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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/11 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele 
Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2016. 
Advies. Goedkeuring.

AP: Erediensten
A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen.

1. De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 24 maart 
2016 de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 goedgekeurd en met brief van 7 april 
2016 ingezonden.
In die brief van 7 april 2016 (zie bijlage) worden gedetailleerde toelichtingen 
verstrekt inzake deze begrotingswijziging. Daaruit blijkt dat zowel op de uitgaven 
als op de ontvangsten (zowel op de gewone dienst als op de buitengewone dienst) 
alle betwiste kredieten met betrekking tot het project Diependael te Mechelen terug 
werden opgenomen.

2. Voordien op 2 februari 2015 had de PIMD-Antwerpen reeds een volledig dossier 
ingezonden met een aangepaste begroting 2015 (tweede ontwerp), zoals 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur in vergadering van 18 december 2014. 
Deze begroting 2015 bevatte de aankoop van het gebouw Diependael te Mechelen 
voor de prijs van 2.200.000,00 EUR te financieren met een lening van 
2.200.000,00 EUR bij de ING-bank met een looptijd van 20 jaar en met een vast 
jaarlijks terug te betalen bedrag van 143.104,16 EUR, waardoor de begroting 2015 
afsloot met als resultaat:

ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO
gewone dienst: 1.118.634,00 1.118.634,00 0,00
buitengewone dienst: 2.246.050,00 2.246.050,00 0,00
______________________________________________________
totaal: 3.364.684,00 3.364.684,00 0,00

3. In zitting van 26 februari 2015 had de deputatie beslist om de burgerlijke 
rechtshandelingen van de PIMD-Antwerpen (aankoop van een gebouw en afsluiten 
van een lening) gemotiveerd ongunstig te adviseren en de Minister van Justitie te 
verzoeken om beide rechtshandelingen niet te machtigen.

4. Blijkbaar gingen de PIMD-Antwerpen en de CVR er op het ogenblik (24 maart 
2016) van de goedkeuring van de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 nog steeds 
van uit dat de Minister van Justitie de betwiste rechtshandelingen toch zou 
machtigen, wat in de realiteit nooit gebeurd is.

5. Door rekening te houden met het resultaat van de rekening 2015 (die op 
dezelfde Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen werd goedgekeurd), door 



heropneming van alle kredieten met betrekking tot het project Diependael en door 
een reeks kredietverschuivingen en kredietvermeerderingen en 
kredietverminderingen leidde de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 tot volgend 
resultaat:

ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO
gewone dienst: 1.208.790,64 1.208.790,64 0,00
buitengewone dienst: 2.378.099,33 2.378.099,33 0,00
___________________________________________________________
totaal: 3.586.889,97 3.586.889,97 0,00

6. De begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 is onderworpen aan het advies van uw 
raad in toepassing van artikel 33 van de organieke wet van 21 juni 2002.

De deputatie stelt uw raad voor de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 gunstig te 
adviseren onder voorbehoud van de volgende voorstellen tot wijziging:
De schrapping (eigenlijk de terug op 0,00 EUR zetting) van alle kredieten op de 
gewone en op de buitengewone dienst zowel van de ontvangsten als van de 
uitgaven, die betrekking hebben op het betwiste project Diependael te Mechelen, 
zodat de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 uiteindelijk tot volgend resultaat leidt:

ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO
gewone dienst: 1.087.108,00 1.055.686,64 31.421,36
buitengewone dienst: 178.099,33 170.500,33 7.599,00
_____________________________________________________________
totaal: 1.265.207,33 1.226.186,97 39.020,36

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-
confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de 
afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en 
financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen, inzonderheid de artikelen 29, 33 en 34;

Gelet op artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het 
algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer 
van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele 
dienstverlening;

Gelet op artikel 147, § 5, 4° van het provinciedecreet van 9 december 2005;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 van de 
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, met als resultaat:

ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO
gewone dienst: 1.208.790,64 1.208.790,64 0,00
buitengewone dienst: 2.378.099,33 2.378.099,33 0,00
__________________________________________________________
totaal: 3.586.889,97 3.586.889,97 0,00



Beslist wordt de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 van de PIMD-Antwerpen 
gunstig te adviseren onder voorbehoud van de volgende voorstellen tot wijziging: 
de op 0,00 EUR stelling van alle kredieten op de gewone en op de buitengewone 
dienst, zowel van de ontvangsten als van de uitgaven, die betrekking hebben op 
het project Diependael te Mechelen (aankoop van het gebouw en afsluiten van een 
lening), met als resultaat van de gesuggereerde voorstellen tot wijziging:

ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO
gewone dienst: 1.087.108,00 1.055.686,64 31.421,36
buitengewone dienst: 178.099,33 170.500,33 7.599,00
______________________________________________________________
totaal: 1.265.207,33 1.226.186,97 39.020,36

Deze wijzigingen worden voorgesteld omdat de aankoop van het gebouw 
Diependael te Mechelen niet strookt met de langetermijnvisie van de provinciale 
overheid op de gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele 
morele dienstverlening in de provincie Antwerpen.


