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 Is een kerkenplan verplicht om subsidies te krijgen van de overhead? 
 Bestaat er een format voor het opstellen van een kerkenplan? 
 Kan de gemeente initiatief nemen tot het opstellen van een kerkenplan als het CKB 

weigert initiatief te nemen? 
 Moet de gemeenteraad het kerkenplan goedkeuren? 

 

Is een kerkenplan verplicht om subsidies te krijgen van de overheid? 

Hier moet men een onderscheid maken tussen subsidies voor beschermde en niet-

beschermde gebouwen van de eredienst. 

 

 Niet-beschermde gebouwen van de eredienst 

In het decreet van 12 juli 2013 wordt niet verwezen naar een kerkenplan. We kijken 

enkel na of het gebouw in kwestie voor gemeenten en voor bisdom een gebouw van 

de eredienst blijft (op basis van adviezen van beide partijen). De visie op de andere 

kerken is daarbij niet relevant. 

 

 Beschermde gebouwen van de eredienst 

Om de verhoogde premie van 80% te krijgen moet er voor een gebouw van de eredienst 

een “actueel kerkenbeleidsplan” zijn voor de gebouwen van de eredienst. 

“Een kerkenbeleidsplan biedt een langtermijnvisie voor alle gebouwen die bestemd zijn 

voor de eredienst op het grondgebied van de gemeente”. Zie art. 11.2.11. van het 

onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. Een kerk die eigendom is van de gemeente 

komt ook zonder zo’n plan in aanmerking voor de 80% (zie 2° van artikel 11.2.11). 

Meer informatie: Overzicht relevante regelgeving op website crkc 

 

Bestaat er een format voor het opstellen van een kerkenplan? 

In 2011 heeft minister Bourgeois een brief gestuurd naar alle Vlaamse gemeentebesturen 

en naar alle kerkfabrieken en centrale kerkbesturen over ‘parochiekerken in Vlaanderen’. 

Deze brief vindt u elders op onze website.  Hierin staat o.a. het volgende te lezen: 

“De visie op het toekomstig gebruik van de parochiekerken mag geen dode letter blijven. 

De concrete consequenties van de gekozen opties moeten in de meerjarenplannen van de 

kerkfabrieken worden verwerkt en goedgekeurd door de gemeenteraad. 

De Vlaamse overheid zal die lokale visie ook meenemen in de beoordeling van de 

subsidieaanvragen. Voor de beschermde kerken op hun grondgebied kunnen de 

gemeenten, op basis van die langetermijnvisie, een voorstel tot convenant indienen. Met 

convenants kunnen de gemeenten een forfaitair jaarlijks bedrag krijgen, in plaats van 

percentages, waardoor ze de middelen strategischer kunnen inzetten. Ook betekent het 

een planlastenvermindering voor de gemeenten en initiatiefnemers. Vorig jaar heb ik het 

restauratiepremiebesluit in die zin laten wijzigen.” 

Concrete indicaties over hoe zo’n kerkenplan er concreet moet uitzien, zijn niet in de brief 

beschreven. Men is daar dus behoorlijk vrij in. 

http://binnenland.vlaanderen.be/faq/kerkenplan
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&AID=1189002
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&AID=1189002
http://crkc.be/wetgeving-betreffende-het-onroerend-kerkelijk-erfgoed
http://binnenland.vlaanderen.be/erediensten/parochiekerken


 

Kan een gemeente initiatief nemen tot het opstellen van een kerkenplan 
als het CKB weigert initiatief te nemen? 

Wanneer het centraal kerkbestuur geen initiatief zou nemen tot het opstellen van een 

kerkenplan in overleg met de kerkfabrieken, kan het schepencollege eventueel hiertoe het 

initiatief nemen, nl. de aanzet geven tot een gesprek binnen de plaatselijke 

geloofsgemeenschap over het opmaken van een kerkenplan, maar het schepencollege kan 

hierbij niet in de plaats treden van de geloofsgemeenschap en de kerkelijke overheid. Het 

is m.a.w. niet aan de burgerlijke overheid om een kerkenplan op te maken. 

 

Moet de gemeenteraad het kerkenplan goedkeuren? 

De bedoeling van het opstellen van een kerkenplan is om in onderling overleg tussen het 

gemeentebestuur en de verschillende kerkfabrieken tot een langetermijnvisie te komen op 

de toekomst van de parochiekerken per gemeente. Om een werkbaar instrument te zijn, 

moet die langetermijnvisie worden geëxpliciteerd en een duidelijke status krijgen. 

De vorm en de procedure kan het best lokaal bepaald worden. 

De visie op het toekomstig gebruik van de parochiekerken mag geen dode letter blijven. 

De concrete consequenties van de gekozen opties moeten in de MJP’en van de 

kerkfabrieken verwerkt worden en goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Een loutere akteneming houdt geen verbintenissen in, en is bijgevolg dan ook geen 

werkbaar instrument. Vandaar dat het voor beide partijen aangewezen is dat 

de gemeenteraad het kerkenplan goedkeurt. Zo is duidelijk dat zowel de betrokken 

kerkfabriek als de gemeenteraad achter de visie staat die samen werd besproken. 
 


