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Agenda nr. 1/8 Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria 
Boodschap. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring.

1. Sinds 1902 werd de orthodoxe eredienst reeds regelmatig gevierd in een Grieks-
orthodoxe kerk (vroegere herenwoning) in de Jan Van Gentstraat in Antwerpen, die 
eigendom was van de Griekse Staat en die voornamelijk bedoeld was voor de 
(talrijke) Griekse zeelui die in de Antwerpse haven aanmeerden op de onder 
Griekse vlag varende zeeschepen en er meerdere dagen verbleven. De kerk werd in 
1949 gerenoveerd op kosten van de Griekse Staat (eigenaar).
Het herenhuis Jan Van Gentstraat 5, waarin de Grieks-orthodoxe kerk was 
gevestigd, lag midden in de door een bouwpromotor beoogde projectzone (“Nieuw 
Zuid”) tegenover het nieuwe Gerechtshof. Na drie jaar moeizaam onderhandelen 
met de Griekse Staat (die het gebouw vroeger via schenking in eigendom had 
gekregen) werd een ruilovereenkomst gesloten. De Grieks-orthodoxe kerk werd 
quasi volledig gesloopt (op de inkomdeur na) en er werd binnen het nieuwe 
bouwproject een volledig nieuwe kerk gebouwd en geïncorporeerd in het 
flatgebouw met een hernummering van het huisnummer (11 in plaats van 5).
De Grieks-orthodoxe parochie verhuisde tijdelijk voor de duur van de werken (2007 
– 2010) naar een andere locatie (Brusselstraat 5 te 2018 Antwerpen) op kosten van 
de bouwpromotor.
De nieuwe kerk werd in september 2010 ingehuldigd en is tot op heden in gebruik.

2. De orthodoxe eredienst is de zesde en (voorlopig) laatste eredienst die in België 
erkend is. Formeel gebeurde deze erkenning via de wet van 17 april 1985 tot 
erkenning van de besturen belast met het beheer van de temporaliën van de 
orthodoxe eredienst, waardoor een artikel 19bis werd ingelast in de wet van 
4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten. Inhoudelijk regelde de wet de 
organisatie van de besturen eigen aan de orthodoxe eredienst op basis van het 
grondgebied van de provincie en legde zij aan de provincies dezelfde financiële 
verplichtingen op die voor vier andere erkende erediensten ten laste van de 
gemeenten waren gelegd.

3. Na een gunstig advies van de deputatie in zitting van 16 juni 1988 werd met 
koninklijk besluit van 1 augustus 1988 een eerste Grieks-orthodoxe parochie Maria 
Boodschap met zetel te Antwerpen erkend, waarvan de gebiedsomschrijving zich 
uitstrekte over het volledig grondgebied van de provincie Antwerpen. Volgens de 
erkenningsaanvraag bedroeg het aantal gelovigen 823 in de provincie Antwerpen, 
waarvan 752 woonachtig in de stad Antwerpen.
Het aantal gelovigen was in de voorbije decennia sterk verminderd. De Griekse 
zeelui blijven niet meer gedurende meerdere dagen in de haven met hun schepen 



liggen (containerterminal). Bij de gewone zondagvieringen zijn er circa 50 
gelovigen aanwezig, op de kerkelijke hoogdagen (Kerstmis, Pasen) maximaal 200.
Sinds 2008 na het uitbreken van de economische crisis in Griekenland is er een 
(kleine) heropleving door de immigratie van jonge (universitair gediplomeerde) 
Grieken die hun beroepscarrière in Antwerpen komen uitbouwen. In 2018 waren er 
in de stad Antwerpen (alle 9 districten samen) 784 personen ingeschreven 
afkomstig uit Griekenland.

4. In de periode van 1990 tot 2007 (federale regelgeving) heeft de provincie 
Antwerpen een totaal bedrag van 2.975.846 BEF (= 73.769,29 EUR) uitbetaald als 
verplichte bijdrage in de tekorten van de jaarlijkse exploitatiebegrotingen van de 
Grieks-orthodoxe kerkfabriek.
In dezelfde periode heeft de provincie ook kleine onderhouds- en 
herstellingswerken laten uitvoeren en betaald voor een totaal bedrag van 
798.112 BEF (19.561,59 EUR).

5. Na de inwerkingtreding van de Vlaamse regelgeving (decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten) heeft 
uw raad het eerste meerjarenplan 2008 – 2013 van deze Grieks-orthodoxe 
kerkfabriek goedgekeurd in vergadering van 24 april 2008. Latere wijzigingen van 
dit meerjarenplan 2008 – 2013 werden goedgekeurd door uw raad in 
vergaderingen van 27 mei 2010, 27 januari 2011 en 28 maart 2013.
In de periode 2008 – 2013 werden volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 
exploitatietekort van de budgetten van de kerkfabriek :
2008 : 11.700,00 EUR
2009 : 10.334,11 EUR
2010 : 19.726,15 EUR
2011 : 9.973,51 EUR
2012 : 8.508,34 EUR
2013 : 11.574,14 EUR.
In 2013 werd ook een provinciale investeringssubsidie van 23.100,00 EUR 
toegekend en uitbetaald voor de schilderwerken aan het plafond van de nieuwe 
kerk.

6. Het tweede meerjarenplan 2014 - 2019 van deze kerkfabriek werd goedgekeurd 
door uw raad in vergadering van 26 juni 2014.
In de periode 2014 – 2019 werden volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 
exploitatietekort van de budgetten van de kerkfabriek :
2014 : 15.599,91 EUR
2015 : 11.111,63 EUR
2016 : 12.842,65 EUR
2017 : 13.872,88 EUR
2018 : 14.783,43 EUR
2019 : 15.926,42 EUR.

7. Met brief van 19 november 2019, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 21 november 2019, heeft de Grieks-orthodoxe kerkfabriek het 
meerjarenplan 2020 - 2025 en het gunstig advies dienaangaande van 19 november 
2019 van Metropoliet Athenagoras (= het representatief orgaan van de orthodoxe 
eredienst in België) ingezonden.

8. Het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025 werd besproken in een 
overlegvergadering van 30 oktober 2019 tussen de provinciale overheid en de 
kerkfabriekraad.

9. Uit de ingezonden financiële documenten blijkt het volgende :
a. In de ganse periode 2020 - 2025 worden geen investeringsuitgaven vermeld en 
derhalve ook geen investeringsontvangsten.



b. De exploitatie-uitgaven worden in 2020 geraamd op 38.000,00 EUR, waarvan de 
belangrijkste uitgavenposten zijn :
- eredienst : 17.825,00 EUR
- hoofdgebouw eredienst : 14.300,00 EUR
- bestuur van de eredienst : 5.875,00 EUR.

c. De eigen ontvangsten van de vieringen en de andere ontvangsten worden 
geraamd op 14.000,00 EUR.
De geraamde provinciesubsidie bedraagt in 2020 door het overschot op de 
exploitatie 2018 24.000,00 EUR – 1.336,06 EUR = 22.663,94 EUR.

d. In de volgende jaren 2021 - 2025 evolueren de totale exploitatie-uitgaven als 
volgt :
2021 : 34.000,00 EUR
2022 : 34.700,00 EUR
2023 : 36.000,00 EUR
2024 : 37.000,00 EUR
2025 : 38.000,00 EUR.

e. In dezelfde periode evolueert de provinciesubsidie als volgt :
2021 : 20.500,00 EUR
2022 : 21.000,00 EUR
2023 : 22.300,00 EUR
2024 : 23.200,00 EUR
2025 : 24.100,00 EUR.

10. Conclusie.
De verhoging van de exploitatie-uitgaven in de periode 2020 – 2025 is te wijten 
aan enkele nieuwe belangrijke uitgaven (kosten syndicus gebouw, zangkoor, 
vergoeding diaken die de pastoor zal opvolgen) die niet voorkwamen in de vorige 
meerjarenplanning. Bovendien zijn er in 2020 enkele investeringsaankopen.
De Grieks-orthodoxe kerkfabriek heeft in grote mate rekening gehouden met de 
opmerkingen, die de provinciale overheid op voormelde overlegvergadering 
geformuleerd had met betrekking tot het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025, 
onder meer over de gewenste stijging van de  eigen ontvangsten (van de vieringen 
en andere).

11. Luidens de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan 
2020 - 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad.
De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 - 2025 van de Grieks-
orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap te Antwerpen goed te keuren zonder 
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de brief van 19 november 2019 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria 
Boodschap te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 
21 november 2019, waarbij het meerjarenplan 2020 - 2025 van voormelde 
kerkfabriek en het gunstig advies dienaangaande van 19 november 2019 van 
voormelde Metropoliet werden ingezonden;

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 meerjarenplan 2020 - 2025, waaruit blijkt dat voormelde kerkfabriek 
in de periode 2020 - 2025 beroep doet op navermelde exploitatiesubsidies van de 
provincie Antwerpen:

2020 : 22.663,94 EUR
2021 : 20.500,00 EUR
2022 : 21.100,00 EUR
2023 : 22.300,00 EUR
2024 : 23.200,00 EUR
2025 : 24.100,00 EUR;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de Grieks-orthodoxe 
kerkfabriek Maria Boodschap te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische 
opmerkingen ter zake.


