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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/4 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw. Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring.

1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 - 2025 van 
de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goedgekeurd.
Dit meerjarenplan voorziet geen toelage van de provincie Antwerpen voor de 
exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2020 - 2025.

2. Met brief van 23 december 2019, heeft de kathedrale kerkfabriek het budget 
2020 ingezonden.
Dit budget 2020 werd opgemaakt en goedgekeurd door de kathedrale kerkraad in 
vergadering van 24 oktober 2019 en gunstig geadviseerd door de Bisschop van 
Antwerpen op 4 december 2019.
Het dossier is op 24 december 2019 ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen.

3. Het exploitatiebudget 2020 sluit af met een geraamd overschot van 
162.000,00 EUR.
Het investeringsbudget 2020 sluit af met een geraamd tekort van – 450.000,00 
EUR.
Na gebruik van het overschot van 972.997,09 EUR op het investeringsbudget 2018 
sluit het investeringsbudget 2020 uiteindelijk af met een geraamd overschot van 
522.997,09 EUR.
Het budget 2020 voorziet derhalve geen toelage van de provincie Antwerpen voor 
de exploitatie noch voor de investeringen.

4. In de beleidsnota, gevoegd bij het budget 2020, wordt navermelde toelichting 
verstrekt :

Het budget 2020 maakt deel uit van het meerjarenplan 2020 – 2025.
Bij het opmaken van het budget 2020 werd vertrokken van de uitgangspunten 
zoals geformuleerd in de strategische nota bij het meerjarenplan 2020 – 2025.

a. Exploitatie.
- De toegangsprijzen worden per 1 januari 2020 verhoogd tot 8,00 EUR.
Het reductietarief voor +60, studenten en groepen wordt verhoogd tot 6,00 EUR.
Kinderen onder 18 jaar, inwoners van de provincie Antwerpen en geestelijken 
krijgen zoals voorheen gratis toegang.
- De inkomsten uit toerisme worden in de lijn met vorig jaar begroot, rekening 
houdend met de nieuwe tarieven.



- Voor de berekening van de personeelskost werd rekening gehouden met een 
eventuele indexering van 3,5 %.

b. Investeringen.
De investeringen in 2020 worden zoveel mogelijk gefinancierd met eigen middelen.
Het pand in de Pelgrimstraat 27, dat verder van de Kathedraal is gelegen, zal 
verkocht worden om renovatieprojecten te financieren.

Zowel de exploitatie als de investeringen eindigen in 2020 met een overschot 
(positief saldo), waardoor geen beroep wordt gedaan op subsidies van de provincie 
Antwerpen.

Luidens de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt uw raad – als 
de provinciale bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag, 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan – akte van het budget.

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2020 van de 
kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-
technische opmerkingen ter zake.

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de brief van 23 december 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw te Antwerpen, waarbij het budget 2020 werd ingezonden;

Gelet op het gunstig advies van 4 december 2019 van de Bisschop van Antwerpen 
inzake voormeld budget 2020, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen 
op 24 december 2019;

Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw te Antwerpen in 2020 geen beroep doet op enige exploitatie- of 
investeringstoelage van de provincie Antwerpen;

Gelet op de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Akte wordt genomen van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek Onze-
Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter 
zake.


