
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/4 Budget 2017. Evenwicht na de eerste reeks wijzigingen. 
Goedkeuring.

Naar aanleiding van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 2017 werd door de 
deputatie in zitting van 5 en 12 januari 2017 beslist tot het wijzigen van enkele 
kredieten op het budget voor het jaar 2017. Dit leidt tot volgende bedragen:

B2017 B2018 B2019
RESULTAAT OP KASBASIS 17.695.787 1.332.463 2.383.922 

RESULTAAT OP KASBASIS na 1e BW 17.695.787 1.332.463 2.383.922 

AUTOFINANCIERINGSMARGE -23.127.495 -29.238.365 -9.530.820 

AUTOFINANCIERINGSMARGE na 1e BW -23.127.495 -29.238.365 -9.530.820 
Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE -4.361.244 -9.235.585 318.267 
Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na 
1e BW -4.361.244 -9.235.585 318.267 

Het evenwicht van het budget blijft bewaard. 

Vermits de onttrekkingen aan de OVV niet meer beschouwd mogen worden als 
budgettaire exploitatie-ontvangsten heeft dit tot een negatieve autofinancierings-
marge geleid in 2019 bij de opmaak van het Budget en Meerjarenplan 2017-2019.  
Artikel 14, 2° BVR BBC bepaalt echter dat een meerjarenplan met een negatieve 
autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de financiële nota toch in evenwicht 
is als het bestuur aantoont dat de autofinancieringsmarge groter dan of gelijk aan 
nul zou zijn als de tijdelijke uitgaven, waarvoor het bestuur vóór 1 januari 2014 
specifieke reserves heeft aangelegd, niet worden meegeteld.  

Daarom werd in bovenstaand schema ter verduidelijking de herrekende 
autofinancieringsmarge opnieuw toegevoegd; hier wordt dus geen rekening 
gehouden met de tijdelijke uitgaven en wordt in 2019 een positieve 
autofinancieringsmarge bekomen.

Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring van de eerste 
budgetwijziging:



Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 
budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 
budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de hierna volgende opsomming van vermeerderingen en 
verminderingen van kredieten door de eerste reeks wijzigingen aan het budget 
2017.
















































