
  

  
   

  
 

 

Laatste wijziging: 22/01/2015 

 

AANVRAAG VOOR EEN PRIVATE (VROME) STICHTING 
BIJ HET BISDOM HASSELT 

 
 

Naam voor wie de stichting wordt aangevraagd: ............................................................................................ 

Parochiekerk waar de stichting plaatsvindt: .................................................................................................... 

Het aanvangsjaar van de stichting: ................................................................................................................. 

Datum waarop de gestichte jaarmis zal plaatsvinden: .................................................................................... 

Naam van de stichter: ..................................................................................................................................... 

Adres: ............................................................................................................................................................... 

Bedrag (kapitaal) van de stichting: .................................................................................................................. 
 
 
 ALGEMENE BEPALINGEN  
 

1. In uitvoering van canon 1304 § 2 van het Wetboek van Canoniek Recht (WCR) dient elke geldsom voor de 
private of vrome stichting, aanvaard in een parochie, definitief in bewaargeving gegeven te worden aan de 
VZW Bisdom Hasselt. 
2. De jaarlijkse opbrengst van de stichting heeft een tweevoudige bestemming: enerzijds een gift aan de 
bovengenoemde parochie en anderzijds een vergoeding voor de mis aan het tarief van net vastgestelde tarief. 
3. Daar de gestichte jaarmis gefinancierd wordt met de intrest van het gegeven kapitaal, kan deze voor de 
eerste keer slechts plaatsvinden zes maanden na de betalingsdatum van de stichting. 
4. De minimum-opbrengst van de stichting is vastgesteld op het dubbel van het heersende tarief van de 
manuele mis in het bisdom Hasselt. 
5. Indien na verloop van tijd het kapitaal niet meer voldoende opbrengt om de minimumopbrengst te 
waarborgen, zal het kapitaal jaarlijks verminderd worden met het bedrag dat nodig is om de minimum-
opbrengst te verzekeren. 
6. Na ontvangst van het bedrag voor de stichting door de VZW Bisdom Hasselt, wordt de aanvaarding van de 
stichting bevestigd door drie afschriften, waarvan één bestemd is voor de stichter, één voor de parochie en één 
voor het archief van VZW Bisdom Hasselt, overeenkomstig can. 1306 § 2 van het voornoemde WCR. 
7. Indien men bijzondere bepalingen wenst toe te voegen (bv. ‘de stichting treedt in werking na de dood van de 
stichter’ of ‘na overlijden naam echtgeno(o)t(e) toevoegen’), dienen deze hieronder te worden vermeld. 
 
 

 BIJZONDERE BEPALINGEN 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 
BETALING:  � Ik stort heden het bedrag op rekening BE60 7370 4306 1070 van vzw Bisdom Hasselt, 

Vrijwilligersplein 14, 3500  Hasselt - Stichting voor (naam voor wie de stichting wordt 
aangevraagd) vanwege parochie (naam van parochie en gemeente). 

 
 

 

Opgemaakt te: .......................................................................... op ................................................................. 

Naam en handtekening van de aanvrager: ..................................................................................................... 
 


