
VICARIALE COMMISSIE VOOR KERKEN EN KAPELLEN 
 

Eind 2013 werd een Vicariale Commissie voor Kerken en Kapellen (CKK) 
opgericht. De opzet ervan is kerkbesturen, parochieverantwoordelijken, 
gemeentelijke overheden,… bij te staan met betrekking tot inrichting , 

bestemming, nevenbestemming, en dergelijke meer.  
Wanneer er plannen zijn voor de (her-) inrichting van een kerk, aankoop van 

nieuw altaar of ambo, plaatsing van nieuwe glasramen, grote restauratiewerken, 
ingrepen in functie van een nevenbestemming, kortom : bij elke verandering 
m.b.t. een kerkgebouw, neem even contact met de CKK . 

Contact :  secretariaat@vlbm.be  of 015/298452 (Els Schiltz)  
 

 
Wie zit er in deze Commissie?  

 
Mgr. L. Lemmens, voorzitter  

Geert Cloet, secretaris  
Guy De Keersmaecker, Vicariaal verantwoordelijke territoriale pastoraal  
Eric De Leenheer, deken van Lede (bisdom Gent)  

Laurens Narainna, dekenassistent Overijse  
Frans Schoovaerts, Vicariaal verantwoordelijke voor het tijdelijke  

Luc Van Hilst, pastoor Scherpenheuvel  
 
Adviseur :  

Prof. Dr. Koenraad Van Cleempoel, Vice-decaan Universiteit Hasselt (Faculteit 
Architectuur en Kunst)  

 
1. Motivatie tot de oprichting  
 
Omdat gebed, bezinning, liturgie en sacramentele vieringen tot de 

kernactiviteiten van een plaatselijke geloofsgemeenschap behoren, heeft ze nood 
aan en recht op een passende, daartoe ingerichte ruimte. De eerste plaats die 

daarvoor in aanmerking komt, is de plaatselijke parochiekerk.  
De pastorale zones in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen zijn bepaald en 
aangepast aan de veranderde situatie van de katholieke gemeenschap. Dit heeft 

op termijn ook gevolgen voor de cultusruimten. Het wijzigen van de inrichting of 
bestemming van cultusruimten is een gevoelige materie en vraagt veel zorg. Het 

is een lange-termijn proces waarin velen betrokken zijn.  
De bezorgdheid voor de liturgische kwaliteit van onze Kerken en Kapellen heeft 
de oprichting van de Commissie met zich meegebracht. Via de Commissie wil de 

Aartsbisschop waken over de aanpassingen die aan bepaalde cultusgebouwen 
zullen gebeuren in het brede kader van bestemmingswijziging, sluiting, 

medegebruik, nevenbestemming en gedeeltelijke herbestemming , en erop letten 
dat de vieringen altijd op een waardige manier zullen kunnen plaatsvinden, in 
liturgisch en pastoraal passende ruimten.  

Het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen wil deze last niet alleen door 
plaatselijke verantwoordelijken laten dragen. Deze nieuwe stuurgroep zal in 

dienst staan van alle belanghebbenden en zal daarvoor eigen competenties 
opbouwen en waar nodig expertise zoeken.  
 



2. Doelstellingen van de Commissie Kerken en Kapellen van het Vicariaat 

Vlaams-Brabant en Mechelen  
 

De Vicariale Commissie Kerken en Kapellen is een dienst voor alle partijen die 
betrokken worden in het proces van nevenbestemmen, herbestemmen, inrichten 
en herinrichten van kerken en kapellen.  

De Commissie richt haar diensten naar Canonieke eindverantwoordelijken en hun 
medewerkers, Dekens, Kerkfabrieken, Centrale Kerkbesturen, Dekenassistenten 

en Burgerlijke Overheden (Gemeentelijk, Provinciaal, Regionaal).  
Deze dienst bestaat uit :  
 

A.BEGELEIDINGSPROCES  

9 Het begeleiden van het besluitvormingsproces en het bewaken van de 

procedures vooral vanuit een liturgisch-pastoraal perspectief.  

9 Het verlenen van expertise en ondersteuning bij lokale situaties en dossiers 

door binnen te treden in het plaatselijk denk- en overlegproces.  

9 Het evalueren en beoordelen van plannen en uitvoeringen.  

9 Het uitoefenen van een doorverwijsfunctie naar monumentenwacht, 
erfgoedcellen en andere instanties.  

9 Het inleiden van dossiers voor Domus Dei.  
 

B. ADVIES AAN DE AARTSBISSCHOP (in verband met inrichting en herinrichting 

van cultusgebouwen)  

C. VERPLICHT ADVIES IN FUNCTIE VAN BISSCHOPPELIJKE DECREET M.B.T. 

NEVEN- EN HERBESTEMMING VAN KERKEN EN KAPELLEN  

 

3. Procedure  

 

- Melding  

o De betrokken partijen melden bij de Commissie dat er aanpassingswerken in 
de cultusruimte zullen plaatsvinden, in het kader van valorisatie, medegebruik 

OF nevenbestemming (multifunctioneel of gedeeld gebruik).  
 

- Ontwikkelingsproces  

o Na de melding kan de Commissie, na bezoek ter plaatse, reeds adviezen aan 
de lokale actoren geven, en vanuit de expertise verschillende opties voorstellen.  

o De Commissie volgt het ontwikkelingsproces en staat in dienst van alle 
betrokken partijen. De opvolging van dit proces kan zowel op vraag van de 

betrokken partijen als op eigen initiatief, geïnitieerd door de dekenassistenten. 
De Commissie zal de (her-)inrichtingen van de cultusruimte vooral beoordelen 

vanuit een liturgisch-pastorale invalshoek .  

o De Commissie onderhoudt de contacten met instanties zoals het CRKC 

(Centrum voor Religieuze kunst en Cultuur), het agentschap Onroerend Erfgoed, 
KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en 
Samenleving), Monumentenwacht Vlaanderen VZW, het Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur, het Provinciebestuur Vlaams-Brabant, het Provinciebestuur 
Antwerpen en de Databank beschermd erfgoed.  

o De Commissie adviseert in de interne en externe financierings- en 
subsidiemogelijkheden en in de procedures voor openbare aanbestedingen.  



 

- Advies aan de Aartsbisschop en bisschoppelijk decreet  

o De (her)inrichting en/of bestemminswijziging is onderworpen aan een formele 

toelating van de aartsbisschop. De Commissie Kerken en Kapellen verleent 
hiertoe advies aan de Aartsbisschop bij de behandeling van de 
binnenkomende aanvragen met betrekking tot de inrichting of de herinrichting 

van de cultusgebouwen.  

o Op basis van dit advies vaardigt de Aartsbisschop een canonieke 

machtiging/bisschoppelijk decreet uit aan de formele kerkelijke organen en 
burgerlijke overheden, en het geeft daarmee de formele toelating tot 

(her)inrichting, herbestemming en nevenbestemming.  
 
- Opvolging  

o De aanpassingswerken zelf worden door de Commissie of door de Commissie 
aangestelde experts opgevolgd.  
 


