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DECREET ONROEREND 
ERFGOED: VOORSTELLING 
CRKC 

PASTORIEËN – SUBSI-

DIËRING 

 Beste,  

 
 

Alles wat we doen en ondernemen op het vlak van het 

tijdelijke staat in het teken van de pastorale doelstellin-

gen van de geloofsgemeenschappen. Ons werk en ons 

beheer is dus in de eerste plaats een dienst aan mensen.  

Het is dan ook vanzelfsprekend dat we onze taken met 

grote zorg en aandacht, met zin voor transparantie en 
samenwerking, én met een open blik op de evoluties in 

kerk en maatschappij dienen uit te voeren. Even onte-

gensprekelijk is het dat ook bij de beheerstaken van het 

tijdelijke het evangelie de eerste en ook ultieme toets-

steen is.  

 
Omdat het niet meer vanzelfsprekend is dat geloofsge-

meenschappen over voldoende middelen beschikken om 

de pastorale initiatieven te financieren wordt in het vica-

riaat en in de VPW’s sinds enkele maanden hard gewerkt 

aan een nieuwe visie op het beheer van onze onroerende 

goederen, met de bedoeling ook in de toekomst over vol-
doende inkomsten te kunnen beschikken om vitale ge-

loofsgemeenschappen alle kansen te geven. Momenteel 

wordt deze visie toegelicht aan en doorgesproken met de 

raden van bestuur van de 15 dekenale vzw’s. Op basis 

van deze besprekingen wordt in de zomer één en ander 

nog bijgestuurd en concreter gemaakt. In het najaar 
kunnen we dan beginnen met de concrete realisatie van 

het beoogde opzet.  Daar hoort u vast nog van! 

 

Intussen wensen wij u een zalig en vreugdevol Paas-

feest.  

 

 

W. Van laer       F. Schoovaerts   

J. Verelst  

Reacties op, vragen over of bedenkingen bij de info in de 
nieuwsbrief?  
Contacteer ons op volgend e-mailadres: 
nieuwsbrieftijdelijke@vlbm.be 
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1.- Voorstelling CRKC 

 
Tijdens de opleiding voor kerkfabrieken 

(21/01, 02/02 en 09/02) gaf directeur 

Jan Jaspers van het Centrum voor Reli-

gieuze Kunst en Cultuur een samenvat-

ting van het nieuwe Decreet Onroerend 

Erfgoed. Zie bijlage (2015 1A ) 

 

2.- Erfgoedpremies  

 
Een interessant overzicht (in een sche-

ma)  betreffende erfgoedpremies kan je 

vinden op :  

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/

premies/erfgoedpremie 

We voegen het schema in bijlage alles-

zins toe. (2015 1B) 

Decreet Onroerend Erfgoed: voorstelling CRKC 

Ook in het nieuwe decreet onroerend 

erfgoed blijven premies voor pastorieën, 
als gebouwen van de eredienst, moge-

lijk. Voor geklasseerde gebouwen betreft 

het een subsidiëring van 80%.  

Zie ook hogervermeld schema voor de 

erfgoedpremies. 

Het vicariaat Onderwijs presenteerde 

aan de deken-assistenten een voorstel-
ling over de bestuurlijke schaalvergro-

ting in het onderwijs. Zie bijlage (2015 

1C) 

Vicariaat Onderwijs 

Pastorieën – subsidiëring 

http://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie
http://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie
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Beheer van reserves door kerkfabrieken 

We vestigen er nogmaals de aandacht 

op dat kerkfabrieken bij het beheren van 
hun reserves enkel mogen beleggen in 

producten met volledige kapitaalsgaran-

tie en zonder wisselkoersrisico. Dit bete-

kent dus uitsluitend beleggen in : 

Vastrentende bankproducten 

(spaarrekening, termijnrekening, …) 

Overheidsobligaties 
Verhuurbaar onroerend goed 

Dit is van groot belang. Als openbaar 

bestuur dient de kerkfabriek immers in 

de eerste plaats veilig te beleggen en 

haar patrimonium te behouden. Binnen 

de veilige beleggingen, hierboven opge-
somd, speelt dan het criterium rendabili-

teit. Gezien de aanhoudende lage rente 

zijn op dit moment beleggingen in ver-

huurbaar onroerend goed het meest in-

teressant.   

 

We verwijzen hiervoor naar het Decreet 

op de Erediensten, artikel 52/1: 
“§ 2. De roerende en onroerende eigen-

dommen en financiële beleggingen van 

de kerkfabriek, met uitzondering van de 

erkende gebouwen van de eredienst, 

vormen de reserves van de kerkfabriek 

en worden beheerd met het oog op het 

realiseren van een zo hoog mogelijk 
jaarlijks rendement, tenzij in het over-

leg, vermeld in artikel 33, andere af-

spraken gemaakt worden. Wat betreft 

de financiële beleggingen zijn enkel be-

leggingsvormen in euro met volledige 

kapitaalsgarantie bij erkende instellin-
gen toegestaan.” 

Nieuwe stafmedewerker in het Vicariaat 

Op 7 april a.s. komt Ria Merckx de vica-

riale equipe voor het tijdelijke vergro-
ten.  

Ria is geboren in 1963 en woont met 

haar gezin in Hakendover. Van opleiding 

is zij licentiate Toegepaste Economische 

Wetenschappen (KULeuven). Haar pro-

fessionele loopbaan speelde zich voorna-

melijk af bij Kluwer, waar zij meerdere 
directie- en managementsfuncties ver-

vulde.    

 

Na een inwerkperiode van een tweetal 

maanden zal zij aanspreekpunt zijn voor 

en dienst verlenen aan de kerkfabrie-
ken, parochies, VPW’s,… in de dekena-

ten Aarschot, Bierbeek, Diest, Overijse, 

Tienen en Zoutleeuw.   

 

Haar coördinaten (vanaf 7 april)  :  
ria.merckx@vlbm.be  

015/ 29 84 54 

0486/85 15 22 

 

Wij heten haar van harte welkom en 

wensen haar veel arbeidsvreugde in 

haar nieuwe job.  
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Kerkenplannen : hoe opmaken?  

Omdat we merken dat één en ander 

voor velen nog niet duidelijk is herhalen 
we hierna wat we over het opmaken van 

een kerkenplan al hebben opgenomen in 

de nieuwsbrief van december 2014.  

 

 

Reeds bij het opmaken van de meerja-

renplannen diende een uitgewerkt ker-
kenplan per gemeente te worden toege-

voegd. In nogal wat gevallen gebeurde 

dit niet, onvolledig of uiterst summier.  

Met ingang van het nieuwe decreet erf-

goed zal een gemeentelijk kerkenplan 

een absolute vereiste zijn waaraan niet 
te ontkomen valt.  

 

 

Wat houdt zo’n kerkenplan in?  

Opsomming van alle kerken (en eventu-

eel erkende kapellen)  op het grondge-
bied van de gemeente met opgave van 

naam van de parochie, eigenaar van het 

gebouw, korte beschrijving van het ge-

bouw (historiek, bijzondere kunstwer-

ken, ….), bouwfysische toestand, huidig 

gebruik, en vooral of het gebouw in de 
toekomst voor de eredienst zal gebruikt 

worden (hetzij uitsluitend, hetzij in me-

degebruik door andere christelijk kerk-

genootschap, hetzij in multifunctioneel 

gebruik), of er aan nevenbestemming of 

herbestemming wordt gedacht. Welke 
kosten op korte en middellange termijn 

noodzakelijk zijn, of het een zondags-

kerk van een pastorale zone betreft,…  

 

 

Het initiatief wordt best genomen door 

het CKB dat daartoe in intens en doelge-
richt gesprek gaat met de canonieke 

eindverantwoordelijken op het grondge-

bied van de gemeenten. Immers het ge-

bruik en/of de bestemming van kerkge-

bouwen is in de eerste plaats een aan-

gelegenheid van de kerk (en in het bij-
zonder van de bisschop). Uiteraard wor-

den ook alle kerkfabrieken op het grond-

gebied van de gemeente geraadpleegd 

en betrokken in het overleg.  

Nadat een kerkenplan is opgesteld dient 

het voor bekrachtiging te worden door-
gestuurd naar het Vicariaat Vlaams-

Brabant en Mechelen (F. de Merode-

straat 18, 2800 Mechelen) ter goedkeu-

ring door de bisschop. Pas nadat die zijn 

formele goedkeuring heeft gegeven kan 

een kerkenplan worden overgemaakt 
aan burgerlijke instanties (o.m. in func-

tie van het verkrijgen van toelagen).  

TIJDELIJKE 
Frans Schoovaerts 

Fr. de Merodestraat 18 
2800 Mechelen 

015 298 440 
frans.schoovaerts@vlbm.be 

 
Werner Van Laer 
Fr. de Merodestraat 18 
2800 Mechelen 
015 298 454 
werner.van.laer@vlbm.be 

mailto:frans.schoovaerts@vlbm?subject=Tijdelijke
mailto:werner.van.laer@vlbm.be?subject=Tijdelijke
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Deze workshop wordt op twee verschil-

lende locaties in de regio gegeven. Beide 
sessies hebben hetzelfde programma. 

 

Sessie 1: Dinsdag 5 mei, 19u-22u 

CC. Bellingen, Pepingen 

Trapstraat 1 

1674 Pepingen 

 
18u45  Onthaal met koffie 

 

19u00  Voorstelling resultaten bevraging 

Kerkfabrieken in het Pajottenland en de 

Zennevallei, vrijwilligers Erfgoedcel 

Pajottenland Zennevallei 
 

19u15  Een stappenplan voor je archief, 

Joris Colla (KADOC) 

 

20u15 Pauze 

 
20u30 Praktijkvoorbeeld, Cécile Goos-

sens en Jos Nackaerts (Kerkfabriek Sint-

Jan-Baptist Huizingen) 

 

20u40 Aan de slag met archiefdocumen-

ten, Joris Colla (KADOC) 
 

21u40 Vragen 

 

Sessie 2: Donderdag 4 juni, 11u-15u 
Pastorie Sint-Gertrudiskerk Ternat 

Borredam 29 

1740 Ternat 

 

10u45  Onthaal met koffie 

 

11u00  Voorstelling resultaten bevraging 
Kerkfabrieken in het Pajottenland en de 

Zennevallei, vrijwilligers Erfgoedcel 

Pajottenland Zennevallei 

 

11u15  Een stappenplan voor je archief, 

Joris Colla (KADOC) 
 

12u15 Lunchpauze 

 

12u45 Praktijkvoorbeeld, Cécile Goos-

sens en Jos Nackaerts (Kerkfabriek Sint-

Jan-Baptist Huizingen) 
 

12u55 Aan de slag met archiefdocumen-

ten, Joris Colla (KADOC) 

 

14u00 Vragen 

 
 

Parochiearchief - workshop 

PROGRAMMA WORKSHOP 

‘Aan de slag met uw parochiearchief!’ 
Archiefzorg voor kerkfabrieken / parochies 

PRAKTISCH: Inschrijven is verplicht via annelien@erfgoedcelpz.be, 02/451 69 47 of 

0497/ 52 47 03 
Deadline voor inschrijven sessie 1: dinsdag 28 april 2015,  

 sessie 2: donderdag 28 mei 2015 

Te vermelden bij inschrijving: Keuze sessie 

mailto:annelien@erfgoedcelpz.pe

