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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 1/2 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring.

1. In vergadering van 23 juni 2020 heeft de kathedrale kerkraad van Onze-Lieve-
Vrouw te Antwerpen de rekening over het dienstjaar 2019 opgemaakt en 
goedgekeurd.
Het dossier is op 10 augustus 2020 ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen.

2. De rekening 2019 dient natuurlijk bekeken te worden in het licht van het vooraf 
goedgekeurde budget 2019 en van de goedgekeurde budgetwijziging Nr. 1 van 
2019.

3. Het oorspronkelijk budget 2019, opgemaakt en goedgekeurd door de kathedrale 
kerkraad in vergadering van 18 oktober 2018, voorzag een geraamd overschot 
(vóór overboekingen) van + 79.070,00 EUR op het exploitatiebudget en een 
geraamd tekort van – 196.500,00 EUR op het investeringsbudget. 
Na eigen financiering (30.544,39 EUR), na overboeking van 70.000,00 EUR van het 
geraamde exploitatieoverschot van 2019 en na gebruik van het overschot van 
765.465,34 EUR op het investeringsbudget 2017 sluit het exploitatiebudget af met 
een geraamd overschot van + 9.070,00 EUR en sluit het investeringsbudget af met 
een geraamd overschot van + 608.420,95 EUR.
Het budget 2019 voorzag derhalve geen toelage van de provincie Antwerpen voor 
de exploitatie noch voor de investeringen.
In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad akte genomen van voormeld 
budget 2019 zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

4. In de budgetwijziging Nr. 1 van 2019, opgemaakt en goedgekeurd door de 
kathedrale kerkraad in vergadering van 24 oktober 2019, sluit het exploitatiebudget 
2019 af met een geraamd overschot van + 57.570,00 EUR en het 
investeringsbudget 2019 sluit af met een geraamd tekort van 301.805,17 EUR.
Voor de aanzuivering van het investeringstekort wordt beroep gedaan op 
50.000,00 EUR van het geraamde overschot van op het exploitatiebudget 2019 en 
op de beschikbare reserves van 529.669,01 EUR uit het investeringsbudget 2019 
zodat het exploitatiebudget afsluit met een geraamd overschot van 7.570,00 EUR 
en het investeringsbudget 2019 uiteindelijk afsluit met een geraamd overschot van 
277.863,84 EUR.
Deze budgetwijziging Nr. 1 van 2019 voorzag derhalve geen toelage van de 
provincie voor de exploitatie noch voor de investeringen.



In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad akte genomen van voormelde 
budgetwijziging Nr. 1 van 2019 zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen 
ter zake.

5. De rekening 2019 sluit af met een totaal exploitatieontvangsten van 
2.091.473,04 EUR en met een totaal exploitatie-uitgaven van 1.957.182,88 EUR of 
met een overschot van 134.290,16 EUR.
Na overboeking van 130.000,00 EUR naar de investeringsontvangsten sluit de 
rekening 2019 met een exploitatieoverschot van 4.290,16 EUR (eigen financieel 
boekjaar), waarbij nog het exploitatieoverschot van 218.608,53 EUR (rekening 
2017 – exploitatie) dient gevoegd te worden, zodat het totale exploitatieoverschot 
222.898,69 EUR bedraagt.

De rekening 2019 sluit af met een tekort op de investeringen van (66.589,22 EUR – 
349.239,98 EUR =) 282.650,74 EUR. Na overboeking van 130.000,00 EUR 
(overschot exploitatie 2019) en na het gebruik maken van het overschot van 
972.997,09 EUR op de investeringen 2017 bedraagt het batig saldo op de 
investeringen + 820.346,35 EUR.

6. In de toelichtingen bij de jaarrekening over 2019 deelt de kathedrale kerkraad 
mede dat :

- bij de exploitatie : de inkomsten/opbrengsten in de lijn liggen van het budget en 
dat de uitgaven/kosten goed onder controle werden gehouden.

- bij de investeringen : er in 2019 enkele noodzakelijke investeringen werden 
uitgevoerd in de gebouwen van de eredienst : relocatiewerken sanitair, herstelling 
plafond en opmaak beheersplan van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw Geboorte. 
Het dak van het tuinpaviljoen werd vernieuwd en er werden elektriciteitswerken 
uitgevoerd in de pastorij. Er werd ook geïnvesteerd in het privaat patrimonium 
gelegen Groenplaats 20 en Groenplaats 22.

- er in 2019 geen interne kredietaanpassingen werden doorgevoerd.

7. Opgemerkt wordt dat de exploitatie-inkomsten uit toerisme (toegangsgelden) en 
uit de kaarsenverkoop in 2019 1.371.554,40 EUR + 197.174,39 EUR = 
1.568.728,79 EUR bedroegen.

Vermits er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van deze 
rekening, stelt de deputatie uw raad voor om de rekening over het dienstjaar 2019 
van de kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen gunstig te 
adviseren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 20 augustus 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2019 van de kathedrale kerkfabriek van 
Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 10 augustus 2020;

Gelet op de artikelen 55 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:
Kennis wordt genomen van de rekening over het dienstjaar 2019 van de kathedrale 
kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, met als exploitatieoverschot 
222.898,69 EUR en met als investeringsoverschot 820.346,35 EUR.
Beslist wordt de rekening over het dienstjaar 2019 van de kathedrale kerkfabriek 
van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen gunstig te adviseren zonder boekhoudkundig-
technische opmerkingen.


