
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 oktober 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/1 Erediensten. Antwerpen. Roemeens-Orthodoxe kerkfabriek 
de Geboorte van de Moeder Gods. Meerjarenplan 2020-
2025. Goedkeuring.

1. Erkenning orthodoxe eredienst

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 godsdienst 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 
gemeente waren gelegd.

2. Erkenning parochie

Met brief van 24 februari 1993 vroeg de Metropoliet-Aartsbisschop van het 
Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (het representatief orgaan van de 
orthodoxe eredienst in België) aan de Minister van Justitie de erkenning van die 
Roemeens-orthodoxe parochie de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen. 
Volgens de aanvrager bedroeg het aantal gelovigen woonachtig op het grondgebied 
van de provincie Antwerpen 1.050, waarvan 675 in de stad Antwerpen.
In zitting van 30 november 1995 bracht de deputatie een gunstig advies uit inzake 
de erkenning van die Roemeens-orthodoxe parochie.
Met Koninklijk Besluit van 26 februari 1996 werd een Roemeens-orthodoxe 
parochie de Geboorte van de Moeder Gods met zetel te Antwerpen (Waaistraat) 
erkend. De gebiedsomschrijving (het werkingsgebied) van die parochie strekte zich 
uit over het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.

3. De opeenvolgende locaties van het kerkgebouw van de Roemeens-orthodoxe 
parochie.

1) Op het ogenblik van de erkenning was de parochie, mét toestemming van de 
bisschop van Antwerpen, gevestigd in de Rooms-katholieke Sint-Andrieskerk 
– Waaistraat te 2000 Antwerpen;

2) In mei 1997 verhuisde de parochie naar de als monument beschermde Sint-
Annakapel (ook Keizerkapel genoemd) in de Keizerstraat te Antwerpen, 
eigendom van de heer X. Nieberding (European University);

3) Vanaf 15 maart 2003 tot eind 2005 hield de parochie haar 
eredienstvieringen in de kapel Mira Bari, Watergang 6 te 2030 Antwerpen 
(Haven). Deze kapel werd gehuurd van het Apostolaat der Schippers VZW, 



vertegenwoordigd door de heer Machar Verhaeghe, voor een bescheiden 
huurbedrag van 100,00 EUR, inclusief kosten;

4) Begin 2006 deelde de eigenaar van het terrein, de NV Boortmalt (Grain 
Terminal Division Sobelgra) de kerkfabriek mede dat er een einde werd 
gemaakt aan de huurovereenkomst voor de kapel, omdat zij het terrein 
nodig had voor een gebiedsuitbreiding van haar bedrijf. De Roemeens-
orthodoxe kerkfabriek sloot dan met de onderwijsinstelling VZW Sint-Lucas 
& Van Celst te Antwerpen een huurovereenkomst af voor de huur van de als 
monument beschermde neogotische kapel (1852) gelegen Sint-Jacobsmarkt 
15 te Antwerpen voor een maandelijks niet-indexeerbaar huurbedrag van 
450,00 EUR. Deze kapel was in de periode van 1993 tot 2004 volledig 
gerestaureerd. In die periode werden de gewone zondagvieringen 
bijgewoond door circa 30 gelovigen en op de kerkelijke hoogdagen waren er 
maximaal 150 gelovigen aanwezig;

5) In het parochiekerkenplan 2016, dat goedgekeurd werd door het bisdom 
Antwerpen en door de gemeenteraad van Antwerpen in vergadering van 24 
oktober 2016, werd gesteld dat de rooms-katholieke parochiekerk Onze-
Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans – Heistraat 319 te Wilrijk in 
aanmerking komt voor gedeeld gebruik met een andere parochie in de 
hoofdruimte, waarbij de kapel in gebruik blijft voor de rooms-katholieke 
parochie. Het betreft een art-deco kerk, gebouwd naar een ontwerp van V. 
Cols en J. De Roeck uit het Interbellum (1931-1935), die na Wereldoorlog II 
definitief hersteld en voltooid werd en die is vastgesteld als bouwkundig 
erfgoed; 

6) Vermits het aantal Roemenen, woonachtig in Antwerpen, sterk gestegen was 
(op 18/09/18 waren er in de stad Antwerpen –alle negen districten samen- 
4.410 personen ingeschreven afkomstig uit Roemenië), en de Roemeens-
orthodoxe parochie bijgevolg op zoek was naar een groter kerkgebouw, 
heeft de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek in de lente van 2017 een 
overeenkomst van gedeeld gebruik van de rooms-katholieke kerk te Wilrijk 
gesloten met de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. 
Intussen is deze rooms-katholieke parochie gefusioneerd met en opgegaan 
in een naburig gelegen rooms-katholieke parochie. Op 1 september 2019 
heeft de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek het kerkgebouw te Wilrijk 
aangekocht van de rooms-katholieke kerkfabriek. Deze aankoop geschiedde 
uitsluitend met eigen middelen van de Roemeens-orthodoxe parochie  
(geldinzameling bij de gelovigen), aangevuld met een subsidie van 30 % 
(150.000 EUR) van de Vlaamse overheid, zonder subsidiëring vanwege de 
provincie Antwerpen.

4. Financieel overzicht

1) In de periode van 1997 (eerste begroting Roemeens-orthodoxe kerkfabriek) 
tot en met 2005, was er geen tekort op de begrotingen zodat de provincie 
niets hoefde te betalen; 

2) In de periode van 2006 t.e.m. 2007 heeft de provincie een totaalbedrag van 
8.100,00 EUR uitbetaald als verplichte bijdrage in de tekorten van de 
jaarlijkse exploitatiebudgetten van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek;

3) In uitvoering van de nieuwe Vlaamse regelgeving (decreet 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten) heeft 
uw raad in vergadering van 24 april 2008 het eerste meerjarenplan 2008 – 
2013 van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek goedgekeurd. 
2008 6.080,00 EUR
2009 4.482,24 EUR
2010 4.650,78 EUR
2011 2.709,02 EUR
2012 4.931,39 EUR
2013 6.761,95 EUR



4) 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 het budget van de kerkfabriek:
2014 2.118,89 EUR
2015 3.364,77 EUR
2016 1.660,23 EUR
2017 3.552,93 EUR
2018 5.041,28 EUR
2019 10.878,84 EUR

Gelet op de verhuis naar de nieuwe kerk, de inrichting ervan en de hogere 
maandelijkse gebruiksvergoeding heeft de kerkfabriekraad in vergadering 
van 3 juni 2019 een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 
goedgekeurd voor de jaren 2018 en 2019, waarbij de exploitatie-uitgaven 
sterk verhoogd werden en de provinciesubsidies 2018 en 2019 geraamd 
werden op de reële bedragen van 5.041,28 EUR en 10.878,84 EUR. In 
vergadering van 26 september 2019 heeft uw raad die wijziging van het 
meerjarenplan 2014-2019 voor de jaren 2018 en 2019 goedgekeurd zonder 
boekhoudkundig-juridische opmerkingen ter zake.

5. Meerjarenplan 2020-2025

1) Het derde meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de Roemeens-
orthodoxe kerkfabriekraad in vergadering van 7 september 2020 terwijl het 
nieuwe budget 2020 reeds eerder was goedgekeurd door voormelde 
kerkfabriekraad in vergadering van 24 augustus 2020. Het dossier is op het 
provinciebestuur van Antwerpen ingekomen op 17 september 2020;

2) Na de aankoop van de kerk op 1 september 2019 heeft de Roemeens-
orthodoxe kerkfabriek het plan opgevat om de kerk herin te richten naar een 
orthodoxe kerk. Daarvoor werden al enkele voorlopige voorstellen van –in 
de periode 2020 tot 2025- uit te voeren werken (herinrichting, renovatie, 
onderhoud, …) geformuleerd. Wegens de actuele Covid-19 pandemie konden 
deze voorstellen nog niet definitief uitgewerkt, gefinaliseerd en besproken 
en onderhandeld worden met de deputatie. Zulks impliceert dat in het huidig 
ingediende meerjarenplan enkel aan de hand van de jaarrekening 2019 een  
budgetprognose op korte termijn kon worden opgesteld, waarbij enkel voor 
het jaar 2020 de uitgaven-kosten werden opgenomen die de huidige reële 
noden van deze parochie reflecteren. Voor de volgende vijf jaren werden 
door extrapolatie die uitgaven-kosten fictief ingeschreven in de 
desbetreffende jaren. Het ligt uiteraard in de bedoeling van de kerkfabriek 
om de bedragen voor de jaren 2021 t.e.m. 2025 ernstig te ramen nà de 
definitieve opmaak en de bespreking met de deputatie van het uiteindelijk 
uit te voeren programma van werken in die periode. Dit betekent dat de 
kerkfabriek op dat ogenblik een eerste wijziging van het meerjarenplan 
2020-2025 zal opmaken m.b.t. de jaren 2021 tot en met 2025 dat dan 
eveneens aan uw raad zal worden voorgelegd ter goedkeuring. 

3) Volgens het aldus opgemaakte meerjarenplan 2020-2025 bedraagt de 
provinciesubsidie: 
2020 20.583,83 EUR
2021 25.460,00 EUR
2022 27.460,00 EUR
2023 29.460,00 EUR
2024 31.460,00 EUR
2025 33.460,00 EUR

In de toelichtingsnota, gevoegd bij het meerjarenplan 2020-2025 en het 
budget 2020, heeft de kerkfabriek gedetailleerde toelichting verschaft 
betreffende de ontvangsten- en uitgavenposten in 2020. Omdat de 



provinciesubsidie van 2019 ten bedrage van 10.878,84 EUR, door het 
indienen van een laattijdige aanvraag pas op 11 februari 2020 werd 
toegekend door de deputatie en uitbetaald, komt dit bedrag in mindering 
van de provinciesubsidie zodat nog maar een bedrag van 9.704,99 EUR als 
provinciesubsidie in 2020 zal worden toegekend.  

4) De Metropoliet Athenagoras (= het representatief orgaan van de orthodoxe 
eredienst in België) heeft het meerjarenplan 2020-2025 gunstig geadviseerd 
op 25 september 2020.

6. 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 
Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen 
goed te keuren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 1 oktober 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op meerjarenplan 2020-2025 van de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de 
Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen ingediend op 17 september 2020, en 
het gunstig advies van de Metropoliet dienaangaande van 25 september 2020;

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 20.583,83 EUR
2021 25.460,00 EUR
2022 27.460,00 EUR
2023 29.460,00 EUR
2024 31.460,00 EUR
2025 33.460,00 EUR

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de Roemeens-orthodoxe 
kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods te Antwerpen zonder 
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.


