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Inleiding 
 
In zijn nota “Een Toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk” van 24 juni 2011 uit minister 
Bourgeois de wens dat op het lokale niveau in samenspraak tussen kerkelijke en gemeentelijke 
overheden een toekomstvisie wordt ontwikkeld over de kerken die op het grondgebied van de 
betrokken gemeente gelegen zijn. Deze toekomstvisie moet minstens de volgende elementen 
bevatten (zie nota Bourgeois pg. 10): 

- 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.  

 
De uitgeschreven visie vormt voor de minister de basis waarop de individuele meerjarenplannen 
van de Kerkfabrieken voor de komende beleidsperiode 2014-2019 moeten steunen. 
Daarenboven wil de minister het bestaan van een goedgekeurde visie op de parochiekerken als 
voorwaarde stellen voor toekennen van toekomstige onderhouds- of restauratiepremies voor 
beschermde kerken of andere subsidies voor niet-beschermde kerken. 
 
Het uitschrijven van een dergelijke visie biedt echter ook aan de lokale kerkelijke 
verantwoordelijken – parochie en kerkfabriek – de mogelijkheid om een visie te ontwikkelen 
over de onderlinge afstemming van pastorale noden en kerkgebouwen. 
 
Minister Bourgeois treedt in zijn nota niet in detail over de wijze waarop de toekomstvisie moet 
uitgeschreven worden, afgezien van de bovenvermelde elementen die er minimaal in 
opgenomen moeten worden. Hij is wel van mening dat het opstellen ervan bij voorkeur onder 
regie van het Centrale Kerkbestuur van de betrokken gemeente gebeurt en dat in het overleg 
naast de kerkelijke verantwoordelijken ook lokale actoren zoals socio-culturele verenigingen 
betrokken worden. 
  

 
VOORSTEL PROCEDURE EN FORMAT 

VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN TOEKOMSTVISIE VOOR DE 
PAROCHIEKERKEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE 
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Voorstel Inhoud van de toekomstvisie voor de parochiekerken op het grondgebied van de 
gemeente 

 
1. Inventaris van de kerkgebouwen op het grondgebied van de gemeente 

Deel 1: inventaris CRKC – overzicht per gemeente 
Dit overzicht wordt door het CRKC aan de CKB”s en Kerkbesturen bezorgd. Het is een opsomming 
die gebaseerd is op de gegevens die door de betrokken kerkbesturen in de bevraging 
Parochiekerken zijn ingevuld. 

 
Deel 2: analyse van deze inventaris 
 Deze analyse moet door het CKB gemaakt worden en bevat zeker volgende elementen 

- De kerkgebouwen zelf: 

o Beschrijving van de kerkgebouwen 

 Welke kerken op het grondgebied van de gemeente zijn eigendom van: 

 De gemeente / provincie 

 De kerkfabrieken 

 Privé-eigenaars (zoals vzw’s of privépersonen) 

 Welke zijn beschermd 

 Welke hebben een bijzondere religieuze, historische, culturele betekenis 

 Welke plaats neemt de kerk in het plaatselijke maatschappelijk leven in: 

cultuur, toerisme, ontmoeting, … 

- Bouwfysische toestand 

o Hoe is de actuele bouwfysische toestand? 

o Waar zijn er urgente problemen? Zijn er al plannen om deze problemen te verhelpen? 

- De omgeving beschrijven: 

o Beschermde stads- of dorpsgezichten waarvan kerken deel uitmaken 

o Beschermde landschappen waarvan kerken deel uitmaken 

o Socio-culturele organisaties in de (deel)gemeente, al dan niet verbonden aan de kerk, 

die belangstelling hebben voor het valoriseren of meer permanent gebruiken van een 

of meerdere kerken 

- Beschrijving van het actueel gebruik van de kerkgebouwen (zie ook de definities en richtlijnen 

van de Vlaamse Bisschoppen voor een correct gebruik van de begrippen): welke kerken 

worden gebruikt voor de volgende rubrieken en hoe is dat gebruik op dit ogenblik? 

o Voor de eredienst 

o Valorisatie 

o Medegebruik voor andere eredienst(en) 

o Nevenbestemming: 

 Multifunctioneel gebruik 

 Gedeeld gebruik 

o Herbestemming 

 
2. Inventaris vanuit de pastorale realiteit 

- Welke is de pastoraal-kerkelijke visie op het gebruik van de kerken op het grondgebied van de 

gemeente? Zie hiervoor de pastorale plannen van de parochies, federaties, dekenaten… 

 
3. Bundeling van de inventaris van de kerkgebouwen met de pastoraal-kerkelijke visie: 

- Hoe zullen de kerken in de komende beleidsperiode gebruikt worden? 
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Aard gebruik Kerk 1 Kerk 2 Enz… 

Enkel eredienst -  -  -  

Valorisatie -  -  -  

Medegebruik voor 
andere eredienst 

-  -  -  

Nevenbestemming 
(Multifunctioneel 
gebruik) 

-  -  -  

Nevenbestemming 
(gedeeld gebruik) 

-  -  -  

Herbestemming -  -  -  

 
- Investeringen: 

o Welke investeringen zijn er nodig om dit gebruik mogelijk te maken? 

 Geef een overzicht van de noodzakelijke of gewenste investeringswerken per 

kerk, zo mogelijk gespreid over de beleidsperiode 2014-2019 

 

o Welke investeringen zijn er nu reeds gepland voor de volgende beleidsperiode? Zijn 

deze investeringen conform de (toekomstige) bestemming van de kerk? 

 Geef een overzicht per kerk, eventueel samen met een voorstel tot wijziging 

van de voorziene investeringen. 

 
 

CRKC 

09/01/2013 


