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Opmaak 
Kerkenbeleidsplannen: 

waarom en hoe? 
 

www.crkc.be/kerkenbeleidsplan 

 

http://www.crkc.be/kerkenbeleidsplan


Plaats van kerk 
en Kerk in het  
Ancien Régime 

1795: principes Franse 
revolutie in onze streken 



Concordaat Napoleon en Paus VII 
1801 en decreet 1809  

Kerkfabrieken = openbaar bestuur 

 

Continuïteit van 
bijzondere relatie 

tussen Kerk en Staat 
tot op vandaag 

 



Belgische “Verzuiling” 
Impact van Katholicisme op 

Belgische samenleving 

Toenemende 
trend van 

secularisering 
na WO II 



Vlaamse regering komt tussen… 
• Kerken die deel uitmaken van het “Openbaar bestuur” worden 

minder en minder gebruikt 

• Financiële crisis: druk op de gemeenten die financieel hiertoe 
moeten bijdragen  

2001-2004: kerkfabrieken wordt regionale, 
Vlaamse materie 

 
2011: Minister Bourgeois schrijft nota aan 

gemeenten om na te denken over de 
toekomst van kerken op hun grondgebied 
Parochiekerkenplan = kerkenbeleidsplan 

 
2015: nieuw Onroerenderfgoeddecreet 

maakt dit verplicht 
 

2016: definitie Kerkenbeleidsplan in OE 
decreet; 

Verplichting met terugwerkende kracht ook 
voor de oude wetgeving (i.e. aanvragen 

ingediend voor 1/1/2015) – deadline 
30/9/2017 

 



Gemeentes die vóór 1/10/2017 
kerkenbeleidsplan dienen te hebben: 

• Alveringem 

• Blankenberge 

• Brugge 

• Dentergem 

• Ieper 

• Ingelmunster 

• Koekelare 

• Kortrijk 

• Lo-Reninge 

• Middelkerke 

• Moorslede 

• Oostende 

• Oudenburg 

• Poperinge 

• Spiere-Helkijn 

• Veurne 

• Waregem 

• Zedelgem 

• Zonnebeke 

• Zuienkerke 

 



Nota Bourgeois 2011 
KERKENBELEIDSPLAN 

WAT ? 
• Langetermijnvisie op de toekomst van  

de parochiekerken op grondgebied  
van de gemeente 

• Uitgewerkt per gemeente 
• Geeft aan: 

– welke parochiekerken maximaal de huidige bestemming 
behouden (valorisatie = waarde van kerk versterken) 

– welke kerken in aanmerking komen voor nevenbestemming 
(= multifunctioneel – in de tijd / gedeeld gebruik – in de 
ruimte) en medegebruik (andere christelijke erediensten) 

– welke kerken in aanmerking komen voor herbestemming 
(onttrokken aan de eredienst, dus volledige profane functie) 

– voor welke parochiekerken sloop en de realisatie van een 
nieuwe ontwikkeling mogelijk of gewenst is 



Definities 

 



MEDEGEBRUIK 
Orthodoxe gemeenschap 

Sint-Jozef Antwerpen 

PAROCHIEKERK 
Architecturale ingreep 
Sint-Martinus Stevoort 

PAROCHIEKERK Sint-Antonius Abt Wolfsdonk 



VALORISATIE 
Concert 

Sint-Antonius 
Edegem 

VALORISATIE 
Rondleiding 

Sint-Pieterskerk 
Sint-Pieters-Rode 



NEVENBESTEMMING 
– multifunctioneel 
gebruik “in de tijd” 

Heilige Lodewijk van 
Montfort Deurne 

NEVENBESTEMMING 
– multifunctioneel 
gebruik “in de tijd” 

Heilig Kruis 
Boekhoute 



HERBESTEMMING 
The Jane Restaurant – 

Antwerpen 

NEVENBESTEMMING 
– gedeeld gebruik 

“in de ruimte” 
Bibliotheek in kerk – 

Kaulille (Limburg)  



INHOUD 
volgens nota Bourgeois / decreet 

• Moet basisgegevens omvatten betreffende:  
– de parochiekerken als gebouw, met onder meer 

de cultuurhistorische waarde, de architecturale 
mogelijkheden, de bouwfysische toestand, de 
mogelijkheid tot compartimentering, …;  

– de parochiekerk in zijn ruimtelijke omgeving;  

– het actuele gebruik en de functie van de 
parochiekerk;  

– mogelijke interesse van andere actoren.  

+ onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en 
plan van aanpak hoe invulling zal gezocht worden 
(volgens laatste wijziging Onroerend Erfgoeddecreet juli 2016) 

 



Criteria nazicht  
Agentschap Onroerend Erfgoed 

• Vormelijk 

o Goedkeuring representatief orgaan erkende eredienst 
 (Bisdom) 

o Goedkeuring voogdijoverheid (Gemeente of Provincie) 
 

• Inhoudelijk 

0. Identificatie 

1. Beschrijving 

 a) Cultuurhistorische waarde 

 b) Architecturale mogelijkheden 

 c) Bouwfysische toestand 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving 

3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

4.  a) Een onderbouwde visie op het toekomstig 
 gebruik en de toekomstige functie 

 b) Een plan van aanpak hoe de toekomstige 
 invulling met nevenfuncties of herbestemming 
 ervan zal worden onderzocht 
 



Waarom een kerkenbeleidsplan? 

• Reflectie van schaalvergroting binnen de Kerk 

• Noodzakelijk document om aanspraak te kunnen maken 
op premies of subsidies van de Vlaamse overheid: 
 
– > voor beschermde kerken 

Agentschap Onroerend Erfgoed 
zie Onroerend Erfgoeddecreet 

 

– > voor niet-beschermde kerken: Agentschap  Binnenlands 
Bestuur. In theorie volstaat een attest van bisschop en 
gemeente over lange termijngebruik van de kerk.  
In praktijk pleiten bisdommen voor  
kerkenbeleidsplan met een gezamenlijke 
 beleidsvisie voor de hele gemeente. 



 



Hoe opstellen? 
PROCEDURE 

volgens nota Bourgeois 

• Dialoog tussen direct betrokkenen: 
gemeentebestuur, kerkraden en Centraal 
Kerkbestuur, bisschoppelijke overheid 

• andere lokale actoren zoals socio-culturele 
verenigingen kunnen betrokken worden 

• Centraal Kerkbestuur neemt bij voorkeur 
regierol op van het lokaal overleg 



Principes en aandachtspunten 

• Langetermijnvisie: idealiter voor circa 20 jaar zoals 
beheersplannen voor beschermde kerken, maar kan ook 
gefaseerd (5 jaar – 10 jaar – langere termijn) 

• Idee van geleidelijkheid – historisch perspectief 

• Onttrekking is onomkeerbaar 

• Kerken zonder vaste weekendviering dienen niet  
a priori herbestemd: kunnen anders ingezet worden in 
pastoraal, maar mét nevenbestemming 

• Kritisch t.o.v. “de wereld is mijn dorp” principe 

• De kerk is niet het enige gebouw in een parochie en 
gemeente (vb. pastorieën en parochiezalen) 

 



Stappenplan voor 
overleg KBP 



Stappenplan 
Kerkenbeleidsplan 

• Stappenplan gebaseerd op: 
– Conceptnota Bourgeois (2011) 

– Decretale vereisten om subsidies te bekomen voor 
beschermde en niet-beschermde kerken 

– Pilootprojecten CRKC: Westhoek, Gent, Zwalm, … 

– Ervaringen Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen 

• Doel: kerkenbeleidsplan opstellen. Implementatie 
van het plan hoort niet tot de opdracht. 

• 5 fases met Stuurgroep, Kerkelijke en Burgerlijke 
werkgroep, grotere publiek, bisdom, gemeente 



STAPPENPLAN 

• FASE 1: pastoraal plan  

• FASE 2a: overleg kerkelijke en burgerlijke overheid, 
         gezamenlijke stuurgroep 

• FASE 2b: raadplegen achterban en bevolking:  
         contactmomenten 

• FASE 3: opmaak inventarissen, standpunt     
         gezamenlijke stuurgroep bepalen 

• FASE 4: goedkeuring door bisschop en gemeenteraad 

• FASE 5: publieke infoavond uit te voeren plan 

• NA HET KERKENBELEIDSPLAN: implementatie 



OPSTELLEN VAN PASTORAAL OF 
DEKENAAL PLAN 

FASE 1 



Pastoraal of dekenaal plan 

• Beleidsnota van de pastorale ploeg over de 
organisatie van de pastorale activiteiten in 
nieuwe pastorales eenheden, federaties, 
dekenaten, … 

• Daaruit afgeleid: welke rol spelen de kerken in 
dit beleid? Welke kerken zijn waarvoor nodig? 
Volledig of gedeeltelijk? Welke kerken zijn niet 
nodig en kunnen een andere bestemming 
krijgen? 



Werkwijze 

• Varieert per Bisdom 

• Elk bisdom beschikt hiervoor over eigen 
stappenplannen en begeleidende 
documenten 

– > zie: http://crkc.be/visie-en-stappenplannen-
bisdommen 

– Ook voor Bisdom Brugge 

 

 

http://crkc.be/visie-en-stappenplannen-bisdommen
http://crkc.be/visie-en-stappenplannen-bisdommen
http://crkc.be/visie-en-stappenplannen-bisdommen
http://crkc.be/visie-en-stappenplannen-bisdommen
http://crkc.be/visie-en-stappenplannen-bisdommen
http://crkc.be/visie-en-stappenplannen-bisdommen
http://crkc.be/visie-en-stappenplannen-bisdommen


- open voor vragen 
burgerlijke overheid in 
een open geest 

- hele problematiek met 
grote omzichtigheid en 
zorg behandelen 

- vermijden van drastische, 
bureaucratische 
oplossingen 

- luisteren naar plaatselijke 
pastoraal 
verantwoordelijken 

- rekening houden met 
gesprekken in functie van 
het vormen van pastorale 
eenheden 





Conclusies: beleidsdocument 

• Conclusies worden neergeschreven in een dekenaal 
of pastoraal plan 

• Dit plan vormt idealiter de basis voor de verdere 
stappen in het opstellen van een kerkenbeleidsplan 

• Kan in de loop van het proces nog verder verfijnd 
worden 
 

• Als er nog geen finaal pastoraal plan voorhanden is 
voor de nieuwe pastorale zone, wordt – in overleg 
met het Vicariaat – best gekeken wat nu al kan 
worden overeengekomen (niet vastzetten naar de 
toekomst toe) + vermelding van opgestarte 
zonevorming bij ‘plan van aanpak’ 
 
 



http://www.ipbsite.be/tijdschrift-transparant.html  

http://www.ipbsite.be/tijdschrift-transparant.html
http://www.ipbsite.be/tijdschrift-transparant.html
http://www.ipbsite.be/tijdschrift-transparant.html
http://www.ipbsite.be/tijdschrift-transparant.html


OVERLEG KERKELIJKE EN BURGERLIJKE 
OVERHEID 
GEZAMENLIJKE STUURGROEP 
CONTACTMOMENTEN BEVOLKING 

FASE 2 



Algemeen startmoment 



Oprichten stuurgroep en 
werkgroepen 

Stuurgroep 

Werkgroep van 
de burgerlijke 

overheid 

Werkgroep van 
de kerkelijke 

instanties 



Samenstelling en begeleiding 

• Stuurgroep = vertegenwoordiging uit de werkgroepen van 
resp. kerkelijke instanties en burgerlijke overheid 

 

• Deze stuurgroep kan begeleid worden door een 
deskundige (vrijwilliger of betaalde kracht) zoals WVI, 
Leiedal (intercommunales) of CRKC kunnen deze rol op 
zich nemen. Deze begeleider staat in voor: 
– Procesbegeleiding als moderator 

– Waken over doorloop van het traject 

– Logistieke ondersteuning 

– Deskundigheidsbewaking 

 



Werkgroep van de kerkelijke 
instanties 

• Samenstelling: vertegenwoordigers van  
• Hogere kerkelijke overheid (vicaris, afgevaardigde van 

de bisschop in CKB, deken) 

• Pastoresploeg, parochieteams, priester(s) 

• Kerkfabrieken, CKB 

– > Leden hebben bij voorkeur complementaire 
expertises (erfgoed, financieel, technisch, juridisch 
enz.) 

>> consulteert haar achterban (alle kerkfabriek- en 
parochieploegleden, priesters, parochianen, etc.)  



Kerkelijke werkgroep in actie  



Werkgroep van de burgerlijke 
overheid 

• Samenstelling: 

– Beleid: burgemeester, schepenen van erediensten, 
patrimonium, financiën 

– Ambtenaren: patrimonium, erfgoed, communicatie, 
financiën 

– Optioneel:  

• vertegenwoordigers van alle fracties van de gemeenteraad 

• Vertegenwoordigers van het socio-cultureel werkveld (bv 
afgevaardigde van cultuurraad, erfgoedraad, …) 

>> consulteert haar achterban (OCMW, adviesraden, 
verenigingen, etc.)  



betrokkenen 

Gemeenteraad 
Bisschop 

Schepencollege 

parochieteam 

Deken,  
priesters en 

diakens 

Centraal 
Kerkbestuur 

kerkfabrieken 

parochianen 

burgers 

verenigingen 

Heemkundige 
kring 

Privé-partners 



Contactmomenten in kerk voor 
parochianen en burgers 

 



 



OPMAAK INVENTARISSEN EN 
STANDPUNT STUURGROEP BEPALEN 

FASE 3 



Opmaak inventarissen 

• Pastorale of dekenale inventaris: 
– Geeft aan welke gebouwen in de toekomst in gebruik 

blijven voor de eredienst, afgeleid uit het 
pastoraal/dekenaal plan 
• Welke kerken zullen hoofdkerk, bijkerk, kapel worden in de 

nieuwe eenheid – gebruikt voor de eredienst 

• welke kerken voor taken binnen diaconie, catechese, 
evangelisatie 

• Welke kerken worden nog voor andere pastorale taken gebruikt 
(patroonsfeesten, processies, begrafenissen, huwelijken, 
doopsels, catechese, gebedsmomenten, etc.) 

• Mogelijke selectiecriteria: spreiding, pastorale kernen, 
aard/architectuur van het gebouw, toekomstmogelijkheden 

– Deze inventaris wordt aan de Stuurgroep gerapporteerd 



Opmaak inventarissen 
• Gemeente en/of CKB/kerkfabrieken stelt inventaris op van 

de gebouwen, informatie nodig voor opstellen KBP:  
• Parochiekerken als gebouw, o.m. eigendomssituatie, erfgoedwaarde, 

bouwkundige toestand 
• Kosten op korte en middellange termijn 
• Parochiekerken in hun ruimtelijke omgeving 
• Actueel gebruik 
• Belangstelling van andere actoren 

• Hulpmiddelen:  
• inventaris CRKC, rapporten Monumentenwacht, richtlijnen Vlaamse 

Bisschoppen, model van kerkenfiche CRKC 

• Resultaat: een “kerkenportret” van elk van de kerken 
• Gemeente maakt ook een lijst van andere noden qua 

infrastructuur in de volgende jaren: vb. bibliotheek, scholen, 
loketfuncties, cultureel centrum, vergaderruimte, feestzaal, etc.  

• Resultaat wordt gerapporteerd aan de stuurgroep 
 





In te vullen sjabloon van 
CRKC of Bisdom Brugge 



Sterkte-zwakte analyse door 
stuurgroep 

• Op basis van de kerkenportretten wordt met 
de stuurgroep een sterkte-zwakte analyse van 
elk van de kerken gemaakt. Startpunt is het 
toekomstig gebruik zoals voorgesteld in het 
dekenaal/pastoraal plan: 

– Welke sterkten of zwakten hebben de kerken? 

–  Welke mogelijkheden hebben de kerken voor een 
eventueel ander gebruik? 



Gemeenschappelijk standpunt 

• Op basis van pastoraal plan, kerkenportretten en 
sterkte-zwakte analyse, zoekt de Stuurgroep naar 
een gemeenschappelijk standpunt 

• Uitschrijven van het ontwerp Kerkenbeleidsplan 
op basis van gemeenschappelijk standpunt 

– Hulpmiddelen: sjabloon kerkenbeleidsplan CRKC, 
documenten Bisdom Brugge, modellen van 
goedgekeurde kerkenbeleidsplannen van andere 
gemeenten (via CRKC) 



GOEDKEURING DOOR BISSCHOP EN 
GEMEENTERAAD 

FASE 4 



Goedkeuring van het 
Kerkenbeleidsplan 

• Ondertekening van het Kerkenbeleidsplan voor 
principieel akkoord door stuurgroep, burgerlijke 
(burgemeester, verantwoordelijke schepen, 
secretaris) en kerkelijke werkgroep 
(vertegenwoordiger van de bisschop, voorzitter CKB) 

• Bisschop hecht vervolgens zijn goedkeuring aan het 
definitieve ondertekende ontwerp: attest 

• Vervolgens wordt het Kerkenbeleidsplan voorgelegd 
aan de Gemeenteraad en volgt een 
gemeenteraadsbesluit. 



INFOAVOND GROTE PUBLIEK 
OVER TOEKOMST 

FASE 5 



Informeren van het brede publiek 

• Voorstelling van ontwerp kerkenbeleidsplan 
tijdens een “Open Avond” voor parochianen 
en burgers 
– Aandacht voor goede communicatie: uitnodiging, 

presentatie enz. 

• Duiden op nood aan inzet van alle partijen, 
zowel pastoraal als voor nieuwe profane 
invullingen : kerk centraal in dorps- of 
wijkgebeuren 



Goede communicatie 





Praktische tips 
opmaak KBP 



Criteria nazicht  
Agentschap Onroerend Erfgoed 

• Inhoudelijk 

0. Identificatie 

1. Beschrijving 

 a) Cultuurhistorische waarde 

 b) Architecturale mogelijkheden 

 c) Bouwfysische toestand 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving 

3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

4.  a) Een onderbouwde visie op het toekomstig 
 gebruik en de toekomstige functie 

 b) Een plan van aanpak hoe de toekomstige 
 invulling met nevenfuncties of herbestemming 
 ervan zal worden onderzocht 

 

• Vormelijk 

o Goedkeuring representatief orgaan erkende eredienst 
 (Bisdom) 

o Goedkeuring voogdijoverheid (Gemeente of Provincie) 
 



 

 voorbeeld Tongeren:  http://crkc.be/sites/default/files/kerkenbeleisplan_tongeren.pdf  

http://crkc.be/sites/default/files/kerkenbeleisplan_tongeren.pdf
http://crkc.be/sites/default/files/kerkenbeleisplan_tongeren.pdf


Principiële goedkeuring 

Definitieve goedkeuring 
Dentergem 





Kerkenbeleidsplannen getoetst aan 
criteria uit het decreet 

• RECENTE WIJZIGING 

• vraag om uitleg inzake de beoordeling van de 
ingediende gemeentelijke kerkenbeleidsplannen en 
het aansluitende debat in de parlementaire 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese 
Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, 
Toerisme en Onroerend Erfgoed 

• Vanaf nu alleen nagekeken en getoetst aan de 
criteria zoals bepaald in art. 2.1 31°/1 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 

• Al ingediende dossiers worden herbekeken, 
minimumcriteria voor nieuw ingediende dossiers 



Minimumcriteria: voor elk punt 
informatie vermelden 

• Inhoudelijk 

0. Identificatie 

1. Beschrijving 

 a) Cultuurhistorische waarde 

 b) Architecturale mogelijkheden 

 c) Bouwfysische toestand 

2. Situering in de ruimtelijke omgeving 

3. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 

4.  a) Een onderbouwde visie op het toekomstig 
 gebruik en de toekomstige functie 

 b) Een plan van aanpak hoe de toekomstige 
 invulling met nevenfuncties of herbestemming 
 ervan zal worden onderzocht 

 

• Vormelijk 

o Goedkeuring representatief orgaan erkende eredienst 
 (Bisdom) 

o Goedkeuring voogdijoverheid (Gemeente of Provincie) 
 

Cruciaal om voor 
elke onderdeel 

KORT gegevens op 
te nemen in het 

plan en duidelijk te 
maken dat overleg 
en reflectie over 
kerken op gang 

komt :  
basisinfo + plan 

van aanpak 



Opmaak basis kerkenbeleidsplan is 
zeker mogelijk met vrijwilligers 

kerkfabrieken, gemeente en parochie 
 

Geen grote kosten voor externe 
bureaus nodig om uitgebreid dossier 

laten op te maken 
 

KORT maar volledig plan VOLSTAAT 
(onderlijnd en in vet zeker vermelden) 



In te vullen sjabloon 



 



 



0. Identificatie 

• Naam kerk  

• Adres : straat, postcode, naam gemeente 

• eigenaar (indien twijfel aangeven) 

• bescherming(en)  

 

3 belangrijke websites: 

www.crkc.be/databank-parochiekerken 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ 

www.kerkeninvlaanderen.be 

 

 

 

 

http://www.crkc.be/databank-parochiekerken
http://www.crkc.be/databank-parochiekerken
http://www.crkc.be/databank-parochiekerken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
http://www.kerkeninvlaanderen.be/


www.crkc.be/databank-parochiekerken 

 

http://www.crkc.be/databank-parochiekerken
http://www.crkc.be/databank-parochiekerken
http://www.crkc.be/databank-parochiekerken


www.odis.be  

 

http://www.odis.be/


https://inventaris.onroerenderfgoed.be 
 • Link naar Beschermingsdatabank 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/


 



www.kerkeninvlaanderen.be  

http://www.kerkeninvlaanderen.be/


1. Beschrijving:  
a) Cultuurhistorische waarde 

• Korte geschiedenis van gebouw en inboedel 
• Verwijzing of copy-paste van: 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be 
• Beschermd of niet: verwijzing naar 

beschermingsbesluit (indien van toepassing)  
• Gegevens Excel-document van CRKC bevraging uit 

2012-2013 
• Eventueel aan te vullen met: 
• Boekjes of posters in/over de kerk 
• Samenvattingen of publicaties Heemkundige Kring, 

lokale historici, beschrijvingen voor archief 
• Lokale websites of boeken over geschiedenis 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/


• Gegevens CRKC-bevraging 2012-2013 

• op te vragen in Excel-file 



https://inventaris.onroerenderfgoed.be 
 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/


1. Beschrijving 
b) Architecturale mogelijkheden 

• Beschrijving in enkele zinnen bij rondgang: hoe ziet kerk 
er uit, waar kan eventueel compartimentering of 
uitbreiding (verplicht voor neven- en herbestemming) 

• de grootte, opdeling en inrichting van het kerkgebouw en 
zijn nevenruimtes (geen m² !) 

• de uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om 
(deel)ruimtes af te splitsen  

• aanwezige (of nog te realiseren of aan te passen) 
voorzieningen zoals verwarming, elektriciteit, sanitair, 
keuken, verwarming, …  

• de toegankelijkheid voor andersvaliden  

• de aanwezigheid van waardevol interieur/cultuurgoederen  

 



• Plannetje als het bestaat 

• Geen gedetailleerd opmetingsplan nodig 



Vb. kerkhof rondom de kerk –  
weinig uitbreidingsmogelijkheden 



Vb. koor en schip kunnen afscheiden 





1. Beschrijving 
c) Bouwfysische toestand 

• Korte beschrijving in enkele  
zinnen gebaseerd op rapporten  
Monumentenwacht,  
laatste restauratiedossier  
of meerjarenplan 

• Zeer goed, goed, slecht,  
zeer slecht + verantwoording 

• Zijn er urgente problemen? Zijn er plannen om deze 
problemen te verhelpen? Voorzie je 
investeringswerken?  

• Voorziene investeringen in meerjarenbegroting 



 

Korte beschrijving: 
- Lid of niet van Monumentenwacht 
- Goed, matig, slechte staat 
- Uitgevoerde of geplande werken KORT 



 



2. Situering in de ruimtelijke 
omgeving 

• Kort omgeving beschrijven (a.d.h.v. plannetje 
indien mogelijk): kerkhof, school, parochiezaal, etc. 

• In dorps- of stadscentrum of niet 

• Parking aanwezig?  zie bevraging CRKC 

• de plaats van de kerk in het stedelijk of dorpsweefsel  

• de aanwezigheid van een kerkhof, pastorie, school, 
klooster, groter complex, …  

• de bereikbaarheid via openbaar vervoer, de 
aanwezigheid van parking  

• de nabijheid van andere kerken  

• de mogelijkheid tot uitbreiding  

 



 



 



www.google.be/maps 

http://www.google.be/maps


3. Actuele functie en actuele gebruik 

• Beschrijf kort: welke liturgische en niet-
religieuze activiteiten gaan er vandaag door? 

• informatie uit de dekenale/pastorale plannen 

• Interesse van socio-culturele verenigingen 

• Frequentie missen, begrafenissen, etc. 

• Hoe vaak concerten, tentoonstellingen, 
voordrachten, andere… 

• kerk belangrijke toeristische trekpleister? 

• deel van bedevaartroute? 





4 a) onderbouwde visie 

• Aangeven hoe visie is tot stand gekomen: traject 

• Kort overzicht van beslissingen per kerk en op 
welke termijn 

2017-2020 
 

2020-2025 
 

2025-2030 

Sint-Pieterskerk parochiekerk parochiekerk parochiekerk 

Sint-Martinuskerk Nevenbestemming 
in de tijd 

Nevenbestemming 
in de tijd 

Nevenbestemming in 
de ruimte 

Sint-Jacobskerk “tussentijd” – 
Nevenbestemming in 
de ruimte 

Nevenbestemming 
in de ruimte 

Optie herbestemming 
mogelijk 

O.L.V.-kerk “tussentijd” -
herbestemming 

herbestemming herbestemming 



4 b) plan van aanpak 
• Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming of 

herbestemming hoe realiseren? 
• Keuze kan ook tijdens vervolgtraject gemaakt worden 
• Welk traject opstarten? Hoe participatie van parochianen 

en burgers voorzien? 
• Eventueel aangeven tijdshorizon in fases 
• wie neemt initiatief? vb. stuurgroep die elk jaar 

samenkomt 
• Wie welke taak: gemeente, kerkfabriek, verenigingen, 

private partners, CRKC, architectenbureaus, Provincie, 
Bisdom 

• Instandhoudingsmaatregelen “tussentijd” 
• Duidelijk aangeven dat er iets van dit plan en de gevoerde 

gesprekken komt: DOEL is DEBAT en RUIMER GEBRUIK 



 



 



 



 



 



Implementatie 
Kerkenbeleidsplannen: 

Hoe van start? 



Uitvoering van het plan 

• Wie neemt initiatief? Opnemen in Kerkenbeleidsplan! 

• Belang van dialoog kerk - gemeente 

• Gefaseerde aanpak: niet alles gelijk aanpakken 

• Starten met een kerk waarvoor al concrete mogelijkheden 
voorliggen 

• Haalbaarheidsstudies en Participatietrajecten 
– Aanvraag bij Projectbureau Herbestemming of 

architectenbureaus 

– Eigen aanbod CRKC 

• Subsidies voor: 
– Haalbaarheidsonderzoek (beschermd/niet – beschermd) 

– Investeringen nevenbestemming niet-beschermde kerken 

 



 



Uitvoering van het plan 

• Aandacht voor opname van budgetten in 
meerjarenplannen 2020-2025 

• Aandacht voor kwaliteitsvolle ingrepen:  
niet “knutselen” 

• Voorstellen voor aanpassing voorleggen aan: 
– Bisdom (Diocesane commissie voor cultusgebouwen) 
– Agentschap Onroerend Erfgoed (beschermde kerken, 

kerken op inventaris, kerken in beschermd stads- of 
dorpsgezicht of landschap) 

• Aandacht voor de “tussentijd”: hoe gebouw 
gebruiken en beheren in afwachting van neven- of 
herbestemming: tijdelijk gebruik, experimenteren 
met “ander” gebruik 



Participatietrajecten 

Wat? Samen met de lokale gemeenschap 
(parochianen en andere betrokkenen) naar een 
bijkomende of nieuwe invulling zoeken voor de 
parochiekerk 

Wanneer? 

• Kan naar aanleiding van de opmaak van een 
kerkenbeleidsplan 

• Of na afloop van het kerkenbeleidsplan waarin 
beslist wordt met de lokale gemeenschap naar 
neven- of herbestemming voor de kerk te zoeken 



Nevenbestemmingen   
zoals museumfunctie  

Sint-Janskerk Mechelen 

Participatietrajecten:  
voorbeelden 





Nevenbestemming  
Onze-Lieve-Vrouwekerk 
Poelkapelle,  
West-Vlaanderen 
 

www.facebook.com/nieuwlevenatkerk 



 





 



 



Nevenbestemming  
Sint-Quintinuskerk 
Guigoven, Limburg 

• Kerk niet beschermd 

• Subsidie voor 
Onderzoek 
nevenbestemming 

• Opdrachtgever: 
Kerkfabriek Sint-
Quintinus 

• Ontwerper: A2O 



Nevenbestemming 
Sint-Martinuskerk 
Mettekoven (Heers) 

• Kerk niet beschermd 

• Subsidie voor Onderzoek 
nevenbestemming 

• Opdrachtgever: Gemeente 
Heers 

• Uitvoering: UHasselt ism A2O 
 



Contactmoment Zingem 





Betrekken verenigingen 

• Rol van verenigingen in participatietraject: 
ideeën verzamelen, draagvlak versterken, … 

• Rol van verenigingen in beheer: 

– Ontlasting taak kerkfabriek 

– Specifieke opdrachten in functie van socio-culturele 
nevenbestemming: organisatorisch, financieel, … 

• Aandacht voor goede overeenkomsten voor gebruik, 
huur enz.: zie modelovereenkomsten CRKC 



Contracten medegebruik, 
nevenbestemming, etc. 

Beschikbaar via 
www.crkc.be 

http://www.crkc.be/


Valorisatie en nevenbestemming 
belang van vrijwilligers 



Open kerkgebouw 

• Zorgen voor een 
toegankelijk en gastvrij 
kerkgebouw 

> belang van veiligheidszorg! 

 

 



Contact 
CRKC 

Abdij van Park 7 
3001 Heverlee 

016 406073 
www.crkc.be 

dimitri.stevens@crkc.be 
jonas.danckers@crkc.be 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Advies 
Vorming 

Kerkenbeleidsplannen 
Implementatie 
Veiligheidszorg 

http://www.crkc.be/
mailto:dimitri.stevens@crkc.be
mailto:dimitri.stevens@crkc.be

