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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/4 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-
Lieve-Vrouw. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring.

1. In vergadering van 24 april 2018 heeft de kathedrale kerkraad van Onze-Lieve-
Vrouw te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2017 opgemaakt en 
goedgekeurd.

Het dossier is op 11 mei 2018 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen.

2. De rekening 2017 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 
goedgekeurde budget 2017 en van de goedgekeurde budgetwijziging 2017.

3. Het oorspronkelijk budget 2017 voorzag een geraamd tekort (vóór boekingen) 
van -61.335,00 EUR op het exploitatiebudget en een geraamd tekort van -
865.123,55,00 EUR op het investeringsbudget.

Na toevoeging van het gecorrigeerde overschot exploitatie van 2015 ten bedrage 
van 195.817,14 EUR sloot het exploitatiebudget af met een geraamd overschot van 
134.482,14 EUR.

Na financiering (550.000,00 EUR) en na gebruik van het overschot van 
722.988,28 EUR op het investeringsbudget 2015 sloot het investeringsbudget 2017 
uiteindelijk af met een geraamd overschot van 407.864,73 EUR.

Het budget 2017 voorzag derhalve geen toelage van de provincie Antwerpen voor 
de exploitatie noch voor de investeringen.

In vergadering van 27 april 2017 heeft uw raad akte genomen van voormeld 
budget 2017.

4. In de budgetwijziging 2017 sluit het exploitatiebudget 2017 af met een geraamd 
overschot van 43.915,00 EUR en het investeringsbudget 2017 sluit af met een 
geraamd tekort van 350.200,00 EUR.

Voor de aanzuivering van het investeringstekort wordt gebruik gemaakt van de 
beschikbare reserves (1.020.524,45 EUR) zodat het investeringsbudget 2017 
uiteindelijk afsluit met een geraamd overschot 670.324,45 EUR.

Deze budgetwijziging 2017 voorzag derhalve geen toelage van de provincie voor de 
exploitatie noch voor de investeringen.



In vergadering van 22 februari 2018 heeft uw raad akte genomen van voormelde 
budgetwijziging 2017.

5. De rekening 2017 sluit af met een totaal exploitatieontvangsten van 
1.762.534,95 EUR en met een totaal exploitatie-uitgaven van 1.665.082,91 EUR of 
met een overschot van 97.452,04 EUR.

Na overboeking van 90.000,00 EUR naar de investeringsontvangsten sluit de 
rekening 2016 met een exploitatieoverschot van 7.452,04 EUR (eigen financieel 
boekjaar), waarbij nog het exploitatieoverschot van 195.817,14 EUR (rekening 
2015 – exploitatie) dient gevoegd te worden, zodat het totale exploitatieoverschot 
203.269,18 EUR bedraagt.

6. De rekening 2017 sluit af met een overschot op de exploitatie van 
157.361,59 EUR. Na overboeking van 150.000,00 EUR naar het investeringsbudget 
bedraagt het batig saldo nog 7.361,59 EUR.

De rekening 2017 sluit af met een tekort op de investeringen van – 
220.378,23 EUR. Na overboeking van 150.000,00 EUR (overschot exploitatie 2017) 
en na het gebruik maken van het overschot van 1.305.179,94 EUR op de 
investeringen 2016 bedraagt het batig saldo op de investeringen 
1.234.801,71 EUR.

7. In de toelichting bij de jaarrekening over 2017 deelde de kathedrale kerkraad 
mede dat:

 bij de exploitatie: de inkomsten/opbrengsten in de lijn liggen van het budget 
en dat de uitgaven/kosten goed onder controle werden gehouden.

 bij de investeringen: er in 2017 geïnvesteerd werd in de pastorij 
(schoringswerken en asbestbehandeling) en in diverse gebouwen van het 
privaat patrimonium (Groenplaats 18, 20 en 24, Torfbrug 3 en Jan 
Blomstraat 1) voor een totaal van 287.732,11 EUR, inclusief erelonen.

 er in 2017 geen interne kredietaanpassingen werden doorgevoerd.

Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2017 
van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen gunstig te 
adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 mei 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2017 van de kathedrale kerkfabriek van 
Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 11 mei 2018;

Gelet op de artikelen 55 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het verslag van de deputatie;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:



Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2017 van de kathedrale 
kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, met als exploitatieoverschot 
210.630,77 EUR en met als investeringsoverschot 1.234.801,71 EUR.

Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2017 van de kathedrale kerkfabriek 
van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-
technische opmerkingen.


