
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 mei 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/4 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele 
Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 1 van 2018. 
Advies. Goedkeuring.

1. De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 22 maart 
2018 de begrotingswijziging Nr. 1 van 2018 goedgekeurd.

2. In dezelfde vergadering had de Raad van Bestuur de jaarrekening 2017 
goedgekeurd met een totaal overschot van 233.795,06 EUR (129.527,06 EUR op de 
gewone begroting en 104.268,00 EUR op de buitengewone begroting). Deze 
jaarrekening 2017 werd gunstig geadviseerd door de deputatie in zitting van 3 mei 
2018 zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.

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 2017 op te nemen in de begrotingswijziging Nr. 1 
van 2018. De Raad van Bestuur heeft tegelijk een aantal kredietverschuivingen en 
kredietvermeerderingen en kredietverminderingen op de gewone en op de 
buitengewone begroting verricht.
Deze begrotingswijziging Nr. 1 van 2018 sluit met volgend resultaat:
                                          ONTVANGSTEN            UITGAVEN          SALDO
gewone dienst:                  1.236.271,15                1.236.271,15       0,00
buitengewone dienst:            124.768,00                   124.768,00       0,00
_________________________________________________________________ 
totaal:                               1.361.039,15                1.361.039,15       0,00.

In deze begrotingswijziging Nr. 1 van 2018 blijft de totale provinciesubsidie beperkt 
tot 1.126.244,09 EUR. Dit bedrag werd als provinciesubsidie 2018 uitbetaald aan de 
PIMD-Antwerpen op 27 februari 2018.

4. De begrotingswijziging Nr. 1 van 2018 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 
2018 van de PIMD-Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-
technische opmerkingen.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 3 mei 2018.

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 2018 van de 
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, met als resultaat:
                                    ONTVANGSTEN           UITGAVEN          SALDO
gewone dienst:             1.236.271,15               1.236.271,15       0,00            
buitengewone dienst:       124.768,00                  124.768,00       0,00
_____________________________________________________________
totaal:                         1.361.039,15                1.361.039,15       0,00.

Beslist wordt de begrotingswijziging Nr. 1 van 2018 van de PIMD-Antwerpen 
gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.


