




• Wie is wie
• Waar staan we en welke richting gaan we uit
• Aandachtspunten
• Projecten en voorbeelden





• Complex religieus erfgoedveld
- Vlaams, bovenlokaal, lokaal
- Burgerlijke en kerkelijk structuren
- Verschillende invalshoeken
- Regio gebonden

• In constante interactie
- Lokale kring van belanghebbenden
- Landschap in evolutie



• Ancien Regime – Franse – Hollandse – Belgische periode
• Ontstaan kerkfabrieken als openbaar bestuur
• Uniek Belgische systeem – verstrengeling kerk en staat



• Vlaamse overheid
• Agentschap onroerend erfgoed
• Agentschap binnenlands bestuur
• Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken

• Bovenlokale overheden
• Diensten Erfgoed en Platteland
• Provinciale afdelingen Monumentenwacht
• Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, erfgoedcellen, streekintercommunales

• Lokale overheden
• Gemeente- en kerkbesturen



• 5 bisdommen – 5 beleidsniveaus
• 1 op 1 – 1 parochie, 1 kerkfabriek, 1 (of meerdere) parochiekerken
• Wijzigingen in de pastoraal
• Oprichting pastorale zones, eenheden en nieuwe parochies
• Effecten op gebruik parochiekerken en noden in parochie en gemeente
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• Regelgeving
• Onroerenderfgoeddecreet
• Decreet niet-beschermde kerkgebouwen
• Eredienstendecreet
• Kerkelijk recht

• Richtlijnen en definities
• Richtlijnen en visie Vlaamse bisschoppen
• Academisch onderzoek en experten

• Stand van zaken en prognose



• Codex Iuris Canonici 1983
• 2004 kerkfabrieken regionale bevoegdheid
• 2011 nota Bourgeois toekomst parochiekerken
• 2015 verplichting kerkenbeleidsplan voor premies beschermde en subsidies niet-

beschermde parochiekerken
• 2019-2024 beleidsnota binnenlands bestuur



• Canoniek recht – autonome beslissingsbevoegdheid
• Onttrekken: vraag vanuit pastoor en kerkraad
• Als nieuwe functie gekend is (obv studie) can. 1222
• Advies priesterraad en kerkfabriek
• Decreet onttrekken, ook voor altaren
• Na decreet, volle beschikking eigenaar
• Desaffectatie (oorspronkelijke eredienstbestemming ontnemen) bij minister BB 

enkel nodig bepaalde categorie kerken



• Projectbureau herbestemming kerken
• Samenwerkingsverband sinds 2016 – afspraken opvolging
• 7 oproepen en meer dan 100 dossiers
• Afwerken lopende dossiers laatste oproep april 2020
• Volgtijdelijkheid en binnen bredere visie



• Overleg kerkelijke en burgerlijke overheid en participatie cruciaal
• Stappenplannen opmaak en implementatie kerkenbeleidsplan
• Bisdommen visieteksten en richtlijnen
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MEDEGEBRUIK
NEVENBESTEMMING 

“in de tijd”

PAROCHIEKERK NEVENBESTEMMING
“in de ruimte”



Mens en gebouw Wezen van de plek Publieke ruimte activeren, 
ontmoeten

Ervaren, zoeken, nadenken, 
experimenteren, scherp 

stellen, cocreatie, tijd nemen

Architectuur als proces 
Continuïteit

Rust, zingeving, tijd



• KBP goedkeuring door bisschop en gemeente en ontvankelijk door AOE 185/300
• Monitoring, regionale verschillen en interpretatie
• Trend: ca. 1/3 neven- of herbestemming



• 1786 parochiekerken - 129 bijgebouwen (annex, kapel)
• 75 onttrokken aan de eredienst sinds 2013 (verschil per regio)
• 35 (eenvoudige) herbestemmingen

• Sociaal-culturele invulling met publiek karakter
• Onderwijs (5) en erkende eredienst (6)





• Kerkenbeleidsplan als kader voor integrale zorg
• Volgtijdelijkheid
• Participatie en beheer
• Inventarisatie en waardering roerend erfgoed
• Kennisdeling



• Integrale zorg religieus erfgoed. Durf over de grenzen te kijken.
• Ontwikkel plannen vanuit een brede benadering. Doe aan geïntegreerde 

erfgoedzorg.



Volgtijdelijkheid

kerkenbeleidsplan participatie
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid



• Start met inventarisatie en waardering van het roerend erfgoed



• Kennisdeling: welk idee ligt er aan de grondslag van het ontwerp en het 
bouwpatroon?

“De inhoud roept de vorm van de kerk op en de vorm van de kerk herinnert 
aan de inhoud van het geloof” (Rikhof)
























