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BISSCHOPPELIJK DECREET
ter zake
digitaal vergaderen door bestuurlijke organen
van parochies en bisdom

Overwegende en vooropgesteld,
dat, in geval van wettelijk gevraagde toestemming (consensus) van het college of de groep
van personen, vastgehouden dient te worden aan de bepaling dat het college of de groep
voor een vergadering bijeengeroepen wordt (vgl. c. 127, §§ 1 en 2, 1°);
dat, in geval van wettelijk gevraagd advies (consilium) van het college of de groep van
personen, mogelijk is te derogeren aan de bepaling dat het college of de groep voor een
vergadering bijeengeroepen wordt (vgl. c. 127, §§ 1 en 2, 2°);
dat met het vooruitschrijden van de technische mogelijkheden bij digitaal vergaderen een
werkelijke uitwisseling van gedachten en inzichten, voorafgaande aan de besluitvorming,
gewaarborgd blijft voor alle deelnemers (vgl. c. 127, § 3);
dat de uitkomst van het besluit of beraad in de notulen van de vergadering schriftelijk wordt
vastgelegd;
dat het gebruik maken van de mogelijkheid om digitaal te vergaderen bijdraagt aan een
efficiënte vervulling van bestuurlijke taken;
dat het fysiek bijeenkomen in vergadering als gebruikelijke norm gehandhaafd blijft;
besluit ik,
gehoord hebbende de leden van de Staf van het Bisdom op 26 augustus 2021 en het Kathedraal
Kapittel op 1 september 2021,
dat, met ingang van heden,
het organiseren en het houden van een vergadering via de digitale mogelijkheden van communicatie
door een bestuurlijk college of groep van personen binnen het bisdom en de parochies van het R.K.
Bisdom van Haarlem-Amsterdam altijd is toegestaan, zowel als het hierbij gaat om het geven van
toestemming alsook als het gaat om het geven van een advies en dat het als het gaat om het geven
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van een advies om dringende redenen is toegestaan de leden van het college of groep schriftelijk of
per e-mail te consulteren.
Hetwelk doende,
eptember 2021

+ Mgr. Dr. J.W.M . Hendriks
Bisschop van Haarlem-Amsterdam
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