
RICHTLIJNEN VAN DE VLAAMSE BISSCHOPPEN 

VOOR HET GEBRUIK VAN DE PAROCHIEKERKEN 

 

In aansluiting bij de vraag van de Vlaamse regering zullen zowel kerkbesturen als parochies 

in gesprek gaan met de gemeentelijke overheid over het gebruik van de parochiekerken. Om 

dit gesprek langs gelijke wegen te laten verlopen, vaardigen de Vlaamse bisschoppen, op 

basis van enkele definities, volgende richtlijnen uit.  

 
I. ENKELE DEFINITIES 

 

1. Parochiekerk 

De parochiekerk is het huis van een plaatselijke geloofsgemeenschap die deel uitmaakt van de 

katholieke kerk. De parochiekerk staat ter beschikking van deze plaatselijke 

geloofsgemeenschap, op de eerste plaats voor gebed, bezinning, liturgie en sacramentele 

vieringen. De plaatselijke geloofsgemeenschap kan de parochiekerk ook gebruiken voor 

andere pastorale activiteiten, bijvoorbeeld op het terrein van de catechese of de diaconie.  

 

2. Valorisatie 

Onder valorisatie verstaan we initiatieven die, met respect voor het normale gebruik van de 

parochiekerk, de betekenis van het kerkgebouw in al zijn aspecten kunnen versterken en 

bevorderen (religieus en cultureel, historisch en kunsthistorisch, architecturaal en 

landschappelijk). We denken bijvoorbeeld aan een occasioneel en passend gebruik van het 

kerkgebouw voor kunsthistorische rondleidingen, concerten, voordrachten, conferenties of 

tijdelijke tentoonstellingen. 

  

3. Medegebruik 

Hiermee bedoelen we de terbeschikkingstelling van het kerkgebouw voor religieuze 

activiteiten van andere katholieke of christelijke geloofsgemeenschappen.  

 

4. Nevenbestemming 

Wanneer een parochiekerk nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt wordt, maar te groot 

is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, kan men een nevenbestemming overwegen. Men 

maakt een onderscheid tussen een multifunctioneel gebruik en een gedeeld gebruik. 

 

4.A Multifunctioneel gebruik:  is een nevenbestemming in de tijd. Hiermee bedoelen 

wij dat het kerkgebouw occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor 

andere doeleinden of door andere instanties gebruikt wordt.   

 

4.B Gedeeld gebruik:  is een nevenbestemming in de ruimte. Hiermee bedoelen we dat 

het kerkgebouw architecturaal zodanig wordt heringericht dat er een nieuwe en 

kleinere liturgische ruimte ontstaat, met daarnaast ruimte voor één of meerdere lokalen 

die, op een permanente basis, een andere bestemming kunnen krijgen. Een gedeeld 

gebruik veronderstelt dus dat de liturgische ruimte en de andere ruimten bouwkundig 

volledig van elkaar gescheiden zijn, zodat een gedeeld gebruik mogelijk wordt, zonder 

dat de afzonderlijke activiteiten elkaar hinderen of doorkruisen. 

  

5. Herbestemming 

Wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking komt, kan zij 

definitief aan de eredienst onttrokken worden en een nieuwe functie krijgen. Daarvoor moet 

de voorgeschreven kerkrechtelijke procedure gevolgd worden. Alleen de bisschop kan 

beslissen om een parochiekerk definitief aan de eredienst te onttrekken.  
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II. RICHTLIJNEN 

 

1. Omdat gebed, bezinning, liturgie en sacramentele vieringen tot de kernactiviteiten van een 

plaatselijke geloofsgemeenschap behoren, heeft zij nood aan en recht op een passend 

daartoe ingerichte ruimte (cfr. CIC, can. 1214). De eerste plaats die daarvoor in 

aanmerking komt, is de plaatselijke parochiekerk.  

 

2. Parochies uit eenzelfde federatie of pastorale eenheid kunnen onderling afspreken welke 

liturgische diensten het best in welke parochiekerk doorgaan, rekening houdend met de 

aard van zowel het gebouw, de viering als de aanwezige gemeenschap (bijvoorbeeld voor 

doopsel, huwelijk, uitvaart, weekdagdienst). 

 

3. In bepaalde gevallen kan een parochiekerk voor medegebruik in aanmerking komen. 

Andere katholieke of christelijke geloofsgemeenschappen kunnen een kerkgebouw 

gebruiken voor hun liturgische of pastorale activiteiten.  

 

4. Katholieke gemeenschappen van een oosterse kerk ‘sui iuris’ of katholieke 

gemeenschappen van buitenlandse oorsprong die niet over een eigen liturgische ruimte 

beschikken, komen als eersten voor een medegebruik van de parochiekerk in 

aanmerking. Zij behoren volledig tot de katholieke geloofsgemeenschap. 

 

5. Andere christelijke kerken of kerkelijke gemeenschappen komen voor een medegebruik 

van de parochiekerk in aanmerking, onder de voorwaarden vastgelegd in §§ 137-142 van 

het Oecumenisch Directorium van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de 

Eenheid van de Christenen. In de praktijk gaat het over kerken of kerkelijke 

gemeenschappen aangesloten bij de Wereldraad van Kerken. Hiervoor is de voorafgaande 

schriftelijke toelating van de bisschop vereist. 

 

6. Parochiekerken worden niet ter beschikking gesteld voor niet-christelijke rituelen of 

vieringen (zoals burgerlijke uitvaart, burgerlijk huwelijk of riten van een niet-christelijke 

godsdienst). Omwille van buitengewone omstandigheden kan in afzonderlijke gevallen 

een uitzondering worden toegestaan; hiervoor is de voorafgaande schriftelijke toelating 

van de bisschop vereist. 

 

7. Een multifunctioneel gebruik kan overwogen worden. Deze activiteiten moeten 

verzoenbaar zijn met de eigenheid van een christelijke gebedsruimte. Dat betekent dat ze 

niet op privébelangen, commerciële activiteiten of partijpolitieke manifestaties gericht 

zijn, maar op maatschappelijke doelstellingen die niet ingaan tegen het christelijk geloof 

of tegen de kerk (bijvoorbeeld: tentoonstelling, sociaal dienstbetoon, leslokaal). Het 

multifunctioneel gebruik moet beperkt blijven in de tijd. Wanneer het een permanent 

karakter krijgt, is een gedeeld gebruik aangewezen, met herinrichting van de 

parochiekerk. 

 

8. Een gedeeld gebruik veronderstelt een herinrichting van de parochiekerk in diverse 

ruimten en daarom een bouwkundige ingreep. De realisatie hiervan vereist 

voorafgaandelijk overleg met vele instanties. Voor zulk een ingreep in de parochiekerk 

heeft het kerkbestuur de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de bisschop nodig.  

 

9. In geval van medegebruik, multifunctioneel gebruik of gedeeld gebruik van de 

parochiekerk moet het kerkbestuur met de gebruikers een gebruiksovereenkomst voor een 

bepaalde duur sluiten, waarin onder meer dient vastgelegd:  (1) omschrijving van de 
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ruimte die voor medegebruik of een nevenbestemming ter beschikking wordt gesteld; (2) 

afspraken in verband met gebruik van de ruimte, meubilair, schoonmaak, veiligheid, uren 

van gebruik; (3) afspraken om de rust en de stilte tijdens de liturgische diensten te 

verzekeren; (4) regeling voor  deelname in de kosten van het kerkgebouw; (5) regeling 

van aansprakelijkheid in geval van schade en de verzekering; (6) aanduiding van de 

instantie die bemiddelt of beslist in geval van betwisting.  Om geldig te zijn, behoeft deze 

overeenkomst bovendien de handtekening van de pastoor en van de bisschop (cfr. CIC, 

can. 1257). 

 

10. In principe wordt er niets gewijzigd aan de inrichting van de centrale liturgische ruimte 

(onder meer plaats van altaar, doopvont, lezenaar, zetel van de voorganger). Een vraag tot 

uitzonderlijke wijziging wordt met de pastoor en het kerkbestuur besproken en in de 

gebruiksovereenkomst opgenomen. Bij initiatieven die het moeilijk maken om het H. 

Sacrament op een gepaste wijze te begroeten, wordt het H. Sacrament tijdelijk naar een 

kapel of naar de sacristie overgebracht. 

 

11. In geval van medegebruik, multifunctioneel gebruik of gedeeld gebruik blijven de 

kerkrechtelijke en burgerrechtelijke bevoegdheden van de pastoor over de parochiekerk 

gelden, met inachtneming van wat in de gebruiksovereenkomst hierover is bepaald. 

 

12. Voor de herbestemming van een parochiekerk is de ontheffing aan de eredienst nodig. 

Daarvoor dienen de burgerrechtelijke normen en de kerkrechtelijke procedure gevolgd te 

worden (cf. CIC, canon 1222 §1 en §2). Van kerkelijke zijde is de schriftelijke 

goedkeuring van de bisschop vereist. De bisschop kan zijn goedkeuring tot 

herbestemming maar verlenen wanneer er een duidelijk en aanvaardbaar plan voor de 

herbestemming van de kerk voorhanden is. De herbestemming van het kerkgebouw moet 

op voldoende juridische garanties voor een consequente toepassing in de toekomst kunnen 

steunen. 

 

13. Ons kerkelijke erfgoed heeft een bijzondere waarde. Daarom moedigen wij een 

veelzijdige valorisatie aan van het kerkgebouw in al zijn facetten. We zijn allen 

erkentelijk die de historische, artistieke en culturele waarde onze parochiekerken helpen 

ontsluiten. 

 

Deze richtlijnen gelden voor alle parochiekerken, kapelanijen en erkende annexe kerken. Ze 

gaan in op 8 november 2012. 

 

 

 

De Vlaamse Bisschoppen 

Mechelen, 8 november 2012 

 

 

 

 

 

  


