
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/9 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele 
Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2015. 
Advies. Goedkeuring.

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

1. In vergadering van 22 september 2016 heeft uw raad de begroting 2015 (derde 
ontwerp) van de PIMD-Antwerpen gunstig geadviseerd zonder begrotingstechnische 
opmerkingen.
Deze begroting 2015 werd pas op 8 mei 2017 goedgekeurd door de Minister van 
Justitie.
In de periode tussen 5 februari 2015 (inzending van de aangepaste begroting 2015 
(tweede ontwerp) en 11 mei 2017 (de betekening van het hogervermelde 
ministerieel goedkeuringsbesluit van de begroting 2015 (derde ontwerp) heeft de 
PIMD-Antwerpen nog de volgende financiële documenten ingezonden, die alle 
onderworpen zijn aan het bijzonder administratief toezicht van hetzij de deputatie 
(jaarrekeningen) hetzij uw raad (begrotingen en begrotingswijzigingen):

1° de begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 (ingekomen op 9 april 2015);
2° de begroting 2016 (ingekomen op 13 mei 2015);
3° de jaarrekening 2015 (ingekomen op 7 april 2016);
4° de begrotingswijziging Nr. 1 van 2016 (ingekomen op 7 april 2016);
5° de begroting 2017 (ingekomen op 8 augustus 2016);
6° de begrotingswijziging Nr. 2 van 2016 (ingekomen op 8 augustus 2016);
7° de jaarrekening 2016 (ingekomen op 7 april 2017);
8° de begrotingswijziging Nr. 1 van 2017 (ingekomen op 7 april 2017);
9° de begroting 2018 (ingekomen op 11 mei 2017).

Indien die dossiers volgens de gangbare procedureregels vermeld in de organieke 
wet van 21 juni 2002 elk afzonderlijk chronologisch moeten afgehandeld worden, 
waarbij telkens moet gewacht worden op het expliciete goedkeuringsbesluit van de 
Minister van Justitie betreffende het onmiddellijk voorafgaande document, zou het 
circa twee (2) jaar duren (tot de herfst 2019) vooraleer de begrotingen 2016, 2017 
en 2018 van de PIMD-Antwerpen uiteindelijk goedgekeurd zijn en de 
provinciesubsidies voor 2016, 2017 en 2018 (saldi ten opzicht van de uitbetaalde 
voorlopige twaalfden) kunnen uitbetaald worden. Dit is natuurlijk moeilijk 
verdedigbaar en zelfs nefast voor de werking en voor de financiële situatie van de 
PIMD-Antwerpen.

Daarom vond er eind januari 2017 op de FOD Justitie een overleg plaats met de 
PIMD-Antwerpen, waarbij overeengekomen werd dat alle documenten globaal in 
één enkele beweging zouden worden geadviseerd door de provincie en daarna door 



de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR), en dat zij ook in één enkele beweging daarna 
zouden goedgekeurd worden door de Minister van Justitie.

De begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 van de PIMD-Antwerpen is het eerste 
financieel document in voormelde reeks.

2. De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 2 april 
2015 de begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 goedgekeurd.
Op dat tijdstip was de situatie van de financiële documenten van de PIMD-
Antwerpen onzeker.

1° Op 2 februari 2015 had de PIMD-Antwerpen 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

en met een totale provinciesubsidie van 1.084.774,70 EUR (gewone dienst) + 
46.047,53 EUR (buitengewone dienst) = 1.130.822,23 EUR.

2° In zitting van 26 februari 2015 besliste de deputatie 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.

3° In zitting van 26 februari 2015 besliste de deputatie eveneens om de totale 
provinciale subsidie 2015 te beperken tot het bedrag van 969.950,00 EUR (het 
bedrag van de totale uitgaven op de gewone dienst van de begroting 2014 van de 
PIMD-Antwerpen) en ze uit te betalen in voorlopige twaalfden om de twee 
maanden.

4° In dezelfde vergadering van 2 april 2015 had de Raad van Bestuur van de PIMD-
Antwerpen de jaarrekening 2014 goedgekeurd met als totaal overschot 
156.007,89 EUR, waarvan 136.437,91 EUR op de gewone begroting en 
19.569,98 EUR op de buitengewone begroting. Deze jaarrekening 2014 werd 
gunstig geadviseerd door de deputatie in zitting van 30 april 2015, door de CVR op 
8 juni 2015 en werd goedgekeurd door de Minister van Justitie op 19 juli 2016.

3. Luidens 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 centra voor morele 
dienstverlening, dient de Raad van Bestuur, wanneer de rekening van het voorbije 
jaar werd afgesloten, de boni van 2014 op te nemen in de begrotingswijziging Nr. 1 
van 2015 met als resultaat 

ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI
gewone begroting: 1.255.071,91 1.118.634,00 136.437,91
buitengewone begroting: 2.265.619,98 2.246.050,00 19.569,98



______________________________________________________________
totaal: 3.520.691,89 3.364.684,00 156.007,89

4. De begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 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 om de ingediende begrotingswijziging Nr. 1 van 
2015 van de PIMD-Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-
technische opmerkingen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 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.

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 van de 
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, waarbij:
- de ontvangsten op de gewone begroting (1.118.634,00 EUR) verhoogd werden 
met 136.437,91 EUR en gebracht werden op 1.255.071,91 EUR;
- de ontvangsten op de buitengewone begroting (2.246.050,00 EUR) verhoogd 
werden met 19.569,98 EUR en gebracht werden op 2.265.619,98 EUR;
- de uitgaven op de gewone begroting (1.118.634,00 EUR) en op de buitengewone 
begroting (2.246.050,00 EUR) ongewijzigd zijn gebleven.

Beslist wordt de begrotingswijziging Nr. 1 van 2015 van de PIMD-Antwerpen 
gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.


