
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 juni 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/8 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). 
Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing van 
de kredieten. Goedkeuring.

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – 
maand juni) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten 
gebundeld van het type ‘Aanpassing meerjarenplan (AMJP)’ in Mercurius-
Beleidsbepaling. Dit wordt verder toegelicht in de bijgevoegde documenten:
1/ wettelijke rapporten, tabellen en schema’s over het financieel evenwicht;
2/ een rapport, dat een bundeling is van de financiële input en de toelichting bij de 
aanpassing van de kredieten.

De aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand juni) leidt tot 
volgend financieel evenwicht:

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT
Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet
2020 20.036.325,00 7.692.148,20 27.728.473,20
2021 17.762.771,00 7.308.581,20 25.071.352,20 
2022 13.875.113,00 6.818.541,20 20.693.654,20 
2023 9.998.453,00 6.419.621,20 16.418.074,20 
2024 6.161.590,00 5.980.014,20 12.141.604,20 
2025 2.623.161,00 5.490.713,20 8.113.874,20 

AUTOFINANCIERINGSMARGE
Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet
2020 -102.127.524,00 -19.748.319,30 -121.875.843,30 
2021 2.226.446,00 -602.681,50 1.623.764,50 
2022 612.342,00 -463.354,50 148.987,50 
2023 623.340,00 -420.034,50 203.305,50 
2024 663.137,00 -460.721,50 202.415,50 
2025 961.571,00 -510.415,50 451.155,50 

Het evenwicht in het meerjarenplan blijft bewaard in alle jaren. De 
autofinancieringsmarge blijft positief in 2025. 

Volgende rapporten worden bijgevoegd: 

Financiële nota:
M1 Financieel Doelstellingenplan



M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd)
M3 Overzicht van de kredieten
Toelichting:
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
T3 Investeringsproject
T4 Evolutie van de financiële schulden
Bijkomende documentatie:
Overzicht van de financiële risico’s
Grondslagen en assumpties bij de opmaak

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 11 juni 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het artikel 149 van het provinciedecreet, aangaande aanpassingen van het 
meerjarenplan;

Gelet op het artikel 180bis punt 3° van het provinciedecreet, aangaande de 
bekendmaking en inwerkingtreding van de besluiten van de provincie via de 
webtoepassing;

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering 
betreffende BBC2020, aangaande aanpassingen van het meerjarenplan en het 
financieel evenwicht;

Gelet op de artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, 
aangaande de voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de 
documentatie bij het meerjarenplan;

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, 
aangaande de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de digitale rapportering van 
gegevens;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand juni) 
wordt vastgesteld.


