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vzw ONDERWIJSPATRIMONIUM BISDOM GENT (vzw OPBG) 
ondernemingsnummer: 410 436 593 
maatschappelijke zetel: Bisdomplein 1, 9000 Gent, RPR Gent, Afdeling Gent 

 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPBG VAN 26.10.2020 

 
 
Historiek: 
De vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent is gegroeid vanuit de vzw Bisschoppelijke Colleges. Waar 
oorspronkelijk enkel de bisschoppelijke colleges ondergebracht werden in deze vzw, is het nu een veel 
breder vehikel geworden. Steeds meer congregaties, parochiale en dekenale vzw’s en schoolbesturen 
dragen hun onderwijspatrimonium over aan de vzw OPBG. 
 
Doel: 
Het doel van vzw OPBG is het verzekeren van het katholiek onderwijs in haar patrimonium, ook op lange 
termijn. De vzw wil op een solidaire wijze de infrastructuurnoden van de scholen waarvan de eigendom 
is ondergebracht in de vzw OPBG, ondersteunen. 
 
Voorwaarden om financiële steun te verwerven: 
- Het schoolbestuur organiseert onderwijs in gebouwen op eigendommen die door de vzw OPBG aan 

het schoolbestuur in erfpacht zijn gegeven. 
- Het schoolbestuur betaalt daarvoor aan de vzw OPBG de standaardcijns. Deze cijns bedraagt 5% van 

de werkingstoelagen voor basisonderwijs en 10% voor secundair onderwijs. Wie deze cijns betaalt, 
kan volgens een vaste manier van werken financiële steun vragen bij de realisatie van infrastructurele 
projecten op de onderwijssites die door OPBG in erfpacht zijn gegeven.  

- Het schoolbestuur stelt op vzw-niveau een meerjarenbegroting op. 
- In overlegmomenten tussen (delegaties van) de vzw OPBG en de vzw schoolbestuur worden in deze 

meerjarenbegroting de financiële noden en de wijze van financieren geduid. 
- Bovenvermeld overleg leidt tot de formulering van een concrete vraag tot financiële ondersteuning, 

die voorgelegd wordt aan de rvb van OPBG. 
- Op basis van het totale voorgelegde dossier beslist de rvb van OPBG tot welke financiële steun het 

zich binnen de budgettaire mogelijkheden kan engageren. Deze financiële steun wordt vastgelegd 
in een onderhandse overeenkomst tussen beide vzw’s. 

 
Schoolbesturen die een bestaand erfpachtcontract, aan de voorwaarden zoals bepaald door de vorige 
eigenaar (bv. congregatie of lokale, parochiale, dekenale vzw), wensen te handhaven en niet wensen in 
te stappen in bovenvermeld systeem van standaardcijns, kunnen niet rekenen op financiële 
ondersteuning van de vzw OPBG bij de uitvoering van hun infrastructurele projecten. 
 
Hoe dan ook wordt elke vraag tot verlenging of aanpassing van elk bestaand erfpachtcontract door de 
vzw OPBG gekoppeld aan het instappen in het systeem van standaardcijns. 
 
Belangrijk om weten is dat de vzw OPBG enkel onderwijseigendommen heeft en de middelen die vanuit 
de erfpachtcontracten komen, opnieuw in onderwijs geïnvesteerd worden.  
 
Wanneer een schoolbestuur beslist om op een locatie waarvan de vzw OPBG eigenaar is, geen katholiek 
onderwijs meer te verstrekken, kunnen de gronden en de gebouwen door de eigenaar verkocht 
worden. De beslissing om een onderwijssite te verlaten, is een autonome beslissing van het 
schoolbestuur. Pas na deze beslissing kan de eigenaar tot verkoop overgaan. De opbrengsten van de 
verkoop van een onderwijssite worden ingezet om de infrastructuurnoden van de schoolbesturen-
erfpachters van OPBG te ondersteunen.  
 


