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Overzicht hulplijnen 

Agentschap Onroerend Erfgoed - Advies en begeleiding rond onder meer: 
o Instandhouding van en ingrepen aan het 

exterieur en interieur van beschermde 
kerkgebouwen 

o Orgels 
o Cultuurgoederen 

- Financiële steun (ga naar ‘Overzicht 
subsidiemogelijkheden’ op www.parcum.be/een-
erfgoeddepot-in-je-kerk voor meer info) 

Agentschap Binnenlands Bestuur - Financiële steun (ga naar ‘Overzicht 
subsidiemogelijkheden’ op www.parcum.be/een-
erfgoeddepot-in-je-kerk voor meer info) 

Departement Cultuur, Jeugd en 
Media 

- Advies en begeleiding rond topstukken 
- Erfgoeddatabanken 
- Financiële steun (ga naar ‘Overzicht 

subsidiemogelijkheden’ op www.parcum.be/een-
erfgoeddepot-in-je-kerk voor meer info) 

Bisdommen: 
- Vicariaat Vlaams-Brabant 

Mechelen 
- Bisdom Brugge 
- Bisdom Gent 
- Bisdom Antwerpen 
- Bisdom Hasselt 

- Procedure onttrekking aan de eredienst 
- Omgang met kerkelijke collecties 

FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en meer 
specifiek erfgoedzorg, o.a.: 
o Uitbouw van een depotgebouw/-ruimte 

(depotfuncties, meubilair, klimaat,…) 
o Collectiemanagement 
o Veiligheidszorg 

- Vormingen 
HERITA - Tips en inspiratie rond (alternatieve) 

financieringsvormen voor een historisch pand 
PARCUM - Expertisecentrum voor religieus erfgoed (integraal), 

o.a.: 
o Toekomst kerkgebouw 
o Veiligheidszorg 
o Inventarisatie, waardering, herbestemming, 

taxatie, behoud en ontsluiting collectie 
- Vormingen en instrumenten 
- Netwerk 

Monumentenwacht - Toestandsbeschrijving bouwschil, interieur en 
collectie 

https://www.onroerenderfgoed.be/
http://www.parcum.be/een-erfgoeddepot-in-je-kerk
http://www.parcum.be/een-erfgoeddepot-in-je-kerk
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/erediensten
http://www.parcum.be/een-erfgoeddepot-in-je-kerk
http://www.parcum.be/een-erfgoeddepot-in-je-kerk
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed
http://www.parcum.be/een-erfgoeddepot-in-je-kerk
http://www.parcum.be/een-erfgoeddepot-in-je-kerk
https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/contact
https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/contact
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/contact
https://www.kerknet.be/bisdom-gent/contact
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/contact
https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/contact
https://faro.be/medewerkers
https://www.herita.be/dossier-financiering
https://www.parcum.be/
https://www.monumentenwacht.be/
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- Advies i.v.m. preventieve conservatie interieur en 
roerend erfgoeditems 

Provinciale diensten erfgoed en 
platteland 

- Financiële steun (ga naar ‘Overzicht 
subsidiemogelijkheden’ op www.parcum.be/een-
erfgoeddepot-in-je-kerk voor meer info) 

- Begeleiding bij inventarisatie, waardering, bewaring 
- Begeleiding bij her- en nevenbestemmen 

kerkgebouw 
Elk provinciebestuur legt eigen accenten in de 
erfgoedwerking. Neem contact op met de diensten 
platteland en/of erfgoed of neem een kijkje op de 
websites om te zien wat kan. 

Erfgoedcellen - Begeleiding bij inventarisatie, waardering, bewaring 
roerend en immaterieel religieus erfgoed 

- Soms mogelijkheden voor beperkte financiële steun 
Elke erfgoedcel legt eigen accenten in de werking. Neem 
contact op met de erfgoedcel actief in jouw regio om na 
te gaan wat kan. 

Intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddiensten 
(IOED’s) 

- Advies en begeleiding rond de omgang met het 
onroerend religieus erfgoed (bouwkundig, 
archeologisch, landschappelijk) 

Neem contact op met de IOED actief in jouw regio om na 
te gaan wat kan. 

 

Inventaris Onroerend Erfgoed Op zoek naar het statuut, het beheersplan en/of 
bouwhistorische informatie i.v.m. het kerkgebouw? De 
Inventaris Onroerend Erfgoed biedt een overzicht van 
het waardevolle erfgoed in Vlaanderen (m.a.w.: 
beschermd en niet-beschermd onroerend erfgoed).  

Overzicht erkende 
onroerenderfgoeddepots 
Vlaanderen 

Gerangschikt overzicht van alle door de Vlaamse 
overheid erkende onroerenderfgoeddepots. Ga na waar 
u terecht kan met uw erfgoed. Sommige 
onroerenderfgoeddepots bieden ook (tijdelijke) 
opslagplaats voor de bewaring van roerend religieus 
erfgoed en/of cultuurgoederen. Contacteer het erkende 
onroerenderfgoeddepot actief in jouw regio om na te 
gaan wat kan. 

Depotfiches (FARO) Benieuwd naar het depotprofiel en op zoek naar info en 
voorbeelden rond de financiering, inrichting, 
beheerstructuur, etc. van bestaande erfgoeddepots in 
Vlaanderen? Deze depotfiches bieden je een blik achter 
de schermen. 

Erfgoedkaart (FARO) Overzicht van alle (aangemelde) organisaties uit het 
Vlaams cultureel erfgoedveld (musea, 
archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, 
erfgoedverenigingen, organisaties voor volkscultuur, 

http://www.parcum.be/een-erfgoeddepot-in-je-kerk
http://www.parcum.be/een-erfgoeddepot-in-je-kerk
https://www.erfgoedcellen.be/
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-ioeds
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-onroerenderfgoeddepots
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-onroerenderfgoeddepots
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-onroerenderfgoeddepots
https://faro.be/kennis/depotfiches
https://erfgoedkaart.be/
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expertisecentra, erfgoedcellen, lokale 
erfgoedverenigingen). 

Erfgoedwijzer (FARO) Kennisplatform met aanbevelingen, stappenplannen en 
praktische tips voor de dagelijkse erfgoedpraktijk. 

RE-ORG De RE-ORG-methode, gecreëerd door ICCROM, UNESCO 
en het Canadian Conservation Institute (CCI), is een 
stapsgewijze handleiding die is ontworpen om 
erfgoedprofessionals te helpen bij het reorganiseren 
van hun museumopslag. 
Vooral te gebruiken als inspiratiebron, door middel van 
hun foto's: 
https://re-org.tumblr.com/ 

Publicaties Monumentenwacht Brochures met handige tips voor onderhoud en herstel 
van erfgoed. 

Stappenplan Religieus Erfgoed Stappenplan voor het waarderen, selecteren en 
herbestemmen van roerend religieus erfgoed in 
parochiekerken. 

Vraag & Aanbod (PARCUM) Platform voor het kerkelijk herbestemmen van dakloos 
roerend religieus erfgoed. 

 

https://faro.be/kennis
https://www.iccrom.org/section/preventive-conservation/re-org
https://re-org.tumblr.com/
https://www.monumentenwacht.be/publicaties
https://www.stappenplanreligieuserfgoed.be/
https://www.parcum.be/nl/erfgoedadvies/vraag-aanbod

