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aan MATTHIAS DIEPENDAELE
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Sint-Eustachiuskerk Zichem  -  Restauratie

De toestand van de Sint-Eustachiuskerk in Zichem gaat al een tijdje snel en zichtbaar 
achteruit. Het gebouw is een uniek monument waar bovendien ook een paar bijzonder 
waardevolle kunststukken in staan. De kerk is dan ook al sinds 26 november 1942 een 
beschermd monument omwille van de artistieke en oudheidkundige historische waarde.

Ingevolge het actief behoudsbeginsel omschreven in artikel 6.4.1. van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 is de kerkfabriek wettelijk verplicht de Sint-
Eustachiuskerk in goede staat te behouden door de nodige instandhoudings-, 
beveiligings-, herstellings- en onderhoudswerken uit te voeren.

Sinds de jaren 1980 zijn er verschillende instandhoudingswerken en noodherstellingen 
uitgevoerd maar die waren tijdelijk van aard en beperkt in omvang. Er zijn ook al een 
aantal dringende maatregelen genomen, zoals het stabiliseren van de toren in 2007 en 
het plaatsen van opvangbakken voor vallende stenen in 2018. De toestand van de kerk 
verslechtert zienderogen en eind 2018 werd er een restauratiedossier ingediend bij 
Onroerend Erfgoed.

1. Hoe volgt het Agentschap Onroerend Erfgoed de precaire situatie van de Sint-
Eustachiuskerk op?

2. Op welke manier wordt het Agentschap Onroerend Erfgoed betrokken bij het project, 
de aanstelling van architecten, restaurateurs enzovoort?

3. Kan de minister zicht geven op de timing van de vastlegging van de subsidies? In 
welke schijven zullen ze uitgekeerd worden? Onder welke voorwaarden zal deze 
uitkering gebeuren?

4. Welke onderzoeken en ingrepen staan voor 2020-2021 gepland? Graag een overzicht 
van het stappenplan en de budgetten.

5. Zijn er naast de bestaande ontvankelijke premies nog premies waarop het 
kerkbestuur of het bestuur van Scherpenheuvel-Zichem een beroep kan doen? Zo ja, 
welke?

6. Zijn er in 2019 en in 2020 contacten geweest over het dossier tussen het 
stadsbestuur, de administratie en het kabinet van de minister? Graag een overzicht.



MATTHIAS DIEPENDAELE 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD
op vraag nr. 270 van 13 maart 2020
van ALLESSIA CLAES

1. Het agentschap Onroerend Erfgoed volgt de situatie van de Sint-Eustachiuskerk te 
Zichem op door de gemeente, de kerkfabriek en het ontwerpteam te begeleiden bij de 
opmaak van een restauratiedossier en bij de eerder uitgevoerde vooronderzoeken. De 
administratie keurde het premiedossier voor beveiligings- en consolidatiewerken 
inhoudelijk goed op 25 februari 2019. Dit dossier is de eerste fase van de volledige 
restauratie van de kerk. Het dossier omvat ook de conservatie van het 14de-eeuwse 
waardevolle glasraam.

2. De premienemer is zelf verantwoordelijk voor het aanstellen van ontwerpers en 
uitvoerders en voor het bewaken van de kwaliteit bij de opmaak van het dossier en bij 
de uitvoering van de werkzaamheden. Het Onroerenderfgoedbesluit stelt expliciete 
kwaliteitseisen voor de ontwerpers en uitvoerders indien het premiepercentage hoger is 
dan 50%. Voor de Sint-Eustachiuskerk gebeurde de aanstelling van de architecten en 
restaurateurs volgens de wetgeving overheidsopdrachten en de kwaliteitseisen uit het 
Onroerenderfgoedbesluit. De opmaak van het premiedossier zelf gebeurt in overleg met 
het agentschap Onroerend Erfgoed. De administratie ondersteunt de premienemer met 
inhoudelijke expertise en geeft uitleg bij de regelgeving en de betoelaagbaarheid van 
de werken.

3. Het inhoudelijk goedgekeurde premiedossier voor de beveiligings- en 
consolidatiewerken komt in aanmerking voor een voorafname als een hoogdringend 
dossier omwille van de stabiliteitsproblemen en de waterinsijpeling met verlies aan 
erfgoedwaarden tot gevolg. Ik bekijk wanneer ik deze erfgoedpremie kan toekennen 
binnen de beschikbare kredieten. 
Na de toekenning van de premie kan de premienemer een voorschot van 50% van de 
erfgoedpremie ontvangen na het bezorgen van de nodige informatie over de 
aanbesteding en de aanstelling van de aannemer. De uitbetaling van het saldo gebeurt 
na de uitvoering van de werken op basis van een eindverslag, een afrekening en de 
betalingsbewijzen. De voorwaarden voor de uitbetaling van de premie zijn dat de 
werken uitgevoerd worden volgens het ingediende premiedossier en dat een volledige 
aanvraag tot uitbetaling wordt bezorgd.

4. De premienemer plant na toekenning van de erfgoedpremie de uitvoering van het 
restauratiedossier voor de beveiligings- en consolidatiewerken. Voor dit premiedossier 
is een erfgoedpremiebedrag van 2.874.388,55 euro voorzien.

5. Ik heb geen zicht op mogelijk bijkomende premies waarop het kerkbestuur beroep kan 
doen. 

6. Er was in 2019 contact over dit dossier met het kabinet van mijn voorganger. En 
uiteraard had de administratie veelvuldig overleg met het kerkbestuur en de gemeente 
bij de vooronderzoeken en voor de opmaak en de inhoudelijke goedkeuring van het 
recent goedgekeurde premiedossier.


