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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/2 Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek 
de Geboorte van de Moeder Gods. Wijziging meerjarenplan 
2014 - 2019 voor de jaren 2018 en 2019. Goedkeuring.

1. In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 2019 
van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te 
Antwerpen goedgekeurd.
Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2018 geen investeringsuitgaven noch 
investeringsontvangsten en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 8.055,00 EUR met 
een geraamde provinciesubsidie van 2.345,00 EUR op de exploitatieontvangsten.
Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2019 geen investeringsuitgaven noch 
investeringsontvangsten en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 8.055,00 EUR met 
een geraamde provinciesubsidie van 2.045,00 EUR op de exploitatieontvangsten.

In 2013 bij de opmaak van voormeld meerjarenplan was de locatie van de 
eredienst de als monument beschermde kapel van de onderwijsinstelling VZW Sint-
Lucas & Van Celst – Sint-Jacobsmarkt 15 te 2000 Antwerpen, waarvoor de 
Roemeens-orthodoxe kerkfabriek een maandelijkse huur van 450,00 EUR betaalde.

2. Met ingang van 1 maart 2017 evenwel is de Roemeens-orthodoxe parochie 
verhuisd naar de rooms-katholieke parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige 
Rozenkrans – Heistraat 319 te 2610 Wilrijk, Voor het medegebruik van deze kerk 
betaalt de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek een maandelijkse gebruiksvergoeding 
van 600,00 EUR per maand. Gelet op de verhuis naar de nieuwe kerk en de 
inrichting ervan heeft de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de budgetten 2018 en 
2019 ingediend, waarbij de exploitatie-uitgaven geraamd werden op 18.525,00 EUR 
en op 21.225,00 EUR met een geraamde provinciesubsidie van 5.041,28 EUR en 
van 10.878,84 EUR.

3. Teneinde met deze gewijzigde situatie rekening te houden heeft de 
kerkfabriekraad in vergadering van 3 juni 2019 een wijziging van het 
meerjarenplan 2014 – 2019 voor de jaren 2018 en 2019 goedgekeurd, waarbij de 
provinciesubsidie 2018 en 2019 geraamd worden op de reële bedragen van 
5.041,28 EUR en van 10.878,84 EUR.
Tevens werden de in het budget 2019 vermelde investeringsuitgaven en 
investeringsontvangsten ten bedrage van 237.500,00 EUR, die betrekking hebben 
op de aankoop van de voormalige rooms-katholieke parochiekerk van Onze-Lieve-
Vrouw van de Heilige Rozenkrans te Wilrijk door de Roemeens-orthodoxe 
kerkfabriek op 1 september 2019 in dit gewijzigde meerjarenplan 2014 – 2019 
opgenomen. Deze aankoop geschiedt uitsluitend met eigen middelen van de 
Roemeens-orthodoxe kerkfabriek (geldinzameling bij de parochianen) aangevuld 



met een subsidie van 30 % (150.000,00 EUR) van de Vlaamse Overheid, zonder 
subsidiëring vanwege de provincie Antwerpen. 

Deze meerjarenplanwijziging werd gunstig geadviseerd door Metropoliet 
Athenagoras op 16 augustus 2019. Het dossier is op 19 augustus 2019 ingekomen 
op het provinciebestuur van Antwerpen.

Luidens de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dient uw raad zich 
over de goedkeuring uit te spreken.

De deputatie stelt uw raad voor om het gewijzigde meerjarenplan 2014 – 2019 van 
de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te 
Antwerpen voor de jaren 2018 en 2019 goed te keuren zonder boekhoudkundige-
technische opmerkingen ter zake.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 22 augustus 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het door de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder 
Gods te Antwerpen op 7 juni 2019 ingezonden gewijzigde meerjarenplan 2014 – 
2019 voor de jaren 2018 en 2019;

Gelet op het gunstig advies van 16 augustus 2019 van Metropoliet Athenagoras 
over voormeld gewijzigde meerjarenplan 2014 – 2019, ingekomen op het 
provinciebestuur van Antwerpen op 19    augustus 2019;

Gelet op de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het verslag en voorstel van de deputatie;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het gewijzigd meerjarenplan 2014 – 2019 van de Roemeens-
orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen voor de 
jaren 2018 en 2019 zonder boekhoudkundige-technische opmerkingen ter zake.


