
Zorg voor het religieus erfgoed

Toelichting over de implicaties voor 
kerkbesturen van 

het Onroerend Erfgoeddecreet (2013) en het 
Decreet houdende toekenning van subsidies 

voor gebouwen van de eredienst (2013)



Zorg voor het religieus erfgoed

• Taak van de kerkfabriek: eredienst mogelijk 
maken

• D.w.z. instaan voor onderhoud en eventueel 
aankoop van:

– Kerkgebouw

– Orgel

– Liturgische kleding

– Liturgisch vaatwerk



Religieus…

• Eerste functie van de parochiekerk: religieuze functie

• Richtlijnen van de Vlaamse Bisschoppen:
– 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.



… en Erfgoed

• Parochiekerk is ook “goed” van de 
gemeenschap

• Overgedragen van generatie op generatie

• Bepalend deel van stad, wijk, dorp

• Onderworpen aan wetten van de civiele 
maatschappij

• Erfgoed staat los van beschermingsstatus: ook 
niet-beschermde kerk heeft erfgoedwaarde



Beschermingsstatus 
parochiekerken Vlaanderen

Bron: parochiekerkenbevraging CRKC

Beschermd (38%)

Gedeeltelijk beschermd
(15%)

Niet-beschermd (47%)



Ondersteuning zorg onroerend 
erfgoed door Vlaamse Overheid

• Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en 
diverse uitvoeringsbesluiten van 16 mei 2014

• Decreet houdende toekenning van subsidies 
voor gebouwen van de eredienst van 12 juli 
2013 en uitvoeringsbesluit van 20 december 
2013



Onroerenderfgoeddecreet

Eén decreet voor het onroerend 
erfgoed



Regelgeving tot einde 2014

• Tot einde 2014 verschillende wetten en decreten:

– Wet van 7 augustus 1931 op behoud van 
monumenten en landschappen

– Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten, stads- en dorpsgezichten (+ 
wijzigingen)

– Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van 
het archeologisch patrimonium (+wijzigingen)

– Decreet van 16 april 1996 betreffende de 
landschapszorg (+ wijzigingen)



Regelgeving tot einde 2014

• Decreten werden in de loop der jaren regelmatig 
aangepast aan nieuwe inzichten:
– Verruiming van bescherming van individueel relict 

naar ruimere gehelen (stads- en dorpsgezichten, 
landschappen)

– Modernisering van samenstellingen en opdrachten 
van de KCML

– Vaststelling van de inventaris van bouwkundig erfgoed

– Onderhoudspremies voor stads- en dorpsgezichten

– Mogelijkheid tot afsluiten van meerjarige 
subsidieovereenkomsten



Nieuwe inzichten in erfgoedbeheer

• Behoud en beheer:

– Van: individuele en instrumentele benadering van 
één erfgoedelement

– Naar: huidige en toekomstige maatschappelijke 
betekenis van onroerend erfgoed

• > leefkwaliteit, economische en toeristische waarde



Naar één decreet

• Regelgeving was organisch tot stand gekomen 
voor elk van de deelaspecten van onroerend 
erfgoed

• Eenvormig beleid op vlak van inventarisatie, 
beheer, bescherming en handhaving niet 
mogelijk

• Verdere implementatie in aangepaste 
regelgeving van de reeds geratificeerde 
Europese erfgoedconventies



Krachtlijnen van het 
Onroerenderfgoedecreet

• Harmonisering van de bestaande regelgeving 
voor de verschillende erfgoedsectoren

• Verankering van de cyclus: onderzoeken, 
inventariseren, beschermen, beheren, 
ontsluiten en handhaven

• Strategische beleidsplanning en afstemming 
met andere beleidssectoren

• Flexibele en vereenvoudigde 
financieringsvormen



Krachtlijnen van het 
Onroerenderfgoedecreet

• Betrokkenheid lokale niveau vergroten: 
gemeentelijk en intergemeentelijk

• Implementatie van conventies, o.m. Valletta 
(archeologisch erfgoed)

• Vernieuwde visie op handhaving en herstel 
van schade, o.m. bestuurlijk i.p.v. gerechtelijk

• Eén technische adviescommissie: VCOE (ipv
twee)



Uitzonderingen

• In dit decreet wordt niet behandeld:
– Varend erfgoed -> gemeenschapsmaterie
– Heraldiek: decreten van 3 februari 1998 (privé-

personen) en 17 april 2007 (gemeenten en provincies) 
blijven geldig.

• Wel behandelt het decreet: 
– cultuurgoederen die verbonden zijn met of 

integrerend deel uitmaken van 
onroerenderfgoedrelicten

– roerende archeologische artefacten



Inhoud van het 
Onroerenderfgoeddecreet en -besluit
• Inventarissen
• Onroerenderfgoedrichtplan en 

Erfgoedlandschappen
• Beschermingen
• Beheer van Onroerend Erfgoed
• Financiering Onroerenderfgoedzorg: subsidies en 

premies
• Archeologie
• Instanties en actoren
• Handhaving



INVENTARISSEN



Wetenschappelijke inventarissen

• Niet decretaal vastgelegd en dus zonder 
rechtsgevolgen

• Komen tot stand op initiatief van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed

• Verschillende inventarissen

• Basis voor uittekenen van beleid

• Zie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/


Vastgestelde inventarissen

• OED art. 4.1.1.-4.1.11. | BVR art. 4.1.1.-4.1.6.
• Vastgesteld na openbaar onderzoek en advies van 

de VCOE
• Wel rechtsgevolgen
• Vijf inventarissen:

– Landschapsatlas
– Inventaris van archeologische zones
– Inventaris van bouwkundig erfgoed
– Inventaris van houtige beplantingen met 

erfgoedwaarde
– Inventaris van historische tuinen en parken



Vastgestelde inventarissen: 
specifieke rechtgevolgen

OED art. 4.1.1.-4.1.11. | BVR art. 4.1.1.-4.1.6.
 Inventaris bouwkundig erfgoed: 

- Bestaande rechtsgevolgen blijven gelden
- Bij sloop verplicht advies van agentschap of 

erkende onroerenderfgoedgemeente

 Inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde: 
- Bij kap verplicht advies van agentschap of 

erkende onroerenderfgoedgemeente

 Inventaris van archeologische zones: 
- Lagere oppervlaktedrempels voor verplicht 

archeologisch (voor)onderzoek



ONROERENDERGOEDRICHTPLAN EN 
ERFGOEDLANDSCHAP



Onroerenderfgoedrichtplan

• OED art. 7.1.1.-7.1.5. | BVR art. 7.1.1.
• Inhoud:

– Toekomstvisie, beleidspunten en beheers- en, 
ontwikkelingsdoelstellingen voor onroerend erfgoed

– Per thema of gebied
– Voorstel voor plannen van andere beleidsdomeinen 

en beleidsvelden
– Mogelijke koppeling met actieprogramma= 

instrumenten en middelen om plan te realiseren

• Procedure:
– Participatief traject



Erfgoedlandschap

• OED art. 6.5.1.-6.5.4. | BRV art. 6.7.1.-6.7.3.

• Wat? 
– Afgebakend landschap in ruimtelijk 

uitvoeringsplan

– Op basis van de vastgestelde inventaris of van 
onroerenderfgoedrichtplannen

• Rechtsgevolgen:
– Zorgplicht

– Toekenning van erfgoedpremies is mogelijk



BESCHERMINGEN



Beschermingen

• Vier statuten:

– Archeologische site

– Monument

– Cultuurhistorisch landschap

– Stads- of dorpsgezicht

• Eventueel met overgangszone



Beschermingen

• Bijkomend bij beschermingsbesluit:

– Erfgoedelementen en kenmerken

– Beheersdoelstellingen

– Bijzondere voorschriften en toelatingsplichten

– Bijlagen: 

• gegeorefereerd plan

• fotoregistratie

• eventuele lijst met cultuurgoederen 



Beschermingsprocedure

• OED art. 6.1.1.-6.1.18.
• Voorafgaande adviesronde met o.a. advies 

betrokken gemeente(n), VCOE
• Voorlopige bescherming

– Minister beslist
– Openbaar onderzoek, georganiseerd door gemeente
– Termijn: 9 maanden (1 x verlenging mogelijk)

• Definitieve bescherming
– Minister beslist

• Alle besluiten in beschermingsdatabank:
– https://beschermingen.onroerenderfgoed.be

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/


Rechtsgevolgen bescherming

• OED art. 6.4.1.- 6.4.8.
• Instandhoudings- en onderhoudsplicht van het 

beschermde goed
• Toelatingsplicht voor vergunningsplichtige en niet-

vergunningsplichtige handelingen
– Door agentschap of door erkende 

onroerenderfgoedgemeente

• Verbod tot verplaatsing cultuurgoederen buiten 
monument

• Verbod tot sloop van het monument
• Meldingsplicht stads- en dorpsgezicht voor niet-

vergunningsplichtige handelingen bij gemeente



Vrijstelling toelatingsplicht

• Vrijstelling van toelatingsplicht geldt voor:

– Regulier onderhoud

– Passende consolidatie- en 
beveiligingsmaatregelen in geval van nood: 
meldingsplicht aan agentschap voor 
schadegevallen en in nood getroffen maatregelen 

– Werken opgesomd in aanmaning

– Werken vrijgesteld in goedgekeurd beheersplan



BEHEER



Beheersplannen

• Tot 1/1/2015 bestonden landschapsbeheersplan en 
herwaarderingsplan stads- en dorpsgezicht

• Nieuwe decreet vanaf 1/1/2015:
– beheersplan voor:

• Monumenten
• Stads- en dorpsgezichten
• Archeologische sites
• Cultuurhistorische landschappen
• Erfgoedlandschappen

– Geïntegreerde beheersplannen: voor onroerend erfgoed in of 
rond natuur- en bosgebieden (ikv bosdecreet of decreet 
natuurbehoud) wordt slechts 1 beheersplan opgemaakt

– Voor opmaak en uitvoering: begeleiding door een 
beheerscommissie



Doelstellingen beheersplan

• Gebiedsgerichte langetermijnvisie voor onroerend 
erfgoed voor minstens 20 jaar

• Toekomstgerichte uitspraken over de evolutie van 
(beschermd) erfgoed

• Beheersdoelstellingen (zie ook beschermingsbesluit)

• Activiteiten, handelingen en acties t.b.v. 
behoud/herstel

• Middel voor financiële planning



FINANCIERING ONROERENDERFGOED-
ZORG: SUBSIDIES EN PREMIES



Subsidies

• Subsidies kunnen worden toegekend voor:
– Samenwerkingsovereenkomsten met

• Erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten
• Regionale Landschappen
• Erkende onroerenderfgoeddepots

– Beheersovereenkomsten met zakelijk rechthouder of beheerder 
van
• Archeologische site
• Monument
• Een of meer percelen in een cultuurhistorisch landschap, stads- of 

dorpsgezicht, erfgoedlandschap

– Participatieve en sensibiliserende projecten voor:
• Educatie en publiekswerking
• Onderzoek
Bedrag= maximaal 60% van kosten + jaarlijks vastgelegd maximum



Premies

• Soorten premies:

– Erfgoedpremie

• Standaardprocedure: maximaal 25.000 euro van aanvaarde 
kostenraming

– Toekenning in chronologische volgorde van akkoord van 
agentschap

– Voorafnames van budget voor specifieke doelen

• Bijzondere procedure: werkelijke aanvaardbare 
kostenraming wordt in aanmerking genomen (zie verder)

• Meerjarenpremieovereenkomst

– Onderzoekspremie



Premienemers

Een premienemer is een opdrachtgever die de kosten draagt

maar geen premie voor …
• Belgische Staat is zakelijkrechthouder

• Voor eigendommen Vlaamse overheid

• Voor eigendommen provincie of autonoom provinciebedrijf

… maar toch premie voor:
• Kathedralen, (aarts)bisschoppelijke seminaries en paleizen

• Onderwijsgebouwen

• Goederen in erfpacht bij Herita, Erfgoedkluis of een gemeente

• Domein Bokrijk

• Goederen in beheer gegeven aan erfgoedverenigingen



Doel van de premie

• Werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die
gericht zijn op behoud of herwaardering van 
erfgoedkenmerken en –elementen 

• Enkel voor beschermd erfgoed of erfgoedlandschap

• Cultuurgoederen indien uitdrukkelijk opgenomen in 
beschermingsbesluit of goedgekeurd beheersplan



Bijzondere procedure

• Werkelijke aanvaarde kostenraming wordt in 
aanmerking genomen voor berekening premie

• Na toekenning: werkzaamheden gunnen en 
offertes indienen bij agentschap



Premiepercentages

• Gewone premie: 40% van de aanvaarde kostenraming 
excl. BTW

• Verhoogde premie van 60% voor ZEN-erfgoed en 
onderwijsgebouwen

• Verhoogde premie van 80% voor:
– Gebouwen bestemd voor eredienst

• Mits actueel kerkenbeleidsplan voor kerken op het grondgebied 
van de gemeente of regio

– Gebouwen van gemeente, OCMW, …
– Open erfgoed

• Verhoging met bedrag van BTW als premienemer BTW 
niet kan recupereren



Goedgekeurd beheersplan is vereist 
voor:

• Erfgoedpremie voor goederen in beschermde 
archeologische sites, stads- en dorpsgezichten, 
cultuurhistorisch landschappen, 
erfgoedlandschappen

• Erfgoedpremie voor beschermd monument:

 Verhoogde erfgoedpremie

 Combinatie gespecialiseerde werkzaamheden

 Meerjarenpremieovereenkomst



Onderzoekspremie

• Voor de opmaak van een beheersplan

• Voor uitvoering noodzakelijk voorafgaand 
onderzoek:
• Historisch/technisch voorafgaand onderzoek of 

voorafgaande archeologische prospectie

• Onderzoek naar kwaliteit houtige beplanting

• (Her)bestemmingsonderzoek

• Monitoring

• Premiepercentage: 80% van aanvaarde 
kostenraming excl. BTW



ARCHEOLOGIE
(NIET RELEVANT IN KADER VAN DEZE PRESENTATIE)



INSTANTIES EN ACTOREN



Onroerenderfgoedgemeente

Bevoegdheden en taken

 Advies bij sloop/kap item uit vastgestelde 
inventaris (bouwkundig/houtig erfgoed)

 Toelatingen voor werken aan beschermde 
goederen verlenen en registreren

 Meldingen archeologisch vooronderzoek en 
aanvang archeologische opgraving



Intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst

Bevoegdheden en taken
• Ondersteunen van aangesloten gemeentebesturen bij 

onroerenderfgoedbeleid
• In geval van erkende onroerenderfgoedgemeente: taken uitvoeren

Ontvankelijkheidsvoorwaarden:
 Conform decreet IGS + min. 3 gemeenten Vlaamse Gewest

Erkenningsvoorwaarden:
 Omgevingsanalyse gemeenschappelijk erfgoedpakket
 Integraal en geïntegreerd onroerenderfgoedbeleidsplan
 Vrijwilligerswerk ondersteunen en lokaal draagvlak creëren
 Voldoende expertise en consultatienetwerk



Onroerenderfgoeddepot

Bevoegdheden en taken:
• Ontvangen van archeologische ensembles
• Sluitstuk van het archeologische traject

Ontvankelijkheidsvoorwaarden:
 Permanente organisatie met rechtspersoonlijkheid
 Infrastructuur in Vlaamse Gewest

Erkenningsvoorwaarden:
 Receptieve functie en adequate middelen
 Inschakelen binnen Vlaamse en provinciale depotbeleid
 Kwaliteitsvolle inhoudelijke werking (bv. depotplan)
 Degelijk zakelijk beleid



Overige actoren

Kwaliteitslabel onroerenderfgoedondernemer
 Kan voor een of meerdere disciplines
 Wordt verder uitgewerkt in overleg met 

belanghebbenden

Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed
 Samengaan van KCML en Expertencommissie
 Technische adviescommissie 
 Advies aan minister



HANDHAVING



Principes

• Beter voorkomen dan genezen
• raadgevingen: proactief optreden

• Beperk schade door snel ingrijpen
• stakingsbevelen / bestuurlijke maatregelen

• Maak schadeherstel flexibel
• reconstructie, compensatie, schadevergoeding

• Ga voor vrijwillig herstel waar mogelijk
• minnelijke schikking, aanmaning

• Herstelplicht belangrijker dan straffen
• integraal herstel, terugvordering premies

• bestuurlijke sanctionering minder uitgebouwd

• Rechtsbescherming van de burger blijft belangrijk
• Invordering van kosten bestuursdwang  geschorst bij verzet

• Sommige herstelvormen enkel mogelijk via de rechter



Contact

Uniek Loket:
• antwerpen@onroerenderfgoed.be 
• limburg@onroerenderfgoed.be
• oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
• vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be
• west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be 

Algemeen:
• inventaris@onroerenderfgoed.be
• beschermen@onroerenderfgoed.be 



Decreet houdende toekenning van 
subsidies voor gebouwen van de 

eredienst



Doel van het decreet

• Subsidies verlenen aan gesubsidieerde 
infrastructuur, waaronder gebouwen van de 
eredienst

• Vervangt het KB van 23 juli 1981

• Van kracht sinds 13 augustus 2013



Inhoud

• Lokale besturen en besturen van de eredienst 
kunnen subsidies vragen voor:

– Nieuwbouw

– Aankoop en verbouwing

– Renovatie

– Studies voor herbestemming

– Studies en aanpassingsinvesteringen voor 
nevenbestemming



Verdere bepalingen

• Subsidiepercentage bedraagt 30%

• Beschermde monumenten zijn uitgesloten van 
de regeling -> onroerenderfgoeddecreet

• Voorwaarde voor toekenning van de subsidie:
– Lange termijnvisie voor gebruik van het gebouw 

van de eredienst moet voorhanden zijn

– Advies van CBS of deputatie is vereist

– Advies van het erkend representatief orgaan van 
de eredienst is vereist



Prioriteiten bij toekenning van de 
subsidie

• Dalende prioriteitenlijst:
– 1. studies voor herbestemming en nevenbestemming

– 2. Aanpassingsinvesteringen voor nevenbestemming 
tot een subsidiebedrag van 200.000 euro

– 3. Renovatie onderverdeeld in code A tot E

– 4. aankoop en verbouwing of 
aanpassingsinvesteringen voor nevenbestemmingen 
vanaf 200.000 euro

– 5. Nieuwbouw

• Binnen elke categorie in volgorde van ontvangst



Codes in verband met renovatie –
dalende prioriteit

• Code A: 
– werken om veiligheidsredenen en bliksemafleiding

• Code B:
– Elektriciteitswerken

– Dringende instandhoudingswerken

– Vernieuwing van de C.V.

– Werken gecombineerd met andere gelijktijdige en 
door de Vlaamse overheid gesubsidieerde werken 
aan hetzelfde gebouw



Codes in verband met renovatie –
dalende prioriteit

• Code C:
– Dakwerken, werken aan torens, 

buitenschilderwerken, gefaseerde werken

• Code D:
– Algemene restauratie

– Glasramen

– Gevelwerken

• Code E:
– Schilderwerken en interieurherstel



Procedure

• Aanvraagdossier > principiële belofte van 
subsidie.
– Na principiële belofte mag gunningsprocedure 

opgestart worden

• Gunningsdossier
– > binnen het jaar na principiële belofte

– > herberekening subsidie op basis van gunningdossier

• Aanvraag tot uitbetaling:
– > definitieve subsidie wordt berekend op basis van de 

eindafrekening



Uitgewerkt stappenplan

• Een uitgewerkt stappenplan is beschikbaar via 
volgende link:

• http://binnenland.vlaanderen.be/overheidsop
drachten/gesubsidieerde-werken-
eredienstgebouwen

http://binnenland.vlaanderen.be/overheidsopdrachten/gesubsidieerde-werken-eredienstgebouwen


Provinciale Afdelingen van ABB

Antwerpen
• VAC Anna Bijns

Lange Kievitstraat 111-113 bus 10
2018 Antwerpen
tel: 03/224 97 50

Vlaams-Brabant
• VAC - Leuven

13de en 14de verdieping
Diestsepoort 6 bus 1
3000 Leuven
016-66 62 20



Taak CRKC



Kennis- en expertisedeling

• Doel
– kennis en expertise over valorisatie, medegebruik, neven- en 

herbestemming verzamelen en ter beschikking stellen aan 
kerkbesturen en gemeentebesturen

• Realisaties
– Handbibliotheek met boeken en documentatie
– Infofolders
– Databank van goede voorbeelden van valorisatie, nevengebruik, 

neven- en herbestemming
– Rapporteren over studie- en infodagen, werkbezoeken, …

• Uitdagingen
– Ontsluiting van de informatie via digitale weg
– Vertaling van buitenlandse informatie naar Vlaamse situatie



Het werkveld in kaart brengen

• Doel
– Het werkveld van de parochies, parochiekerken en relevante 

organisaties en diensten beschrijven

• Realisaties
– Bevraging parochiekerken 2012-2013: respons van 96%, 

aangevuld tot 100% van de parochiekerken
– Validering van de antwoorden
– Inbrengen in databank ODIS en ontsluiten via website CRKC

• Uitdagingen
– Analyse van de gegevens met het oog op beleidsadviezen
– Update van de gegevens van parochiekerken
– Permanente monitoring van wijzigingen in het werkveld (o.a. 

evoluties naar herbestemmingen opvolgen)



Beleid- en visieontwikkeling

• Doel
– Beleidsmakers van alle niveaus adviseren over te nemen maatregelen
– Globale visie ontwikkelen rond de problematiek van de 

parochiekerken

• Realisaties
– Participeren aan twee Pilootprojecten ivm parochiekerkenplannen, nl. 

Westhoek en Gent
– Opvolging van de projecten en advisering proces
– Ad hoc vorming voorzien

• Uitdagingen
– Ontsluiten van de resultaten van de pilootprojecten voor andere 

kerkbesturen en gemeentebesturen
– Scenario’s en stappenplannen ontwikkelen op basis van de ervaringen
– Beleidsadviezen destilleren uit de pilootprojecten



Communicatie en publiekswerking

• Doel
– Informatie verschaffen aan kerkbesturen, gemeentebesturen
– Vraag en antwoord via website en telefoon ontwikkelen
– Werking van CRKC (als geheel) ruim bekend maken

• Realisaties
– Website is aangepast aan de noden van de werking
– Maandelijkse nieuwsbrief
– Bij gelegenheid individuele communicatie naar kerkbesturen
– Helpdesk is actief

• Uitdagingen
– Informatie up-to-date houden
– Via helpdesk goed contact met het werkveld uitbouwen en behouden



Vorming en begeleiding van 
kerkbeheerders

• Doel
– Vorming aanbieden aan kerkbestuurders en verantwoordelijken voor 

kerkfabrieken binnen gemeente
– Begeleiding van kerkbesturen

• Eerste lijnsadvies is gratis
• Tweede lijnsadvies aan kostprijs

• Realisaties
– Jaarlijks 30-tal lezingen voor kerkbesturen en diverse organisaties
– Vormingsinitiatieven rond verschillende thema’s
– Sjabloon voor het uitschrijven van het parochiekerkenplan werd ontwikkeld
– Twee studiedagen over “Zorg voor Religieus Erfgoed: 21 en 23 april 2015

• Uitdagingen
– Inspelen op de lokale behoeften naar vorming
– Afstemming met andere instanties die vorming aanbieden



Netwerking

• Doel
– Gebruik maken van ervaringen en informatie uit binnen- en buitenland
– Informatie delen

• Realisaties
– In kaart brengen van organisaties en diensten in binnen- en buitenland 
– Actief lid van FRH – Future for Religious Heritage
– Deelname aan internationale studiedagen, vorming
– Internationaal project: verzamelen van best practices

• Uitdagingen
– Bundeling van informatie en goede praktijken op Europees niveau
– CRKC in Vlaanderen verder uitbouwen tot evidente partner wanneer 

het gaat om onroerend kerkelijk erfgoed



Contact

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

Abdij van Park 7

3001 Heverlee

Tel: 016 40 60 73

Mail: info@crkc.be


