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religiokrant Waar liggen de 
wortels van de anglicaanse 
eredienst in België?

Jack McDonald: Nogal verrassend 
bestond er reeds voor het schisma 
tussen de Kerk van Engeland en die 
van Rome een rooms-katholieke 
parochie in Antwerpen die onder 
Engels gezag stond. Die gemeenschap, 
die teruggaat tot 1530, viel niet onder 
het bisdom Antwerpen maar wel onder 
dat van Londen, en bestaat overigens 
nog steeds. De oorsprong van de 
anglicaanse eredienst in België gaat 

dus de hervorming vooraf en toont 
ook het belang aan van Antwerpen 
als havenstad voor Noord-Europa. 
Daar waren de Engelse katholieken 
zo talrijk, dat ze er ook hun eigen 
parochie stichtten.

Een flinke poos later, ten tijde 
van Karel I, werd een parochie 
opgericht in Spa. De stad stond in de 
zeventiende eeuw bij de Britse high 
society bekend als de place to be. Dat 
vertaalt zich (bijna letterlijk) in het 
feit dat de naam van de stad ook een 
plekje wist te veroveren in de Engelse 

woordenboeken, met de betekenis 
“(plaats met) waterbron”, “kuuroord” 
of  nog “luxueus hotel”. Die parochie 
zou later verhuizen naar Luik, die 
ook vandaag nog een belangrijke 
anglicaanse gemeenschap herbergt.

In 1870 wordt de Anglicaanse 
Kerk officieel erkend in België, wat 
voorheen, onder het Concordaat van 
Napoleon, dus niet zo was. In 1875 zag 
het Central Committee het levenslicht 
en dat orgaan zou de relaties tussen 
het bisdom en de anglicaanse parochies 
op Belgische bodem verzorgen.

De Anglicaanse Kerk in België: 
openheid en debat

We schrijven 1534. Koning Hendrik VIII stuurt aan op de ontbinding van zijn huwelijk met 
Catharina van Aragon. Paus Clemens VII, onder impuls van Karel de Vijfde, weigert hierop in 
te gaan. Het gebeuren zou de directe aanleiding vormen voor de breuk tussen de Kerk van 

Engeland en die van Rome. Onze redactie wou weten hoe het de Anglicaanse Kerk vandaag 
de dag vergaat. Met die ambitie werd een ontmoeting belegd met Jack McDonald, kapelaan-

voorzitter van de Anglicaanse Kerk in België.

De anglicaanse Sint-Pauluskathedraal in Valletta, Malta
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Na de Eerste Wereldoorlog zouden 
nogal wat Britse soldaten zich 
op Vlaamse bodem vestigen, wat 
leidde tot een niet te onderschatten 
aanwezigheid van de anglicaanse 
eredienst. Door al deze gebeurtenissen 
werd dus een hechte band gesmeed 
tussen het Verenigd Koninkrijk en 
België. In het licht van de Brexit vind 
ik het belangrijk om te benadrukken 
dat onze eredienst hier al vijf eeuwen 
ononderbroken aanwezig is en dat het 
voor ons van cruciaal belang is dat die 
band verder in stand wordt gehouden.

religiokrant En hoe gaat het 
vandaag met de Anglicaanse Kerk in 
België en elders in de wereld?

Jack McDonald: Alles samen 
zijn er 41 onafhankelijke ‘provincies’ 
verspreid over de hele wereld. De 
vijf grootste wat ledenaantal betreft, 
bevinden zich in Nigeria, Oeganda, 
Engeland, Kenia en Zuid-Afrika.

Die opsomming maakt ook 
meteen de Afrikaanse invloed op de 
Anglicaanse Kerk van de 21e eeuw 
duidelijk. Er is al lang geen sprake meer 
van een Engelse grip op de Anglicaanse 
Kerk. 

De zetel van de Anglicaanse Kerk 
in Europa bevindt zich in Gibraltar. Er 
zijn ook twee ‘pro-kathedralen’: de ene 
in Valletta (de hoofdstad van Malta, 
red.) en de andere in Brussel, met 
name Holy Trinity. 

België telt 20.000 anglicaanse 
gelovigen – de meesten met Afrikaanse 
roots - en zo is onze eredienst de 
kleinste onder de erkende erediensten. 

Ook al stijgt ons ledenaantal nog 
steeds, zelfs ondanks de Brexit.

religiokrant De Anglicaanse Kerk 
wordt wel eens aangeduid als “de
westerse Kerk van de Engelse 
ritus”. Hoe moeten we dat precies 
appreciëren?

Jack McDonald: We beschouwen 
ons als gereformeerde katholieken. 
We zijn dus katholieke gelovigen, 
maar niet rooms. De ritus is veeleer 
katholiek, al zijn enkele elementen wel 
eerder protestants, zoals de plaats die 
we toekennen aan vrouwen en onze 
open debatcultuur. 

Ik geloof trouwens dat het die 
openheid is die nieuwe gelovigen 
aantrekt. De Anglicaanse Kerk staat 
voor een open eredienst waar alles 
bespreekbaar is en waar iedereen 
welkom is.

religiokrant Zijn alle anglicaanse 
gemeenschappen in België ook 
effectief erkend? Of kiezen 
sommigen voor een onafhankelijk 
bestaan?

Jack McDonald: Tien gemeen-
schappen zijn erkend, vijf zijn dat 
niet. De erkenning van parochies op 
gewestelijk niveau maakt deel uit 
van het takenpakket van het Central 
Committee. De procedure neemt vijf 
jaar in beslag. Het vergt nogal wat tijd 
om de nodige documentatie samen 
te brengen. Vervolgens is er een 
reeks verificaties door de overheid 
met betrekking tot de budgetten en 
jaarrekeningen. Ook de grootte van 
de parochie is van belang: die moet 
minimaal 200 gelovigen tellen. 

De tien erkende parochies vinden 
we in Brussel, Tervuren, Leuven, 
Oostende, Knokke, Antwerpen, Ieper, 
Waterloo, Luik en Gent. 

Trouwens, in Ieper richtte de stad de 
Saint-Georges Kerk op als dankbetuiging 
aan het Britse volk voor de steun tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Het is een 
herdenkingssymbool voor de relaties 
tussen de geallieerden. De bedienaar van 
de eredienst is trouwens een gewezen 
aalmoezenier van de Royal Air Force. 
De website van de kerk bevat een schat 
aan mooie foto’s en heel wat leuke 
informatie. Zelfs een virtueel bezoek aan 
de kerk behoort tot de mogelijkheden 

Jack McDonald, kapelaan-voorzitter van de Anglicaanse Kerk in België. 

“ Het is voor ons 
van cruciaal 
belang is dat de 
band met België 
verder in stand 
wordt gehouden.”
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(www.stgeorgesmemorialchurchypres.
com, red.)!

Zelf zie ik geen tegenstelling 
tussen de erkenning en de autonomie 
van de gemeenschap. Het is maar 
normaal dat we moeten aantonen 
hoe we ontvangen publieke middelen 
aanwenden.  We zijn vooral zeer 
erkentelijk ten aanzien van de 
gemeenten, gewesten en provincies in 
België. Het systeem bestaat immers 
niet overal. 

religiokrant Wat zijn de 
belangrijkste rollen van het 
Central Committee binnen de ‘pro-
kathedraal’ Holy Trinity in Brussel? 

Jack McDonald: Het Central 
Committee en het anglicaanse 
bisdom werken nauw samen en die 
samenwerking verloopt ook heel vlot, 
in het bijzonder met de anglicaanse 
bisschop van Gibraltar en Europa Robert 
Innes. Het bisdom vertegenwoordigt de 
canonieke overheid terwijl het Central 
Committee de wettelijke overheid 
vertegenwoordigt.

Het Central Committee 
vertegenwoordigt de Anglicaanse 

Kerk bij de overheden in België. En 
dat doet veel meer dan alleen maar 
kapelanen en andere bedienaars 
onder bisschoppelijk gezag benoemen. 
Zo begeleidt het Committee de 
erkenningsdossiers van de parochies 
die daarvoor kiezen en evalueert het 
de budgetten en jaarrekeningen van 
de kerkfabrieken vooraleer die door de 
overheid worden goedgekeurd.

Daarnaast staat het Central 
Committee in voor het onderhoud 
van de oecumenische relaties en de 
betrekkingen tussen de verschillende 
erediensten. Het maakt ook deel uit 
van FIDIF, een platform dat bestaat uit 
zowel de erkende erediensten als de 
niet-confessionele oriëntaties.

We zijn verder ook verantwoordelijk 
voor het CAGO (Comité Anglicaanse 
GodsdienstOnderwijs, red.). We 
ondersteunen het werk van onze 
aalmoezeniers, die in de gevangenissen 
bijzonder mooi werk verrichten.

En we nemen ook deel aan bepaalde 
initiatieven van Emoena België – het 
gaat daarbij over cursussen voor jonge 
professionals die zich toeleggen op 
erkende erediensten.

Een laatste voorbeeld van wat het 
Committee allemaal doet? We zijn 
ook actief betrokken bij het project 
van Humanitaire Corridors België: 
dat project is erop gericht migranten 
op te vangen en te helpen, en dan 
vooral zieken, ouderen en mensen 
met onvoldoende middelen, die als 
vluchteling tussen de mazen van het 
net vallen bij andere organisaties. 
Zoals u merkt: een goedgevuld en 
divers takenpakket. Ik hou van 
mijn job! ■

“ We moeten 
werken aan 
een nieuwe 
normaal waarbij 
we ons meer 
bekommeren om 
de ander en om de 
kwetsbaren in het 
bijzonder.”

 Ieper, thuishaven van de anglicaanse Saint-Georges kerk.
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Een virtueel bezoek aan de 
Sint-Eligiuskerk van Ettelgem

Een e-mail met de titel “We zijn trots om ons project ‘Virtuele ontsluiting Sint-Eligiuskerk te 
Ettelgem’ voor te stellen” was de aanleiding voor onze redactie om contact op te nemen met 

Marleen De Muyt en Philippe Verbrugghe, beiden al meer dan tien jaar drijvende krachten achter 
tal van overlegmomenten en initiatieven om de toekomst van het kerkgebouw veilig te stellen.

religiokrant Marleen en Philippe, 
de Sint-Eligiuskerk ligt jullie 
duidelijk nauw aan het hart. Kunnen 
jullie zichzelf even voorstellen? 

Marleen De Muyt: Ik ben 
penningmeester van de kerkfabriek 
Sint-Eligius in Ettelgem (een 
deelgemeente van Oudenburg, in West-
Vlaanderen, red.), en daarnaast ben 
ik samen met Philippe de bezieler van 
een erfgoedproject rond de bewaring 

van kunstschatten in onze kerk. 
Samen met Philippe Verbrugghe, die 
de rol van raadgever speelt binnen de 
kerkfabriek, zetten we ons als tandem 
in voor de valorisatie van onze kerk, 
via de opstelling en verdediging van 
het oorspronkelijk Kerkenplan bij 
stad, bisdom en bevolking, en nu 
via de opvolging van het Masterplan 
Ettelgem waarin ook een belangrijke 
rol voor de kerkfabriek is weggelegd. 

religiokrant Op zondag 24 april 
werd het project ‘Ontsluiten 
van Onroerend erfgoed: de St.-
Eligiuskerk Ettelgem’ officieel 
voorgesteld, ook in kader van de 
Erfgoeddag 2022. Kunt u ons in een 
notendop vertellen wat dit precies 
inhoudt?

Marleen De Muyt: De Sint-
Eligiuskerk is in de eerste plaats de 
parochiekerk. Maar het is ook een 

De Sint-Eligiuskerk van Ettelgem. © Pieter Clicteur
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plek waarin mooie kunstschatten zijn 
ondergebracht. Tot slot vervult de kerk 
de functie van stilteplek, een omgeving 
om volledig tot rust te komen.

Momenteel loopt er een Masterplan 
Ettelgem dat naast de toekomst en 
de functie van de kerk ook een visie 
over het hele centrum van Ettelgem 
wil vastleggen. Hierdoor moet de kerk 
een nieuwe betekenis en een bredere 
gelaagdheid krijgen.

Het project beoogt ook een digitale 
ontsluiting, met een tweeledig doel. 
Enerzijds het extra muros toegankelijk 
maken van de kerk voor een breder 
publiek, zodat de omgeving, het 
gebouw en het interieur kunnen 
bekeken worden. Anderzijds het 
aanbieden van die beleving via een 
gratis en blijvende tool, met name 
een nieuwe vorm van – digitale – 
communicatie, ter vervanging van de 
gebruikelijke kunstcatalogussen. 

religiokrant Zit er een welbepaalde 
missie of doelstelling achter, iets 
dat jullie hiermee concreet willen 
bereiken? Hoe is het idee ontstaan?

Philippe Verbrugghe: Eén van de 
belangrijkste doelstellingen was om 
aan geïnteresseerden beeldmateriaal 
te kunnen aanbieden van de kerk, 
zijn werking en zijn patrimonium. 
Er is namelijk reeds lange tijd een 
werkproces gaande rond de toekomst 

van het kerkgebouw, en gaandeweg 
werd tijdens dat traject duidelijk dat 
we voor het luik inventaris, erfgoed 
en kerkkunstpatrimonium een middel 
moesten zoeken om de kerk integraal 
te preserveren en te documenteren. 

religiokrant En hoe verliep de 
organisatie van dat hele project?

Marleen De Muyt: De organisatie 
rond Erfgoeddag was in handen van 
Kern Ettelgem en de kerkfabriek, 
samen met de dienst Cultuur van de 
stad Oudenburg en Polderrand. Daarbij 
kon bovendien gerekend worden 
op de medewerking van heel wat 
vrijwilligers. 

Het traject liep over 8 maand en was 
vrij intensief, met een strikte timing 
en opvolging, wat in de nadagen van 
corona niet eenvoudig is.

In eerste instantie werd het gebouw 
aangepakt en grondig gereinigd. 
Gebreken en vaststellingen die 
hierbij aan het licht kwamen, werden 
professioneel beoordeeld door de 
dienst Monumentenwacht interieur. 
Een opleiding van PARCUM leerde 
ons eveneens een systeem aan om te 
inventariseren. 

De concrete uitvoering van het 
project bestond dan onder andere uit het 
verzamelen van materiaal, het aanstellen 
van een beroepsfotograaf, het uitwerken 
van de promotie met externe partners, 
het voorbereiden van de locatie en de 
documentatie, het aanvragen van de 
beelden, de registratie, het regelen van 
de copyright ... En tot slot de lancering 
van de website tijdens de Erfgoeddagen. 

religiokrant Hoe kon deze 
realisatie tot stand komen? 

Philippe Verbrugghe: We 
konden gelukkig rekenen op heel wat 
ondersteuning en talrijke vrijwilligers. 
We danken alle partijen voor de 
samenwerking.

Maar om het project echt te 
doen slagen, hadden we naast al die 
“officiële partners” natuurlijk nog een 
andere groep mensen nodig. Namelijk 
de Ettelgemnaren zelf, zij die de 
kerkbeleving, of de oude geschiedenis 
en de cultuur van onze kerk kennen.

religiokrant Het thema van 
Erfgoeddag 2022 was ‘Erfgoed 
maakt school’. Wat is de relevantie 
hiervan bij jullie?

Philippe Verbrugghe: De 
school en de kerk zijn in Ettelgem 
extra verweven, gezien de 
eigendomsstructuur (de school is 
eigendom van de kerkraad, red.). We 
hebben daarom de start van de virtuele 
tour gekanteld binnen de Erfgoeddag.

religiokrant Hoe is de
openingsdag verlopen?

Marleen De Muyt: De figuranten en 
hoofdrolspelers uit de film, de mensen 
van de kerkbesturen, de gemeente, de 
parochianen en de Ettelgemnaren waren 
aanwezig tijdens het startmoment 
gevolgd door een gezellige babbel tijdens 
de receptie. En in de namiddag mochten 
we ook veel geïnteresseerde bezoekers 
uit de omgeving verwelkomen.

“ We konden 
rekenen op 
heel wat 
ondersteuning 
en danken alle 
partijen voor de 
samenwerking.”

De aankondiging van de Erfgoeddag 2022 in Ettelgem.
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religiokrant Waren er gedurende 
de week nog andere initiatieven of 
activiteiten?

Marleen De Muyt: Jazeker, zo 
was er een tentoonstelling over de 
schoolgeschiedenis, oude gebruiken en 
voorwerpen uit de schooltijd van toen. 
Er was ook een speurtocht binnen 
de kerk voor alle leeftijden, tot groot 
enthousiasme van de schoolkinderen 
(tijdens de week kwamen heel wat 
schoolklassen op bezoek, red.). Op een 
presentatietafel werd duiding gegeven 
over het inventariseren volgens de 
werkwijze van PARCUM en over het 
conserveren van dit oude gebouw. 
Daarnaast kon de virtuele tour 
bekeken en uitgetest worden. 

Naast dit alles vonden de 
schoolgroepen en heel wat 
Ettelgemnaren het gewoon boeiend 
om de wenteltrap naar de toren te 
beklimmen en andere vergeten hoeken 
van de kerk te beklimmen.

Tot slot was er op zondag 
een infomoment, georganiseerd 
door de stad Oudenburg en het 
architectenbureau, over de mogelijke 
verbouwing van de kerktoren tot 
uitkijktoren als onderdeel van het 
Masterplan Ettelgem. Ook dit zorgde 
voor heel wat animo in de kerk 
en hiermee sloten we een drukke, 
levendige maar positieve week af. 

religiokrant Op de website zijn 
de prachtige foto’s te bewonderen 
die zorgen voor een unieke virtuele 
inkijk, net als de dronebeelden en 
– niet te vergeten – het filmpje: een 
echt visueel hoogstandje. 

Philippe Verbrugghe: Inderdaad, 
het virtueel project dat vakkundig 
gemaakt en samengesteld werd door 
onze dorpsfotograaf Pieter Clicteur, 
omvat filmbeelden, foto’s, video en 
360°-beelden van de omgeving in 
en rond de kerk, de kerkbeleving en 

het kerkkunstschattenpatrimonium. 
Dit alles kan trouwens (opnieuw) 
bekeken worden via de website 
www.ettelgem.be.

religiokrant Kortom, een geslaagd 
initiatief?

Marleen De Muyt: Voor ons is 
het zeker een succes. We beschikken 
nu over een blijvend, degelijk, 
hedendaags, kwalitatief én gratis 
archief. De digitale ontsluiting van 
onze Sint-Eligiuskerk is een feit. ■

“ De digitale 
ontsluiting 
van onze Sint-
Eligiuskerk is 
een feit.”
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COVAST: betrouwbare partner 
voor de herbestemming van 

kerkelijk onroerend goed
Sinds 2013 profileert COVAST cvba zich als hét online biedingsplatform waarop overheden 

en bijzondere opdrachtgevers hun vastgoed kunnen vermarkten. Ook kerkfabrieken, 
kloostergemeenschappen en andere religieuze organisaties doen een beroep op de diensten 

van COVAST. Zoals de kerkfabriek van Herselt en de kerkfabriek Sint-Gorik van Haaltert.

Het online biedingsplatform 
wordt commercieel ondersteund 
door CIB Vlaanderen, de meest 
representatieve beroepsvereniging 
van vastgoedmakelaars met op heden 
3425  leden die samen een netwerk 
van bijna 1500 vastgoedkantoren 
vertegenwoordigen. 

Alle panden die via COVAST worden 
aangeboden, worden ook doorgestuurd 
naar alle Vlaamse vastgoedmakelaars. 
Het netwerk van deze vastgoedmakelaars 
zorgt ervoor dat eveneens moeilijke 
vastgoeddossiers – waarbij de 
opdrachtgever niet enkel gaat voor een 
maximale verkoopprijs maar tevens op 
zoek is naar een gepaste invulling – tot 
een goed einde kunnen worden gebracht. 

Ook onroerend patrimonium 
van kerkelijke overheden vindt via 
COVAST een gepaste herbestemming. 
Recent nog werd COVAST aangesteld 
door de kerkfabriek Sint-Gorik van 
Haaltert voor de verkoop van een 
appartement in Aalst.

religiokrant Meneer Van 
Cromphaut, waarom nam de 
kerkfabriek de beslissing tot 
verkoop ?  

William Van Cromphaut, 
secretaris van de kerkfabriek Sint-
Gorik: Het appartement in kwestie 
was gedurende geruime tijd bewoond 
door een goede huurder, maar na zijn 
overlijden kwam dit leeg te staan.

Het appartement was niet in 
perfecte staat en de noodzakelijke 
investeringen in het appartement 
zelf en de geplande werken aan de 
gemeenschappelijke delen zouden 
volgens de ramingen de verkoopprijs 
benaderen.

Daarom nam de kerkraad de 
beslissing om het appartement niet 
langer aan te bieden op de huurmarkt 
maar het te verkopen.  

religiokrant Hoe zijn jullie dan bij 
COVAST terechtgekomen ? 

William Van Cromphaut: Eén 
van onze leden van de kerkfabriek, 
Koen Vanholder, kende al de werking 
van het online biedingsplatform.  

De voormalige pastorie van de Sint-Michielsparochie in Lanaken.
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Als voormalig Algemeen Directeur 
van de gemeente Ternat schakelde hij 
COVAST ook al in voor de verkoop 
van eigendommen van de gemeente, 
waarbij mooie verkoopresultaten 
werden voorgelegd. Bovendien wisten 
we dat COVAST mooie referenties kan 
voorleggen als het gaat om verkopen 
van kloostergebouwen, noviciaten en 
pastorieën in opdracht van andere 
kerkfabrieken.

En COVAST zorgde ervoor dat 
wij volledig ontzorgd werden van de 
verkoop. Het feit dat zij zorgden voor 
een volledig verkoopdossier, zelf de 
bezoekmomenten coördineerden en 
het verloop van het biedingsproces 
nauwgezet opvolgden, en dat uiteindelijk 
ook de biedingen in een geheime fase 
moesten ingestuurd worden via de 
gerechtsdeurwaarder, bood de kerkraad 
ook de juridische zekerheid waarbij 
wij finaal heel tevreden zijn met het 
verkoopresultaat.

Ook in Limburg mocht COVAST 
optreden namens de kerkfabriek 
van Herselt bij de tekoopstelling van 
de voormalige pastorie van de Sint-
Michielsparochie in Lanaken.

religiokrant Meneer Moors, wat lag 
er aan de basis van de beslissing om 
de pastorie effectief te verkopen ?  

Robert Moors, penningmeester 
van het Sint-Michielskerkbestuur: 
De laatste 15 jaar waren wij, 

in samenwerking met het 
gemeentebestuur van Lanaken, op 
zoek naar meerdere alternatieve 
invullingen, die ook een meerwaarde 
zouden zijn voor het dorp. Zo 
waren er onder andere plannen voor 
serviceflats, een bed and breakfast 
gekoppeld aan een fietscafé …  Meestal 
door financiële onhaalbaarheid, of door 
het afhaken van een bepaalde partij, 
zijn deze projecten nooit echt gestart. 

Inmiddels stond de statige 
pastoorswoning in de Sint-
Michielsstraat al méér dan 25 jaar leeg. 
Daardoor raakte het gebouw echt wel 
in verval en was het onze plicht als 
kerkfabriek om uit te kijken naar een 
herbestemming.

religiokrant Waren er specifieke 
redenen waarom u opteerde om 
COVAST in te schakelen ?

Robert Moors: Wij hebben COVAST 
leren kennen toen het gemeentebestuur 
van Lanaken hen aangesteld heeft voor 
de verkoop van het voormalige VVV-
kantoor in Oud-Rekem en projectgrond 
in Burstem. Deze verkoopopdrachten 
werden telkens tot een goed einde 
gebracht. 

Bovendien beantwoordt de 
samenwerking met dit online 
biedingsplatform aan de wettelijke 
vereisten zoals bepaald door de 
wetgeving overheidsopdrachten en 
aan de verplichting om zo openbaar 
mogelijk de aanbieding te verzekeren. 

Dit werd ruimschoots gegarandeerd 
want de publiciteit omtrent de verkoop 
van onze pastorie was héél ruim. Niet 
alleen werd onze pastorie aangeboden 
via de klassieke sociale media 
(LinkedIn, Facebook, …) maar ook in 
advertenties door de vastgoedkantoren 
zelf, via publicatie op hun eigen 
individuele kantoorwebsites, alsook 
op de grotere portaalsites (Immoweb, 
Zimmo, enz.). 

Voor de tekoopstelling hebben wij 
met COVAST een parcours doorlopen 
waarbij er ook transparant advies werd 
verleend met betrekking tot onder 
meer de wijze van afsplitsing van het 
perceel t.o.v. de ligging van de kerk, 
de termijnen inzake verkoop, de te 
verwachten prijs, …

Het feit dat ook de bezoeken tijdens 
de volledige tekoopstellingstermijn 
door COVAST geregeld werden en dat 
wij ook op regelmatige wijze feedback 
kregen over het verloop, zorgt ervoor 
dat wij hun werkwijze zeker sterk 
durven aanbevelen.

religiokrant En als slotvraag: 
werden de verwachtingen over 
uiteindelijke opbrengst van de 
verkoop effectief ingelost?

Robert Moors: We zijn verheugd 
met het finale verkoopsresultaat. Maar 
voor ons als kerkfabriek was het vooral 
belangrijk dat dit gebouw, dat toch wel 
beeldbepalend is voor de dorpskern, weer 
in zijn volle glorie zal verschijnen binnen 
afzienbare tijd. Wij hebben er alvast het 
volste vertrouwen in dat de kopers van 
dit project iets moois zullen maken. ■

Het appartement dat de kerkfabriek Sint-Gorik van Haaltert te koop aanbood.

Infomercial

COVAST CVBA  
Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent   

covast.be – info@covast.be 
t. 09 24 24 995

Platform voor vastgoed van 
overheid en betrouwbare 
partner voor herbestemming 
van kerkelijk erfgoed
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Een gewaarschuwde kerkfabriek  
is er twee waard: een getuigenis 

omtrent ‘Vishing’ 
Vishing is elke vorm van oplichting via de 
telefoon. Het is een combinatie van ‘voice’ en 
‘phishing’. Oplichters bellen u op en vragen 
persoonlijke, financiële of veiligheidsinformatie. 
De media waarschuwen ons regelmatig en we 
zijn op onze hoede. Maar wat als de oplichter er 
vandoor gaat met de financiële middelen van 
de kerkfabriek? Voor dit artikel spraken we met 
iemand die het van dichtbij zag gebeuren.

religiokrant Laten we beginnen bij 
het begin: wat is er gebeurd?

Getuige: Op een late vrijdag-
namiddag in november 2021 loopt 
er bij de penningsmeester een mail 
binnen met de vraag om z’n kaartlezer 
te updaten. De penningmeester drukt 
op de link en wordt opgebeld.

Een vriendelijke stem in perfect 
Nederlands loodst hem door de 
zogezegde update van de kaartlezer. Heel 
wat cijfertjes die op de kaartlezer af te 
lezen staan, worden doorgegeven.

Na een tijdje begint de 
penningmeester toch argwaan te 
krijgen en kijkt hij de rekeningen van de 
kerkfabriek na. Te laat: zicht-, spaar- en 
privaat patrimoniumrekening worden – 
op 1000 euro na – leeggehaald.

religiokrant Vreselijk. Hoe 
heeft de penningmeester  hierop 
gereageerd?

Getuige: In paniek neemt de 
penningmeester contact op met de 
bank, maar hij krijgt jammer genoeg 
pas na twee uur iemand aan de lijn, die 
hem instrueert een recuperatiedossier 
in te vullen. Dezelfde avond neemt 
hij ook contact op met de politie, die 
jammer genoeg ook onbereikbaar is 
op een vrijdagavond. Pas op zaterdag 

wordt er een proces-verbaal opgesteld.
De penningmeester dient digitaal 

een melding bij de FOD Economie 
in, contacteert de voorzitter en de 
secretaris van het kerkbestuur en 
licht een verantwoordelijke van de 
gemeente over de oplichting in.  
De verzekeringsagent wordt 
eveneens op de hoogte gebracht, 
want er werd destijds een Burgerlijke 
Aansprakelijkheid verzekeringspolis 
Bestuurders afgesloten.

religiokrant Dat is alvast een hele 
boterham. Hoe reageerde de politie?

Getuige: De politie meldt dat 
het gaat om professionelen en dat er 
gewerkt wordt met valse namen en 
een soort geleende banknummers. Zij 
geven weinig hoop om de daders te 
vinden.

religiokrant Wat is het standpunt 
van de bank en de verzekering?

Getuige: De bank stelt dat ze niet 
dient tussen te komen en reageert 
verder ook niet op extra vragen die 
we haar stellen vanuit de denkpiste 
dat de bank automatisch had moeten 
detecteren dat de transacties in 
kwestie niet overeenstemmen met de 
gebruikelijke transacties die de bank 

van de kerkfabriek mag verwachten.
De verzekering bevestigt dat de 

kerkfabriek zich niet kan beroepen 
op de BA Bestuurderspolis, en de BA 
Bestuurdersovereenkomst stipuleert 
dat slechts schadegevallen worden 
gedekt omtrent de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de bestuurders 
ten opzichte van een aan derden 
veroorzaakte schade in België of in het 
buitenland tijdens de uitoefening van 
en door hun bestuurdersmandaat. 

Na veelvuldig geschrijf bevestigt 
de verzekeraar enkel dekking te 
voorzien voor het deel van de 
rechtsbijstandverzekering en dan 
specifiek voor het luik “strafrechtelijke 
vervolging”. Met betrekking tot 
de aansprakelijkheidsverzekering 
heeft de verzekeraar nog steeds geen 
standpunt ingenomen. Het gaat vooral 
om “schade die aan derden worden 
veroorzaakt”. Wie beschouwt men als 
“derde partij”?

religiokrant Intussen zijn we een 
aantal maanden verder. Wat is de 
stand van zaken vandaag?

Getuige: Ondertussen heeft het 
kerkbestuur een raadsman aangesteld 
om een beetje klaarheid in de zaak te 
krijgen. De raadsman bevestigde dat 
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hij het parket aangeschreven heeft 
om inzage te krijgen in het dossier. 
Hij heeft ook meermaals tevergeefs 
aangedrongen bij de bank om verdere 
gegevens te bekomen.

Jammer genoeg is tot op heden geen 
enkele vooruitgang geboekt: de bank 
reageert niet, we krijgen geen verdere 
informatie van het parket en de 
verzekeraar neemt geen interveniërend 
standpunt in. Onze lijdensweg duurt 
dus verder…

religiokrant We hopen alvast met 
u mee dat er toch een oplossing uit 
de bus komt. Met dit artikel willen 
we vooral ook andere kerkfabrieken 
nog even extra waarschuwen. 
Welke praktische tips kunt u andere 
kerkfabrieken meegeven?

Getuige: Kijk zeer goed de afzender 
van de ontvangen e-mails na. Vaak 
bevat de domeinnaam een extra 
letter, eindigt dit op een buitenlandse 
extensie, …

Lees steeds zeer aandachtig de 
teksten en verifieer op eventuele 
schrijffouten. 

Geef nooit bankgegevens door aan de 
afzender van e-mails. Ga naar de website 
van de financiële instelling en contacteer 
de bank steeds zelf. Belangrijk om weten: 
de bank zal u nooit ofte nimmer zelf de 
inloggegevens vragen, of vragen om in te 
loggen.

Lees aandachtig de afgesloten 
verzekeringspolis en in het bijzonder 
de polis BA Bestuurders en/of andere 
polissen.

En tot slot: herbekijk het 
betaalverkeer aan derden. Spreek met 
de bank af om het betalingssysteem te 

wijzigen door bijvoorbeeld de grootte 
van de bedragen van de overschrijving 
te beperken en/of werk met een dubbele 
handtekening. Pas eventueel het 
privacyprofiel aan zodat overschrijvingen 
naar een buitenlands rekeningnummer 
onmogelijk worden.

religiokrant Van harte bedankt 
voor dit gesprek. Is er nog een 
boodschap die u aan onze lezers wil 
meegeven?

Getuige: Uit de grond van mijn 
hart wens ik dat dit bij één geval blijft. 
Dit wens ik aan niemand toe. Aan alle 
kerkbesturen die hetzelfde hebben 
meegemaakt: veel moed! ■ 

Ook in de val gelopen?
Op de website van de FOD economie (https://economie.fgov.be/nl/
themas/consumentenbescherming/consumentenbedrog/vormen-van-
oplichting/phishing) vindt u enkele nuttige instructies.
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MEER INFO OP WWW.HELEBLITZ.BE

Elk jaar vinden 250 000 bliksemontladingen en 2,4 inslagen per km² 
plaats in België. Bij een inslag kan niet enkel uw bedrijf grote schade 
oplopen, maar ook uw medewerkers, infrastructuur en productieproces.

Door continue vernieuwingen en steeds wijzigende wetten en regelgevin-
gen, is regelmatige inspectie, onderhoud en optimalisatie om de beste en 
reglementaire beveiliging te garanderen.

UW 360° PARTNER IN BLIKSEMBEVEILIGING:

    risico-analyse
    opmaak bestek & meetstaat
    ontwerp en advies 
    indienststelling
    inspecties & onderhoud
    as built- inventarisatie
    training en opleidingen

IS UW (KENNIS OVER) BLIKSEMBEVEILIGING NOG UP TO DATE?

Heleblitz_adv_Veiligheidsnieuws_180mmBx130mmH_DEF.indd   1 29/01/15   08:45
 11 

juni 2022  //  www.religiokrant.be




