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departement Interne Organisatie 
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft Orthodoxe kerkfabrieken - Heilige Apostel Andreas en 
Materne - Aalst 
Meerjarenplan 2014-2019 

verslaggever Jozef Dauwe 

Mevrouwen en mijne Heren, 

1. Juridisch kader  

Op basis van artikel 147, §5, 2° van het Provinciedecreet en op basis van de 
artikelen 51, 4°, 52/1 en 229 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (het Erediensten-
decreet) is de provincie ertoe gehouden bij te dragen in de tekorten van de 
eredienstbesturen die zijn erkend en georganiseerd op provinciaal niveau.  

Het Meerjarenplan (MJP) van een eredienstbestuur bevat de financiële 
afspraken tussen dat eredienstbestuur en de provincie voor een periode van 6 
jaar, die ingaat op 1 januari van het 2de jaar dat volgt op de algehele 
vernieuwing van de Provincieraad. Dit MJP kan ook worden herzien in de loop 
van de periode waarvoor het is opgemaakt (artikel 41 van het 
Eredienstendecreet).  

Het MJP en de wijzigingen ervan zijn onderworpen aan het advies van het 
erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de Provincieraad. De 
Provincieraad spreekt zich uit over deze goedkeuring binnen een termijn van 
100 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van dit advies van het erkend 
representatief orgaan bij de provincie. Het besluit moet worden verstuurd 
uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de Gouverneur, het 
eredienstbestuur in kwestie en het erkend representatief orgaan. Als binnen 
deze termijn van 100 dagen geen besluit is verstuurd, wordt de Provincieraad 
geacht zijn goedkeuring te hebben verleend aan het MJP of de wijzigingen 
ervan (artikel 43 van het Eredienstendecreet).  
 

2. Voorliggend dossier  

Op 14 februari 2014 diende de Orthodoxe Kerkfabriek Heilige Apostel Andreas 
& Materne, met zetel te Begijnhof 41a, 9300 Aalst haar Meerjarenplan 2014-
2019 in bij de provincie. 

Dit MJP werd door de kerkfabriekraad van deze gemeenschap vastgesteld op 
2 februari 2014. Bij het MJP is het gunstig advies van het erkend representatief 
orgaan gevoegd. 

dossiernummer:. 
1401421 
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3. Bespreking  

Het Meerjarenplan 2014-2019 bestaat uit 3 onderdelen, meerbepaald: 

1° een financiële nota;  
2° een strategische nota;  
3° een afsprakennota.  

 
 
1. De financiële nota van het MJP 2014-2019 is opgemaakt conform de 
modellen van het Ministerieel Besluit van 27 november 2006. 

Deze financiële nota bestaat uit een exploitatieluik en een investeringsluik. 

Het exploitatieluik sluit elk jaar af in evenwicht door het inschrijven van 
volgende provinciale exploitatietoelagen: 

 2014 25.400 EUR 
 2015 20.050 EUR 
 2016 20.140 EUR 
 2017 21.000 EUR 
 2018 20.830 EUR 
 2019 21.200 EUR 

 
De exploitatieontvangsten worden in 2014 geraamd op 3.487 EUR en zijn 
hoofdzakelijk inkomsten uit omhalingen en uit de verkoop van kaarsen.  
In de periode 2015-2019 wordt een stijging van ongeveer 2% in rekening 
gebracht. 

 
De exploitatieuitgaven worden in 2014 geraamd op 28.887 EUR. In 2015 
kennen de exploitatieuitgaven een daling. Dit wordt verklaard doordat in 2014 
enkele éénmalige uitgaven worden voorzien. 

 
De uitgaven m.b.t. de eredienst fluctueren omdat bepaalde kosten niet jaarlijks 
voorkomen. 
 
De uitgaven m.b.t. het gebouw van de eredienst omvatten voornamelijk de 
jaarlijkse erfpachtvergoeding, de nutsvoorzieningen, de verzekering en een 
budget voor het onderhoud van het kerkgebouw. 

 
Voor de meeste exploitatieuitgaven wordt er rekening gehouden met een 
beperkte indexering. 

 
Het investeringsluik sluit in 2018 af in evenwicht door het inschrijven van een 
provinciale investeringstoelage t.b.v. 5.000 EUR. 

 
De voorziene investering heeft betrekking op de aankoop van een kroonluster 
eigen aan de orthodoxe religie. 
 
Daarnaast wordt in de periode 2014-2019 tevens de restauratie van het 
kerkgebouw voorzien. Het gebouw gelegen te Begijnhof 41a, 9300 Aalst is een 
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beschermd monument en is via erfpacht aan de kerkfabriek ter beschikking 
gesteld.  
 
Voor de restauratie ervan zal de kerkfabriek bij het Vlaamse Gewest een 
restauratiepremie aanvragen. Voor restauratiewerkzaamheden aan 
beschermde monumenten, toebehorend aan lokale besturen, die bestemd zijn 
voor een erkende eredienst werden, overeenkomstig het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het 
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten,  
de kosten verdeeld als volgt: 
 
* het Vlaamse Gewest: 60% 
* de provincie: 20% 
* de gemeente: 10% 
* de kerkfabriek: 10% 
 
 
Aandeel provincie 
 
Ingevolge de afschaffing van de koppelsubsidies door artikel 33 § 1 van het 
Programmadecreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2014 ( B.S. 31 december 2013) wordt, met 
ingang van 1 januari 2014, het aandeel van de provincie (20%) overgenomen 
door het Vlaamse Gewest. 
 
 
Aandeel kerkfabriek 
 
Daarnaast stelt artikel 52/1, §1 van het Eredienstendecreet dat de provincie 
niet verplicht is tussen te komen in de investeringen in het gebouw van de 
eredienst die geen eigendom zijn van een publieke rechtspersoon. Artikel 52/1, 
§1 van het Eredienstendecreet bepaalt dat met eigendom wordt gelijkgesteld 
een zakelijk recht dat aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet: 
 
1° het zakelijk recht verzekert een bij de inwerkingtreding van dit decreet 
bestaande kerkfabriek het genot van het goed gedurende nog ten minste dertig 
jaar; 

 
2° bij het einde van het zakelijk recht zal de eigenaar een vergoeding 
verschuldigd zijn aan de kerkfabriek gelijk aan de meerwaarde die op dat 
tijdstip zal ontstaan door de aan de gebouwen aangebrachte verbouwingen of 
nieuw opgerichte gebouwen; 

 
3°het zakelijk recht kan slechts vervreemd of met een zakelijk recht bezwaard 
worden met instemming van het gemeentebestuur 
 
Uit onderzoek van de erfpachtovereenkomst blijkt dat deze erfpacht niet 
voldoet aan de tweede voorwaarde zoals bepaald in voormeld artikel 52/1, §1  
(zie hoger) van het Eredienstendecreet waardoor er geen provinciale 
tussenkomst zal zijn voor het aandeel in de restauratiepremie dat de 
kerkfabriek (10%) ten laste moet nemen. 
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2. Daarnaast heeft de kerkfabriekraad een uitgebreide strategische nota 
ingediend waarin de ingeschreven bedragen uit de financiële nota verder 
worden toegelicht. 
 
 
3. Met betrekking tot de afsprakennota heeft de dienst Juridische 
Aangelegenheden & Bestuurszaken een ontwerp gemaakt, waarin de 
belangrijkste principes van het Eredienstendecreet, de verschillende 
uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven en de reeds geldende algemene en 
financiële afspraken tussen het eredienstbestuur en de provincie werden 
opgenomen.  
 
Bij brieven van 25 juli en 17 september 2013 werd het volledig ontwerp van 
afsprakennota bezorgd aan het eredienstbestuur, met de uitnodiging om 
eventuele vragen en opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp schriftelijk te 
bezorgen aan de dienst.  
 
Het ontwerp van afsprakennota werd eveneens besproken tijdens het decretaal 
overleg van 22 oktober 2013 tussen een afvaardiging van het eredienstbestuur 
en een afvaardiging van de provincie.  
 
Het eredienstbestuur heeft hierbij geen opmerkingen geformuleerd, zodat deze 
afsprakennota kan worden goedgekeurd door de Provincieraad, ondertekend 
door de bevoegde gedeputeerde en de provinciegriffier en ter ondertekening 
kan worden voorgelegd aan de Kerkfabriekraad van de Orthodoxe Kerkfabriek 
Heilige Apostel Andreas & Materne.  

 

4. Voorstel  

Uit onderzoek is gebleken dat het voorliggende MJP 2014-2019 inhoudelijk 
verantwoord en noodzakelijk is en boekhoudkundig correct werd uitgevoerd. 
Het meerjarenplan kan goedgekeurd worden. 

Met betrekking tot de afsprakennota (het 3de onderdeel van het MJP) zal uw 
raad, na goedkeuring van het MJP, de Deputatie, voor wie optreden de 
bevoegde gedeputeerde en de provinciegriffier, moeten machtigen tot het 
ondertekenen van deze afsprakennota namens de Provincie Oost-Vlaanderen. 
 
De termijn waarover uw raad beschikt om zich uit te spreken over de 
goedkeuring van het MJP, respectievelijk de aktename van het Budget 2014, is 
niet dezelfde: voor de goedkeuring bedraagt deze 100 dagen, voor een 
aktename is dit 50 dagen, met dien verstande dat de beslissing binnen deze 
termijn moet verstuurd worden. 
 
Gezien de onderlinge samenhang van de 2 dossiers worden ze, weliswaar 
afzonderlijk, maar in dezelfde provincieraadszitting voorgelegd, waarbij moet 
gekozen worden voor de kortste termijn. 
 
Indien uw raad zich derhalve niet heeft uitgesproken in zitting van 26 maart 
2014 wordt het meerjarenplan 2014-2019 geacht te zijn goedgekeurd. 
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Wij hebben dan ook de eer, Mevrouwen, mijne Heren, u te verzoeken:  
 
1° het Meerjarenplan 2014-2019 van de Orthodoxe Kerkfabriek Heilige 
Apostel Andreas en Materne te Aalst, bestaande uit een financiële nota, 
een strategische nota en een afsprakennota, goed te keuren;  
 
2° de Deputatie, voor wie optreden de bevoegde gedeputeerde en de 
provinciegriffier, te machtigen tot het ondertekenen van deze 
afsprakennota namens de Provincie Oost-Vlaanderen. 
 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

de provinciegriffier, de bevoegde gedeputeerde, 
Albert De Smet Jozef Dauwe 
 


