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INLEIDING 

1. Het ontwijden van kerken, de her- en/of nevenbestemming ervan is een onderwerp dat de 

laatste jaren heel sterk aan belang heeft gewonnen, dat veelvuldig besproken en beschreven 

wordt en deel uitmaakt van de dagelijkse, juridische en politieke actualiteit. Het is een topic 

dat vaak aan bod komt, zowel in de publieke media als in de uiteenlopende vakpers.  

2. Het is een gegeven dat grotendeels zijn oorsprong vindt in een toenemende ontkerkelijking; 

we kunnen immers niet om een aantal gewijzigde maatschappelijke omstandigheden heen. 

We denken hierbij aan een tanende kerkgang en een vergrijzing van de priesters en 

kerkmedewerkers.1 

Met uitzondering van welbepaalde gebeurtenissen, zoals o.m. doopselvieringen, communies, 

huwelijken en begrafenissen, verdwijnt het basisgebruik van onze talrijke rooms-katholieke 

kerken voor de eredienst. Het vast kerkbezoek op zondag behoort stilaan tot het verleden… 

3. Dit leidt vaak tot een on(der)benutting van de kerkgebouwen; veel kerken zijn gesloten. Op 

een studiedag op 3 mei 2018 werd gesproken over “slapende kerkgebouwen”2. Het evenwicht 

tussen vraag en aanbod is duidelijk ver zoek. En ongeacht een kerkgebouw veel of weinig 

wordt gebruikt of gesloten is, er zullen steeds onderhouds- en/of instandhoudingswerken 

nodig zijn3, zoniet bestaat het risico om spoedig herschapen te worden tot een bouwvallige 

constructie. Dit alles genereert uiteraard kosten, en deze kosten vallen vaak ten laste van de 

gemeenschap, via de lokale overheden. Het is dus noodzakelijk gebleken om een en ander in 

handen te nemen.  

4. We stellen vast dat alles met een politiek initiatief in een stoomversnelling is geraakt in het 

jaar 2011: toenmalig bevoegd Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois, stelde nl. zijn conceptnota op 

“Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”.4  In deze conceptnota werden enkele concrete 

                                                      
1 J. VANNEROM, “Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het 

Tijdelijke…” in J. VANNEROM (ed.), Vastgoedrecht en de kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze 

gebouwen, Antwerpen, Intersentia, 2014, (3) 3-4. 
2 Zoals gezegd op de Studiedag van het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, “Kerken herbestemmen”, 

door Prof. dr. Sven Sterken, te Leuven op 3 mei 2018. 
3 http://trends.knack.be/economie/immo/de-kerk-verwacht-geen-vastgoedmirakels/article-longread-

1166749.html.  
4 G. BOURGEOIS, Conceptnota: Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk, 24 juni 2011, 

http://crkc.be/sites/default/files/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf. 

http://trends.knack.be/economie/immo/de-kerk-verwacht-geen-vastgoedmirakels/article-longread-1166749.html
http://trends.knack.be/economie/immo/de-kerk-verwacht-geen-vastgoedmirakels/article-longread-1166749.html
http://crkc.be/sites/default/files/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf
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aanbevelingen en oplossingen geformuleerd over het beheer en de valorisatie van de 

parochiekerken. De minister benadrukte o.m. “de noodzaak van het baseren van de 

meerjarenplannen (die de financiële afspraken vastleggen tussen de gemeente en de 

kerkfabriek in het kader van het Eredienstendecreet5) op een strategische visie op de toekomst 

van de parochiekerken op het grondgebied van de gemeente”. In uitvoering van deze 

conceptnota werden alle Vlaamse burgemeesters, kerkfabrieken en centrale kerkbesturen, bij 

omzendbrief van 30 september 2011, uitgenodigd om een langetermijnvisie uit te werken 

m.b.t. de toekomst van voormelde kerken op het grondgebied van hun gemeente. Hierbij werd 

aan alle Vlaamse gemeenten o.m. gevraagd om te bekijken “welke parochiekerken 

ondubbelzinnig de huidige bestemming (lees: voor de eredienst) moeten behouden, welke 

vormen van nevenbestemming mogelijk zijn, welke kerken in aanmerking komen voor 

herbestemming, en voor welke niet-beschermde parochiekerken sloop de meest wenselijke 

optie is”.6 

Voormelde conceptnota voorzag dus in de uitwerking door de lokale kerkelijke en 

gemeentelijke overheden van een gemotiveerde, langetermijnvisie op het lokale 

kerkenbestand, ondertussen genaamd “kerkenbeleidsplan”.7   

Er valt trouwens op te merken dat er aan de opmaak en het beschikken over dergelijk 

kerkenbeleidsplan, naast het uitwerken van een toekomstperspectief, nog een bijkomend doch 

niet onbelangrijk aspect is verbonden: het is nl. een voorwaarde voor het verkrijgen van 

financiële middelen vanwege de Vlaamse overheid. Zowel een verhoogde erfgoedpremie voor 

als monument beschermde kerken8 als subsidies voor niet-beschermde kerken worden 

voorzien9. 

5. Ook binnen ‘de Kerk’ besefte men in die periode al dat men moest denken aan de toekomst. 

In de vijf Vlaamse bisdommen werd een stappenplan ontwikkeld.10 Het bisdom Gent startte 

                                                      
5 Decr.Vl. 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, BS 6 

september 2004 (hierna: Eredienstendecreet). 
6 https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/erediensten/brief_parochiekerken.pdf.  
7 Art. 2.1.31° / 1 Decr.Vl. 12 juli 2013  betreffende het onroerend erfgoed, BS 17 oktober 2013 (hierna: 

Onroerenderfgoeddecreet); http://crkc.be/wat-een-kerkenbeleidsplan.    
8 Art. 11.2.11, 1° B.Vl.Reg. 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 

2013, BS 27 oktober 2014 (hierna: Onroerenderfgoedbesluit). 
9 Art. 6 Decr.Vl. 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen 

voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria, BS 13 augustus 

2013. 
10 http://crkc.be/visie-en-stappenplannen-bisdommen.  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/erediensten/brief_parochiekerken.pdf
http://crkc.be/wat-een-kerkenbeleidsplan
http://crkc.be/visie-en-stappenplannen-bisdommen
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met de opmaak van de dekenale plannen die mee aan de basis lagen van het latere 

kerkenbeleidsplan.11  

Het resultaat hiervan is dat op middellange termijn 15 Gentse kerken zullen herbestemd 

worden.12 Het bisdom Gent kan duidelijk als voortrekker inzake worden beschouwd.  

6. De krachten werden gebundeld; de bewustwording van de noodzaak om de problematiek 

aan te pakken was een feit. 

Sindsdien werden al verschillende kerken gesloten voor de eredienst; her en der worden 

projecten opgestart die leiden tot een nieuwe toekomst voor kerkgebouwen.13 

7. Wat nu concreet met het onderzoek in het kader van onze masterproef? 

Al vrij snel is duidelijk geworden dat het aanduiden van aandachtspunten geen probleem zou 

vormen; sommigen hebben het over “een uitdaging met veel dimensies”14.  

De uitdaging bestond er precies in om die zaken te gaan bespreken die cruciaal zijn voor de 

notaris die tussenkomt in een ‘kerkdossier’. 

We beslisten uiteindelijk volgende punten onder de loep te nemen, in vier verschillende delen: 

In het eerste deel wordt de ontwijding besproken. We starten hiermee aangezien ontwijding 

noodzakelijkerwijze de herbestemming van een kerkgebouw voorafgaat. Dit is het gedeelte 

van de masterproef waarin het canoniek recht vnl. aan bod komt en waarin het vraagstuk 

m.b.t. het eigendomsrecht van parochiekerken wordt behandeld. Hieruit zal ook blijken wat 

de juiste kerkrechtelijke term is voor ontwijding.  

Het tweede deel betreft de openbare domeingoederen. Aangezien de parochiekerken in 

Vlaanderen eigendom zijn van gemeenten of kerkfabrieken, openbare besturen dus, moet 

rekening worden gehouden met enkele beperkingen. Alvorens een parochiekerk een nieuwe 

bestemming te geven moet ze worden gedesaffecteerd door de kerkfabriek. In sommige 

gevallen is eveneens een ministerieel besluit nodig.  

                                                      
11 Interview met de heer Joris De Jonghe, Vicaris-Generaal Bisdom Gent, te Gent op 26 april 2018;  

http://crkc.be/sites/default/files/naar_een_gezamenlijke_aanpak.pdf. 
12http://www.standaard.be/cnt/dmf20151020_01929104; http://www.christophepeeters.gent/nieuws/stadsbestuur-

en-bisdom-sluiten-vijftien-kerken.  
13 http://www.herbestemmingkerken.be/Voorbeelden/Paginas/default.aspx.  
14 Zoals gezegd op de Studiedag van het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, “Kerken herbestemmen”, 

door Prof. dr. Sven Sterken, te Leuven op 3 mei 2018. 

 

http://crkc.be/sites/default/files/naar_een_gezamenlijke_aanpak.pdf
http://www.standaard.be/cnt/dmf20151020_01929104
http://www.christophepeeters.gent/nieuws/stadsbestuur-en-bisdom-sluiten-vijftien-kerken
http://www.christophepeeters.gent/nieuws/stadsbestuur-en-bisdom-sluiten-vijftien-kerken
http://www.herbestemmingkerken.be/Voorbeelden/Paginas/default.aspx
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Het derde deel handelt over het bestuur van de erediensten. De bevoegde bestuursorganen, nl. 

de kerkfabrieken, zijn immers niet weg te denken uit het proces van ontwijding en 

herbestemming van parochiekerken.  

In het vierde en laatste deel concentreren we ons op de herbestemming; naast de verschillende 

vormen van nevenbestemming gaan we dieper in op de noodzaak een gepaste 

verkoopprocedure te volgen. Een aantal opties worden behandeld. Ook de wijziging van de 

hoofdfunctie van de parochiekerk als vergunningsplichtige handeling inzake ruimtelijke 

ordening komt aan bod, evenals de erfgoedkundige toestand van de parochiekerk. We 

eindigen dit deel met de informatieverplichtingen van de notaris. 

We sluiten af met een conclusie: hieruit zal duidelijk worden dat de verkoop van een 

parochiekerk een bijzondere aanpak vraagt vanwege de notaris. 

Volledigheidshalve dient er ook te worden op gewezen dat er in België momenteel zes 

erediensten worden erkend door de overheid: de anglicaanse, islamitische, israëlitische, 

orthodoxe, protestants-evangelische en de rooms-katholieke eredienst. 

Huidige masterproef beperkt zich tot de rooms-katholieke kerken, meer bepaald de 

parochiekerken. 
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1. ONTWIJDING. CANONIEK RECHT IS VAN TOEPASSING 

1.1. WANNEER ONTWIJDING? 

1.1.1. Uitgangspunt: wijding of zegening 

8. Aan de herbestemming van kerken gaat de ‘ontwijding’ vooraf. Het is een voorwaarde om 

aan een kerk een nieuwe bestemming te kunnen geven. Immers, in het geval de kerk niet meer 

voor religieuze activiteiten wordt gebruikt dient deze aan de eredienst te worden onttrokken 

alvorens een nieuwe bestemming te verkrijgen. 

De juiste kerkrechtelijke term is ‘het onttrekken aan de eredienst’ eerder dan ‘ontwijding’. 

9. Het onttrekken aan de eredienst is een louter canoniekrechtelijke aangelegenheid, geregeld 

in het Wetboek van Canoniek Recht15. De hierin opgenomen procedure dient te worden 

nageleefd. 

Canon 1214 CIC 1983 geeft een omschrijving van een ‘kerk’: “Onder kerk wordt verstaan 

een gewijd gebouw bestemd voor de goddelijke eredienst, waartoe de gelovigen recht van 

toegang hebben om de goddelijke eredienst voornamelijk openbaar uit te oefenen”. 

Kerken worden gewijde plaatsen “through either the solemn rite of dedication with chrism or 

the less solemn rite of blessing, but in either case they are permanently withdrawn from 

seculare use”.16 Een kerk wordt dus een gewijde plaats door de plechtige ritus van wijding 

met chrisma of door de minder plechtige ritus van zegening. In de beide gevallen echter wordt 

ze op permanente wijze onttrokken aan iedere vorm van seculier gebruik.  

10. Wijding of zegening impliceert dus noodzakelijkerwijs de opheffing hiervan vooraleer een 

kerk nadien kan worden herbestemd, of m.a.w., aangewend voor seculier gebruik.  

Echter is er, met uitzondering van misschien een laatste viering, geen ritueel van ontwijding. 

Wel is er de ondertekening door de bisschop van het decreet tot onttrekking aan de eredienst, 

waar we later op terug komen. 

Het Wetboek van kerkelijk Recht bepaalt de mogelijkheden in canon 1222. 

                                                      
15 Codex Iuris Canonici van 1983 (hierna afgekort: CIC 1983), http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-

canonici/latin/documents/cic_liberIV_lt.html#pars3%20tit1;  

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=30.  
16 N. SCHÖCH, “Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2): Reasons and Procedure”, The Jurist 2007, 

(485) 485.  
 

http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberIV_lt.html#pars3%20tit1
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberIV_lt.html#pars3%20tit1
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=30
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1.1.2. Gevolg: ontwijding of onttrekking aan de eredienst. C. 1222 CIC 1983 

11. C. 1222, § 1 CIC 1983 heeft betrekking op de verwoesting of vernieling van 

kerkgebouwen: wanneer herstel niet mogelijk is, en verder gebruik voor de liturgie dus 

uitgesloten, kan de bisschop de kerk terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik.  

12. Vervolgens bepaalt c. 1222, § 2 CIC 1983 dat “waar andere ernstige redenen het 

raadzaam maken dat een kerk niet langer voor de goddelijke eredienst gebruikt wordt, de 

diocesane Bisschop, na de priesterraad gehoord te hebben, deze kan terugbrengen tot een 

profaan en niet onwaardig gebruik, met toestemming van hen die wettig rechten op de kerk 

laten gelden, en mits het zielenheil er geen enkele schade door lijdt”. 

Deze tweede hypothese is in het licht van onze masterproef de meeste relevante; het is dus 

deze waarbij de kerk bij decreet van de bevoegde bisschop wordt teruggebracht tot een 

profaan en niet onwaardig gebruik, of m.a.w. wordt onttrokken aan de eredienst. 

C. 1222, § 2 CIC 1983 voorziet in een aantal cumulatieve geldigheidsvoorwaarden die we 

hierna bespreken. 

13. “Ernstige redenen die het raadzaam maken dat een kerk niet langer voor de goddelijke 

eredienst gebruikt wordt “.  

Wat kan een ernstige reden zijn?  

Het CIC 1983 geeft geen precieze aanduiding; immers “the concept of gravity is not 

something absolute; it cannot be measured with mathematic precision, but it results from the 

sum of circumstances which show that the reason is of great importance in the concrete 

case”. 17 Het is dus een feitenkwestie, vaak een samenloop van factoren die door de bevoegde 

bisschop dienen te worden beoordeeld. 

Een mogelijke situatie is deze van het laag aantal kerkbezoekers, waardoor het niet 

aangewezen is de kerk verder in deze hoedanigheid te handhaven.18 In dit verband verwijzen 

we naar de kerkenbeleidsplannen19, die vaak mee aan de basis zullen liggen van de sluiting, 

en dus van de ontwijding van kerken. 

                                                      
17 N. SCHÖCH, “Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2): Reasons and Procedure”, The Jurist 2007, 

(485) 491. 
18 A.P.H. MEIJERS, Het vermogensrecht in het wetboek van canoniek recht, Leuven, Peeters, 2000, 273-274. 
19 Supra nr. 4. 
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Ook de situatie waarbij er zich grote onderhouds- of instandhoudingswerken aanbieden 

waardoor de vraag wordt gesteld of de kerk nog moet worden behouden, en er uiteindelijk 

wordt beslist tot verkoop.20 Een dergelijk voorbeeld is dat van de Sint-Jan-Baptistkerk aan de 

Brugse Poort te Gent. 

Of men wil vanuit ‘de Kerk’ investeren in een levendige gemeenschap op een welbepaalde 

plaats, waarbij een of meerdere kerken moeten worden afgestoten op een andere plaats; men 

gaat als het ware “snoeien om levensvatbare takken te vormen”.21 Dit is het geval in de 

gemeente Zwalm, waar er twaalf kerken zijn voor ongeveer 8.000 inwoners. In het kader van 

het kerkenbeleidsplan werd beslist twee kerken te behouden; tien andere kerken worden 

herbestemd, en dus ten gepaste tijde ontwijd. 

Echter geldt steeds als algemene regel dat ‘de Kerk’ wenst dat haar huizen worden bewaard 

als heilige plaatsen en worden gebruikt voor de eredienst. Het terugbrengen tot een profaan en 

niet onwaardig gebruik is een uitzondering hierop, en dient dus te voldoen aan een aantal 

strikte geldigheidsvoorwaarden.  

Het is absoluut verboden om een kerk, zowel tijdelijk als permanent, te laten gebruiken “for a 

sordid purpose”, zijnde een onwaardig gebruik strijdig met de christelijke moraal.22 

De bevoegde bisschop, de sleutelfiguur23 in dit verband, zal dus bij elk individueel dossier 

moeten oordelen of hieraan is voldaan. De toekomstplannen voor het kerkgebouw zijn hierbij 

cruciaal. Deze dienen dus concreet te zijn opgemaakt op het moment dat het verzoek bij de 

bisschop wordt ingediend.  

14. “Na de priesterraad gehoord te hebben”: voorafgaand advies van de priesterraad is 

vereist, zoals bepaald in c. 127 CIC 1983. Het voorafgaandelijk consulteren van de 

priesterraad is een geldigheidsvereiste voor de ontwijding. Het advies zelf is echter niet 

bindend en de kerkelijke overheid blijft vrij om te beslissen.24   

15. “Terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik”: ook hier geeft het CIC 1983 

geen precieze aanduiding; de bevoegde bisschop zal in concreto oordelen, aan de hand van de 

                                                      
20 K. MARTENS, “A good lawyer knows the law, A great lawyer knows the judge, Canonieke beschouwingen 

bij fusies van parochies en sluitingen van kerkgebouwen”, RRS 2013, afl. 1, (5) 25. 
21 Interview met de heer Joris De Jonghe, Vicaris-Generaal Bisdom Gent, op 26 april 2018 te Gent. 
22 N. SCHÖCH, “Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2): Reasons and Procedure”, The Jurist 2007, 

(485) 486 en 489.  
23 K. MARTENS, “Geef aan de keizer… Kerkelijk onroerend erfgoed en de kerkjuridische spelregels”, RRS 

2014, afl. 1, (3) 11. 
24 A.P.H. MEIJERS, Het vermogensrecht in het wetboek van canoniek recht, Leuven, Peeters, 2000, 93. 
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hem voorgelegde, duidelijke toekomstplannen. Deze beoordeling zal uiteraard afhankelijk zijn 

van wat precies als nieuwe bestemming wordt voorgesteld; we denken hier bv. aan de 

ingebruikname van de kerk door een andere christelijke geloofsgemeenschap of door een 

stadsbibliotheek25 versus de ingebruikname door een commercieel fitnesscentrum26.  

16. “Met toestemming van hen die wettig rechten op de kerk laten gelden”: we komen er 

hierna op terug.  

17. “Mits het zielenheil er geen enkele schade door lijdt”: er moet een ander kerkgebouw ter 

beschikking staan van de gelovigen. Dat dit op een iets grotere afstand zou liggen dan het 

oude, vertrouwde kerkgebouw vormt hierbij geen belemmering.27 

 

1.2. TOESTEMMING VAN HEN DIE WETTIG RECHTEN OP DE KERK LATEN 

GELDEN - EIGENDOMSRECHT - DRIE CATEGORIEEN 

18. Zoals hiervoor aangehaald is een van de geldigheidsvoorwaarden voor het onttrekken van 

een kerkgebouw aan de eredienst “de toestemming van hen die wettige rechten op de kerk 

laten gelden”. Hiermee worden voornamelijk eigendomsrechten bedoeld.28 

19. Wie is eigenaar van een kerk? Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. Drie 

grote categorieën van kerken zijn te onderscheiden: 

De oude of teruggegeven kerken gebouwd vóór 1801, de kerken gebouwd of verworven na 

1801 en een derde ‘restcategorie’.   

1.2.1. De eerste categorie: de oude of teruggegeven kerken 

20. Het ‘spilmoment’ is het jaar 1801. Er moet nl. een onderscheid worden gemaakt tussen de 

“teruggegeven of historische” kerken en de kerken gebouwd of verworven na het Concordaat 

van 1801.29 De eerste categorie, nl. de oude teruggegeven kerken, zijn deze die ten tijde van 

                                                      
25 http://www.herbestemmingkerken.be/voorbeelden/Paginas/OPENBARE-BIBLIOTHEEK-DIKSMUIDE.aspx. 
26 http://www.herbestemmingkerken.be/voorbeelden/Paginas/basic-fit-ieper.aspx. 
27 J. HENDRIKS, “Een katholiek kerk onttrekken aan de eredienst”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 

2013, afl. 2, https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2013/2/TvRRB_1879-

7784_2013_004_002_003/fullscreen. 
28 Ibid. 
29 P. DE POOTER, “Over het eigendomsrecht van kerken, hun inboedel en de vervreemding ervan”, TBP 1994, 

(594) 597; J. DUJARDIN, K. COUPE, R. ERAUW-ZEGERS, A. FRANCOIS, R. ROMMEL, W. SOMERS en 

B. VERCAUTEREN, Bestuur van de erediensten, Brugge, die Keure, 2005, 83-86; F. JUDO, “Waarschuwen en 

geraadpleegd worden – of net iets meer? Weke rol kan een overheid spelen in het beheer van religieus onroerend 

patrimonium?”, RRS 2014, afl. 1, (17) 19. 

http://www.herbestemmingkerken.be/voorbeelden/Paginas/OPENBARE-BIBLIOTHEEK-DIKSMUIDE.aspx
http://www.herbestemmingkerken.be/voorbeelden/Paginas/basic-fit-ieper.aspx
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2013/2/TvRRB_1879-7784_2013_004_002_003/fullscreen
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2013/2/TvRRB_1879-7784_2013_004_002_003/fullscreen
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de Franse overheersing werden genationaliseerd, niet werden vervreemd en later ter 

beschikking werden gesteld van de bisschoppen. 

De verhouding tussen het aantal Vlaamse parochiekerken opgetrokken vóór en na 1801 

bedraagt ongeveer 40/60.30 

21. Ter verduidelijking geven we hierna een korte historische schets. Immers zal verder 

blijken dat voor deze categorie van kerken de historische context relevant kan zijn bij de 

vaststelling van de titel van eigendom.31 Een en ander situeert zich nl. in het kader van de 

annexatie anno 1795 van onze gebieden, de ‘Zuidelijke Nederlanden’, bij de Franse, 

antiklerikale republiek.   

Deze inlijving had o.a. tot gevolg dat wetten, afgekondigd in Frankrijk, ook in onze gebieden 

van kracht werden. We lezen nl. in de preambule van de Pasinomie van toen dat “Aux termes 

de l’arrêté du Directoire exécutif du 16 frimaire an V (6 novembre 1796), toutes les lois et 

arrêtés insérés au Bulletin des lois, à partir de cette époque, ont la même force obligatoire en 

Belgique qu’en France, et sans publication particulière”.32 

Dit was o.m. het geval met het nationalisatiedecreet van 2-4 november 178933. Ten tijde van 

de Franse revolutie werden immers alle religies en kerken afgeschaft, werden alle kerkelijke 

bezittingen eigendom van de Franse staat om nadien vaak door deze laatste te worden 

verkocht ten einde inkomsten te genereren. 

De daaropvolgende jaren van de revolutie, met o.m. de antigodsdienstige politiek die werd 

gevoerd, leidden tot gewapend verzet vanwege de overwegend katholiek bevolking.34 Deze 

toestand zou blijven duren tot de machtsgreep van Napoleon Bonaparte in 1799. 

22. Op 15 juli 1801 werd tussen de eerste consul van de republiek, Napoleon Bonaparte, en 

het Vaticaan onder Paus Pius VII, het Concordaat van 26 Messidor jaar IX gesloten. 

                                                      
30 http://crkc.be/sites/default/files/20140528_kl_kerkelijk_erfgoed_in_kaart_gebracht.pdf.  
31 Infra nr. 25. 
32 Uit de preambule van de Pasinomie vanaf 1797: Annotations et complément pour la Belgique, du 1er 

thermidor an V (19 juillet 1797) au 30 vendémiaire an VII (21 octobre 1797), Pasin. 1° série 8, juillet 1797-

octobre 1798; J. TOURY, “Noot: Napoleon en het aartsbisdom Mechelen-Brussel: het laatste unitair bastion in 

het federale België?”, RRS 2013/2, (73) 76. 
33 Décret 2-4 novembre 1789 qui met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, Pasin. juillet 1788-

octobre 1790, 54.  
34 J. TOURY, “Noot: Napoleon en het aartsbisdom Mechelen-Brussel: het laatste unitair bastion in het federale 

België?”, RRS 2013, afl. 2, (73) 76. 

http://crkc.be/sites/default/files/20140528_kl_kerkelijk_erfgoed_in_kaart_gebracht.pdf
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Napoleon wilde immers via “une paix religieuse” de rust herstellen.35 De betrekkingen met de 

kerk werden genormaliseerd en de katholieke godsdienst werd opnieuw toegelaten. 

23. Dit Concordaat had enkele belangrijke gevolgen: 

De kerkfabrieken, zijnde de besturen van de eredienst die werden afgeschaft tijdens de Franse 

revolutie, werden heropgericht bij wet van 8 april 1802.36  

Later, bij Keizerlijk Decreet van 30 december 1809 op de Kerkfabrieken, werd aan de 

gemeenten de verplichting opgelegd om exploitatietekorten van de kerkfabrieken bij te passen 

en bij te dragen aan investeringen in de gebouwen van de eredienst.37  

Deze oude beginselen gelden op vandaag nog steeds. Het Eredienstendecreet38 (de thans van 

toepassing zijnde wetgeving in dit verband in het Vlaams Gewest) heeft er immers niet aan 

geraakt.39 Tot op vandaag heeft dit belangrijke financiële gevolgen voor de gemeenten, die 

jaar na jaar worden geconfronteerd met stijgende, zware budgettaire opgaves te wijten o.m. 

aan de slinkende inkomsten van de kerkfabrieken. 

We komen verder terug op de rol van de kerkfabrieken.40  

Evenwel was een van de belangrijkste bepalingen van dit Concordaat dat de kerkelijke 

goederen die ten tijde van de Franse revolutie waren genationaliseerd, en nadien niet 

verkocht, opnieuw ter beschikking werden gesteld van de bisschoppen.  

24. Het Concordaat werd afgekondigd bij voornoemde wet van 8 april 1802 over de inrichting 

van de erediensten41. Deze wet bevatte ook “les Articles organiques de la Convention du 15 

juillet 1801 - 26 Messidor An IX”42.  

Twee artikelen genieten in het bijzonder onze aandacht: 

                                                      
35 P. DE POOTER, “Over het eigendomsrecht van kerken, hun inboedel en de vervreemding ervan”, TBP 1994, 

(594) 596. 
36 Loi relative à l’organisation des cultes du 8 avril 1802 (Loi 18 Germinal An X), Pasin. août 1801-février 1803, 

90. 
37 Art. 37 en art. 92 Keizerlijk Decreet 30 december 1809 op de kerkfabrieken, Bull.off., 303, nr. 5777. 
38 Supra vn. 5. 
39https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/strategische_projecten/Herbestemming_ker

ken/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf; http://www.christophepeeters.gent/projecten/gentse_kerken. 
40 Infra nr. 49 e.v. 
41 Loi relative à l’organisation des cultes du 8 avril 1802 (Loi 18 Germinal An X), Pasin. août 1801-février 1803, 

90.  
42Articles organiques de la Convention du 15 juillet 1801 pour le Culte Catholique, 

http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article527&lang=fr.   

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/strategische_projecten/Herbestemming_kerken/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/strategische_projecten/Herbestemming_kerken/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf
http://www.christophepeeters.gent/projecten/gentse_kerken
http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article527&lang=fr
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Artikel 12 van voormelde wet van 8 april 1802 stelt dat “Toutes les églises métropolitaines, 

cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la 

disposition des évêques”. 

Artikel 75 van de organieke artikelen bepaalt dat “les édifices anciennement destinés au culte 

catholique, actuellement dans les mains de la Nation (…) seront mis à la disposition des 

évêques (…)”.  

De formulering van deze beide wetsartikelen zal de basis vormen van grote onduidelijkheid 

die er vanaf dan zal heersen inzake het eigendomsrecht van deze oude, teruggegeven 

kerkgebouwen. 

Het betrof hier immers het ter beschikking stellen van de bisschoppen, echter zonder enige 

duidelijkheid wat betreft het eigendomsrecht. “De toekomstige beheersmodaliteiten van de 

teruggegeven kerkgebouwen werden geregeld, echter niet het eigendomsrecht ervan” .43 

Deze vage formulering creëerde verwarring en leidde tot uiteenlopende interpretaties binnen 

rechtspraak en rechtsleer44, waarbij zowel rechten werden toegekend aan gemeenten en 

provincies enerzijds, en aan kerkfabrieken anderzijds.45  

Ook lezen we dat “…la jurisprudence belge, initialement favorable aux fabriques d’église, 

comme il apparaît notamment dans un arrêt de la Cour de Cassation du 20 juillet 1843, a 

amorcé un revirement en faveur des communes à partir de 1878”.46  

In oudere rechtspraak van het Hof van Cassatie werd aangenomen dat het eigendomsrecht van 

deze kerken toekwam aan de kerkfabrieken. Evenwel veranderde het Hof van Cassatie later 

het geweer van schouder…  

25. Immers, in zijn arrest van 11 november 1886, oordeelde het Hof dat de teruggegeven of 

oude parochiekerken eigendom zijn van de gemeenten.47 Tot op vandaag wordt dit arrest door 

                                                      
43 P. DE POOTER, “Over het eigendomsrecht van kerken, hun inboedel en de vervreemding ervan”, TBP 1994, 

(594) 597; F. JUDO, “Waarschuwen en geraadpleegd worden – of net iets meer? Weke rol kan een overheid 

spelen in het beheer van religieus onroerend patrimonium?”, RRS 2014, afl. 1, (17) 19.  
44 L. VANDENAMEELE, “Deus ex machina: de erosie van het kerkelijk patrimonium – Over het 

eigendomsrecht van de Belgische kerken”, RW 2016-17, (923) 926. 
45  P. DE POOTER, “Over het eigendomsrecht van kerken, hun inboedel en de vervreemding ervan”, TBP 1994, 

(594) 597. 
46 J. GENNART, “Les édifices du culte et le droit de propriété”, Ann.dr.Louvain 1996, (213) 221; L. 

VANDENAMEELE, “Deus ex machina: de erosie van het kerkelijk patrimonium – Over het eigendomsrecht van 

de Belgische kerken”, RW 2016-17, (923) 927. 
47 Cass. 11 november 1886, Pas. 1886, I, 401; Cass. 6 november 1940, Pas. 1940, I, 279. 
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de meerderheid van de Belgische rechtsleer en rechtspraak gebruikt als antwoord op de 

vraagstelling inzake het eigendomsrecht van kerkgebouwen.48  

Concreet heeft dit dus tot gevolg dat, bij gebrek aan eigendomstitel en bruikbare informatie 

vanwege de registratie of de verkoper, de gemeente als eigenaar van deze kerken moet 

worden aanzien.  

In het geval van verkoop van een dergelijk, oud kerkgebouw lijkt het ons dus aangewezen om 

bij de beschrijving van de oorsprong van eigendom het Concordaat van 26 Messidor jaar IX 

(15 juli 1801) te vermelden als eigendomstitel.  

Om de verantwoordelijkheid van de notaris in te dekken kan bijkomend door de kerkfabriek 

worden bevestigd dat de gemeente eigenaar is, aan de hand van een uittreksel uit het register 

van de beraadslagingen van de kerkraad dat wordt gehecht aan het proces-verbaal van 

definitieve toewijzing (of aan de akte verkoop). Het is aan te bevelen dat de koper in de akte 

bevestigt dat voor hem deze eigendomsoorsprong volstaat.  

26. Volledigheidshalve voegen we eraan toe dat er enkele kritische stellingnames te bespeuren 

zijn over voormelde cassatierechtspraak. In bepaalde rechtsleer worden nl. de kerkfabrieken 

aangeduid als rechtmatige eigenaar van de oude, teruggegeven kerken. Op welke basis 

immers zou een gemeente een recht van eigendom kunnen claimen op een goed dat voor de 

nationalisering niet tot haar eigendom behoorde? 49 Enkele argumenten in het voordeel van de 

aanduiding van de kerkfabrieken als rechtmatige eigenaar van deze kerken worden hierbij 

ingeroepen.50 Ook sommige lagere rechtspraak nam andere standpunten in.51 

27. Er valt te noteren dat de ganse problematiek van het eigendomsrecht ook dient te worden 

gesitueerd binnen de leer van het openbaar domein die door het Hof van Cassatie wordt 

toegepast inzake parochiekerken en kathedralen. Hier komen we verder op terug.52  

                                                      
48 L. VANDENAMEELE, “Deus ex machina: de erosie van het kerkelijk patrimonium – Over het 

eigendomsrecht van de Belgische kerken”, RW 2016-17, (923) 927-929. 
49 J. GENNART, “Les édifices du culte et le droit de propriété”, Ann.dr.Louvain 1996, (213) 215 en 224. 
50 L. VANDENAMEELE, “Deus ex machina: de erosie van het kerkelijk patrimonium – Over het 

eigendomsrecht van de Belgische kerken”, RW 2016-17, (923) 927-928. 
51 F. JUDO, “Waarschuwen en geraadpleegd worden – of net iets meer? Weke rol kan een overheid spelen in het 

beheer van religieus onroerend patrimonium?”, RRS 2014, afl. 1, (17) 19. 
52 Infra nr. 37 e.v. 
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1.2.2. De tweede categorie: de kerken gebouwd of verworden na 1801 

28. M.b.t. de ‘post-Napoleontische kerken’ of de kerken gebouwd of verworven na het 

Concordaat van 1801 stelt zich de discussie m.b.t. het eigendomsrecht niet.  

Om te bepalen wie eigenaar is van een specifiek kerkgebouw zal immers steeds een 

eigendomstitel moeten voorgelegd worden. Het eigendomsrecht kan o.m. gesteund zijn op een 

aankoop, een recht van natrekking, een recht van opstal, een erfpacht of een schenking.53  Er 

zal dus geval per geval nagegaan moeten worden wie de kerk liet optrekken, of door wie ze 

werd verworven.  

In het geval de eigenaar/verkoper de eigendomstitel niet kan voorleggen zal de notaris, aan de 

hand van informatie vanwege de verkoper, opzoekingen verrichten op het registratiekantoor 

of het hypotheekkantoor. 

We stellen vast dat de meerderheid van deze kerken eigendom is van kerkfabrieken.54  

1.2.3. De derde (rest)categorie  

29. Een klein aantal kerken is in privébezit, en meestal eigendom van een parochiale of 

dekenale vzw, of van een kloosterorde.55 Deze kerken worden vaak verhuurd of in erfpacht 

gegeven aan de kerkfabriek. 

In geval van verkoop ervan kan worden verwezen naar hetgeen hiervoor56 werd uiteengezet 

inzake de oorsprong van eigendom. 

1.3. DECREET TOT ONTTREKKING AAN DE EREDIENST 

1.3.1. Inhoud - Bekendmaking 

30. De bevoegde bisschop zal bij bisschoppelijk decreet de kerk onttrekken aan de eredienst 

en deze terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik. De bisschop heeft in zijn 

bisdom steeds het laatste woord, en zal daarbij, naast de hiervoor vermelde regels van het 

canoniek recht57, ook rekening houden met het voorgestelde, toekomstige gebruik van het 

                                                      
53 F. JUDO, “Waarschuwen en geraadpleegd worden – of net iets meer? Weke rol kan een overheid spelen in het 

beheer van religieus onroerend patrimonium?”, RRS 2014, afl. 1, (17) 19; L. VANDENAMEELE, “Deus ex 

machina: de erosie van het kerkelijk patrimonium – Over het eigendomsrecht van de Belgische kerken”, RW 

2016-17, (923) 927 en P. VLIETINCK,”Wie is eigenaar van de (parochiekerk)?” in J. VANNEROM (ed.), 

Vastgoedrecht en de kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen, Antwerpen, Intersentia, 

2014, (43) 50. 
54 http://crkc.be/sites/default/files/20140528_kl_kerkelijk_erfgoed_in_kaart_gebracht.pdf. 
55 Ibid. 
56 Supra nr. 28.  
57 https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/herbestemming-verschil-aanpak-en-procedure-bij-

gemeente-kerkfabriek-als-eigenaar. 

http://crkc.be/sites/default/files/20140528_kl_kerkelijk_erfgoed_in_kaart_gebracht.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/herbestemming-verschil-aanpak-en-procedure-bij-gemeente-kerkfabriek-als-eigenaar
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/herbestemming-verschil-aanpak-en-procedure-bij-gemeente-kerkfabriek-als-eigenaar
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kerkgebouw. Dergelijk toekomstig gebruik staat of valt met de goedkeuring van de bisschop, 

die elke aanvraag individueel zal onderzoeken. 

Het voorbeelddecreet d.d. 4 augustus 2016 van Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent toont 

de stapsgewijze motivering volgens de bepalingen van c. 1222, § 2 CIC 1983.58 

31. Bekendmaking van deze decreten is verplicht, en is o.m. mogelijk via publicatie op de 

parochiale bladzijde van het blad Kerk en Leven, of via aanplakking aan de ingang van het 

kerkgebouw. 

1.3.2. Draagwijdte - Hiërarchisch beroep 

32. Het bisschoppelijk decreet tot onttrekking van een kerk aan de eredienst is een 

administratieve beslissing.59 Hiertegen is beroep mogelijk bij de hiërarchische overste, nl. de 

Congregatie voor de Clerus in Rome, zoals voorzien in de cc. 1737-1739 CIC 1983.60 Tegen 

een besluit van de Congregatie voor de Clerus is beroep mogelijk bij de Apostolische 

Signatuur. De bevoegdheden van deze hoogste instantie zijn echter beperkt tot de beoordeling 

van een mogelijke schending van de canonieke wetgeving (vgl. Hof van Cassatie). C. 1734 

CIC 1983 bepaalt echter dat, alvorens hiërarchisch beroep in te dienen, ieder die beweert door 

een bisschoppelijk decreet benadeeld te zijn, zich steeds eerst tot de bisschop zelf zal moeten 

richten ten einde de herroeping of de verbetering van het decreet te vragen (het zgn. willig 

beroep).  

33. Beroep bij de hiërarchische overste kan dus mogelijk een vertragend effect hebben op een 

herbestemmingsprocedure bv. wanneer een gelovige niet akkoord zou gaan met een 

bisschoppelijke beslissing. Dit is een onzekere factor in de procedure; het is aangewezen hier 

rekening mee te houden.  

34. Enkel de bevoegde bisschop beslist. In Vlaanderen zijn er vijf bisdommen. Wellicht zal 

men dus ook rekening moeten houden met het feit dat de ‘gevoerde politiek’ kan verschillen 

per bisdom, en dat er in één bisdom misschien meer mogelijk is dan in een ander…  

                                                      
58 Decreet Parochiekerk Christus-Koning te Wetteren, onttrekking aan de eredienst, d.d. 4 augustus 2016 van de 

Bisschop van Gent, Monseigneur Luc Van Looy, https://www.parochielaarnewetteren.be/nieuws/christus-

koning-en-olv-overschelde-zijn-geen-kerk-meer. 
59 C. 35 CIC 1983. 
60 J. HENDRIKS, “Een katholiek kerk onttrekken aan de eredienst”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 

2013, afl. 2, https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2013/2/TvRRB_1879-

7784_2013_004_002_003/fullscreen. 

  

https://www.parochielaarnewetteren.be/nieuws/christus-koning-en-olv-overschelde-zijn-geen-kerk-meer
https://www.parochielaarnewetteren.be/nieuws/christus-koning-en-olv-overschelde-zijn-geen-kerk-meer
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2013/2/TvRRB_1879-7784_2013_004_002_003/fullscreen
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2013/2/TvRRB_1879-7784_2013_004_002_003/fullscreen
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1.3.3. Wanneer wordt het bisschoppelijk decreet van kracht? 

35. De bevoegde bisschop bepaalt in het decreet wanneer dit van kracht wordt.  

Of er wordt een concrete datum vermeld61, of het decreet wordt uitgevaardigd onder de 

opschortende voorwaarde van definitieve toewijzing aan de koper.62 De bisschop wenst 

immers niet het risico te lopen dat de kerk eerst wordt onttrokken aan de eredienst en nadien 

alsnog niet zou worden verkocht. 

1.3.4. Goedkeuring door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur 

36. In bepaalde gevallen is, naast het bisschoppelijk decreet tot onttrekking aan de eredienst, 

de goedkeuring vereist van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur. We komen hier verder 

op terug.63  

2. OPENBARE DOMEINGOEDEREN  

2.1. GEBRUIK VAN DE KERK VOOR DE PUBLIEKE EREDIENST. OPENBARE 

DOMEINGOEDEREN 

37. Om het antwoord te kennen op de vraag wie er eigenaar is van een kerkgebouw en dus 

wie er “wettig rechten op de kerk kan laten gelden”64, dient ook rekening te worden gehouden 

met de openbare domeingoederenleer, door het Hof van Cassatie uitdrukkelijk toegepast op de 

parochiekerken.  

38. Reeds in 1994 werd hierop uitvoerig ingegaan.65 In een gezaghebbende studie66 lezen we 

nl. dat “een kerk die openstaat voor de publieke eredienst…behoort ontegensprekelijk tot het 

openbaar domein”. Dit zijn de zgn. “domaniale kerken”67, nl.  (door hun bestemming) 

openbare domeingoederen die eigendom zijn van de gemeente, de provincie of de 

kerkfabriek. 

                                                      
61 https://www.parochielaarnewetteren.be/nieuws/christus-koning-en-olv-overschelde-zijn-geen-kerk-meer. 
62https://www.parochielaarnewetteren.be/sites/laarnewetteren/files/files/Decreet.ontrekking.Kwatrecht.161107.p

df. 
63 Infra nr. 47. 
64 Supra nr. 18. 
65 P. DE POOTER, “Over het eigendomsrecht van kerken, hun inboedel en de vervreemding ervan”, TBP 1994, 

594-602. 
66 F. JUDO, “Waarschuwen en geraadpleegd worden – of net iets meer? Welke rol kan een overheid spelen in 

het beheer van religieus onroerend patrimonium?”, RRS  2014, afl. 1, (17) 19. 
67 P. DE POOTER, “Over het eigendomsrecht van kerken, hun inboedel en de vervreemding ervan”, TBP 1994, 

594-602. 

https://www.parochielaarnewetteren.be/nieuws/christus-koning-en-olv-overschelde-zijn-geen-kerk-meer
https://www.parochielaarnewetteren.be/sites/laarnewetteren/files/files/Decreet.ontrekking.Kwatrecht.161107.pdf
https://www.parochielaarnewetteren.be/sites/laarnewetteren/files/files/Decreet.ontrekking.Kwatrecht.161107.pdf
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Openbare domeingoederen zijn goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen68  zoals bv. de 

staat, gemeenschappen en gewesten, gemeenten, ocmw’s alsook kerkfabrieken voor wat 

betreft de rooms-katholieke eredienst.69  

Concreet betekent dit dus dat wanneer een kerk, eigendom van een gemeente dan wel van een 

kerkfabriek, openstaat voor de publieke eredienst deze sowieso tot het openbaar domein 

behoort van deze gemeente of kerkfabriek.  

Dit heeft bepaalde gevolgen; deze worden hieronder besproken.  

39. In 186070 werd er reeds door het Hof van Cassatie beslist dat gebouwen bestemd tot 

openbaar gebruik (“les édifices affectés à l’usage du public”) tot het openbaar domein 

behoren van de openbare rechtspersoon die er eigenaar van is. Ook kerken die toebehoren aan 

een gemeente of aan een kerkfabriek, en die daadwerkelijk dienstdoen voor de openbare 

beoefening van de eredienst, vallen hieronder volgens het Hof (“les églises appartenant soit 

aux communes soit aux fabriques, lorsqu’elles servent effectivement… à l’exercice publique 

d’un culte religieux”).  

2.2. GEVOLGEN - OPENBARE DOMEINGOEDEREN ZIJN BUITEN DE 

HANDEL 

40. Openbare domeingoederen, en dus ook domaniale kerken, zijn wegens hun bijzondere 

publieke bestemming onderworpen aan een bijzondere rechtsregeling.71 Ten einde deze 

publieke bestemming te vrijwaren zijn deze goederen buiten de handel72 en dus 

onvervreemdbaar73 en niet vatbaar voor verjaring.74  

Zolang er geen desaffectatie heeft plaatsgevonden, waardoor de domaniale kerken verdwijnen 

uit het openbaar domein en zo hun publieke bestemming verliezen, zijn deze kerken buiten de 

                                                      
68 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, I, A, Domeingoederen in Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1974, 166.  
69 Art. 3 en art. 66 Eredienstendecreet. 
70 Cass. 3 februari 1860, Pas. 1860, I, 121. 
71 J. DE STAERCKE, ”Onvervreemdbaarheid van het openbaar domein. Een rechtsvergelijkende studie”, TBP 

2003, (79) 79. 
72 G. VAN HOORICK, Handboek notarieel bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 527-531. 
73 Cass. 25 september 2000, RW 2002-03, 775. 
74 Cass. 2 oktober 1924, Pas. 1924, I, 531. 
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handel, kunnen ze niet worden verkocht en zijn ze evenmin vatbaar voor de vestiging van 

zakelijke of van persoonlijke rechten.75  

Sommigen hebben het over een “spreekwoordelijke stolp die over het eigendomsrecht van de 

domaniale kerk wordt geplaatst”.76  

2.3. VERDWIJNEN VAN DOMANIALE KERKEN UIT HET OPENBAAR 

DOMEIN. DESAFFECTATIE 

41. De desaffectatie is het wegnemen van een domaniale kerk uit het openbaar domein.77  

Algemeen dient gesteld dat een goed dat tot het openbaar domein behoort dit statuut slechts 

kan verliezen “door een uitdrukkelijke beslissing van de bevoegde overheid waardoor het zijn 

bestemming tot het gebruik van allen wordt ontnomen, of door een handeling welke 

noodzakelijk zulke beslissing in hoofde van die overheid veronderstelt”.78   

Zolang er geen desaffectatie heeft plaatsgevonden blijven de domaniale kerken dus buiten de 

handel. Dit impliceert dat de verkoop van domaniale kerken niet mogelijk zal zijn evenmin als 

de vestiging van zakelijke rechten. En uiteraard heeft zoiets gevolgen op de uitvoering van de 

plannen voor een nieuwe bestemming van het kerkgebouw. 

42. Het kan in dit verband nuttig zijn dat de notaris, in de koopakte of in het proces-verbaal 

van toewijzing m.b.t. (gewezen) openbare domeingoederen, een clausule opneemt waarbij 

wordt verwezen naar de voorafgaande beslissing tot desaffectatie van het onroerend goed 

door de betrokken publiekrechtelijke rechtspersoon.79 

                                                      
75 E. DEWITTE, ”(Alternatieven voor) de verkoop van kerkgebouwen vanuit zakenrechtelijk perspectief” in J. 

VANNEROM (ed.), Vastgoedrecht en de kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (171) 171-172. 
76 P. VLIETINCK,”Wie is eigenaar van de (parochiekerk)?” in J. VANNEROM (ed.), Vastgoedrecht en de kerk. 

Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen, Antwerpen, Intersentia, 2014, (43) 47. 
77 E. DEWITTE, ”(Alternatieven voor) de verkoop van kerkgebouwen vanuit zakenrechtelijk perspectief” in J. 

VANNEROM (ed.), Vastgoedrecht en de kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (171) 172.  
78 Cass. 3 mei 1968, RW 1968-69, 410, noot. 
79 D. DEOM, P.-Y. ERNEUX, D. LAGASSE en M. PAQUES, Openbaar domein, privaat domein, goederen van 

openbare rechtspersonen in Rép. Not., Deel XIV, Publiek en administratief recht, Boek 7, Bruxelles, Larcier, 

2008, nr. 134, www.stradalex.com.  

http://www.stradalex.com/
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43. Er kan evenwel een evolutie80 worden waargenomen in de standpunten wat betreft de 

kracht van voormelde spreekwoordelijke stolp over het eigendomsrecht en de 

(on)mogelijkheid tot vestiging van zakelijke rechten op openbare domeingoederen. 

44. Op het vlak van o.m. erfdienstbaarheden zien we een tempering: de mogelijkheid tot 

vestiging ervan wordt immers aanvaard onder bepaalde voorwaarden.81 

Gemeenten en provincies verkregen de mogelijkheid om onder de voorwaarde van 

verenigbaarheid met de openbare bestemming zakelijke rechten te vestigen op openbare 

domeingoederen.82 

In 2007 werd door het Hof van Cassatie83 de mogelijkheid erkend tot vestiging van een recht 

van opstal op een openbaar domeingoed, los van enige concessie of tijdelijke vergunning 

vanwege de domaniale overheid, voor zover in concreto de (publieke) bestemming voor het 

gebruik van allen er niet wordt door verhinderd. Sommigen hebben het over “een mijlpaal” in 

de leer van het openbaar domein.84 

“Het Hof bevestigt hier de groeiende tendens in de rechtspraak en rechtsleer waarbij het 

vestigen van zakelijke rechten op openbaar domein ten behoeve van particulieren mogelijk 

wordt ”.85 Echter is het arrest (nog) beperkt tot het louter recht van opstal. 

De spreekwoordelijke stolp waaronder de domaniale kerken zich bevinden laat dus stilaan wat 

lucht door… 

2.4. DESAFFECTATIE - HOE? 

45. “Kerken zijn initieel bestemd voor de openbare uitoefening van de eredienst en kunnen 

niet worden herbestemd zolang ze niet zijn gedesaffecteerd. Enkel de bisschop kan een kerk 

desaffecteren, daarbij rekening houdend met de regels vervat in c. 1222, § 2 CIC 1983 met 

betrekking tot het terugbrengen tot een profaan passend gebruik.”86 

                                                      
80 V. SAGAERT,  “Opstal en openbaar domein: een doorbraak” (noot onder Cass. 18 mei 2007), RW 2007-08, 

737. 
81 Cass. 11 september 1964, RW 1965-66, 494; Cass. 27 september 1990, Arr. Cass. 1990-91, 84. 
82 Art. 191 Gemeentedecreet 15 juli 2005, BS 31 augustus 2005 en art. 185 Provinciedecreet 9 december 2005, 

BS 29 december 2005. 
83 Cass. 18 mei 2007, TBBR 2008, 550. 
84 Cass. 18 mei 2007, RW 2007-08, 736, noot V. SAGAERT. 
85 W.R., “Zakelijke rechten op openbaar domein” (noot onder Cass. 18 mei 2007), NJW 2007, 654.  
86 https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/herbestemming-verschil-aanpak-en-procedure-bij-

gemeente-kerkfabriek-als-eigenaar. 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/herbestemming-verschil-aanpak-en-procedure-bij-gemeente-kerkfabriek-als-eigenaar
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/herbestemming-verschil-aanpak-en-procedure-bij-gemeente-kerkfabriek-als-eigenaar
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46. In eerste instantie is dus een bisschoppelijk decreet vereist. Immers kan enkel een kerk die 

bij beslissing van de bisschop werd onttrokken aan de eredienst privaat patrimonium 

worden.87 

47. Volstaat het terugbrengen tot een profaan passend gebruik of ‘kerkrechtelijke’ 

desaffectatie88?  

Het antwoord is negatief. Immers is de kerkfabriek bevoegd voor het onttrekken van een 

parochiekerk aan het openbaar domein of desaffectatie.89 Dit valt onder het administratief 

toezicht van de toezichthoudende overheid.90  

Bovendien moet een drieledig onderscheid worden gemaakt naargelang het soort van 

parochiekerk.91 Voor twee categorieën is nl. ook een tussenkomst van de Vlaamse Regering 

nodig. 

Ten eerste: de zgn. “hulpkerken of tweede kerken in een grote parochie”. Dit is een bepaald 

type van kerk dat vroeger als hulp- of annexekerk werd erkend bij ministerieel of koninklijk 

besluit. Sedert de inwerkingtreding van het Eredienstendecreet in 2004 wordt geen 

onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende types van (parochie)kerken. Echter, op het 

vlak van desaffectatie, is het onderscheid wel nog van belang: desaffectatie van dit soort type 

van kerken92 kan immers pas gebeuren mits goedkeuring van de Vlaamse Regering, bij 

monde van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, precies omdat er in het verleden voor 

deze kerken een erkenningsbesluit is geweest. 

Ten tweede: de oude of teruggegeven kerken. Volgens het Eredienstendecreet93 kunnen deze 

kerken pas een nieuwe bestemming krijgen nadat ze zijn gedesaffecteerd door de Vlaamse 

Regering, na advies van de bisschoppelijke overheid. Voor deze kerken is er dus ook een 

ministerieel besluit nodig.   

Voor deze twee categorieën moet de ‘burgerrechtelijke’ desaffectatie door de kerkfabriek 

worden bekrachtigd bij ministerieel besluit. 

                                                      
87 Supra vn. 77. 
88 https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/er-steeds-een-ministerieel-besluit-nodig-om-een-kerk-te-

desaffecteren. 
89 Inlichtingen verkregen vanwege het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), per e-mail op 4 juni 

2018; Voor de rol van de kerkfabrieken verwijzen we naar deel 3 van de masterproef. 
90 Infra nr. 54. 
91 https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/er-steeds-een-ministerieel-besluit-nodig-om-een-kerk-te-

desaffecteren.  
92 Art. 4/2 Eredienstendecreet. 
93 Art. 275/1 Eredienstendecreet 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/er-steeds-een-ministerieel-besluit-nodig-om-een-kerk-te-desaffecteren
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/er-steeds-een-ministerieel-besluit-nodig-om-een-kerk-te-desaffecteren
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/er-steeds-een-ministerieel-besluit-nodig-om-een-kerk-te-desaffecteren
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/erediensten/er-steeds-een-ministerieel-besluit-nodig-om-een-kerk-te-desaffecteren
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Voor wat betreft de derde categorie, nl. alle andere parochiekerken, is het de kerkfabriek die 

als bevoegd openbaar bestuur de stappen zet voor desaffectatie, ongeacht ze eigenaar is van de 

parochiekerk of niet.94 

48. Pas nadat het kerkgebouw niet meer tot het openbaar domein behoort kan de eigenaar er 

terug vrij over beschikken, o.m. in het kader van een herbestemmingsproject. 

3. HET BESTUUR VAN DE EREDIENSTEN 

3.1. VLAAMS GEWEST - EREDIENSTENDECREET - FUNCTIE 

KERKFABRIEKEN 

3.1.1. Dubbele beheersfunctie kerkfabrieken 

49. De vijfde staatshervorming ingeluid door het Lambermontakkoord in 2001 heeft de 

eredienstenregeling grondig hervormd: de gewesten werden bevoegd om de kerkfabrieken en 

instellingen belast met het beheer van de goederen van de erkende erediensten te organiseren. 

Het Vlaams Gewest regelde deze nieuwe gewestelijke bevoegdheid in het 

Eredienstendecreet.95 Daarin wordt o.m. bepaald dat parochies worden beheerd door 

kerkfabrieken. Een kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, die 

wordt bestuurd door een kerkraad. 96 Op gemeentelijke niveau is er de “gewone” kerkfabriek; 

op provinciaal niveau de “kathedrale” kerkfabriek.97  

50. Een kerkfabriek vervult een dubbele rol. Enerzijds is zij belast met de zorg voor de 

materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst mogelijk maken en met het 

onderhoud en de bewaring van de kerk(en) van de parochie. Met kan dit luik als het ware de 

‘kerkelijke functie’ noemen, nl. de eredienst in het kerkgebouw materieel mogelijk maken, 

onafhankelijk van wie de eigenaar is van het kerkgebouw.  Anderzijds is er de belangrijke 

beheerstaak van de goederen en de gelden die haar eigendom zijn of die bestemd zijn voor de 

uitoefening van de eredienst in de parochie, alsook de bevoegdheid tot het stellen van daden 

van beschikking.98  

                                                      
94 Inlichtingen verkregen vanwege het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (hierna: CRKC), per e-mail op 

4 juni 2018; Infra nr. 52. 
95 https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/erediensten. 
96 C. DE WULF, J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten IIb, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 256. 
97 M.  DE CLERCQ, “Enkele aandachtspunten omtrent de vervreemding van religieus patrimonium”, RRS  2014, 

afl. 1, (61) 68; Art. 66 Eredienstendecreet. 
98 Art. 4 en 34 Eredienstendecreet. 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/erediensten
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51. In gemeenten met meer dan één parochie is er een coördinerend orgaan, het centraal 

kerkbestuur, tevens een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.99 Dit centraal 

kerkbestuur werkt als een soort schakel tussen de verschillende kerkfabrieken (in bepaalde 

steden vaak een groot aantal) en het gemeentebestuur. 

3.1.2. Beheersfunctie kerkfabrieken ongeacht het eigendomsstatuut van de beheerde goederen 

52. Uit ons onderzoek is vrij vlug de belangrijke rol tot uiting gekomen van de kerkfabrieken; 

immers zijn deze niet weg te denken uit het proces van herbestemming van kerken.  

Zoals hiervoor gezegd is een van de hoofdtaken van de besturen van de eredienst (lees: de 

kerkfabrieken) het beheren van de goederen en de gelden die haar eigendom zijn of die 

bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. Deze taak wordt dus 

vervuld ongeacht het eigendomsstatuut van de goederen maar voor zover deze bestemd zijn 

voor de uitoefening van de eredienst.100  

Een kerkfabriek beheert dus de goederen waarvan ze eigenaar is, alsook de goederen waarvan 

ze geen eigenaar is. Een parochiekerk is soms eigendom van een kerkfabriek, soms van een 

gemeente. Echter zal in de beide gevallen het beheer door de kerkfabriek gebeuren.  

Dit betekent dat het verzoek tot onttrekking aan de eredienst van een parochiekerk aan de 

bevoegde bisschop moet uitgaan van de kerkfabriek, bij monde van de vertegenwoordigers 

van de kerkraad. Ook de beslissing tot desaffectatie van een parochiekerk behoort tot haar 

bevoegdheid evenals het besluiten tot de verkoop ervan.  Dit alles ongeacht of de 

parochiekerk eigendom is van de kerkfabriek of van de gemeente.101  

In het geval de gemeente eigenaar is van een parochiekerk zal de kerkfabriek, als beheerder 

van het kerkgebouw, bij monde van haar kerkraad, dus haar akkoord moeten geven aan de 

gemeente over een geplande verkoop. Het is aangewezen een uittreksel uit het register van de 

beraadslagingen van de kerkraad te hechten aan het proces-verbaal van definitieve toewijzing 

(of aan de akte verkoop).  Het bestuur van de eredienst, bij monde van de vertegenwoordigers 

van de kerkraad, zit derhalve steeds mee aan tafel.  

                                                      
99 Art. 25 Eredienstendecreet. 
100 J. DUJARDIN, K. COUPE, R. ERAUW-ZEGERS, A. FRANCOIS, R. ROMMEL, W. SOMERS en B. 

VERCAUTEREN, Bestuur van de erediensten, Brugge, die Keure, 2005, 83. 
101 M.  DE CLERCQ, “Enkele aandachtspunten omtrent de vervreemding van religieus patrimonium”, RRS  

2014, afl. 1, (61) 68. 
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3.1.3. Financiële verantwoordelijkheid  

53. In geval van budgettaire tekorten van de kerkfabrieken dienen de Vlaamse 

gemeentebesturen bij te passen.102 Echter is slechts 20% van de Vlaamse kerkfabrieken 

zelfbedruipend.103 In de overige 80% van de gevallen dienen de gemeentebesturen bij te 

passen.  

In onze inleiding verwezen we naar de dalende kerkgang; dit heeft uiteraard negatieve 

gevolgen voor het budget van de kerkfabrieken, dewelke worden geconfronteerd met 

oplopende, hoge kosten gelet op de leeftijd van de gebouwen. 

Hoe dus principes vervat in een oud Keizerlijk Decreet van 1809 twee eeuwen later nog 

invloed kunnen hebben op het budget van lokale overheden, en dus ook op dat van de 

Vlaamse burger…104 

Dat de globale aanpak van de kerkgebouwenproblematiek zou worden hertekend en in veel 

gevallen het startschot heeft betekend van de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor de 

kerken was dus voorspelbaar en onvermijdelijk. 

3.2. ADMINISTRATIEF TOEZICHT 

3.2.1. Principe - Bevoegde overheid 

54. De kerkfabrieken staan onder administratief toezicht van de toezichthoudende overheid, 

dit is naargelang de omstandigheid het college van burgemeester en schepenen, de 

provinciegouverneur, de deputatie, de Vlaamse Regering of het erkend representatief orgaan 

(lees: het bisdom).105  

Voor een gedetailleerd overzicht van de administratieve toezichtregeling verwijzen we naar 

het Eredienstendecreet.106 De regeling is verschillend naargelang we te maken hebben met een 

“gewone” of met een “kathedrale” kerkfabriek.107 In de beide gevallen echter dient een 

                                                      
102 Art. 52/1 Eredienstendecreet.  
103 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/strategische_projecten/Herbestemming_kerke

n/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf. 
104 G. BOURGEOIS, Conceptnota: Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk, 24 juni 2011, 

http://crkc.be/sites/default/files/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf. 
105 J. GHYSELS, K. WAUTERS, S. BLEUX en A.-S. VANWINSEN, “Administratief toezicht” in J. 

VANNEROM (ed.), Vastgoedrecht en de kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (57) 58. 
106 Art. 57-77 Eredienstendecreet; zie C. DE WULF, J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van 

notariële akten IIb, Mechelen, Kluwer, 2006, 257-258.  
107 M.  DE CLERCQ, “Enkele aandachtspunten omtrent de vervreemding van religieus patrimonium”, RRS  

2014, afl. 1, (61) 69. 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/strategische_projecten/Herbestemming_kerken/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/strategische_projecten/Herbestemming_kerken/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf
http://crkc.be/sites/default/files/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf
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afschrift van de notulen van de vergaderingen van de kerkraad, binnen een bij het decreet 

voorziene termijn, aan de toezichthoudende overheid te worden overgemaakt. Deze kan  

desgevallend, om redenen bepaald in het Eredienstendecreet, een beslissing van het 

kerkbestuur schorsen of vernietigen.  

In praktijk betekent dit dat beslissingen die de kerkraad neemt, zowel in het geval van 

desaffectatie als bij verkoop van een parochiekerk, steeds de toets van het administratief 

toezicht zullen moeten doorstaan.  

3.2.2. Gegronde reden voor verkoop 

55. In het geval van kerken die haar eigendom zijn, moet de kerkfabriek rekening houden met 

het feit dat een verkoop slechts mogelijk is als daarvoor een gegronde reden is zoals bv. “het 

aanwenden van middelen voor het uitvoeren van herstellingswerken”.108 

Wellicht kan worden verdedigd dat de verkoop ten gevolge van het in onbruik geraakt zijn 

van een kerkgebouw evenzeer een gegronde reden is…  

4. HERBESTEMMING 

4.1. OPTIE NEVENBESTEMMING: VORMEN 

56. Zoals aangehaald werden her en der al projecten gerealiseerd waarbij een nieuwe 

toekomst werd gegeven aan kerkgebouwen. 

Wat hierbij opvalt is dat men voorafgaandelijk steeds fundamentele keuzes moet maken.  

Zal men de religieuze functie van het kerkgebouw (lees: functie voor de eredienst) 

gedeeltelijk behouden of niet?  

In het bevestigend geval, waarbij we vooral denken aan de hypothese waarbij een kerk te 

groot is geworden voor uitsluitend religieus gebruik, bestaan er twee (hoofd)opties. We 

lichten deze hierna kort toe, aan de hand van de Richtlijnen voor het gebruik van 

parochiekerken uitgevaardigd door de Vlaamse Bisschoppen.109 Deze richtlijnen zijn sedert 8 

november 2012 van kracht voor alle Vlaamse parochiekerken. De verschillende opties voor 

een nieuwe bestemming van parochiekerken worden erin gedefinieerd. 

                                                      
108 J. DUJARDIN, K. COUPE, R. ERAUW-ZEGERS, R. ROMMEL, W. SOMERS en B. VERCAUTEREN, 

Bestuur van de erediensten, Brugge, die Keure, 2005, 96; G. VAN HOORICK, Handboek notarieel 

bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 551. 
109 Richtlijnen van de Vlaamse Bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken, 

http://crkc.be/sites/default/files/folder_website.pdf.  

http://crkc.be/sites/default/files/folder_website.pdf
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4.1.1. Nevenbestemming in de tijd 

57. Een eerste optie is de “nevenbestemming in de tijd” of het multifunctioneel gebruik: men 

laat een ander gebruik toe, parallel aan dat voor de eredienst, op verschillende tijdstippen en 

beperkt in de tijd, bv. voor tentoonstellingen. De activiteiten dienen verzoenbaar te zijn met 

de specificiteit van een kerkgebouw. 

58. Hierbij is het uiteraard van belang dat er gedetailleerde, schriftelijke afspraken worden 

gemaakt tussen de kerkfabriek, beheersverantwoordelijke van het gebouw, en de andere 

gebruikers. Het is dus wenselijk hiervoor een gebruiksovereenkomst op te maken.110 

4.1.2. Nevenbestemming in de ruimte 

59. Een tweede optie is de “nevenbestemming in de ruimte” of het gedeeld gebruik. Het 

architecturaal aspect speelt hier een belangrijke rol. Gedeeld gebruik zal immers veelal leiden 

tot herinrichting van het kerkgebouw, vaak in de vorm van permanente compartimentering. 

Men zal de ruimtes strikt van elkaar moeten scheiden, met de nodige beperkingen en vooral 

de nodige kosten tot gevolg.111  

Ook in deze hypothese zijn degelijke afspraken onontbeerlijk; we denken hier o.m. aan 

afspraken van praktische aard, toegelaten gebruik, duur, vergoeding…  Er zal ook moeten 

bepaald worden hoe de kosten van eventuele aanpassingen aan het gebouw zullen worden 

gedragen en/of verdeeld.112  

60. In dit geval is het aangewezen dat de partijen een huurcontract afsluiten volgens de 

bepalingen van het gemeen huurrecht.113  

De huurder die zich wenst in te dekken tegen de uitzettingsgevolgen bij verkoop van de 

parochiekerk zal niet alleen de huur moeten aangaan bij notariële akte, of er minstens over 

waken dat het huurcontract wordt geregistreerd, maar ook moeten vermijden dat een 

uitzettingsbeding in het huurcontract wordt opgenomen. In het geval er toch een 

uitzettingsbeding is opgenomen in het contract is het uiteraard in zijn belang dat het recht op 

schadeloosstelling niet wordt uitgesloten.114  

                                                      
110 Het CRKC stelt een model ter beschikking, 

http://crkc.be/sites/default/files/3._multifunctioneelgebruik_gebruiksovereenkomst.pdf.  
111 Voorbeeld: http://crkc.be/sint-monulfus-en-gondulfus.  
112 http://crkc.be/sites/default/files/conceptnota_joris_de_jonghe.pdf. 
113 Het CRKC stelt een model ter beschikking, 

http://crkc.be/sites/default/files/4._gedeeldgebruik_huurovereenkomst.pdf  
114 Art. 1328 BW, art. 1743-1750 BW. 

http://crkc.be/sites/default/files/3._multifunctioneelgebruik_gebruiksovereenkomst.pdf
http://crkc.be/sint-monulfus-en-gondulfus
http://crkc.be/sites/default/files/conceptnota_joris_de_jonghe.pdf
http://crkc.be/sites/default/files/4._gedeeldgebruik_huurovereenkomst.pdf
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De verhuurder die de nodige voorzorgen wenst te nemen voor het geval de kerk wordt 

verkocht heeft er daarentegen alle belang bij dat er in het huurcontract wel een 

uitzettingsbeding wordt voorzien.115 Zo vergroot uiteraard zijn onderhandelingsruimte 

opzichtens een kandidaat-koper.  

De notaris zal zijn cliënten in deze de nodige informatie moeten verstrekken. 

4.1.3. Valorisatie en medegebruik 

61. Volledigheidshalve vermelden we ook nog de mogelijkheid van valorisatie en 

medegebruik.116 In geval van valorisatie wordt de kerk als dusdanig behouden en 

gerespecteerd, maar worden er eveneens occasionele, aanvaardbare, activiteiten gehouden, bv. 

voordrachten, concerten, dierenzegeningen… Het betreft eenmalige evenementen die men kan 

beschouwen als een soort “upgrading van de kerk, waarbij de betrokkenheid van de omgeving 

wordt vergroot en de kerk als het ware terug meer in de maatschappij wordt gebracht.”117 

In geval van medegebruik wordt de kerk ter beschikking gesteld van andere christelijke 

geloofsgemeenschappen. De Belgische bisschoppen aanvaarden dit niet voor de 

moslimgemeenschap.118 

62. Ook in deze twee hypotheses zijn schriftelijke afspraken in de vorm van een 

gebruiksovereenkomst gewenst (een overeenkomst voor occasioneel gebruik119 of een 

overeenkomst voor multifunctioneel gebruik). 

4.1.4. Voorafgaande bisschoppelijk goedkeuring en richtlijnen Vlaamse bisschoppen 

63. In alle voormelde gevallen is de goedkeuring door de bevoegde bisschop vereist. Het 

kerkgebouw behoudt immers zijn religieuze hoofdbestemming; het parallel gebruik dient 

hiermee verenigbaar te zijn.120 Het kan daarom nuttig zijn om de gebruiks- of 

huurovereenkomsten voor kerkgebouwen aan te gaan onder de opschortende voorwaarde van 

goedkeuring door de bevoegde bisschop. 

 

                                                      
115 Art. 1743 BW. 
116 Richtlijnen van de Vlaamse Bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken, 

http://crkc.be/sites/default/files/folder_website.pdf. 
117 Zoals gezegd op de Studiedag van het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, “Kerken herbestemmen”, 

door Prof. dr. Sven Sterken, te Leuven op 3 mei 2018. 
118 Ibid. 
119 Het CRKC stelt een model ter beschikking, 

http://crkc.be/sites/default/files/1._eenmaliggebruik_gebruiksovereenkomst.pdf. 
120 http://crkc.be/sites/default/files/conceptnota_joris_de_jonghe.pdf.  

http://crkc.be/sites/default/files/folder_website.pdf
http://crkc.be/sites/default/files/1._eenmaliggebruik_gebruiksovereenkomst.pdf
http://crkc.be/sites/default/files/conceptnota_joris_de_jonghe.pdf
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4.2. HERBESTEMMING 

64. Hierboven werden de hypotheses toegelicht waarbij de religieuze functie van een 

kerkgebouw deels wordt behouden.  

De situatie waarbij het gebruik voor de eredienst volledig verdwijnt en er een nieuwe 

bestemming aan het kerkgebouw wordt gegeven is uiteraard totaal verschillend; dit is de zgn. 

herbestemming. Hier wordt de band met het initiële, religieuze hoofdgebruik doorgeknipt en 

wordt er iets totaal anders gedaan. 

Bij de herbestemming van een parochiekerk zal er aandacht moeten worden gegeven aan tal 

van aspecten. We denken hierbij aan de opheffing van de parochie volgens het 

Eredienstendecreet, de vervreemding van het kerkgebouw (via een gepaste 

verkoopprocedure), de ruimtelijke ordening alsook de erfgoedkundige toestand van het 

kerkgebouw. 

Dit zijn punten die o.i. noodzakelijkerwijs moeten aan bod komen.  

4.2.1. Opheffing parochie - Procedure - Eredienstendecreet 

65. “Herbestemming van de parochiekerk zal slechts gebeuren waar de parochie zelf wordt 

opgeheven. Hiervoor dient een kerkelijke en civiele administratieve procedure te worden 

doorlopen die uitmondt in een ministeriële beslissing”.121  

De te volgen procedure is gesteund op de bepalingen van het Eredienstendecreet.122  

Samengevat komt het erop neer dat de betrokken parochie, bij decreet van de bevoegde 

bisschop, wordt opgeheven en samengevoegd bij een andere parochie. De Vlaamse Regering 

dient de samenvoeging van deze beide parochies te erkennen. Voorafgaandelijk brengt de 

betrokken gemeenteraad hierover een advies uit bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.123  

4.2.2. Vervreemding kerkgebouw 

66. Zoals hiervoor aangehaald kan de eigenaar van een kerkgebouw er na desaffectatie terug 

vrij over beschikken. 

67. Hierna gaan we dieper in op de optie verkoop, meer bepaald op de te volgen procedure: 

openbare verkoop of verkoop uit de hand? 

                                                      
121 Ibid. 
122 Art. 4/1 e.v. Eredienstendecreet. 
123 Zie een voorbeeld n.a.v. de opheffing en samenvoeging van parochies in het Bisdom Gent, 

http://qbesluit.gent.be/do/publication/18.0424.0662.0834/detail;jsessionid=65EC31FE2162045B3953B812DAF

C2145.  

http://crkc.be/sites/default/files/conceptnota_joris_de_jonghe.pdf
http://qbesluit.gent.be/do/publication/18.0424.0662.0834/detail;jsessionid=65EC31FE2162045B3953B812DAFC2145
http://qbesluit.gent.be/do/publication/18.0424.0662.0834/detail;jsessionid=65EC31FE2162045B3953B812DAFC2145
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4.2.2.1. Geen wettelijke verplichting tot openbare verkoop 

68. Niettegenstaande op basis van de beginselen van behoorlijk bestuur de openbare verkoop 

als “regel” wordt toegepast is er geen wettelijke bepaling die lokale besturen (lees in casu: 

gemeente of kerkfabriek) verplicht hun onroerende goederen openbaar te verkopen.124 

Bepaalde redenen kunnen een beslissing tot verkoop uit de hand rechtvaardigen.125   

69. Evenwel dient er rekening te worden gehouden met de verplichting tot naleving van het 

gelijkheidsbeginsel bij verkoop van een parochiekerk door een gemeente of kerkfabriek. De 

kandidaat-kopers dienen immers gelijke kansen te verkrijgen op de aankoop ervan.  

70. Via welke verkoopprocedure kan de naleving van het gelijkheidsbeginsel tussen de 

kandidaat-kopers worden gewaarborgd?126 

In een omzendbrief van 2010 van toenmalig Vlaams Minister van o.m. Bestuurszaken werd 

de openbare verkoop als algemene regel gesteld.127  

Echter volgde er een jaar later een andersluidend arrest van een Nederlandse Kamer van de 

Raad van State.128 De Raad van State volgde in dit arrest de ingeroepen principiële 

verplichting tot openbare verkoop niet, en stelde dat “geen wets- of verordeningsbepaling aan 

de kerkfabriek de verplichting oplegt haar onroerend goed openbaar te verkopen”. Er werd 

geoordeeld dat, in concreto, de verplichtingen inzake behoorlijk bestuur voldoende waren 

nageleefd door de betrokken kerkfabriek. 

Hierdoor leek voormelde omzendbrief BB 2010/02 als onregelmatig te moeten worden 

aangemerkt.129  

                                                      
124 J. DUJARDIN, K. COUPE, R. ERAUW-ZEGERS, R. ROMMEL, W. SOMERS en B. VERCAUTEREN, 

Bestuur van de erediensten, Brugge, die Keure, 2005, 96.  
125 Ibid.; G. VAN HOORICK, Handboek notarieel bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 545 en 551. 
126 J. DUJARDIN, F. VANDENDRIESSCHE en J. ADRIAENSSENS, “Toepassing van het gelijkheidsbeginsel 

op de verkoop van een onroerend goed door lokale overheden. Is een transparante bevraging nog vereist?” (noot 

onder RvS 12° k. 5 mei 2011, nr. 212.929, samenvatting), T.Gem. 2011, 242-245. 
127 Art. 1 Omz. BB 2010/02 12 februari 2010 betreffende de vervreemding van onroerende goederen door de 

provincies, gemeenten, O.C.M.W.’s en besturen van de erkende erediensten - Procedure, BS 17 maart 2010, 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018854.html: “Bij elke onroerende vervreemding moet 

de openbare verkoop de algemene regel zijn en de onderhandse verkoop een uitzondering blijven. Alleen als het 

bestuur voldoende kan aantonen dat de onderhandse procedure gerechtvaardigd is om redenen van algemeen 

belang zal de onderhandse verkoop aanvaard worden.” 
128 RvS (12°k.) 5 mei 2011, nr. 212.929, nv Grondmaatschappij van België en nv Westerdal/kerkfabriek Sint-

Clemens De Haan. 
129 J. DUJARDIN, F. VANDENDRIESSCHE en J. ADRIAENSSENS, “Toepassing van het gelijkheidsbeginsel 

op de verkoop van een onroerend goed door lokale overheden. Is een transparante bevraging nog vereist?” (noot 

onder RvS 12° k. 5 mei 2011, nr. 212.929, samenvatting), T.Gem. 2011, 242-245. 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018854.html
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Al in 2001 deed een Franstalige Kamer van de Raad van State een uitspraak in dezelfde zin, 

evenwel m.b.t. de verkoop van een onroerend goed door een gemeente.130 In deze werd 

eveneens gesteld dat “aucune disposition légale ni aucun principe général de droit 

n’obligeaient la partie adverse à recourir à une vente publique plutôt qu’à une vente de gré à 

gré”. Ook hier oordeelde de Raad van State eveneens o.b.v. de concrete omstandigheden van 

het dossier dat het gelijkheidsbeginsel voldoende was gerespecteerd. 

71. Een gemeente of een kerkfabriek is dus niet principieel verplicht een parochiekerk 

openbaar te verkopen. 

4.2.2.2. Bijzondere voorwaarden van de openbare verkoop 

72. Evenwel is de nodige waakzaamheid geboden in het geval er een procedure van openbare 

verkoop van een parochiekerk wordt gevolgd. Immers dient de nieuwe bestemming van het 

kerkgebouw te worden aanvaard door de verkoper (de kerkfabriek of de gemeente) en door de 

kerkfabriek (als bestuursorgaan) in geval de gemeente eigenaar is, dit alles in overleg met de 

bevoegde bisschop. 

73. In het kader van de informatieplicht t.o.v. de koper zal de betrokken notaris in de 

bijzondere voorwaarden van de openbare verkoop expliciet ingaan op deze aspecten van de 

herbestemming zoals opgenomen in het kerkenbeleidsplan. Dit kan bv. het beantwoorden aan 

de voorwaarde van een passend profaan gebruik betreffen. Er dient ook te worden vermeld dat 

de beoogde herbestemming moet worden aanvaard door de kerkraad en gehandhaafd 

gedurende de opgelegde periode, evenals dat er een bisschoppelijk decreet tot onttrekking aan 

de eredienst is vereist.131  

Ook in de publiciteit die rond de openbare verkoop wordt gevoerd en op de openbare 

verkoopzitting dient hiernaar uitdrukkelijk verwezen te worden. 

74. Echter stelt zich hierbij de vraag of het aanvaardbaar is dat enkel de geïnteresseerden die 

beantwoorden aan de voormelde voorwaarden van herbestemming kunnen deelnemen aan de 

biedingen in het kader van een openbare verkoop. 

Deze problematiek maakt het voorwerp uit van een arrest van het Hof van Cassatie van 6 juni 

2016, waarbij het cassatieberoep tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 20 

                                                      
130 RvS (Fr. 6° k.) 21 november 2001, nr. 100.966, Ponsard/Commune de Florenville. 
131 Interview met de heer notaris Jean-François Agneessens te Nazareth op 30 mei 2018. 
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maart 2015 werd verworpen.132 Interessant is de overweging waarbij het Hof van Beroep te 

Gent zich steunt op de definitie van ‘openbare verkoop’, zoals bepaald door het Comité voor 

Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, nl: “een 

verkoop waarbij aan een publiek - al dan niet beperkt – dat fysiek of virtueel wordt 

samengebracht  de mogelijkheid wordt gegeven om concurrentiële biedingen te doen…”133. 

Het Hof van Cassatie herneemt de vermelding “al dan niet beperkt” uit bovenstaande 

omschrijving niet. Dit is evenwel niet relevant aangezien het Hof het heeft over ‘een publiek’ 

in tegenstelling tot ‘het publiek’; “de groep gegadigden mag dus worden beperkt”.134 Het feit 

dat er moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden van herbestemming om toegelaten te 

worden tot de biedingen is dus aanvaardbaar. 

Evenwel is het o.i. van cruciaal belang dat de koper voldoende kennis heeft van die 

voorwaarden: de notaris zal de potentiële kopers op een duidelijke, volledige en verstaanbare 

manier moeten inlichten, via de gevoerde publiciteit en in de verkoopsvoorwaarden. De koper 

moet zich goed bewust zijn van deze voorwaarden en beseffen wat hij koopt. 

4.2.2.3. ‘Zuivere’ verkoop uit de hand? 

75. In hoofde van de verkoper bestaat er dus geen principiële verplichting tot openbare 

verkoop. Is dit echter zonder meer een vrijgeleide voor een ‘zuivere’ verkoop uit de hand?  

76. Het antwoord is nee.  Immers hebben we bij de verkoop van parochiekerken steeds te 

maken met overheidsgoederen waarbij de elementaire beginselen van behoorlijk bestuur 

moeten worden nageleefd. Een transparante verkoopprocedure135 is vereist. 

Om een verkoop uit de hand te conformeren aan deze principes moet minstens worden 

voldaan aan een aantal voorwaarden.  

Kandidaat-kopers hebben recht op een gelijke behandeling. De tekoopstelling dient voldoende 

te worden bekendgemaakt. Verschillende kanalen kunnen hiervoor worden gebruikt: de 

aanplakking van een bericht van tekoopstelling op een duidelijk zichtbare plaats bij de 

                                                      
132 Cass. 9 juni 2016, nr. C. 15.0360.N; Cass. 9 juni 2016, Not.Fisc.M. 2016/9, 308 (samenvatting), noot. M. DE 

POTTER DE TEN BROECK en L. SPELTINCX.  
133 Comité voor Studie en Wetgeving Dossier nr. 4376: “Bod onder gesloten omslag – openbare verkoop?” in 

KFBN - Comité voor Studie en Wetgeving, Verslagen en debatten 2006-2007, Brussel, Bruylant, 2008, (166) 

217. 
134 M. DE POTTER DE TEN BROECK en L. SPELTINCX, “Het begrip openbare verkoop in een nieuw jasje” 

(noot onder Cass. 9 juni 2016),  Not.Fisc.M. 2016, (314) 316. 
135J. DUJARDIN, F. VANDENDRIESSCHE en J. ADRIAENSSENS, “Toepassing van het gelijkheidsbeginsel 

op de verkoop van een onroerend goed door lokale overheden. Is een transparante bevraging nog vereist?” (noot 

onder RvS 12° k. 5 mei 2011, nr. 212.929, samenvatting), T.Gem. 2011, 242-245.  
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parochiekerk, met minstens de aanduiding van een link naar de eigenaar-verkoper of de 

tussenkomende vastgoedmakelaar is een mogelijkheid. Publicatie in een krant of reclameblad 

een andere.  

De kerkraad, in overleg met de bevoegde bisschop, dient zijn goedkeuring te verlenen aan het 

herbestemmingsproject.  

Ook in de hypothese van een verkoop uit de hand zal in de publiciteit die wordt gevoerd rond 

de verkoop voldoende aandacht moeten worden besteed aan de herbestemmingsvoorwaarden. 

77. Hoe kan men aan deze criteria voldoen?   

Bij de recente verkoop van een parochiekerk in het Bisdom Gent, eigendom van een 

kerkfabriek136, werd door de eigenaar en een vastgoedmakelaar een procedure uitgewerkt 

waarbij een ‘preselectie’ werd gehouden onder de kandidaat-kopers. Enkel de kandidaten met 

een aanvaardbaar herbestemmingsproject werden door de bisschop weerhouden. Deze 

kandidaten mochten deelnemen aan een biedingssyteem met gesloten omslag. Na afloop van 

de in het verkoopreglement voorziene periodes werd het hoogste bod weerhouden, en verder 

afgehandeld met het oog op het verlijden van de notariële verkoopakte.137 

Deze techniek van “verkoop onder gesloten omslag” 138 wordt principieel gekwalificeerd als 

een verkoop uit de hand die o.a. kan worden aangewend door vastgoedmakelaars alsook door 

notarissen.  

Te noteren evenwel dat, in het geval er na opening van de omslagen, alsnog een verdere 

opbieding zou gehouden worden tussen de hoogste bieders er toch sprake zal zijn van een 

openbare verkoop139, exclusief voorbehouden aan de notaris140. 

78. Tot op heden werd slechts een handvol parochiekerken verkocht.141 In de toekomst zal het 

van het groot belang zijn passende verkoopprocedures uit te werken waarin voormelde 

principes zijn vervat. Alle betrokken actoren zullen hier (pro)actief rekening mee moeten 

houden. Dit is het geval voor de eigenaar-verkoper, de kerkfabriek, de vastgoedmakelaar en 

                                                      
136 https://www.hln.be/regio/gent/kerk-muide-te-koop-voor-275-000-euro~a166f0b7/.  
137 http://hosting24.omnicasa.com/pictures/defooz/58099verkoopreglement.pdf.  
138 Zie C. DE WULF, J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten IIb, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 292. 
139 Ibid. 
140 Art. 1, lid 2 Wet 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt (hierna: Notariswet). 
141 Zoals gezegd op de Studiedag van het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, “Kerken herbestemmen”, 

door Prof. dr. Sven Sterken, te Leuven op 3 mei 2018. 

https://www.hln.be/regio/gent/kerk-muide-te-koop-voor-275-000-euro~a166f0b7/
http://hosting24.omnicasa.com/pictures/defooz/58099verkoopreglement.pdf
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last but not least, de notaris. Ten einde zijn gebruikelijke informatie- en adviesplicht te 

kunnen nakomen zal de notaris zich sowieso moeten verdiepen in minstens enkele aspecten 

van het canoniek recht. 

4.2.2.4. Interactieve verkoop 

79. Sinds kort bestaat de mogelijkheid tot interactieve verkoop via het online platform 

Biddit.be, op initiatief van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.142 Naast het 

beantwoorden aan de vereiste van transparantie bij verkoop door een openbaar bestuur biedt 

dit systeem van online openbare verkoop o.m. het voordeel van een snelle afhandeling van de 

verkoopprocedure.143 

80. Ook in de hypothese van interactieve verkoop van een parochiekerk is het van groot 

belang dat de koper expliciet door de notaris wordt gewezen op de voorwaarden van 

herbestemming, zoals hiervoor uiteengezet m.b.t. de klassieke openbare verkoop.144 

4.2.2.5. Voorafgaande schatting? 

81. Sedert de inwerkingtreding van het Eredienstendecreet is bij openbare verkoop de 

voorafgaande schatting niet meer noodzakelijk.145 Echter, op basis van de beginselen van 

behoorlijk bestuur is deze schatting alsnog aangewezen; de verkopende gemeente of 

kerkfabriek zal zo met kennis van zaken (lees: van de juiste waarde) de parochiekerk kunnen 

verkopen. Gelet op de uitzonderlijke aard van een kerkgebouw kan de notaris zich hiervoor 

best laten bijstaan door een deskundige. 

4.2.2.6. Voorafgaande machtiging?  

82. In geval een gemeente eigenaar is van een parochiekerk dient de gemeenteraad of het 

college van burgemeester en schepenen te beslissen tot de verkoop ervan. 146 De notaris moet 

worden aangeduid. Dit besluit dient aan de provinciegouverneur te worden overgemaakt.147  

Een afschrift van dit machtigingsbesluit, onder de vorm van een uittreksel uit de notulen van 

de vergadering, zal aan het proces-verbaal van definitieve toewijzing (of aan de akte verkoop) 

worden gehecht.   

                                                      
142 http://www.biddit.be.  
143 D. MICHIELS, “De interactieve verkoop is op komst”, T.Not. 2018, 239-256.  
144 Supra nr. 73. 
145 M.  DE CLERCQ, “Enkele aandachtspunten omtrent de vervreemding van religieus patrimonium”, RRS 2014, 

afl. 1, (61) 69. 
146 Art. 42-43 Decr.Vl. 15 juli 2005, Gemeentedecreet, BS  31 augustus 2005. 
147 Art. 252 Decr.Vl. 15 juli 2005, Gemeentedecreet, BS  31 augustus 2005; zie ook C. DE WULF, J. BAEL, S. 

DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten IIb, Mechelen, Kluwer, 2006, 248-252 en 256-

258. 

http://www.biddit.be/
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In het geval van een verkoop uit de hand kan, behoudens de notaris, ook de burgemeester de 

akte van verkoop opstellen.148 De burgemeester mag immers ook authenticiteit verlenen aan 

dergelijke akte. 

Te noteren dat, zoals hiervoor gesteld, de gemeente steeds voorafgaandelijk de goedkeuring 

van de bevoegde kerkraad dient te bekomen.149  

83. In geval een parochiekerk eigendom is van de kerkfabriek wordt een afschrift van het 

machtigingsbesluit van de kerkraad gehecht aan proces-verbaal van definitieve toewijzing (of 

aan de akte verkoop).  

Het komt de notaris toe om de akte te verlijden. Immers is “geen administratieve overheid 

bevoegd om authenticiteit te verlenen aan akten die ten behoeve van een kerkbestuur worden 

opgemaakt”150, in tegenstelling tot wat hiervoor werd gesteld m.b.t. de gemeenten.  

4.2.3. Ruimtelijke ordening  

84. Bij verkoop en herbestemming van parochiekerken gelegen in het Vlaams Gewest zijn de 

bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing.151 Onze aandacht 

gaat in het bijzonder naar de vergunningsplichtige handelingen, de ruimtelijke 

bestemmingsvoorschriften en de informatieverplichtingen.  

4.2.3.1. Vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen 

85. Bij de herbestemming van een kerkgebouw hebben we noodzakelijkerwijs152 te maken 

met een wijziging van de hoofdfunctie ervan. Dergelijke wijziging is vergunningsplichtig 

indien als dusdanig aangemerkt door de Vlaamse Regering.153 De Vlaamse Regering heeft in 

haar besluit tot uitvoering van dit wetsartikel de hoofdfuncties opgelijst waarvan de wijziging 

is onderworpen aan een voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen. Eén van deze hoofdfuncties is “gemeenschapsvoorzieningen”.154 

                                                      
148 L. WEYTS, De Notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 27-28. 
149 Supra nr. 52. 
150 G. VAN HOORICK, Handboek notarieel bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 556. 
151 Hierna: VCRO. 
152 Supra nr. 64 e.v. 
153 Artikel 4.2.1, 6° VCRO: dit artikel stelt dat niemand zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk mag 

wijzigen indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt. 
154 Art. 2, § 1, 9° B.Vl. Reg. 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, BS 18 

mei 2000. 
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In haar verslag155 aan de Leden van de Vlaamse Regering m.b.t. het besluit van deze regering 

van 14 april 2000 bespreekt bevoegd minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, mevrouw 

Joke Schauvliege, de “gemeenschapsvoorzieningen”. Hieronder vallen o.m. “gebouwen voor 

de eredienst” op basis van de omzendbrief van 8 juli 1997.156  

Concreet betekent dit dus dat bij de herbestemming van een kerkgebouw, wat 

noodzakelijkerwijs het wijzigen van de hoofdfunctie ’gemeenschapsvoorziening’ in een 

nieuwe hoofdfunctie impliceert, een voorafgaande omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen is vereist.  

Ook mag niet uit het oog worden verloren dat de koper van een parochiekerk zich voor 

aanpassingswerken aan een kerkgebouw moet informeren of er al dan niet een 

stedenbouwkundige vergunning is vereist. 

4.2.3.2. Stedenbouwkundige bestemmingsvoorschriften 

86. Stedenbouwkundige bestemmingsvoorschriften worden opgenomen in gewestplannen 

en/of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Afhankelijk van de nieuwe bestemming die men aan een 

kerkgebouw wenst te geven dient  men rekening te houden met de bestaande ruimtelijke 

bestemmingsvoorschriften, waarbij desgevallend de van toepassing zijnde 

stedenbouwkundige beperkingen moeten worden nageleefd.157 

De notaris zal de betrokken diensten contacteren met het oog op de tekoopstelling en de 

informatieverstrekking naar potentiële kopers toe. 

Als koper is het aangewezen om bij de bevoegde diensten navraag te doen omtrent de 

concrete herbestemmingsmogelijkheden. 

4.2.3.3. Informatieverplichtingen 

87. De VCRO voorziet in verschillende informatieplichten, van toepassing op de verkoop van 

kerkgebouwen gelegen in een gemeente met een goedgekeurd plannen- en 

vergunningenregister.158 Op 1 oktober 2017 waren er dertig Vlaamse gemeenten die nog niet 

                                                      
155 Verslag naar aanleiding van de wijziging van artikel 2, § 1 B.Vl.Reg. 14 april 2000 tot bepaling van de 

vergunningsplichtige functiewijzigingen door de Vlaamse Regering, BS 19 november 2015. 
156 Art. 17.6.2, 2, b) Omz. 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 

en de gewestplannen, BS 23 augustus 1997. 
157 Art. 2.2.6 VCRO. 
158 Art. 5.2.1-5.2.6 VCRO. 
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over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikten159; 90% van de Vlaamse 

gemeenten beschikten er dus wel over. 

88. Voor een gemeente zonder goedgekeurd plannen- en vergunningenregister is de 

informatieplicht beperkter.160 In dit geval is het toch aangewezen dat de notaris, op basis van 

de verklaringen van de verkoper en bijkomende informatiebronnen, de inlichtingen aanvult 

waar mogelijk.  

89. Voor een uitgebreid overzicht van de informatieverplichtingen in alle onderhandse en 

authentieke akten van verkoop en bij het voeren van de publiciteit verwijzen we naar de 

VRCO.161 

In het kader van de openbare verkoop van een parochiekerk zullen de verplicht op te nemen 

vermeldingen in de algemene verkoopsvoorwaarden worden opgenomen.  

90. Het betreft hier verplichtingen die de VCRO uitdrukkelijk aan de notaris oplegt. Het is de 

taak van de notaris om de verplichte vermeldingen uitdrukkelijk in de akte op te nemen op 

basis van de door de gemeente afgeleverde stedenbouwkundige inlichtingen en het uittreksel 

uit het plannen- en vergunningenregister. Hij dient dit eveneens af te toetsen met de verkoper 

en o.b.v. de voor hem toegankelijke bronnen.  

De notaris zal bij het verlijden van de akte uiteraard ook, op basis van zijn algemene 

raadgevings- en informatieplicht162, alle clausules duidelijk toelichten163 en de koper duidelijk 

wijzen op de implicaties van de opgenomen bepalingen. Zoniet zal bij de verkoop van een 

parochiekerk de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris in het gedrang komen164. 

4.2.3.4. Sancties bij overtreding van de informatieverplichtingen 

91. De sanctieregeling voorzien door de VCRO bij miskenning van de 

informatieverplichtingen is tweevoudig: ten eerste is er de exclusieve bestuurlijke geldboete 

                                                      
159 BS 7 december 2017. 
160 Art. 7.6.4, vijfde lid VCRO. 
161 Art. 5.2.1 en 5.2.6 VCRO. 
162 Art. 9, § 1, derde lid Notariswet en art. 11 Deontologische Code aangenomen door de algemene vergadering 

van de Nationale Kamer van Notarissen op 22 juni 2004, goedgekeurd bij KB van 21 september 2005, BS 3 

november 2005. 
163 L. WEYTS, De Notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 17. 
164 G. VAN HOORICK, “De stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de handhaving, de 

informatieverplichtingen inzake ruimtelijke ordening en de rechten van voorkoop” in J. BAEL, K. BOONE, V. 

DE BACKER, J. DE MEYER, J. DU MONGH, J. GRILLET, A. LEMMERLING, G. VAN HOORICK en K. 

VANHOVE,  Notariële actualiteit 2012: verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring provinciaal 

genootschap der notarissen van Oost-Vlaanderen, Brugge, die Keure, 2013, (229) 308.   
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in hoofde van de notaris165 (naast de eventuele burgerlijke aansprakelijkheid wegens het niet 

nakomen van zijn raadgevings- en informatieplicht); ten tweede heeft de koper van het 

kerkgebouw desgevallend de mogelijkheid om een vordering tot nietigverklaring in te stellen 

van de titel van eigendomsverkrijging, onverminderd een recht op vergoeding van de 

schade.166   

4.2.4. Erfgoedkundige toestand 

92. Een volgend doch niet onbelangrijk aspect in ons onderzoek betreft de erfgoedkundige 

toestand van een parochiekerk: is deze beschermd als monument, is ze deel van een 

bescherming als stads- of dorpsgezicht of is ze opgenomen in één van de vastgestelde 

inventarissen zoals bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet?167 De rechtsgevolgen zijn 

immers verschillend. Te noteren dat in Vlaanderen 53% van de parochiekerken volledig of 

gedeeltelijk is beschermd.168 Alle beschermd en vastgesteld erfgoed is terug te vinden via het 

geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed.169 

93. De precieze toestand zal ook invloed hebben op de verplichtingen van de notaris; hij moet 

immers de koper van een kerkgebouw correct informeren over de opname in een vastgestelde 

inventaris of over de bescherming, alsook over de rechtsgevolgen hiervan. In het Vlaams 

Gewest zijn de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van toepassing, in het bijzonder 

de hoofdstukken 4 en 6. Er wordt, naar analogie met de VCRO, voorzien in een aantal 

uitdrukkelijke notariële verplichtingen m.b.t. de publiciteit en de opmaak van onderhandse en 

authentieke akten. 

4.2.4.1. Informatieverplichtingen voor parochiekerken opgenomen in een vastgestelde 

inventaris 

94. Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet expliciet in informatieverplichtingen voor de 

notaris. Bij de verkoop van een geïnventariseerde parochiekerk dient hij informatie te 

verlenen over het feit dat een parochiekerk is opgenomen in één van de vastgestelde 

inventarissen; een vermelding hiervan in de authentieke akte is verplicht, alsook een 

                                                      
165 Art. 6.2.2, 4° VCRO. 
166 Art. 6.6.2 VCRO. 
167 Art. 4.1.1 Onroerenderfgoeddecreet. 
168 Zoals gezegd op de Studiedag van het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, “Kerken herbestemmen”, 

door Prof. dr. Sven Sterken, te Leuven op 3 mei 2018. Een gedeeltelijke bescherming is bv. de bescherming van 

een kerktoren. 
169 https://geo.onroerenderfgoed.be.  

https://geo.onroerenderfgoed.be/


36 
 

verwijzing naar de rechtsgevolgen170 van inventarisering. De verwijzing naar hoofdstuk 4 van 

het Onroerenderfgoeddecreet in de akte volstaat om aan deze informatieverplichting te 

voldoen. 

95. Het Onroerenderfgoeddecreet, in tegenstelling tot wat hierna is bepaald voor beschermde 

parochiekerken, voorziet geen formele informatieverplichting bij publiciteit voor 

geïnventariseerde parochiekerken. Een verwijzing ernaar in de gevoerde publiciteit is evenwel 

nuttig precies gelet op de rechtsgevolgen die de opname in een vastgestelde inventaris 

teweegbrengt. 

4.2.4.2. Informatieverplichtingen voor beschermde parochiekerken  

96. Voor beschermde parochiekerken voorziet het Onroerenderfgoeddecreet eveneens in 

enkele concrete verplichtingen.171 In de aan de verkoop verbonden publiciteit moet worden 

verwezen naar het feit dat de parochiekerk is beschermd alsook naar de rechtsgevolgen172 van 

deze bescherming. Dergelijke vermelding is eveneens verplicht in de authentieke akte, door 

een verwijzing naar hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet en naar het 

beschermingsbesluit.173  

Voor beschermde parochiekerken geldt in hoofde van de notaris bijkomend de verplichting 

om, na het proces-verbaal van definitieve toewijzing, de verkoop te melden aan de bevoegde 

overheid, het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit is mogelijk via e-mail.174 

4.2.4.3. Sancties bij overtreding van de informatieverplichtingen 

97. De notaris die voormelde informatieverplichtingen schendt kan worden bestraft met een 

exclusieve bestuurlijke geldboete.175  

4.2.5. Roerende goederen van de parochiekerk 

98. De notaris moet ook aandacht hebben voor de roerende goederen die in de koop zijn 

begrepen. Om discussie te vermijden dient de lijst van deze goederen, opgemaakt door de 

kerkraad, te worden gehecht aan het proces-verbaal van toewijzing. Ook de roerende 

goederen die onroerend zijn door bestemming of incorporatie worden hierin vermeld. 

                                                      
170 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/rechtsgevolgen.  
171 Art. 6.4.8 en 6.4.9 Onroerenderfgoeddecreet. 
172 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/beschermd-onroerend-erfgoed/rechtsgevolgen.  
173 In een bericht dat is verschenen op het eNotariaat d.d. 23/03/2015 met referentie Juridische info 11853, wordt 

gesteld dat het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft bevestigd dat een loutere verwijzing naar het 

beschermingsbesluit volstaat en dat de inhoud ervan niet in de akte moet worden opgenomen.  
174 https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/Informatie_meldingsplicht_geoportaal.pdf.   
175 Art. 11.2.4, § 1, 1° Onroerenderfgoeddecreet. 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/rechtsgevolgen
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/beschermd-onroerend-erfgoed/rechtsgevolgen
https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/Informatie_meldingsplicht_geoportaal.pdf
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5. CONCLUSIE 

99. De aandacht voor de ontwijding en herbestemming van parochiekerken is in 2011 in een 

stroomversnelling geraakt. 

Deze evolutie kan o.i. alleen maar worden toegejuicht. Op deze manier wordt immers ons 

religieus erfgoed nieuw leven ingeblazen en wordt de gemeenschap behoed voor een 

zwaarder wordende financiële last. Het biedt bovendien extra mogelijkheden om, in een 

volgebouwde ruimtelijke omgeving, het bestaande ‘ruimteaanbod’ optimaal te gaan benutten. 

100. Evenwel zijn er enkele belangrijke aandachtspunten. 

Om te beginnen is er het canoniek recht; sommige canoniekrechtelijke bepalingen moeten 

worden nageleefd met het oog op de ontwijding van een parochiekerk. De bevoegde bisschop 

heeft in deze steeds het laatste woord. Het is daarom van cruciaal belang om tijdig de nodige 

gesprekken met de kerkelijke overheid aan te vatten en duidelijkheid te scheppen over de 

toekomstplannen. De bisschop zal immers pas vaak het decreet tot onttrekking aan de 

eredienst ondertekenen wanneer er volledige zekerheid is dat de herbestemmingsplannen 

effectief zullen uitgevoerd worden.  

Ook wat is opgenomen in het kerkenbeleidsplan van de betrokken gemeente over de 

toekomstige bestemming van het kerkgebouw dient nageleefd te worden. 

In geval van openbare verkoop zal de notaris hiervan expliciet en duidelijk melding moeten 

maken in de publiciteit en de verkoopsvoorwaarden.  

De verplichte betrokkenheid van de bevoegde kerkfabriek als bestuursorgaan van de 

parochiekerk verdient de nodige aandacht, alsook het antwoord op de vraag wie eigenaar is 

van de parochiekerk.  

Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat onze parochiekerken, in 

tegenstelling tot in Nederland176, eigendom zijn van een gemeente of kerkfabriek. Een 

parochiekerk kan hierdoor nooit het voorwerp uitmaken van een ‘zuivere’ verkoop uit de 

hand. 

Een gepaste verkoopprocedure dringt zich dus op. Deze kan bestaan in een openbare verkoop 

of in een biedingsprocedure onder gesloten omslag.  

                                                      
176 Interview met de heer Joris De Jonghe, Vicaris-Generaal Bisdom Gent, te Gent op 26 april 2018: over het 

algemeen zijn in Nederland de kerkgebouwen eigendom van de lokale kerkelijke gemeenten, dit zijn private 

instellingen.  
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Bij enkele verkopen van parochiekerken waarvan we de procedure van dichtbij hebben 

kunnen bekijken konden we vaststellen dat een openbare verkoop werd gehouden voor een 

beperkt publiek, nl. de kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen. Het is belangrijk 

dat de notaris hierover op een transparante manier communiceert en de nodige duiding 

verschaft.  

De notaris zal ook aandacht moeten hebben voor de naleving van de notarieel 

bestuursrechtelijke verplichtingen die op hem rusten en die expliciet in de decreetgeving zijn 

opgenomen. 

101. Kortom kan er worden gesteld dat de notaris die in een ‘kerkdossier’ optreedt vaak niet 

alleen zal geconfronteerd worden met belangrijk opzoekingswerk over de eigendomstitel van 

de parochiekerk. Hij dient zich ook de relevante bepalingen van het canoniek recht eigen te 

maken, een geschikte verkoopprocedure uit te werken en rekening te houden met de 

tussenkomst van een bijkomende ‘actor’, de kerkfabriek. 

Er kan worden besloten dat op de notaris een meer dan gebruikelijke onderzoeks- en 

informatieplicht rust. De notaris moet zich goed bewust zijn van het feit dat de verkoop van 

een parochiekerk een andere aanpak vraagt dan de verkoop van een ‘seculier’ onroerend goed. 

Een gedegen voorbereiding van het dossier is dus raadzaam… 
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