
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/1 Jaarrekening 2016 - Vaststelling. Goedkeuring.

Overeenkomstig artikel 169 van het Provinciedecreet, spreekt de provincieraad zich 
in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het 
financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over de vaststelling 
van de jaarrekening.

Thans wordt de jaarrekening 2016 aan de provincieraad ter vaststelling voorgelegd. 

Overeenkomstig de onderrichtingen van Vlaanderen, werd de OVV Provincie 
Antwerpen (verder OVV genoemd) in de balans overgeboekt van de financiële vaste 
activa naar de geldbeleggingen. Er werden bestemde gelden voorzien ten bedrage 
van 161.675.838,34 EUR, dit is de waarde van de OVV op 31/12/2015. In de loop 
van 2016 wijzigde dit bedrag door de onttrekking aan de OVV ter financiering van 
pensioenuitgaven ten bedrage van 17.000.000,00 EUR en door de toevoeging van 
de door de OVV gerealiseerde beleggingsopbrengsten ten bedrage van 
6.969.322,25 EUR. 

Eindsaldo bestemde gelden 2016 = waarde OVV op 31/12/2016 = 151.645.160,59 
EUR.  

Het budgettair resultaat van boekjaar 2016 bedraagt + 3.011.981 EUR. Dit 
resultaat wordt positief beïnvloed door de beleggingsopbrengst van de OVV ten 
bedrage van 6.969.322 EUR, die als een exploitatieopbrengst wordt geboekt. 
Zonder deze opbrengst zou het budgettair resultaat van boekjaar 2016 uitkomen 
op – 3.957.341 EUR.

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2016 (= inclusief resultaten vorige 
boekjaren) bedraagt + 300.937.185 EUR. Hierin zit voor het eerst de waarde van 
de OVV vervat. Zonder de positieve beïnvloeding door de OVV ten bedrage van 
151.645.161 EUR, zou het gecumuleerd budgettair resultaat 2016 uitkomen op + 
149.292.024 EUR.
 
De jaarrekening 2016 eindigt met een autofinancieringsmarge van + 4.506.637 
EUR. De autofinancieringsmarge wordt positief beïnvloed door de 
beleggingsopbrengst van de OVV ten bedrage van 6.969.322 EUR. Zonder deze 



opbrengst zou de jaarrekening 2016 eindigen met een autofinancieringsmarge van 
– 2.462.685 EUR.

De algemene boekhouding 2016 eindigt met een balanstotaal van 
1.123.634.171,59 EUR en een jaaroverschot van 36.286.415,62 EUR.    

Bijlagen raadpleegbaar in Sindala: 

- Jaarrekening 2016 
- Verslag van het Rekenhof bij de jaarrekening 2016 (dit document wordt 
toegevoegd zodra het Rekenhof zijn verslag heeft bezorgd)

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 169 van het Provinciedecreet;

Gelet op het goedkeuringsbesluit van de deputatie over de jaarrekening 2016 in 
zitting van 20 april 2017;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De jaarrekening 2016 van de provincie Antwerpen wordt vastgesteld.


