
  

  
   

  
 

 

  Laatste wijziging: 22/01/2015 

 

AANVRAAG TOT AANVAARDING VAN TERMIJNMISSEN 
(missen met een maximale duur van vijftien jaar) 

 
 

Naam voor wie de termijnmissen worden aangevraagd: 

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

De parochie waar de missen plaatsvinden: 

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

Dag waarop de missen zullen plaatsvinden: Aanvangsjaar: 

 .................................................................................................................................................................. 20 ...............  

Naam en adres van de aanvrager: 

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

Aantal termijnmissen: ………… x  23 EUR =  …………………………………. EUR 
 
 Algemene bepalingen  

1. Termijnmissen ontstaan door via de parochie een bepaalde geldsom definitief in bewaargeving te geven 
aan de VZW Bisdom Hasselt met de bedoeling - meestal in een parochiekerk - missen op termijn te 
celebreren voor de door de gever bepaalde intentie. 
* Indien de persoon voor wie de missen worden aangevraagd reeds overleden is, dan wordt onmiddellijk 

het aantal termijnmissen met de aanvangsdatum vastgelegd aan het heersende tarief, met inachtneming 
van de maximale duur van 15 jaar. 

*  Indien de persoon voor wie de missen worden aangevraagd nog niet overleden is, wordt het 
toevertrouwde kapitaal belegd en gekapitaliseerd. Op het ogenblik van het overlijden van die persoon 
wordt het kapitaal omgezet in termijnmissen aan het op dat ogenblik heersende tarief, met inachtneming 
van de maximale duur van 15 jaar. 

2. Het tarief van een termijnmis is samengesteld uit het heersende mistarief, vermeerderd met een toeslag 
van 50 %. Vanaf 01-01-2011 bedraagt het tarief voor een termijnmis 23 EUR.  

3. Het supplement (8 EUR) wordt jaarlijks opgespaard om bij eventuele verhoging van het mistarief het tekort 
aan te vullen, zodat de aangegane verbintenis zo lang mogelijk kan worden nagekomen. Wanneer de 
termijnmissen ten einde lopen, komt het positief saldo ten goede aan de parochie. 

4. Indien na verloop van tijd de gegeven geldsom, vermeerderd met het opgespaarde supplement, niet meer 
volstaat om de aangegane verbintenis na te leven, zal het aantal missen verminderd worden in verhouding 
tot het op dat ogenblik heersende tarief van de termijnmis. 

5. Zodra de geldsom voor de termijnmissen bij VZW Bisdom Hasselt is aangekomen, wordt de aanvaarding 
ervan bevestigd door drie afschriften, één bestemd voor de aanvrager, één voor de parochie en één voor 
het bisdom. 

6. De bijzondere bepalingen, die men wenst toe te voegen (bv. de missen dienen pas gecelebreerd te worden 
na de dood van de aanvrager), worden hieronder vermeld. 

 Bijzondere bepalingen 

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

Vrijwilligersplein 14, 3500  Hasselt, met vermelding ‘Termijnmissen parochie (naam van de 
parochie en gemeente).  

 
Opgemaakt te …………………………………………………  op  ……………………………………………………… 
 
Naam en handtekening van de aanvrager :  …………………………………………………………………………….. 
 
 


