
 
 

 
 

 

Het Rekenhof onderzocht de subsidiëring van Vlaamse kerkgebouwen, centra voor 
vrijzinnigen en crematoria. De regelgeving is voor verbetering vatbaar. Het Agentschap 
Binnenlands Bestuur is goed georganiseerd, maar dient de kwaliteit van zijn controles te 
verbeteren. Door budgettekorten is een hardnekkige wachtlijst ontstaan. 

Inleiding 

Het gewest verstrekt langs twee sporen investeringssubsidies voor gebouwen van eredienst, 
centra voor vrijzinnigen en crematoria: voor de niet-beschermde gebouwen via het 
Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), voor de beschermde monumenten via het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. Het Rekenhof onderzocht de investeringssubsidie voor 
niet beschermde monumenten. In 2012 werd deze subsidieregeling beter afgestemd op de 
lokale denkoefeningen over her- en nevenbestemmingen van de Vlaamse parochiekerken.  

Regelgeving 

De regelgeving is voor verbetering vatbaar. Veiligheidswerken en dringende 
instandhoudingswerken krijgen niet de grootste prioriteit. Het uitvoeringsbesluit sluit 
voorts werken in eigen beheer en met vrijwilligers uit, in tegenstelling tot het decreet.  

Organisatie 

Het team gesubsidieerde infrastructuur van het ABB staat in voor de behandeling van de 
subsidiedossiers. Het team is goed georganiseerd, maar de recente personeelsafslanking 
kan dat in gevaar brengen. Goede managementinformatie over de doorlooptijden van de 
dossierafhandeling ontbreekt.  
Het is onduidelijk of een uitgewerkte langetermijnvisie, zoals vermeld in het decreet, al dan 
niet een voorwaarde is voor subsidiëring. Uit de gecontroleerde dossiers bleek verder dat 
het ABB onvoldoende controle uitoefent op de naleving van de subsidievoorwaarden.  

Wachtlijst 

De subsidieregeling kent al lang een wachtlijst met aanvragen die in aanmerking komen 
voor subsidiëring. Na een extra budgettaire inspanning van 5,5 miljoen euro in 2012 werd 
deze korter, maar er blijft een wachtlijst van aanvragen ter waarde van 4 à 5 miljoen euro 
bestaan.  

Reactie van de minister 

De minister van Binnenlands Bestuur antwoordde op 4 mei 2017 op de opmerkingen en 
aanbevelingen van het Rekenhof. Op een aantal punten is de minister het eens met het 
Rekenhof op een aantal andere belangrijke punten is er een verschil in zienswijze. 
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Informatie voor de pers 

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de 
gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het 
overheidsbeheer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een 
tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de 
beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale instelling van het parlement 
werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.  

Het verslag Investeringssubsidies voor kerkgebouwen, vrijzinnigencentra en crematoria – 
Beheer en opvolging door het Agentschap Binnenlands Bestuur is bezorgd aan het Vlaams 
Parlement. Het verslag en dit persbericht staan op de website van het Rekenhof 
(www.rekenhof.be). 
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