
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 september 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/11 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele 
Dienstverlening (PIMD). Begrotingswijziging Nr. 2 van 2020. 
Advies. Goedkeuring.

1. De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft in vergadering van 29 juni 
2020 de begrotingswijziging Nr. 2 van 2020 goedgekeurd. Het dossier is op 
3 augustus 2020 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen.

2. In een vorige vergadering van 25 mei 2020 had de Raad van Bestuur de 
jaarrekening 2019 goedgekeurd met een totaal overschot van 320.962,07 EUR 
(264.993,43 EUR op de gewone begroting en 55.968,64 EUR op de buitengewone 
begroting). In zitting van 2 juli 2020 heeft de deputatie de jaarrekening 2019 
gunstig geadviseerd zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.

3. In dezelfde vergadering van 25 mei 2020 had de Raad van Bestuur ook de 
nodige begrotingswijziging Nr. 1 van 2020 goedgekeurd, die sluit met volgend 
resultaat :
                                          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.

In deze begrotingswijziging Nr. 1 van 2020 bleef de totale provinciesubsidie 
ongewijzigd op 1.251.410,00 EUR zoals ook voorzien in de goedgekeurde begroting 
2020.
Deze begrotingswijziging Nr. 1 werd heden ook aan uw raad voor gunstig advies 
voorgelegd. 

4. Intussen had de Raad van Bestuur van de PIMD echter wel ingestemd met de 
door de deputatie voorgestelde uitzonderlijke vermindering van de 
provinciesubsidie tijdens de jaren 2020, 2021 en 2022 als gevolg van de effecten 
van de COVID-19 pandemie op de financiële ontvangsten van de provincie en op de 
geplande activiteiten en evenementen van de vrijzinnige ledenorganisaties van de 
PIMD.
In zitting van 2 juli 2020 heeft de deputatie beslist om de aldus verminderde 
provinciesubsidie van 1.051.410,00 EUR reeds toe te kennen en uit te betalen aan 
de PIMD.



5. De PIMD heeft de daardoor gewijzigde gegevens verwerkt in een volgende 
begrotingswijziging Nr. 2 van 2020, die heden eveneens voor advies wordt 
voorgelegd aan uw raad.
Deze begrotingswijziging Nr. 2 van 2020 sluit met volgend resultaat :
                                           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. 

De begrotingswijziging Nr. 2 van 2020 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. 2 van 
2020 van de PIMD-Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-
technische opmerkingen.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 27 augustus 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 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;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr. 2 van 2020 van de 
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, met als resultaat :
                                    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.

Beslist wordt de begrotingswijziging Nr. 2 van 2020 van de PIMD-Antwerpen 
gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.


