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Opmaak 
Kerkenbeleidsplannen: 

waarom en hoe? 



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 

 



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” 

Sint-Denijskerk Kalken 



NEVENBESTEMMING 
– gedeeld gebruik 

“in de ruimte” 
Bibliotheek in kerk – 

Kaulille (Limburg)  

NEVENBESTEMMING 
– gedeeld gebruik 

“in de ruimte” 
Bureaus vzw Bint – 
Sint-Franciscuskerk 

Sinaai 



HERBESTEMMING 
The Jane Restaurant – Antwerpen 

HERBESTEMMING 
Hotel Patershof – voormalige 
Franciscanenkerk Mechelen 



INHOUD 
volgens nota Bourgeois 

• 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) 

 



Waarom een kerkenbeleidsplan? 
• Kerkelijke 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. 



Principes en aandachtspunten 

• Langetermijnvisie: idealiter voor circa 20 jaar zoals 
beheersplannen voor beschermde kerken 

• 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) 

 



INSPIRATIENOTA - 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 
 



Praktische tips 

• Cf. inspiratienota 
– waar welke info halen… 
– Checklist volgen 
– Let op: nieuw element! Onderbouwde visie op 

toekomstig gebruik en plan van aanpak 

• CRKC kijkt Kerkenbeleidsplan na op volledigheid 
• Indien plan wordt aangepast na goedkeuring 

bisschop en Gemeenteraad is nieuwe 
goedkeuring nodig 

• Stroomschema werd aangepast: zie website! 
• Quid 45 erediensten per jaar? 

 



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 beschermd 

 



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 (> Commissie Kerkelijk Patrimonium) 
– 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 
 



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 



Valorisatie en nevenbestemming 
belang van vrijwilligers 



Open kerkgebouw 

• Zorgen voor een 
toegankelijk en gastvrij 
kerkgebouw 

> belang van veiligheidszorg! 

 



 
Uw parochiekerk. Een veilig huis? 

 
Veiligheidszorg Vlaamse kerkgebouwen 

 
 



Voorbeelden 
brand 

Eusebiuskerk Arnhem, Nederland 
1633 (schilderij Herman Breckelmans) 

blikseminslag 

Sint-Jan Baptist en 
Eligiuskerk Anzegem, 
2014  
(© F. De Clerck) 

defecte 
verwarmingsinstallatie 



Sint-Niklaaskerk 
Westkapelle, 2013  
dakwerken 
(© nmi, Nieuwsblad) 

Sint-Pieterskerk 
Galmaarden, 2008 
 vuurpijl kermis 
(© F. Kempeneer) 
 

Voormalige 
kerk, Ardooie 
2015  
brandstichting 
(© SOL, 
deredactie.be) 

Voorbeelden 
brand 



Carolus Borromeuskerk Antwerpen,  
2009,  verhitting theaterlampen  (© HLN) 

1718, blikseminslag – vernieling 39 schilderijen Rubens 



Voorbeelden 
diefstal en 
vandalisme 

Sint-Jan Baptistkerk Wortel, 
Hoogstraten 2015 
 diefstal kroontjes Maria en Jezus 
(© ram/hnb, Nieuwsblad) 

Sint-Baafskathedraal, Gent 1934 
Bekende diefstal van het paneel van Het Lam Gods 

Onze-Lieve-
Vrouwekerk, 
Kortenberg 
2015 
vandalisme 
(© newslocker.com) 

 



Voorbeelden 
waterschade 

kerk van Wintam, Ruisbroek, ramp van 1953 
overstromingen  
(© David Delgreve, Els Daleman) 

kerk Zwartsluis, Nederland 2012 
gesprongen waterleiding 
(© de Stentor) 



En in uw kerk? 

CRKC heeft werking  
rond veiligheidszorg uitgebouwd 

 

• op vraag van Agentschap 
Onroerend Erfgoed 

• concrete nood uit enquêtes 
 

circa 70% van de parochiekerken 
heeft geen specifiek inbraak- 
en/of branddetectiesysteem  

 



22% 

71% 

7% 

Inbraakdetectie 
(n=1786) 

Ja 

Nee 

Onbekend 

21% 

72% 

7% 
Branddetectie (n=1786) 

Ja 

Nee 

Onbekend 



DOEL van een meer effectievere 
veiligheidszorg 

- betere veiligheid  
   kerkgangers en bezoekers 

 

- optimaal bewaren  
   kerk en inboedel 

 

- kerken meer permanent      
   kunnen openen 

47% 

46% 

7% 

Open buiten uren 
eredienst (n=1786) 

Ja 

Nee 

Onbekend 



• veiligheid al sterk verhogen door kleine 
maatregelen: LAAGDREMPELIG 
 

• Wat is een CALAMITEITENPLAN? 

- Huidige veiligheidssituatie: wat zijn de risico’s? 

- Hoe hieraan remediëren op korte en langere termijn? 

- Wat te doen bij een noodgeval? 

 

• STAPPENPLAN om dit op te stellen: zie website 
www.crkc.be/veiligheidszorg   
(Onroerend Erfgoed > Wegwijs in…) 

Stap voor stap naar een veiligere kerk: 

CALAMITEITENPLAN 

http://www.crkc.be/veiligheidszorg


VEILIGHEIDSZORG: informatie over wetgeving, 
risicoanalyse, schadefactoren en calamiteitenplan 



VERZAMELEN VAN BASISINFORMATIE 
eerste stap richting calamiteitenplan 

• identificatiefiche 

• plattegrond 

• vroegere noodplannen? 

• nakijken contracten 
onderhoud installaties 

• controleren verzekering 



RISICOANALYSE EN FORMULEREN ACTIES 

• CHECKLIST met risico’s voor verschillende 
calamiteiten: RONDGANG kerkgebouw 

• Prioriteiten leggen en acties formuleren 

 

voorbeelden 

- bouwfysische toestand 

- brand 

- diefstal en vandalisme 

- waterschade 
Sint-Jan-Evangelistkerk Abdij van Park, Heverlee 
Rondgang pilootproject veiligheidszorg CRKC  
(© Dimitri Stevens, CRKC) 



bouwfysische toestand 
• wat is de huidige toestand? 

• volledig gerestaureerd of stabiliteitsproblemen? 

• rapporten Monumentenwacht als basis 



bouwfysische toestand 

loszittende stenen loszittend torenkruis 

loszittend glas dakvenster 



Brand 
Preventie en organisatorische maatregelen 

vervangen halogeenlampen en  
opletten met theaterlampen 

kaarsen ver genoeg van 
brandbaar materiaal 



Brand 
Preventie en organisatorische maatregelen 

uitschakelen microfoons en 
apparatuur 

controle 
elektrische 

apparaten en 
(verwarmings) 

installaties 



Brand 
Preventie en organisatorische maatregelen 

goede 
afspraken 

brandweer 

 

prioriteiten 
evacuatie  

sleutelkluis 



extra aandacht veiligheidscoördinatoren bij dakwerken 

Brand 
Preventie en organisatorische maatregelen 



Brand 
Fysieke maatregelen 

controle 

brandblussers, -haspels 
en blussystemen 

controle 
bliksemafleider 



Brand 
Elektronische maatregelen 

Controle automatische 
branddetectiesystemen 

Controle 
 gegevens doorschakellijst 



diefstal en vandalisme 
Preventie en organisatorische maatregelen 

rondgang preventiedienst politie belang goede inventaris 



diefstal en vandalisme 
Preventie en organisatorische maatregelen 

Laat niet teveel geld  

achter in de kerk Goed sleutelbeheer 



diefstal en vandalisme 
Preventie en organisatorische maatregelen 

extra waakzaamheid bij 
werkzaamheden 

vermijden 
rondslingeren ladders 



diefstal en vandalisme 
Fysieke maatregelen 

beschermen of 
vastmaken 
beelden en 
schilderijen 

beschermen 
brandglasramen 



diefstal en vandalisme 
Fysieke maatregelen 

controle  
stevigheid slot en nachtschoot,  
ruimte tussen kozijn en deur, 

scharnieren en grendels. 



diefstal en vandalisme 
Elektronische maatregelen 

controle alarminstallatie, CCTV, buitenverlichting met sensoren 



waterschade 

verstopte of lekkende dakgoten 

>>  Monumentenwacht 

gesprongen 
leidingen 



NOODPLAN 

• lijst met noodnummers en contactpersonen 

• duidelijke instructies wat doen in noodsituaties 

• welke objecten eerst in veiligheid brengen? 

 

• eerst hulp bij schade waardevolle objecten: 

 www.depotwijzer.be 

 www.crkc.be (> roerend erfgoed) 

 

 

 

http://www.depotwijzer.be/
http://www.crkc.be/


• aangifte diefstal: 
www.religieuserfgoed.be/aangifte 

 

 

 
Calamiteitenplan is 

een levend plan! 
 - plan updaten en  

  blijven opvolgen 
- jaarlijkse controles 
- vorming 

 

http://www.religieuserfgoed.be/aangifte


Hoe kan het CRKC u verder  
helpen met veiligheidszorg? 

• vormingsavonden 

• folders 

• basisinformatie website www.crkc.be  
  >> zelf opmaken calamiteitenplan 

• telefonisch advies 

• eerste bezoek ter plaatse 

 

 

VORMING, SENSIBILISERING en ADVIES 

> kosteloos, dienstverlening CRKC 

http://www.crkc.be/


• tweede uitgebreid plaatsbezoek door CRKC 

• volledige risicoanalyse a.d.h.v. checklist 

• overleg met brandweer en politie ter plaatse 

• formuleren actieplan met opties budget 

• up-to-date noodplan 

• uitgeschreven calamiteitenplan 

 

 

VOLLEDIGE OPMAAK 
CALAMITEITENPLAN 

> financiële vergoeding 



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

