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Parochiekerken: een uniek landschap

Parochiekerken: een uniek landschap
• Centrale plaats in de samenleving
• Kloppend hart van de woonkern
• Ca. 1850 parochiekerken, annexkerken,
kapelanijen in de 5 Vlaamse bisdommen
• Historische kernen gaan terug tot de
middeleeuwen
• Belangrijke bouwcampagne in de 19de-20ste E
met neostijlen en modernistische creaties
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Parochiekerken: deel van het
landschap
• Bepalend element zowel in landelijke als
stedelijke gebieden
• Vaak deel van beschermd stads- of
dorpsgezicht
• Strategisch gelegen oriëntatiepunt (in het preGPS tijdperk)
• Skyline denkbaar zonder kerktoren?

Secularisering van de samenleving
• Centrale rol van de kerk neemt af
• Participatie aan wekelijkse zondagsmis: van
30% in 1970 tot 5% vandaag
• Aantal priesters vermindert: van 1 pastoor per
parochie naar 1 pastoor voor verschillende
parochies
• Anderzijds, kerk blijft belangrijk voor bepaalde
kernmomenten: huwelijk, begrafenis
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Gevolg voor kerkgebouwen
• Kerken worden minder intensief gebruikt dan
vroeger
• Sommige kerken zijn te groot voor het aantal
gelovigen dat er gebruik van maakt

Financieringsmechanisme: een beetje
geschiedenis
• Franse revolutie: staat confisqueert kerkelijke
goederen, inclusief de kerkgebouwen
• 1801 > concordaat tussen Paus Pius VII en
Napoleon Bonaparte: kerkgebouwen ter
beschikking van bisschoppen voor eredienst,
maar blijven eigendom van gemeente
• 1809 > Keizerlijk decreet installeert kerkfabrieken
als publiekrechtelijk orgaan, belast met materieel
beheer van kerk(en) van parochie en van
goederen die eigendom zijn van kerkfabriek en
bestemd voor uitoefening van eredienst

Financieringsmechanisme
• Keizerlijk decreet bleef basis vanaf
onafhankelijkheid van België en herbevestigd in
Vlaams decreet van 2004 en in herziening decreet
in 2012
• Dwz exploitatietekorten van de kerkfabrieken
worden gedragen door de gemeenten
• Investeringslasten worden vaak
medegefinancierd door Vlaamse overheid en
provincies > o.a. via restauratiepremies voor
beschermde kerken
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Financiering
• Lasten van de kerkfabrieken stijgen
• Eigen inkomsten nemen niet toe of dalen
• Tekorten en druk op de begroting van
gemeenten nemen toe
• Politiek draagvlak voor financiering van
tekorten neemt af, zeker voor investeringen
• Extra probleem voor kleine gemeenten met
veel “kerkdorpen”

Kerkfabrieken
• Uniek en beproefd systeem
• Sterkten:
– Publiekrechtelijk orgaan, gecontroleerd door
overheden > transparantie
– Beheer met hart voor de kerk
– Zuinige vorm van beheer door inzet van
vrijwilligers (ca. 9.000 voor Vlaanderen)

Kerkfabrieken
• Zwakten
– Complexiteit van beheer neemt toe: wettelijke
verplichtingen, samenstelling en opvolging van
restauratiedossiers, beveiliging, beheer roerend
en onroerend patrimonium…
– Daardoor soms onvoldoende deskundigen in de
raden
– Opvolging leden niet altijd verzekerd
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Maatschappelijk draagvlak?
• Vrijwilligerswerk rondom parochiekerk blijft
aanzienlijk
– 9.000 leden van de kerkfabrieksraden
– Kosters, poetsers, bewakers, bloemschikkers
zorgen op heel wat plaatsen ervoor dat de kerk
onderhouden wordt en toegankelijk is. Meestal op
vrijwillige basis of tegen kleine vrijwilligersvergoeding

Maatschappelijk draagvlak
• Groeiende belangstelling vanuit:
– Erfgoed-, kunst- en cultuursectoren: waardering van
het roerend en onroerend erfgoed > kerken zijn
grootste openbaar museum
– Architectuursector > herwaardering van 19de en 20ste
eeuwse kerkarchitectuur
– Stedelijke en Provinciale diensten cultuur, toerisme,
erfgoedcellen > kerken als element van city- of
regiomarketing
– Academische wereld
– Gespecialiseerde organisaties > Open Kerken

Bedreigingen
• Door brede betrokkenheid en politieke
discours dreigt men kar voor het paard te
spannen
• Perceptie: “groot aantal kerken staat leeg”
• Discussie wordt verengd tot herbestemming
van kerkgebouwen > iedereen heeft hiervoor
wel een schitterend idee
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Neemt Kerk voortouw?
• Discussie wordt al geruime tijd binnenkerkelijk
gevoerd
• Visienota’s en stappenplannen zijn in alle
bisdommen gecommuniceerd aan pastorale
teams en kerkfabrieken tijdens infoavonden
• Begeleiding en opvolging is voorzien

Delicaat proces onder druk
• Einddoel: middelen (waaronder gebruik
kerkgebouwen) afstemmen op pastorale visie
• Evolutie naar een andere kerkorganisatie
– Veranderende rol van de pastores
– Engagement van leken voor nieuwe taken
– Welke rol spelen de kerkgebouwen daarin?

Delicaat proces onder druk
• Timing uit de conceptnota legt druk op de
ketel:
– Op lokaal niveau moet in samenspraak met
Bisschoppelijke overheden lange termijnvisie over
toekomst van parochiekerken op grondgebied van
de gemeente uitgetekend worden: deadline
voorjaar 2013
– Kerkfabriek moet op basis van deze visie
meerjarenplan 2014-2019 onderhandelen met
gemeentebestuur > deadline juni 2013
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Nieuwe financiële
beleidsinstrumenten
• Onroerend Erfgoed > erfgoedrichtplan en
actieprogramma
– Biedt mogelijkheid voor planmatige en globale
aanpak voor investeringen en restauraties in
gemeente of regio of in functie van een thema

• Neven- en herbestemmingsprojecten
financieel stimuleren
– Zowel voor beschermde als voor niet-beschermde
kerken
– Via Onroerend Erfgoed en Binnenlands Bestuur

Nieuwe financiële
beleidsinstrumenten
• Stimuleren van strategisch beleid:
– restauratiepremies en subsidies afhankelijk van de
ontwikkeling van lange termijnvisie
– Convenanten met gemeenten afsluiten over
religieus patrimonium (cfr. Mechelen)

Nieuwe organisatorische
beleidsinstrumenten
• Meer slagkrachtige kerkraden, kerkbesturen,
CKB’s
– Versterking coördinerende rol CKB’s in bepalen
van de prioriteiten van bv. Investeringen
– Kerkfabrieken kunnen bepaalde opdrachten
delegeren aan CKB
– CKB vanaf twee kerkbesturen in dezelfde
gemeente
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Nieuwe organisatorische
beleidsinstrumenten
• Meer slagkracht voor de gemeentebesturen in
hun relatie met de kerkraden/kerkbesturen
– CKB speelt coördinerende rol bij indienen van de
meerjarenplannen en bij de hierin bepaalde
prioriteiten
– Gemeenteraad krijgt de bevoegdheid om het
meerjarenplan aan te passen aan wat op het
overleg werd besproken (en niet langer enkel goed
of af te keuren)

Rol van het CRKC
• Uitbouw van een expertisecentrum voor het
onroerend kerkelijk erfgoed
• Expertisecentrum:
– Expertise uitbouwen met betrekking tot alle
aspecten van de problematiek van de
parochiekerken: juridisch (wetgeving), good
practices uit binnen- en buitenland met
betrekking tot beheer, valorisatie, medegebruik,
neven- en herbestemming

Rol van het CRKC
• Expertise ter beschikking stellen van
kerkbesturen en gemeentebesturen, … via
documentatiecentrum en website
• instaan voor advies, begeleiding tijdens het
(her)bestemmingstraject
• Voorzien van vorming voor vrijwilligers van
kerkraden
• Nationale en internationale netwerking
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Stapsgewijze aanpak
• Bevraging parochiekerken met als doel:
– Landschap van de parochiekerken in kaart
brengen
– Basisinformatie aanleveren aan kerkfabrieken en
CKB’s voor de opmaak van de lange termijnvisie
– Timing: mei – sept 2012

• Uitbouw documentatiecentrum en website
– Verzameling relevante basisinformatie
– Selectie van een aantal goede voorbeelden

Stapsgewijze aanpak
• Op langere termijn:
– Vorming voor leden van kerkraden voorzien op
basis van behoeften
– Uittekenen van een globale visie over de toekomst
van de parochiekerken in Vlaanderen in
samenspraak met de Bisdommen, de Vlaamse
Overheid en de academische wereld

Welke toekomst?
• Beste bestemming van een kerkgebouw is
huidige bestemming als kerk
• Daarnaast: open en toegankelijke kerken
stimuleren > plaats voor stilte, tot rust komen
• Medegebruik stimuleren:
– Religieus: andere (Christelijke) godsdiensten
– Cultureel: concerten, tentoonstellingen,
voordrachten
– Toerisme, erfgoedcircuits, …
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Welke toekomst?
• Nevenbestemming?
– Versterking van sociaal weefsel:
ontmoetingsruimte, vergaderplaats, internetcafé…
– Zorgende taak van kerk ondersteunen:
gezondheidscentrum, sociaal restaurant, sociale
kruidenier, …

• Herbestemming?
– Zoeken naar respectvolle projecten
– Grabeskirche, museum, …

Ter inspiratie enige voorbeelden
Weekkapel en stilteruimte in Sint-Pieterskerk
Torhout

Stadtpfarrkirche
Müncheberg (DE): in
de gotische kerk wordt
een bibliotheek en
vergaderruimte ingebouwd.
De kerk wordt nog steeds
voor eredienst gebruikt.
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Sint-Anna-ten Drieënkerk Antwerpen wordt
fietskerk

Onderwijsmuseum in
vml. Sint-Niklaaskerk
in Ieper

Ruïne van Kerk Ulbeek (Wellen) wordt overdekte
begraafplaats
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Grabeskirche in Aachen

Nadenken over inrichting stilteruimte in
Eindhoven

Evangelische Emmauskirche Berlijn:
wereldwinkel,
café, stilteruimte
en kerk in één
complex
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