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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/3 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring.

1. In vergadering van 24 oktober 2019 heeft de kathedrale kerkraad van Onze-
Lieve-Vrouw te Antwerpen het derde meerjarenplan 2020 – 2025 overeenkomstig 
de toepasselijke Vlaamse regelgeving opgemaakt en goedgekeurd. De bisschop van 
Antwerpen verleende op 4 december 2019 een gunstig advies hierover.
Met brief van 23 december 2019, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 24 december 2019 heeft de kathedrale kerkfabriek het dossier 
ingezonden.

2. In de strategische nota gevoegd bij het meerjarenplan worden volgende 
uitgangspunten (afspraken) geformuleerd, die besproken werden in de 
overlegvergadering van 27 september 2019 met de deputatie :
- Voor de restauratie van het kathedraalgebouw blijft de provincie Antwerpen 
opdrachtgever en bouwheer. De provincie Antwerpen werd ook gevraagd om van 
enkele projecten het bouwheerschap over te nemen : het betreft het aanpakken 
van het verlichtingsconcept in de kathedraal, de restauratie van de kerkklokken in 
de (Noorder)toren en de vernieuwing van de brand- en diefstalinstallatie.
- De provincie Antwerpen blijft, zoals voorheen, de kost van de brandverzekering 
van het kerkgebouw en de klimatisatiekosten (beperkt tot een forfaitair bedrag van 
20.000,00 EUR per jaar)) ten laste nemen.
- Er is geen aanzienlijke terugval van het aantal niet-Europese bezoekers ten 
gevolge van een crisis (epidemie, terrorisme of dreiging van conflicten) in de 
betrokken periode.

3. De doelstellingen van het meerjarenplan zijn geformuleerd als volgt :

1° De continuïteit van het beleid.
Het kathedrale kerkbestuur zal het vroeger gevoerde beleid verder zetten binnen 
het raam van het decreet op de erediensten.
Voor de werking op het vlak van collectiebeheer, veiligheid en publiekswerking zal 
verder nauw samengewerkt worden met de andere vier historische kerken binnen 
het kader van de VZW Monumentale Kerken Antwerpen.

2° De toename van de investeringen.
Het kerkbestuur heeft de bedoeling om in navolgende belangrijke projecten te 
investeren in de volgende zes jaren :
- De restauratie en renovatie van de kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Toevlucht 
(Schoenmarkt). Deze kapel, erkend als bijkerk van de kathedraal, is een als 
monument beschermd gebouw bestemd voor de eredienst. De kathedrale 



kerkfabriek treedt hier op als opdrachtgever en bouwheer van een project dat 
beoogt de veiligheid van de site te vergroten, de functionaliteit te verbeteren en de 
oorspronkelijkheid te bewaren. Architect R. Steenmeijer heeft een 
restauratiedossier voorbereid dat in juli 2014 werd ingediend bij de Vlaamse 
Overheid (Onroerend Erfgoed) voor restauratie (een aantal bouwkundige 
herstellingswerken) en herinrichting van de kapel. Het dossier werd op 16 
september 2014 ontvankelijk verklaard maar wacht nog steeds op de definitieve 
toezegging van de Vlaamse minister.
- De inrichting van de inkomzone aan de noordzijde van de Kathedraal (inclusief 
ticketingsysteem) en de herinrichting van de Kathedraal na het einde van de 
tentoonstelling Reünie op 20 oktober 2019 en de werken met betrekking tot de 
binnenverlichting van de kathedraal in 2020.
Er zal nieuw zitmeubilair worden aangekocht en voor het ontwerp van een nieuwe 
doopvont, wijwatervaten en een kandelaar voor de paaskaars worden hedendaagse 
kunstenaars aangeschreven. De herinrichting dient voltooid te zijn in 2021, een 
feestjaar voor de Kathedraal, 500 jaar na 1521 dat overal aangeduid staat als het 
einde van de bouwperiode.
- De kathedrale kerkfabriek is eigenaar van een aantal waardevolle panden rond of 
in de onmiddellijke omgeving van de kathedraal. Deze panden, al dan niet 
beschermd, en overwegend met een handels- of horecabestemming, stellen heel 
wat problemen qua stabiliteit, veiligheid, vochtigheid (daken, goten, riolen) die 
dringend moeten aangepakt worden : Sint-Pieterstraat 1 (pastorij) en 
Lijnwaadmarkt 16-18.
- De conservatie- en restauratiebehandelingen van stukken uit het 
kunstpatrimonium. Naast de regelmatige controle op de conservatietoestand van 
het kunstpatrimonium, die verder doorgaat, zijn er een aantal grotere 
restauratiedossiers met een belangrijke financiële weerslag. Het gaat hier o.m. om 
de restauratie van de klokken.

3° De financiering.
Het kerkbestuur heeft in 2014 de bescheiden bijdrage, die aan de bezoekers wordt 
gevraagd naar aanleiding van de tentoonstelling “Reünie” aangepast naar 6,00 EUR 
– met behoud van het lagere tarief voor de inwoners van de provincie Antwerpen.
Vanaf 1 januari 2016 kregen alle inwoners van de provincie Antwerpen en alle 
jongeren onder de 18 jaar gratis toegang tot de Kathedraal en dit naar aanleiding 
van 50 jaar restauratie van de Kathedraal met de provincie Antwerpen als 
bouwheer.
Het kerkbestuur blijft vasthouden aan het zelfbedruipend karakter van de 
kerkfabriek. Vanaf 1 januari 2020 worden de toegangsgelden verhoogd tot 
8,00 EUR. Het reductietarief voor 60 +, voor studenten en  voor groepen zal 
6,00 EUR bedragen en de gratis toegang blijft behouden voor de inwoners van de 
provincie Antwerpen, voor jongeren tot 18 jaar en voor geestelijken.
De investeringen worden zoveel mogelijk gefinancierd met eigen middelen; 
eventueel kunnen panden die verder van de Kathedraal gelegen zijn, verkocht 
worden om andere renovatieprojecten te financieren (Pelgrimstraat 27 en 
Lijnwaadmarkt 16-18) of wordt een langlopend krediet aangegaan.
Er zal verder actief onderzocht worden of bijkomende bronnen van financiering voor 
de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal mogelijk zijn, zodat de inkomsten meer 
gediversifiëerd kunnen worden.
De werking van de “Vrienden van de Kathedraal” werd in de loop van 2019 
opgestart en zal de volgende jaren verder uitgebouwd worden.
De beheersing van de personeelskosten blijft, net zoals voorheen, de grootste 
factor om een financieel evenwicht te bestendigen. 
Het inzetten op :
- een grotere uitstraling van de Kathedraal met het oog op een toename van het 
aantal bezoekers (marketing) en meer inkomsten alsook een betere 
publieksontsluiting;



- de muziek in de Kathedraal in het algemeen en de werking en de kwaliteit van het 
kathedraalkoor in het bijzonder;
- het centraliseren van een aantal vzw’s : AFRIKA-ANTWERPEN (AFRANT), de 
Antwerpse Kathedraalconcerten (AKC) en Het Choraelhuys (ter ondersteuning van 
het Antwerps Kathedraalkoor) met een verhoging van het administratief werk,
zal de werkdruk laten toenemen.
In het meerjarenplan wordt de aanwerving voorzien van een verantwoordelijke 
voor collectie/publiekswerking, een medewerker marketing/communicatie, een 
toezichter, een toiletdame en een administratieve kracht.
 Waar mogelijk wordt bespaard op de personeelskost :
- met betrekking tot het verhogen van de kwaliteit van de muziek in de Kathedraal 
wordt een samenwerking met het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) onderzocht;
- de uitbating van de nieuwe ontmoetingsplaats “DE PLEK” werd uitbesteed aan 
SENSE, een bedrijf actief binnen de sociale economie;
- de voltijdse kosterfunctie wordt een halftijdse coördinerende taak met 
inschakeling van vrijwilligers tijdens de liturgische diensten.
De personeelskost zal binnen de budgettaire grenzen van de meerjarenbegroting 
blijven.

4. De financiële nota 2020 – 2025 voorziet geen exploitatietoelage noch een 
investeringstoelage van de provincie Antwerpen.

5. De deputatie stelt uw raad voor om in te stemmen met de afspraken vervat in de 
strategische nota en met de doelstellingen van het meerjarenplan 2020 – 2025.
Voorgesteld wordt om het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kathedrale 
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goed te keuren zonder 
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de brief van 23 december 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw te Antwerpen, waarbij het meerjarenplan 2020 - 2025, bestaande uit een 
strategische nota (met afspraken) en een financiële nota, werd ingezonden;

Gelet op het gunstig advies van 4 december 2019 van de bisschop van Antwerpen 
inzake voormeld meerjarenplan, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen 
op 24 december 2019;

Gelet op de artikels 43 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op de strategische nota met afspraken, de doelstellingen van het 
meerjarenplan en de financiële nota, waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in de periode 2020 - 2025 geen beroep doet op 
enige exploitatie- of investeringstoelage van de provincie Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kathedrale kerkfabriek 
van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische 
opmerkingen ter zake.


