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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/1 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele 
Dienstverlening (PIMD). Begroting 2020. Advies. 
Goedkeuring.

1. Juridische toelichting.

De organieke wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-
confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België (CVR), de 
afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen 
van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen legt aan 
de provincies verplichtingen op tot de financiering van de uitgaven van de erkende 
Provinciale Instellingen voor niet-confessionele morele dienstverlening.
Het provinciedecreet van 9 december 2005 verplicht in artikel 69 de provincie om in 
haar budget kredieten in te schrijven voor de uitgaven met betrekking tot de 
PIMD’s, zoals vermeld in artikel 27 van voormelde organieke wet van 21 juni 2002.

In de provincie Antwerpen zijn er erkend:
1 PIMD te Antwerpen;
4 lokale CMD’s te Antwerpen, Herentals, Mechelen en Turnhout;
2 lokale vrijzinnige antennes te Mol en te Lier.

De PIMD’s hebben geen of quasi geen eigen inkomsten en ontvangsten, zodat de 
provincie overeenkomstig artikel 26 van voormelde wet van 21 juni 2002 de 
totaliteit van de begroting van de PIMD (gewone en buitengewone begroting) moet 
subsidiëren. Op die begroting zijn kredieten ingeschreven die betrekking hebben 
op:
- de bezoldiging van het onderhoudspersoneel, de boekhouder en de andere 
personeelsleden verbonden aan de instelling overeenkomstig de noodwendigheden 
van de morele dienstverlening en de hieraan inherente uitgaven.
- de kosten die noodzakelijk zijn voor de morele dienstverlening, te weten de 
kosten van de gebouwen en de delen van de gebouwen, bestemd voor de openbare 
uitoefening van de morele dienstverlening en de kosten inherent aan de organisatie 
en de werking van de morele dienstverlening.

In de federale regelgeving zijn er geen (voorafgaande) overlegvergaderingen 
voorzien noch de verplichte indiening van financiële meerjarenplannen voor zes 
jaren, maar enkel de jaarlijks in te dienen begrotingen en begrotingswijzigingen.
De provinciale overheid (de provincieraad) heeft slechts een adviserende 
bevoegdheid met betrekking tot de door de PIMD ingezonden begroting. Zij kan 
enkel voorstellen om bepaalde uitgavenkredieten te schrappen, te wijzigen of aan 
te passen (verminderen).



Vervolgens stelt de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR) de uitgaven betreffende de 
organisatie en de werking van de morele dienstverlening definitief vast, keurt de 
begroting goed en zendt ze naar de Minister van Justitie. De CVR kan dus de door 
uw raad geschrapte of verminderde uitgavenkredieten opnieuw volledig en 
verhoogd in de begroting van de PIMD opnemen en goedkeuren.
De begroting wordt onderworpen aan de (pro forma) goedkeuring van de Minister 
van Justitie, die behoudens materiële vergissing, de artikelen betreffende de 
uitgaven houdende de organisatie en de werking van de morele dienstverlening niet 
kan wijzigen.

2. De begroting 2020 van de PIMD-Antwerpen.

In vergadering van 31 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur van de Provinciale 
Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen de begroting 2020 
goedgekeurd. Met brief van 4 november 2019 heeft de PIMD de begroting 2020 
ingezonden. Het dossier is op 6 november 2019 ingekomen op het provinciebestuur 
van Antwerpen. (zie bijlage 1)

In deze begroting 2020 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd als volgt :

                                      ONTVANGSTEN          UITGAVEN          SALDI
gewone begroting :            1.231.500,00           1.231.500,00       0,00
buitengewone begroting :        20.910,00                20.910,00       0,00
________________________________________________________________
totaal :                             1.252.410,00            1.252.410,00       0,00.

De totale provinciesubsidie 2020 wordt geraamd op 1.251.410,00 EUR, waarvan 
1.230.500,00 EUR op de gewone begroting en 20.910,00 EUR op de buitengewone 
begroting.

In de brief van 4 november 2019 en in de begroting 2020 zelf worden door de PIMD 
gedetailleerde toelichtingen verstrekt betreffende deze begroting (zie bijlage 2).

De PIMD-Antwerpen heeft twee personeelsleden in dienst (een deeltijdse 
boekhouder en een deeltijdse administratief medewerker) en huurt zeven 
gebouwen voor de huisvesting van 1 PIMD, 4 LCMD’s en 2 antennes. De hieraan 
verbonden uitgaven (bezoldiging, huishuren) zijn aan indexering onderhevig.
De Raad van Bestuur van de PIMD heeft in een strategische nota de verhoging van 
de uitgavenkredieten ook bijkomend toegelicht en gemotiveerd omwille van de 
toenemende vraag vanuit de provinciale vrijzinnig-humanistische leefwereld om 
thematische projecten te kunnen ontplooien en omwille van de vastgestelde nood 
aan de verdere uitbouw van de vrijzinnige dienstverlening rond levensvragen, 
zingeving en bijstand bij belangrijke levensmomenten, zoals overlijden, geboorte 
en huwelijk.
De uitbreiding van de vrijzinnige activiteiten impliceert een verhoging van de 
inlassingskosten in de media en van de kosten van de pr-werking, die cruciaal zijn 
voor de zichtbaarheid en de verbreiding van de vrijzinnige gemeenschap.

3. De geraamde provinciesubsidie van 1.251.410,00 EUR ligt binnen de perken van 
de met de deputatie tijdens de op 10 oktober 2019 gehouden overlegvergadering 
gemaakte afspraken voor de maximale provinciesubsidie in de periode 2020 - 2025. 
De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft er zich toe verbonden om het 
niveau van het provinciesubsidiebedrag gedurende de periode 2020 – 2025 
ongewijzigd te behouden op 1.251.410,00 EUR.

4. De evolutie van de begrotingsuitgaven en van de provinciesubsidie kan als volgt 
worden voorgesteld :



JAAR   BEGROTING                                     SUBSIDIE
          BEGROTINGSWIJZIGING                   SUBSIDIE NA BEGROTINGSWIJZIGING
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
2004   600.000,00 EUR (100,00 %)              600.000,00 EUR (100,00 %)
2005   630.000,00 EUR (105,00 %)              630.000,00 EUR (105,00 %)

2006   679.360,00 EUR (113,23 %)              579.804,51 EUR ( 96,63 %)
2006   930.164,00 EUR (155,03 %)              579.804,51 EUR ( 96,63 %)

2007   700.000,00 EUR (116,67 %)              692.000,00 EUR (115,33 %)
2007   875.996,00 EUR (146,00 %)              650.000,00 EUR (108,33 %)

2008   778.910,00 EUR (129,82 %)              765.910,00 EUR (127,65 %)
2008   799.465,00 EUR (133,24 %)              650.000,00 EUR (108,33 %)

2009   813.685,00 EUR (135,61 %)              798.185,00 EUR (133,03 %)
2009   893.971,51 EUR (149,00 %)              798.185,00 EUR (133,03 %)

2010   813.335,00 EUR (135,56 %)              798.184,00 EUR (133,03 %)
2010   992.756,62 EUR (165,46 %)              798.180,00 EUR (133,03 %)

2011   894.405,00 EUR (149,07 %)              879.405,00 EUR (146,57 %)
2011   952.911,20 EUR (158,82 %)              798.180,00 EUR (133,03 %)

2012   929.975,00 EUR (155,00 %)              910.836,86 EUR (151,81 %)
2012 1.011.799,68 EUR (168,63 %)             799.000,00 EUR (133,17 %)

2013   986.470,00 EUR (164,41 %)              973.970,00 EUR (162,33 %)
2013 1.119.918,55 EUR (186,65 %)             973.970,00 EUR (162,33 %)

2014   991.850,00 EUR (165,31 %)              983.850,00 EUR (163,98 %)
2014 1.063.360,00 EUR (177,23 %               973.970,00 EUR (163,98 %)

2015 (eerste ontwerp) met enkel de
niet-betwiste posten :
       1.011.580,00 EUR (168,60 %)               977.718,23 EUR (162,95 %)

2016 1.126.608,00 EUR (187,77 %)              969.950,00 EUR (161,66 %)
2016 1.226.186,97 EUR (204,36 %)              969.950,00 EUR (161,66 %)

2017 1.132.500,00 EUR (188,75 %)              969.950,00 EUR (161,66 %)
2017 1.340.956,42 EUR (223,49 %)              969.950,00 EUR (161,66 %)

2018 1.172.306,00 EUR (195,38 %)            1.126.244,09 EUR (187,70 %)
2018 1.361.039,15 EUR (226,84 %)            1.126.244,09 EUR (187,70 %)

2019 1.132.000,00 EUR (188,67 %)            1.130.000,00 EUR (188,33 %)
2019 1.418.678,72 EUR (236,45 %)            1.130.000,00 EUR (188,33 %)

2020 1.252.410,00 EUR (208,74 %)            1.251.410,00 EUR (208,57 %).

5. De vergelijking met de andere Vlaamse provincies in de jaren 2017 – 2020.

JAAR   ANTWERPEN      LIMBURG        OOST-VL          VL-BR             WEST-VL

2017     969.950          1.388.443        937.062          1.364.954       1.105.689
2018  1.126.244          1.407.958     1.099.800          1.367.954          993.154
2019  1.130.000          1.277.636     1.099.800          1.324.668       1.107.706



2020  1.251.410          1.358.798     1.114.655          1.970.485       1.200.013.

De begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te 
Antwerpen 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 begroting 2020 van de Provinciale Instelling 
voor Morele Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder 
begrotingstechnische opmerkingen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020.

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 belangen 
van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, 
inzonderheid de artikelen 32 en 33;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de begroting 2020 van de Provinciale Instelling voor 
Morele Dienstverlening te Antwerpen met als totaal geraamde uitgaven op de 
gewone begroting 1.231.500,00 EUR en op de buitengewone begroting 
20.910,00 EUR of in totaal 1.252.410,00 EUR en met als geraamde 
provincietoelage 1.230.500,00 EUR op de gewone begroting en 20.910,00 EUR op 
de buitengewone begroting of in totaal 1.251.410,00 EUR.

Beslist wordt de begroting 2020 van de Provinciale Instelling voor Morele 
Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische 
opmerkingen.


