij is, dat voor elk bestuurslid een taakomschrijving 
aanwezig is. 
Het is de bisschop, die – al dan niet op verzoek van het bestuur – het aantal 
bestuursleden vaststelt of wijzigt (vgl. art. 25). 
 

6. Het parochiebestuur geeft nieuwe kandidaten informatie over de werkwijze van 
het bestuur en het beleid van de parochie. 
Een kennismakingsgesprek is noodzaak. 
Een proefperiode van 2 à 3 maanden is aan te bevelen. 
 
Nieuwe kandidaten ontvangen o.a. 
- het “Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie van de 

Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” (1996), in de serie: “Regelingen R.-
K. Kerkgenootschap in Nederland”, nr. 3); 

- het Parochieel en/of Regionaal Pastoraal Beleidsplan; 
- de diocesane nota “Regio en Regionaal Leiderschap” (in: Analecta Bisdom 

Breda, april 1994, blz. 64-73); 
- de nota “Normatief begroten” (in: Analecta Bisdom Breda Special, april 

1994, blz. 25-35); 
- en andere relevante nota’s. 

 
B. t.a.v. de bestuursleden 

 
1. Van bestuursleden wordt verwacht, dat zij aktief betrokken (willen) zijn bij (een 

groep in) de parochie en de samenleving ter plekke (vgl. art. 27.1). 
 

2. Zij dienen de bereidheid te hebben om minimaal 4 jaar lid van het bestuur te zijn. 
Tussentijdse vacatures moeten vermeden worden (tot het onmogelijke is niemand 
gehouden). 
 

3. Zij willen meedenken in pastoraal beleid, zoals dat in diocesaan, regionaal en 
parochieel verband geformuleerd wordt, en er uitvoering aan geven. 
 

4. Voor nieuwe bestuursleden is het gewenst, dat zij deelnemen aan een 
“instroomcursus voor nieuwe parochiebestuurders”, wanneer die in het dekenaat 
georganiseerd wordt. 
 

5. Nieuwe bestuursleden zijn – naast hetgeen in art. 28 voorgeschreven is – de 
afgelopen 4 jaar geen lid geweest van het parochiebestuur, waarvoor zij als lid 
gevraagd worden (vgl. art. 27.2). 
 

6. Zij hebben een specifieke deskundigheid of kwaliteit, die voor het 
parochiebestuur uitdrukkelijk van belang is. Een taakomschrijving (zie ook A.5) 
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kan hierbij goede diensten bewijzen. 
 

7. Bestuursleden kennen de inhoud van het ARBP (1996) (zie ook A.6). 
 

8. Een aftredend lid blijft lid van het parochiebestuur tot het ontslag een feit is. 
Zolang er geen opvolger is, zijn bestuursleden aftredend en nog niet afgetreden 
(vgl. art. 27.4). Het bestuur kan rechtsgeldig handelen. Het bestuur heeft 
gedurende drie maanden het recht van voordracht. Als het parochiebestuur niet 
binnen 3 maanden na het ontstaan van de vacature nieuwe kandidaten voordraagt 
aan de bisschop, is de bisschop bevoegd zelfstandig in de vacature te voorzien 
(vgl. art. 29). 
 

UITVOERING 
 
Wij hopen, dat parochiebesturen terdege kennis nemen van het bovenstaande. Het 
Bisdom zal een en ander bij (her-)benoemingen van parochiebestuurders tot beleid 
maken. Aan de dekens wordt gevraagd om uitvoering van deze voorwaarden na te gaan, 
wanneer zij parochiebesturen ambtshalve bezoeken (wat ook wel “visitatie” genoemd 
wordt) en er in deze vragen aan hen worden gesteld. 
 
Deze aanvullende normen bij het “Algemeen Reglement voor het Bestuur van een 
Parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” zijn heden door mij vastgesteld 
en worden van kracht op 1 november 1997. 
 
 
Breda, 1 oktober 1997 
M/Lo 690/97 
 
+ Mgr. Dr. M.P.M. Muskens, 
Bisschop van Breda. 


