SCHRIFTELIJKE VRAAG
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van RENAAT LANDUYT
datum: 23 februari 2015

aan GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN
ONROEREND ERFGOED

Kerkenbeleidsplannen - Erfgoedpremies
Op 3 juli 2013 keurde het Vlaams Parlement het Onroerenderfgoeddecreet definitief
goed. Het decreet zorgt voor een geïntegreerde strategie voor bescherming, beheer en
handhaving van het onroerend erfgoed. Het decreet voorziet ook in financiële stimuli
voor het kwaliteitsvol beheer van beschermd onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen.
Voortaan spreekt men over erfgoed- en onderzoekspremies. Het gebruikelijke
premiepercentage bedraagt 40%, terwijl voor gebouwen bestemd voor een erkende
eredienst in een verhoogd premiepercentage van 80% is voorzien. Die geldt echter alleen
maar als het gebouw is opgenomen in een door het gemeentebestuur goedgekeurd
kerkenbeleidsplan.
Aan minister Liesbeth Homans vroeg ik hoeveel steden en gemeenten inmiddels een
kerkenbeleidsplan hebben opgemaakt. Inzake de erfgoedpremies heb ik de volgende
vragen.
1.

Hoeveel gebouwen bestemd voor een erkende eredienst komen volgens de
inschatting van de minister bij de opmaak van het budget in aanmerking voor het
verhoogde premiepercentage van 80%?

2.

Hoeveel aanvragen voor gebouwen bestemd voor een erkende eredienst heeft de
minister reeds ontvangen? Graag een overzicht van de ontvangen aanvragen.
a)

Hoeveel van die aanvragen komen in aanmerking voor een premie van 40%?

b)

Hoeveel van die aanvragen komen in aanmerking voor een premie van 80%?

GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN
ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD

op vraag nr. 190 van 23 februari 2015
van RENAAT LANDUYT

Het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 bepaalt welk premiepercentage van
toepassing is in welke situatie. Volgens de ‘Atlas van het Religieus Erfgoed’,
opgesteld door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), telde
Vlaanderen op 1 augustus 2013 682 parochiekerken die in hun geheel beschermd
zijn als monument en 273 die gedeeltelijk beschermd zijn als monument. Daarbuiten
zijn er ook nog de andere erkende erediensten, namelijk de Anglicaanse eredienst (1
beschermd monument), Islamitische eredienst (geen beschermde monumenten),
Israëlitische eredienst (2 beschermde monumenten), Orthodoxe eredienst (3
beschermde monumenten) en de Protestants-evangelische eredienst (4 beschermde
monumenten).Voor zover de gebouwen voor de erkende eredienst voldoen aan de
voorwaarden bepaald in het Onroerenderfgoedbesluit, met name dat er op
regelmatige basis diensten en vieringen georganiseerd worden, voorafgegaan door
een erkend bedienaar van de eredienst, en mits een actueel kerkenbeleidsplan
bestaat, kan een erfgoedpremie van 80% toegekend worden. Zijn de gebouwen in
eigendom van een gemeentebestuur, dan komen ze sowieso in aanmerking voor een
erfgoedpremie van 80%.
Er zijn in de eerste maanden van 2015 bij het agentschap Onroerend Erfgoed nog geen
premieaanvragen ingediend voor gebouwen bestemd voor een erkende eredienst. Er
zijn wel al diverse besprekingen gevoerd voor het opstellen van een beheersplan dat
in bepaalde gevallen eerst moet opgesteld en goedgekeurd worden vooraleer een
erfgoedpremie kan aangevraagd worden.

