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Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-LieveVrouw. Budget 2021. Akteneming. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid
Krachtens artikel 48 juncto artikel 78 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, neemt de
provincieraad akte van het budget als het past in het goedgekeurde meerjarenplan.
Krachtens artikel 49 juncto artikel 78 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, is de
provincieraad bevoegd om zich uit te spreken over de goedkeuring van het budget
indien dit niet past in het goedgekeurde meerjarenplan.
Luidens artikel 47 juncto artikel 229 worden de budgetten na het advies van het
erkend representatief orgaan jaarlijks voor 1 oktober bij de provincieoverheid
ingediend (…). De provincieraad spreekt zich over het budget uit binnen een
termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de
provincieoverheid (…).
2. Juridische context
Luidens art. 46 juncto art. 78 stelt de kathedrale kerkraad jaarlijks op basis van het
meerjarenplan het budget van de kathedrale kerkfabriek voor het volgende
boekjaar vast. Het budget bestaat uit een investeringsbudget en een
exploitatiebudget.
3. Feitelijke context en verantwoording
In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad het meerjarenplan 2020-2025
van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goedgekeurd zonder
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. Dit meerjarenplan voorzag geen
toelage van de provincie Antwerpen voor de exploitatie noch voor de investeringen
in de periode 2020-2025.
In dezelfde vergadering nam uw raad akte van het budget 2020.
Omwille van de wereldwijde corona COVID-19 pandemie in het voorjaar van 2020,
werden die budgettaire prognoses en ramingen grondig verstoord.

In vergadering van 24 september 2020 heeft uw raad de eerste wijziging aan het
meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te
Antwerpen goedgekeurd zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.
Dit meerjarenplan voorzag in een toelage van de provincie Antwerpen voor de
exploitatie van 250.000,00 EUR voor 2020.
In dezelfde vergadering keurde uw raad de eerste en enige wijziging aan het
budget 2020 goed, voorafgaand aan de goedkeuring van de eerste wijziging aan
het meerjarenplan.
In vergadering van heden werd aan uw raad de tweede wijziging aan het
meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te
Antwerpen ter goedkeuring voorgelegd. Dit meerjarenplan voorziet in een toelage
van de provincie Antwerpen voor de exploitatie van 727.600,00 EUR voor 2021.
De kathedrale kerkraad van de Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw heeft het
budget 2021 opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 23 oktober 2020.
Het budget 2021 kan als volgt worden samengevat:
Exploitatie

Ontvangsten
Uitgaven
Voor financiering
Financiering
Voor overboeking
Overboeking
Eigen dienstjaar
Gecor. Expl. -2
Gecor. Budgetw. -1
Voor toelage
Gewone toelage
Achterstal. toelage
Saldo

1.010.000,00
1.737.600,00
-727.600,00
0,00
-727.600,00
0,00
-727.600,00
0,00
0,00
-727.600,00
727.600,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Investeringen

Ontvangsten
Uitgaven
Voor financiering
Financiering
Voor overboeking
Overboeking
Eigen dienstjaar
Gecor. Invest. -2
Gecor. Budgetw. -1
Saldo

1.150.000,00
500.000,00
650.000,00
0,00
650.000,00
0,00
650.000,00
0,00
0,00
650.000,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Toelage

727.600,00 EUR

Het budget 2021 vergeleken met het meerjarenplan 2020-2025 voor wat betreft de
voorziene subsidie voor 2021:
Gevraagde provinciale subsidie budget 2021
Voorziene subsidie in het meerjarenplan
Verschil

727.600,00 EUR
727.600,00 EUR
0,00 EUR

Het ingediende budget valt aldus binnen het goedgekeurde meerjarenplan. De
provincieraad dient derhalve akte te nemen van het ingediende budget 2021.

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s):
SDG: 10
Ongelijkheid verminderen: dring ongelijkheid in en tussen landen
terug
SDG-Subdoelstelling: 10.2
Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van
iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht,
handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of
andere status.
4. Procedurele vormvereisten
Het budget 2021 werd digitaal ontvangen op 30 december 2020.
Luidens de artt. 47 en 50 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, zijn de budgetten en de
wijzigingen onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan, in
casu de bisschop.
Dit advies werd verstrekt op 19 januari 2021 en per e-mail ontvangen door de
provincieoverheid op dezelfde datum.
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 28 januari 2021.
5. Financiële aspecten
BBC: Actieplan: Interne werking DREM 2020-2025 - Actie: DEG Interne werking.
Een budget ten belope van 350.000,00 EUR ten voordele van kathedrale
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen werd reeds voorzien in het provinciale
meerjarenplan 2020-2025 op boekhoudsleutel 2021/64902000/0790 - Nietnominatieve subsidies/Erediensten (Bijdrage in het tekort van de gewone begroting
van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)), ramingsnummer
MJP000036, van het budget 2021.
Het saldo ten belope van 377.600,00 EUR dient bij aanpassing van het provinciale
meerjarenplan bijkomend voorzien te worden.
BESLUIT:
Enig artikel:
De provincieraad neemt akte van het budget 2021 van de kathedrale kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen met een provinciesubsidie van 727.600,00 EUR
voor het tekort op het exploitatiebudget 2021, zonder formulering van
boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen ter zake.

