
 

 

Financiële gevolgen van de corona-maatregelen voor kerkbeheerders 
VBMK-enquête  
 
Deze maand heeft iedereen in Nederland maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Bijeenkomsten en evenementen zijn afgelast, horecagelegenheden en 
scholen zijn gesloten, veel mensen werken thuis, en het openbaar vervoer is teruggebracht. 
 
Welke financiële gevolgen hebben de maatregelen voor u als kerkbeheerder? En wat heeft u nodig 
om deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te doorstaan? In overleg met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) inventariseert de VBMK de financiële gevolgen en noden van 
kerkbeheerders. 
 
De VBMK behartigt de belangen van de leden ook nu! Help mee om elkaar te steunen! 
 
Wij roepen u op om onze enquete in te vullen en uiterlijk zondag 22 maart op te sturen 
naar info@vbmk.nl 
 
De VBMK bundelt de antwoorden en geeft de resultaten op maandag 23 maart door aan de RCE. 
 
Achtergrond 
 
Het kabinet is zich ervan bewust dat de maatregelen rond het coronavirus grote gevolgen hebben 
voor de burgers en de samenleving als geheel. Gisteren heeft de Tweede Kamer daarom besloten 
om extra economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook banen en 
inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te 
vangen.  
 
Elke sector kampt met specifieke vragen, zorgen en noden. Het Ministerie van OCW onderzoekt 
daarom samen met de RCE hoe de huidige situatie uitpakt voor de erfgoedsector. Als VBMK willen 
we daarbinnen de belangen van kerkbeheerders zo goed mogelijk naar voren brengen. 
 
Lees meer over de financiële tegemoetkoming vanuit de rijksoverheid 
Alle actuele informatie over het coronavirus en de aanpak in Nederland 
 
 
Over de enquête 
 

• De VBMK verwerkt de antwoorden anoniem. 

• Waar we vragen hoe u de financiële gevolgen inschat, gaat het om de gevolgen: op korte termijn 
(tot 6 april), de middellange termijn (tot 1 juli), en de lange termijn (tot 31 december 2020) 

• Heeft uw organisatie meer dan één kerk in beheer, beantwoord dan graag de vragen over het 
algemeen genomen. Zijn er grote verschillen tussen de kerkgebouwen, dan kunt u dat erbij 
vermelden. 

• Bij meerkeuzevragen kunt u doorstrepen of verwijderen wat niet van toepassing is. 

• Is een vraag niet van toepassing op uw situatie, vult u dan ’n.v.t.’ in. 

• Stuurt u de enquete gerust door naar andere kerkbeheerders! 
 
 
 

Inzenden: uiterlijk zondag 22 maart 2020 naar: info@vbmk.nl 
  

mailto:info@vbmk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 

 

Vragen 
 
 
1. Beheert uw organisatie één kerkgebouw of meer kerkgebouwen? 

- Eén kerk. Het gaat om een: kleine kerk / middelgrote kerk / grote kerk 

- Meer kerken. Hoeveel? … 
 
2. Waar staat uw kerkgebouw? 
In de provincie: ….. 
In een: dorp / stad 
 
3. Hoe wordt uw kerkgebouw gebruikt? 

- Medegebruik (mijn kerkgebouw wordt niet alleen door de eigen kerkgemeenschap gebruikt, 
maar ook door een of meer andere religieuze groeperingen) 

- Nevenbestemming (mijn kerkgebouw wordt hoofdzakelijk voor religieuze functies gebruikt. 
Daarnaast vinden andere activiteiten, zoals concerten of tentoonstellingen) 

- Multifunctioneel gebruik (mijn kerkgebouw heeft nog wel een religieuze functie, maar er vinden  
vooral andere activiteiten plaats) 

- Herbestemming (mijn kerkgebouw heeft geen religieuze functie meer, al blijven kerkdiensten 
soms nog mogelijk. Mijn kerk heeft een nieuwe functie, bijvoorbeeld in de vorm van een 
restaurant, bibliotheek, appartement of kantoor) 

- Mijn kerkgebouw zit in een transitieperiode (het staat leeg en heeft nog geen nieuwe 
bestemming gekregen) 

 
4. Vooralsnog gelden de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan tot 6 
april. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de periode moet worden verlengd en wat de 
toekomst zal brengen. Hoe kijkt u in het algemeen naar de situatie? Verwacht u dat uw 
organisatie de crisis zal doorstaan? Wat zijn uw belangrijkste (financiële) zorgen van het 
moment? 
… 
 
 
5. Heeft u uw kerkgebouw moeten sluiten voor publiek?  
Hoe schat u de (financiële) gevolgen in? 
… 
 
 
6. Heeft uw kerkgebouw horecafaciliteiten die gesloten moesten worden?  
Hoe schat u de (financiële) gevolgen in? 
… 
 
 
7. Heeft u bijeenkomsten en evenementen moeten uitstellen of annuleren?  
Hoe schat u de (financiële) gevolgen in? 
….. 
 
 
8. Bent u met de verhuur van uw kerkgebouw nog tegen andere (financiële) problemen 
aangelopen? Welke? Hoe schat u de gevolgen in? 
… 
 
 
9. Zijn er (financiële) gevolgen voor de onderhoud- en restauratieprojecten aan uw 
kerkgebouw? Welke? 
… 



 

 

 
 
 
10. De maatregelen treffen uw werknemers, vrijwilligers en zzp’ers. Hoe schat u de 
(financiële) gevolgen daarvan voor uw organisatie in? 
… 
 
 
11. Hoe schat u de financiële gevolgen van de crisis in het algemeen in? Hoe lang schat u in 
verder te kunnen werken zonder ingrijpende beslissingen te moeten nemen? 
…. 
 
 
12. Voor welke (financiële) problemen zou u graag extra steun zien? Heeft u daar concrete 
suggesties voor? 
…. 
 
 
13. Heeft u een noodkreet? 
… 
 
14. Bent u lid van de VBMK? 
Ja / nee 
 


