
PLATFORM TOEKOMST PAROCHIEKERKEN 
 
 
Voor de Vlaamse Regering is de eerste partner in overleg en besluitvorming over de parochiekerken 
in Vlaanderen het betrokken Representatief Orgaan, met name de Vlaamse bisdommen en 
bisschoppen. Zij tekenen verantwoordelijk voor de uitvoering van het plaatselijk pastoraal plan en 
voor de toepassing van het Wetboek van Kerkelijk Recht. De Vlaamse Regering voorziet in hun 
beleidsmatige of procedurele betrokkenheid bij de verdere uitrol van het voorliggende plan en zijn 
concrete uitvoering.   
 
Vlaanderen wil via nieuwe beleidsinstrumenten de her- of nevenbestemming van de (voormalige) 
parochiekerken versnellen. Het ‘Platform Toekomst Parochiekerken’  moet een geïntegreerde aanpak 
voor de neven- en herbestemming van kerken helpen realiseren. 
 
Dit initiatief is erop gericht om voor meer parochiekerken waar het liturgisch gebruik afneemt of wordt 
stopgezet:  

- een (ver)nieuw(d)e functie of gebruik uit te werken; 
- gemeente- en kerkbesturen concreet te ondersteunen in de verschillende stappen richting 

deze realisatie;  
- het tempo waarin dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd, gevoelig te verhogen. 

 
Doelstellingen van het Platform Toekomst Parochiekerken 
 
Info en advies over her- of nevenbestemming op één plek 
Het Platform organiseert zich zo dat lokale kerk- en gemeentebesturen en initiatiefnemers met 
vragen over de toekomst van het parochiekerkgebouw op één plek terecht kunnen, zowel voor 
basisinfo, advies als tools waarmee ze aan de slag kunnen 

 
Het bevorderen van dialoog tussen de actoren op Vlaams niveau 
Hoewel er op het terrein projectgebonden of op het niveau van de gemeente/centraal kerkbestuur 
goed overleg plaatsvindt, is er op dit moment op Vlaams niveau geen platform waar de meest 
betrokken partijen elkaar structureel over dit thema ontmoeten 
 
Faciliteren daadwerkelijke oplossingen voor kerkgebouwen 
De finale doelstelling van het Platform is om de trajecten te ondersteunen met expertise en hands-on 
begeleiding en de resultaatsgerichtheid ervan te garanderen. Het tijdig betrekken van alle betrokken 
partijen zodat indien nodig de noodzakelijke kerk- en burgerrechtelijke procedures kunnen worden 
gevolgd is hiervan een essentieel onderdeel. 

 
Tendensen in het kerkenlandschap systematisch monitoren en hierop inspelen 
Door de tendensen met betrekking tot neven- en herbestemming, de mogelijkheden en knelpunten in 
kaart te brengen en op te volgen via een performant systeem en een databank, kunnen 
beleidsinitiatieven van het Platform en de betrokken partners optimaal worden uitgerold en op elkaar 
worden afgestemd. Dit moet de realisatiegraad van neven- en herbestemmingen verhogen. 

 
Stimuleren van private interesse in kerkgebouwen 
Het Platform Toekomst Parochiekerken onderzoekt ook manieren om de interesse en input van private 
actoren voor te herbestemmen kerkgebouwen te vergroten.  
 
 
 



Organisatiestructuur van het Platform  
 
De Taskforce = dagelijkse werking   
Dit team bestaat uit de coördinator en inhoudelijke medewerkers die via VVSG (Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten) worden aangeworven én de betrokken medewerkers van PARCUM.  
 
De Stuurgroep : een regelmatig overleg (minstens 2 keer per jaar) waarbij de Taskforce haar 
werkzaamheden voorstelt en de stuurgroep richting aangeeft, beslissingen neemt en evalueert. In de 
Stuurgroep, die voorgezeten wordt door de vertegenwoordigers van de ministers bevoegd voor 
Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed, zijn vertegenwoordigd: 
 

• de lokale overheid: vertegenwoordiging aangeduid door VVSG 

• de Vlaamse overheid: ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur), AOE (Agentschap 

Onroerend Erfgoed) en vertegenwoordigers van de kabinetten Binnenlands Bestuur 

en Onroerend Erfgoed 

• de kerkelijke overheid: Bisschoppenconferentie 

• instanties met specifieke kennis: PARCUM, Team Vlaamse Bouwmeester, Vlinter. 

De Klankbordgroep: het Platform wil dé referentie worden als het gaat om een toekomst voor een 
parochiekerk. Tegelijkertijd zijn er vele instanties van dichterbij of veraf nu al bezig met (aspecten van) 
de toekomst van parochiekerken. Het Platform treedt met hen in contact via een regelmatig overleg 
(minstens 1 keer per jaar), waarbij het Platform haar werkzaamheden bespreekt en zich laat inspireren. 
In de klankbordgroep worden o.a. worden opgenomen: het Kenniscentrum Vlaamse Steden, 
Monumentenwacht, het Netwerk Onroerend Erfgoed, de erfgoedcellen, Regionale Landschappen,… 
 

 
 


