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Overzicht subsidiemogelijkheden voor de uitbouw 
van een erfgoeddepot in een parochiekerk 
 

NOOT: OF EEN PROJECT AL DAN NIET ONTVANKELIJK IS, WORDT DOORGAANS CASE PER CASE GEËVALUEERD. 

DIRECTE BETROKKENEN NEMEN DAAROM BEST RECHTSTREEKS CONTACT OP MET DE BETREFFENDE INSTANTIE OM 

NA TE GAAN OF HET PROJECT EFFECTIEF IN AANMERKING KOMT VOOR BETOELAGING. 

 Erfgoeddepot in 
beschermde parochiekerk 

Erfgoeddepot in niet-
beschermde parochiekerk 

Agentschap Onroerend 
Erfgoed 

▪ Erfgoedpremie 
standaardprocedure (40%): 
reguliere instandhoudings- 
en restauratiewerken (zuiver 
met oog op behoud 
erfgoedwaarden, niét in 
kader van nieuwe functie) 

▪ Verhoogd premiepercentage 
voor kerkgebouw dat nog 
gebruikt wordt voor de 
eredienst én een 
goedgekeurd 
kerkenbeleidsplan kan 
voorleggen (+20%)  

▪ Aanvullende erfgoedpremie 
voor goed onderhoud (+10%) 

▪ Erfgoedpremie via oproep 
(2021): instandhoudings- en 
restauratiewerken nodig om 
herbestemming en 
structurele nevenbestemming 
van kerken te verzekeren 

 

 

Agentschap 
Binnenlands Bestuur 

 ▪ Renovatie van niet als 
monument beschermde 
gebouwen van de erkende 
eredienst (30%) 

Provincie West-
Vlaanderen 

▪ ‘Onderhoud van [beschermd 
en niet beschermd] 
onroerend erfgoed’ 

▪ ‘Onderhoud van [beschermd 
en niet beschermd] 
onroerend erfgoed’ 

▪ ‘Instandhouding van [niet 
beschermd] onroerend 
erfgoed’ 

Provincie Oost-
Vlaanderen 

  

https://www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie
https://www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie
https://www.onroerenderfgoed.be/premiepercentages
https://www.onroerenderfgoed.be/aanvullende-erfgoedpremie-voor-goed-onderhoud
https://www.onroerenderfgoed.be/herbestemming-en-structurele-nevenbestemming-van-kerken
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed-0
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed-0
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed-0
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed-0
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed-0
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed-0
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed-2
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed-2
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed-2
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Provincie Vlaams-
Brabant 

 ▪ ‘Ondersteuning bij het 
waarderen en het behoud van 
waardevol onroerend erfgoed 
met een publieke functie in 
Vlaams-Brabant’ (o.a. 
uitvoering herstel- en 
instandhoudingswerken) 

Provincie Antwerpen   

Provincie Limburg ▪ ‘Projecten onroerend erfgoed’ 
(enkel uitgaven die niet 
subsidieerbaar zijn door het 
Agentschap Onroerend 
Erfgoed) 

▪ ‘Projecten onroerend erfgoed’  

Vraag bij de provinciale diensten platteland na of er kansen in het verschiet liggen via LEADER of 

PDPO. 

  

https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-05/reglement-ondersteuning-waardevol-erfgoed-publieke-functie-dt-20190313.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-05/reglement-ondersteuning-waardevol-erfgoed-publieke-functie-dt-20190313.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-05/reglement-ondersteuning-waardevol-erfgoed-publieke-functie-dt-20190313.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-05/reglement-ondersteuning-waardevol-erfgoed-publieke-functie-dt-20190313.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-05/reglement-ondersteuning-waardevol-erfgoed-publieke-functie-dt-20190313.pdf
https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#72728-72730
https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#72728-72730
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 Erfgoeddepot in 
beschermde parochiekerk 

Erfgoeddepot in niet-
beschermde parochiekerk 

Agentschap Onroerend 
Erfgoed 

▪ Bestemmings- en 
herbestemmingsonderzoek 
(bv. materiaaltechnisch, 
stabiliteit) 

 

Agentschap 
Binnenlands Bestuur 

 ▪ Studies voor herbestemming 
van parochiekerken (indien 
nog niet onttrokken aan de 
eredienst) 

▪ Studies en 
aanpassingsinvesteringen 
voor nevenbestemmingen 
(indien nog niet onttrokken 
aan de eredienst) 

Provincie West-
Vlaanderen 

  

Provincie Oost-
Vlaanderen 

  

Provincie Vlaams-
Brabant 

 ▪ ‘Ondersteuning bij het 
waarderen en het behoud van 
waardevol onroerend erfgoed 
met een publieke functie in 
Vlaams-Brabant’ (o.a. 
technische voorstudies voor 
her- of nevenbestemming en 
participatieve voortrajecten 
i.f.v. de implementatie van het 
kerkenbeleidpslan) 

Provincie Antwerpen ▪ Begeleid en gesubsidieerd 

bestemmingsonderzoek (bv. 

ontwerpend onderzoek en 

participatie) 

▪ Begeleid en gesubsidieerd 
bestemmingsonderzoek (bv. 
ontwerpend onderzoek en 
participatie) 

Provincie Limburg ▪ ‘Projecten onroerend erfgoed’ 
(enkel uitgaven die niet 
subsidieerbaar zijn door het 
Agentschap Onroerend 
Erfgoed) 

▪ ‘Projecten onroerend erfgoed’  

Vraag bij de provinciale diensten platteland na of er kansen in het verschiet liggen via LEADER of 

PDPO. 

  

https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-erfgoed-een-nieuwe-bestemming-geven
https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-erfgoed-een-nieuwe-bestemming-geven
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-05/reglement-ondersteuning-waardevol-erfgoed-publieke-functie-dt-20190313.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-05/reglement-ondersteuning-waardevol-erfgoed-publieke-functie-dt-20190313.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-05/reglement-ondersteuning-waardevol-erfgoed-publieke-functie-dt-20190313.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-05/reglement-ondersteuning-waardevol-erfgoed-publieke-functie-dt-20190313.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-05/reglement-ondersteuning-waardevol-erfgoed-publieke-functie-dt-20190313.pdf
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/welvarende-gemeenten/subsidie/her--en-nevenbestemming-kerken/begeleid-en-gesubsidieerd-bestemmingsonderzoek.html
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/welvarende-gemeenten/subsidie/her--en-nevenbestemming-kerken/begeleid-en-gesubsidieerd-bestemmingsonderzoek.html
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/welvarende-gemeenten/subsidie/her--en-nevenbestemming-kerken/begeleid-en-gesubsidieerd-bestemmingsonderzoek.html
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/welvarende-gemeenten/subsidie/her--en-nevenbestemming-kerken/begeleid-en-gesubsidieerd-bestemmingsonderzoek.html
https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#72728-72730
https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#72728-72730
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 Erfgoeddepot in 
beschermde parochiekerk 

Erfgoeddepot in niet-
beschermde parochiekerk 

Agentschap Onroerend 
Erfgoed 

▪ Erfgoedlening ▪ Erfgoedlening (als het 
kerkgebouw opgenomen is in 
de vastgestelde inventaris 
van het bouwkundig erfgoed) 

Agentschap 
Binnenlands Bestuur 

 ▪ Studies en 
aanpassingsinvesteringen 
voor nevenbestemmingen 
(indien nog niet onttrokken 
aan de eredienst) 

Departement Cultuur, 
Jeugd en Media 

▪ Investeringssubsidies voor 
grote culturele infrastructuur 

▪ Investeringssubsidies voor 
grote culturele infrastructuur 

Provincie West-
Vlaanderen 

  

Provincie Oost-
Vlaanderen 

▪ Subsidies voor de inrichting 
van een onroerend 
erfgoeddepot (ook voor een 
gezamenlijk en/of in situ 
depot voor kerkelijk erfgoed) 

▪ Jaarlijkse groepsaankoop 
verpakkingsmateriaal 

▪ Subsidies voor de inrichting 
van een onroerend 
erfgoeddepot (ook voor een 
gezamenlijk en/of in situ 
depot voor kerkelijk erfgoed) 

▪ Jaarlijkse groepsaankoop 
verpakkingsmateriaal 

Provincie Vlaams-
Brabant 

  

Provincie Antwerpen ▪ Subsidie voor 
aanpassingsinvesteringen (bij 
her- of nevenbestemming van 
kerken) 

▪ Subsidie voor 
aanpassingsinvesteringen (bij 
her- of nevenbestemming van 
kerken) 

Provincie Limburg ▪ ‘Projecten onroerend erfgoed’ 
(enkel voor 
onroerenderfgoeddepots, ook 
voor eenmalige opstartende 
aankoop 
verpakkingsmaterialen) 

▪ ‘Projecten onroerend erfgoed’ 
(enkel voor 
onroerenderfgoeddepots, ook 
voor eenmalige opstartende 
aankoop 
verpakkingsmaterialen) 

Vraag bij de provinciale diensten platteland na of er kansen in het verschiet liggen via LEADER of 

PDPO. 

Vraag ook bij de erfgoedcellen na of er mogelijkheden tot ondersteuning zijn (bv. 

verpakkingsmaterialen). Een overzicht van de erfgoedcellen in Vlaanderen en een link naar hun 

websites vind je hier. 

  

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedlening
https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedlening
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies/grote-cultuur-en-jeugdinfrastructuren
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies/grote-cultuur-en-jeugdinfrastructuren
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies/grote-cultuur-en-jeugdinfrastructuren
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies/grote-cultuur-en-jeugdinfrastructuren
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/Subsidie%20voor%20de%20inrichting%20van%20een%20onroerenderfgoeddepot.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/Subsidie%20voor%20de%20inrichting%20van%20een%20onroerenderfgoeddepot.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/Subsidie%20voor%20de%20inrichting%20van%20een%20onroerenderfgoeddepot.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/materiaal-aankopen.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/materiaal-aankopen.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/Subsidie%20voor%20de%20inrichting%20van%20een%20onroerenderfgoeddepot.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/Subsidie%20voor%20de%20inrichting%20van%20een%20onroerenderfgoeddepot.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/Subsidie%20voor%20de%20inrichting%20van%20een%20onroerenderfgoeddepot.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/materiaal-aankopen.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/materiaal-aankopen.html
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/welvarende-gemeenten/subsidie/her--en-nevenbestemming-kerken/subsidie-voor-aanpassingsinvesteringen.html
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/welvarende-gemeenten/subsidie/her--en-nevenbestemming-kerken/subsidie-voor-aanpassingsinvesteringen.html
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/welvarende-gemeenten/subsidie/her--en-nevenbestemming-kerken/subsidie-voor-aanpassingsinvesteringen.html
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/welvarende-gemeenten/subsidie/her--en-nevenbestemming-kerken/subsidie-voor-aanpassingsinvesteringen.html
https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#72728-72730
https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#72728-72730
https://www.erfgoedcellen.be/


5 
 

 Erfgoeddepot in 
beschermde parochiekerk 

Erfgoeddepot in niet-
beschermde parochiekerk 

Agentschap Onroerend 
Erfgoed 

▪ Werkingssubsidies voor 
erkende onroerend 
erfgoeddepots (bovenlokaal, 
n.v.t. voor werking rond 
roerend religieus erfgoed, 
enkel aanvullend indien 
opslag onroerend erfgoed 
voorzien is in collectieprofiel) 

▪ Werkingssubsidies voor 
erkende onroerend 
erfgoeddepots (bovenlokaal, 
n.v.t. voor werking rond 
roerend religieus erfgoed, 
enkel aanvullend indien 
opslag onroerend erfgoed 
voorzien is in collectieprofiel) 

Departement Cultuur, 
Jeugd en Media 

▪ Werkingssubsidies voor 
collectiebeherende 
organisaties (enkel als het om 
een extern depot van een 
erkend museum op 
Vlaams/regionaal niveau 
gaat) 

▪ Werkingssubsidies voor 
collectiebeherende 
organisaties (enkel als het om 
een extern depot van een 
erkend museum op 
Vlaams/regionaal niveau 
gaat) 

Provincie West-
Vlaanderen 

  

Provincie Oost-
Vlaanderen 

▪ Subsidie voor erfgoedwerking 
▪ Subsidie voor 

erfgoedprojecten 

▪ Subsidie voor 
erfgoedwerking 

▪ Subsidie voor 
erfgoedprojecten 

Provincie Vlaams-
Brabant 

  

Provincie Antwerpen   

Provincie Limburg ▪ ‘Jong redt oud’-
projectsubsidie (voor 
jongerenprojecten waarbij 
jongeren actief aan de slag 
gaan met onroerend erfgoed, 
dus eerder voor 
onroerenderfgoeddepots) 

▪ ‘Jong redt oud’-
projectsubsidie (voor 
jongerenprojecten waarbij 
jongeren actief aan de slag 
gaan met onroerend erfgoed, 
dus eerder voor 
onroerenderfgoeddepots) 

Vraag ook bij de erfgoedcellen na of er mogelijkheden tot ondersteuning zijn. Een overzicht van de 

erfgoedcellen in Vlaanderen en een link naar hun websites vind je hier. 

 

https://www.onroerenderfgoed.be/financiele-ondersteuning-depots
https://www.onroerenderfgoed.be/financiele-ondersteuning-depots
https://www.onroerenderfgoed.be/financiele-ondersteuning-depots
https://www.onroerenderfgoed.be/financiele-ondersteuning-depots
https://www.onroerenderfgoed.be/financiele-ondersteuning-depots
https://www.onroerenderfgoed.be/financiele-ondersteuning-depots
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/werkingssubsidies/werkingssubsidie-voor-collectiebeherende-organisaties
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/werkingssubsidies/werkingssubsidie-voor-collectiebeherende-organisaties
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/werkingssubsidies/werkingssubsidie-voor-collectiebeherende-organisaties
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/werkingssubsidies/werkingssubsidie-voor-collectiebeherende-organisaties
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/werkingssubsidies/werkingssubsidie-voor-collectiebeherende-organisaties
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/werkingssubsidies/werkingssubsidie-voor-collectiebeherende-organisaties
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/subsidie-voor-erfgoedwerking.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/subsidie-voor-erfgoedprojecten.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/subsidie-voor-erfgoedprojecten.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/subsidie-voor-erfgoedwerking.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/subsidie-voor-erfgoedwerking.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/subsidie-voor-erfgoedprojecten.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies/subsidie-voor-erfgoedprojecten.html
https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#76345-76600
https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#76345-76600
https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#76345-76600
https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#76345-76600
https://www.erfgoedcellen.be/

