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Agenda nr. 1/3 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele 
Dienstverlening (PIMD). Begroting 2021. 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.

2. Procedure.

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.

3. De begroting 2020 van de PIMD-Antwerpen.

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

ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO
gewone dienst 1.231.500,00 1.231.500,00 0,00

buitengewone dienst 20.910,00 20.910,00 0,00
totaal 1.252.410,00 1.252.410,00 0,00

De totale provinciesubsidie 2020 werd origineel 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.

4. De begrotingswijzigingen in 2020

Er werden door PIMD drie begrotingswijzigingen ingediend, die als volgt kunnen 
worden samengevat:

 Begrotingswijziging Nr. 1: aanpassing aan de cijfers van de jaarrekening
ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO

gewone dienst 1.496.493,43 1.496.493,43 0,00
buitengewone dienst 76.878,64 76.878,64 0,00

totaal 1.573.372.07 1.573.372,07 0,00

 Begrotingswijziging Nr. 2: aanpassing (vermindering) van de provinciale 
subsidie (1.051.410,00 EUR)

ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO
gewone dienst 1.296.493,43 1.296.493,43 0,00

buitengewone dienst 76.878,64 76.878,64 0,00
totaal 1.373.372.07 1.373.372,07 0,00

 Begrotingswijziging Nr. 3: overboeking van gewone dienst naar buitengewone 
dienst met gelijkblijvende provinciale subsidie

ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO
gewone dienst 1.296.493,43 1.296.493,43 0,00

buitengewone dienst 118.878,64 118.878,64 0,00
totaal 1.415.372,07 1.415.372,07 0,00

5. Begroting 2021



In de begroting 2021 worden de ontvangsten en uitgaven origineel geraamd als 
volgt :

ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO
gewone dienst 1.120.620,00 1.120.620,00 0,00

buitengewone dienst 31.790,00 31.790,00 0,00
totaal 1.152.410,00 1.152.410,00 0,00

met een provinciale subsidie van 1.151.410,00 EUR, waarvan 1.119.620,00 EUR op 
de gewone begroting en 31.790,00 EUR op de buitengewone begroting.

6. Voorstel

Ingevolge artikel 33 van de organieke wet van 21 juni 2002, is de begroting van de 
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen onderworpen aan 
het advies van uw raad.

De deputatie stelt uw raad voor om de begroting 2021 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 29 oktober 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 2021 van de Provinciale Instelling voor 
Morele Dienstverlening (PIMD) te Antwerpen met als 

totaal geraamde uitgaven op de gewone begroting 1.120.620,00 EUR 
en op de buitengewone begroting 31.790,00 EUR 

of in totaal 1.152.410,00 EUR 
en met als geraamde provincietoelage 

voor de gewone begroting 1.119.620,00 EUR 
en voor de buitengewone begroting 31.790,00 EUR 

of in totaal 1.151.410,00 EUR 

De begroting 2021 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te 
Antwerpen wordt gunstig geadviseerd, zonder begrotingstechnische opmerkingen.


