Bisdom Haarlem-Amsterdam

Machtigingsaanvraag

Aanvraagformulier bisschoppelijke machtiging
Vestigen beperkte rechten, verpanden, verhuur/pacht, bruikleen/gebruik van onroerende of
roerende zaken met een bijzondere waarde
Attentie: vult u dit formulier alléén in als u eerder uw voorgenomen rechtshandeling heeft laten
toetsen. Voor deze toetsing heeft u het formulier ‘beleidsafweging voornemen’ ingevuld. Het bisdom
heeft hierover contact met u gehad onder de volgende referentie:

Gegevens instelling
Naam kerkelijke instelling
Vestigingsplaats

Contactgegevens aanvrager
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer

Omschrijving
Om welke (on)roerende zaak gaat het? Omschrijft u eigendom, actueel gebruik, historische waarde.

Welke handeling wilt u uitvoeren? Beargumenteert u uw voornemen.
(ver)huren
(ver)pachten
gebruiken/in gebruik geven
beperkte rechten vestigen
Omschrijft u de overeenkomst m.b.t. duur, data, prijs en afspraken met andere partij.

In geval van (ver)huur/pacht: hoe is de prijs tot stand gekomen?
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Indien uw parochie een vitaliteitscan1 heeft ingevuld: welke gevolgen heeft de voorgenomen
handeling voor de financiën, het pastoraat, de vitaliteit en (on)roerende zaken?

Stuurt u de volgende informatie mee:
Actueel taxatierapport
Conceptovereenkomst
Vitaliteitscan1
Visiedocument kerkgebouwen2
Eventueel: eerdere huur/bruikleenovereenkomsten van hetzelfde goed
Ondertekening
Naam voorzitter bestuur
Naam secretaris bestuur
Handtekening voorzitter

Handtekening secretaris

Plaats

Datum

Gelieve dit formulier ondertekend (waarna ingescand) met bijlagen te verzenden naar:
machtiging@bisdomhaarlem-amsterdam.nl,

of per post naar Bisdom Haarlem-Amsterdam,
t.a.v. Coördinator machtigingen,
postbus 1053,
2001 BB in Haarlem.
U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

1

De vitaliteitscan betreft de Excel-matrix van cijfers over het pastoraat, de financiën en de kerkgebouwen.
Parochiebesturen worden gevraagd deze vitaliteitscan periodiek over het samenwerkingsverband of over de (gefuseerde)
parochie in te vullen. Indien geen parochie, niet van toepassing.
2 Het visiedocument Kerkgebouwen betreft de op de vitaliteitscan gebaseerde visie betreffende de toekomst van de
kerkgebouwen. Indien geen parochie, niet van toepassing.
Machtigingsaanvraag (ver)huur/vestigen beperkte rechten/bruikleen (on)roerende zaken

Pagina 2 van 2

