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ENGAGEMENTSVERKLARING VAN DE VZW ONDERWIJSPATRIMONIUM BISDOM GENT 
 
 
De vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent (vzw OPBG) is een patrimoniumvzw die 
onderwijseigendommen wil borgen voor het organiseren van katholiek onderwijs in het bisdom 
Gent.  
 
Het onderbrengen van onderwijspatrimonium in een aparte vzw koppelt het patrimonium los 
en vrijwaart het van de risico’s die verbonden zijn aan de exploitatie van de 
onderwijsbevoegdheid door een schoolbestuur. De vzw OPBG is zelf geen schoolbestuur en 
richt haar expertise en haar activiteit op het beheren van het patrimonium en de eraan 
verbonden inkomsten uit cijnsbetaling. 
 
Via een erfpachtcontract stelt de vzw OPBG haar eigendommen ter beschikking van lokale 
autonome vzw’s schoolbesturen, die als organisator van katholiek onderwijs ook instaan voor 
onderhoud en renovatie van het patrimonium waarin zij het onderwijs aanbieden. Het 
erfpachtcontract voorziet in de betaling van een jaarlijkse cijns. 
 
Aan het erfpachtcontract verbindt de vzw OPBG een engagement ten aanzien van de 
schoolbesturen-erfpachtnemers: met de ontvangen cijnsgelden creëert de vzw OPBG een 
solidariteitsfonds dat aangewend wordt voor financiële steun aan schoolbesturen-
erfpachtnemers.  
 
Een schoolbestuur-erfpachtnemer stelt een concrete vraag tot financiële ondersteuning aan de 
hand van een dossier dat minstens een transparante boekhouding op vzw-niveau en een 
financieel en infrastructureel meerjarenplan omvat.  
 
Na studie van het aanvraagdossier in samenspraak met het schoolbestuur, beslist de raad van 
bestuur van de vzw OPBG over de omvang en de modaliteiten van de financiële steun. In 
overleg met het schoolbestuur wordt de financiële steun vastgelegd in een onderlinge 
overeenkomst die ondertekend wordt door beide partijen. 
 
 
Namens de raad van bestuur van de vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent, 
 

 
 
Lieve Van Daele 
Bisschoppelijk Gedelegeerde voor Onderwijs 
Voorzitter van de vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent 
 


