
 

 

 

Rosmalen, juli 2020 

 

Onderwerp: Veranderende omstandigheden? Vraag uw verzekeraar om advies 
 

 

Geachte kerkbestuurder, 

 

Het kerkgebouw als Godshuis staat heden ten dage onder druk. Van de bijna 7000 kerkelijke 

gebouwen zal er een aanzienlijk deel moeten sluiten, danwel op zoek moeten gaan naar een andere 

invulling van het gebruik, herbestemming en in het uiterste geval als het niet anders kan, sloop. 

In dat kader zijn er de kerkenvisies ontwikkeld waarin de overheid het voortouw heeft genomen. 

Samen met de kerkelijke organisaties en de samenleving zoekt zij sinds eind 2018 naar mogelijkheden 

om deze gebouwen voor komende generaties te behouden. Hiertoe verstrekt zij subsidies afhankelijk 

van het aantal kerken per burgerlijke gemeente. 

Meer over kerkenvisies kunt u lezen op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:  

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/bouwstenen-voor-een-kerkenvisie-

handreiking-2019 

De VKB ondersteunt als overkoepelende organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland het 

kerkbeheer van plaastelijke gemeenten in het algemeen. Kerkbesturen staan vaak voor grote 

beslissingen. Veranderingen die de toekomst van de kerk en de kerkgemeenschap aanmerkelijk 

kunnen beïnvloeden. Dat heeft de nodige impact op de kerk en de kerkgemeenschap en vereist 

specifieke expertises om die veranderingen tot stand te kunnen brengen. 

Vaak wordt er bij het doorvoeren van veranderingen zoals het uit de eredienst halen van de kerk, 

leegstand, sluiting, herbestemming, multifunctioneel gebruik of sloop, al dan niet overwogen, voorbij 

gegaan aan wat in deze fases heel belangrijk is namelijk de overlegpartners. 

Naast een burgerlijke gemeente die natuurlijk op de hoogte moet zijn van de nodige fysieke 

aanpassingen in verband met de vergunning verstrekkingen, is het ook zaak om vooraf contact te 

leggen met de verzekeraar van het desbetreffende pand. Immers, mutaties hebben invloed op de 

dekkingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien bijvoorbeeld bij brand. Daar hebben we de 

afgelopen tijd genoeg voorbeelden van gezien. Zelfs als het om kleine fysieke aanpassingen in het 

kerkgebouw gaat is het zaak om deze aan de verzekeraar te melden. Het is van evident belang voor het 

advies dat het kerkbestuur krijgt maar ook voor eventuele gevolgen met betrekking tot de schade 

dekking. 
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Donatus is sinds 170 jaar een prominente kerken- en monumentenverzekeraar. Met een ‘onderlinge’ 

structuur, dat wil zeggen van en voor de leden onder het motto ‘draagt elkanders lasten’. Zonder 

winstoogmerk waarbij het positieve resultaat met elkaar gedeeld wordt door middel van een 

premierestitutie systeem. Onze adviseurs staan u graag voor, tijdens en na deze keuzeprocessen bij. 

Meer over Donatus leest u op www.donatus.nl. 

Natuurlijk kunt u ook bij uw eigen verzekeraar terecht. Wacht niet tot het laatst met het u goed laten 

adviseren door uw verzekeraar. Het kan u helpen en onnodige onduidelijkheden bij schade 

voorkomen. 

Staat er iets te gebeuren in uw kerk of wilt u gewoon een goed advies, neem dan direct contact op met 

uw verzekeringsadviseur of kijk op www.donatus.nl. Een email sturen kan natuurlijk ook naar 

info@donatus.nl.  

Opdat de kerkgebouwen in Nederland voor zoveel mogelijk mensen behouden mogen blijven. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Donatus Verzekeringen 

Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer 
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