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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 20 FEBRUARI 2020 

__________ 
 

 

De vergadering wordt geopend te 14.30 uur. 

 

De heer Provinciegriffier is aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

De heer ANCIAUX Koen 

Mevrouw BAKELANTS Ann 

De heer BELLENS Peter 

De heer CALUWÉ Ludwig 

De heer CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

Mevrouw COTTENIE Christ'l 

Mevrouw  CUYLAERTS Nathalie 

De heer DANEELS Tobias 

De heer DE QUICK Erik 

De heer DE WINTER Stefan 

De heer DILLEN Koen 

De heer GEYSEN Kris 

Mevrouw HELSEN Katleen 

Mevrouw JACQUES Ilse 

Mevrouw LAUWERS Linda 

De heer LEMMENS Luk 

De heer PALINCKX Koen 

Mevrouw  RABAU Rina 

De heer SCHOOFS Louis 

De heer SOHIER Rudy 

Mevrouw STEVENS Lili 

Mevrouw TALHAOUI Fauzaya 

De heer VALKENIERS Bruno 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VAN GORP Valery 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle 

 

 

Verontschuldigd: Mevrouw de Gouverneur, de heren Jan De Haes en Seppe Gys, 

mevrouw Catherine François, mevrouw Wendy Weckhuysen 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 

 
GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie en Organisatie 

 

 

De leden van de provincieraad 

      

      

      

      

 

 

 

 datum 4 februari 2020 

 kenmerk Sharepoint>griffie>provincieraad>zittingen>2020 

 contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 

  veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 

 onderwerp Provincieraad 

 

 

 

Mevrouw 

Mijnheer 

 

 

Bij toepassing van artikel 7 van het provinciedecreet heb ik beslist om de 

provincieraad bijeen te roepen op donderdag 20 februari 2020 om 14.30 uur. 

 

U wordt uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering heeft plaats in 

de provincieraadszaal, Kon. Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. Als bijlage stuur ik 

u de agenda. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

De voorzitter 

 

 

 

Kris Geysen 

 

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

T 03 240 50 11 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 20 FEBRUARI 2020 
Agenda 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
0. Provinciale overheid 

 

 

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

1/1 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

(PIMD). Begroting 2020. Advies. Goedkeuring. 

 

1/2 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

Budgetwijziging Nr. 1 van 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/3 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

 

1/4 Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/5 Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. 

Budgetwijziging Nr. 1 van 2019. Goedkeuring. 

 

1/6 Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

 

1/7 Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. Budget 

2020. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/8 Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

 

1/9 Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. 

Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/10 Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' 

Geboorte. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

 

1/11 Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' 

Geboorte. Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/12 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 
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1/13 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association. Budget 2020 en jaarverslag 2018 - 2019 over de 

maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. 

Goedkeuring. 

 

1/14 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

 

1/15 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 

Budget 2020 en jaarverslag 1 juli 2018 - 30 juni 2019 over de 

maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. 

Goedkeuring. 

 

1/16 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

 

1/17 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. 

Budget 2020 en jaarverslag 2018 - 2019 over de maatschappelijke 

betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/18 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 

Vrede. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

 

1/19 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 

Vrede. Budget 2020 en jaarverslag 2018 - 2019 over de maatschappelijke 

betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/20 Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Meerjarenplan 

2020 - 2025. Goedkeuring. 

 

1/21 Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Budget 2020 en 

jaarverslag 1 januari 2018 - 9 augustus 2019 over de maatschappelijke 

betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/22 SOE. Samenwerkingsovereenkomst met het 4de-Pijlersteunpunt. 

Goedkeuring. 

 

1/23 SOE. Samenwerkingsovereenkomst met Unicef. Goedkeuring. 

 

1/24 SOE. Verdeelkrediet Mondiaal Beleid. Budget 2020. 

2020/64902000/01/0160/SOE. Geraamde aanwending. Goedkeuring. 

 

1/25 SOE. Principebeslissing Fairtradeprovincie. Goedkeuring. 

 

 

 

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

3/1 Vrije Tijd. Onderhoud Toeristisch-Recreatieve routes. Overheidsopdracht 

via mededingingsprocedure met onderhandeling. Bestek en wijze van 

gunnen. Goedkeuring. 

 

3/2 EVAP PSRC De Nekker. Renovatie atletiekpiste. 

Samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen. Goedkeuring. 

 

3/3 Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur (afschaffing Dienst 

Mondiaal Beleid). Goedkeuring. 

 

 

 

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

4/1 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging Igemo. 

Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring. 

 

4/2 Samenwerking met het Proefstation voor de groenteteelt in het kader van 

Aghrant. Overeenkomst. Goedkeuring. 

 

4/3 Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. 

Aankoop perceel 254h. Goedkeuring. 

 

4/4 Mechelen. Provinciale scholen voor tuinbouw en techniek, campus 

Mechelen. Afbreken loods G en vervangen door een polyvalent gebouw. 

Ontwerpopdracht. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

 

 

5. Moties 

 

1e bijkomende agenda 

5/1 Motie bij hoogdringendheid betreffende afschaffing tram- en buslijnen De 

Lijn, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

 

 

 

6. Interpellaties 

 

1e bijkomende agenda 

6/1 Interpellatie in verband met de overdracht van het groendomein Hof van 

Leysen, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). 

 

 

2e bijkomende agenda 

6/2 Interpellatie in verband met de Kleiputten, ingediend door Rudy Sohier 

(PVDA). 
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6/3 Interpellatie in verband met energiecoöperaties: Verplichte 

bewonersparticipatie bij energieprojecten: ook in de provincie Antwerpen? 

ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

 

6/4 Interpellatie in verband met mogelijkheden voor de aanstelling van een 

fractiemedewerker, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 

 

7/1 Aanwijzing omgevingsambtenaar voor de dienst Omgevingsvergunningen. 

Goedkeuring. 
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VOORZITTER.- Een goedemiddag allemaal. Welkom op de provincieraad van vandaag, 

20 februari.  
 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

 

VOORZITTER.- Goed, dan kunnen wij starten met de provincieraad. De punten van Ruimte, 

Onderwijs en Mobiliteit, maar ik geef graag eerst kort even het woord aan Gedeputeerde 

Lemmens om een korte toelichting te geven bij de punten van de Erediensten. 

 

De heer LEMMENS.- Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, collega’s, ik hou er toch 

eventjes aan, aangezien we hier vandaag niet minder dan 21 besluiten rond de erediensten 

moeten goedkeuren, vraag ik toch even uw aandacht en wil ik toch graag ook wat toelichting 

geven. Maandag in de raadscommissie is er al uitgebreid toelichting gegeven, maar ik denk 

dat het zinvol is toch de grote lijnen hier nog eventjes te herhalen. Om duidelijk te 

kaderen, welke bevoegdheid wij hebben als provincie en welke specifieke taak wij als 

provincie opgelegd hebben door de federale en de Vlaamse overheid in het kader van de 

erediensten en ook de morele dienstverlening of de vrijzinnigheid. Als provincie zijn wij 

momenteel verantwoordelijk voor twee kathedrale kerkbesturen en de bisschoppen, voor 

drie erkende orthodoxe geloofsgemeenschappen, zes erkende islamitische 

geloofsgemeenschappen en dan ook nog de instelling voor morele dienstverlening of de 

vrijzinnigheid binnen onze provincie. De steden en gemeenten, die zijn dan weer 

verantwoordelijk voor de rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse en de 

Israëlische geloofsgemeenschappen op hun grondgebied. Als provincie en dat is toch goed 

om te duiden, hebben wij vier taken en onze eerste taak is: de Vlaamse overheid adviseren 

onder andere over de erkenning van nieuwe geloofsgemeenschappen. Ten tweede: het 

administratief toezicht houden op de erkende geloofsgemeenschappen, concreet: moet de 

provincieraad de meerjarenplannen goedkeuren en akte nemen van de budgetten en 

budgetwijzigingen. Taak 3: het financieel ondersteunen van de erkende 

geloofsgemeenschappen. Zo moeten wij de tekorten op de exploitatiebudgetten bijpassen, 

bijdragen in de investeringswerken aan de gebouwen van de eredienst, voorzien in de 

huisvesting van de bisschop en de aartsbisschop en een woonvergoeding betalen aan de 

bedienaren van de eredienst binnen de orthodoxe en de islamitische 

geloofsgemeenschappen. Onze vierde taak is het onderhoud en de restauratie van een 

aantal als monument beschermde gebouwen. Concreet gaat het hier over de kathedralen 

van Antwerpen en Mechelen, het bisschoppelijk paleis in Antwerpen en het 

Aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen en de Russisch-orthodoxe Christus’ Geboortekerk 

in Antwerpen aan de Loosplaats. Deze taken zijn redelijk strak afgelijnd. Beleidsmatig, en 

daar wil ik de nadruk op leggen, heeft de provincie weinig manoeuvreerruimte. Om de 

kosten beheersbaar te houden, kijkt onze administratie streng toe op de besteding van 

deze middelen. Zelf heb ik bij de opmaak van de meerjarenplanning en de budgetten die 

hier voorliggen alle kerkbesturen uitgenodigd voor een overleg. Uitgaven werden afgewogen 

in functie van hoogdringendheid en noodzakelijkheid voor de eredienst en wat de 

inkomsten betreft, hebben wij ervoor gepleit dat de eigen inkomsten, de bijdrage van de 

gelovigen dus, minstens 40% zouden bedragen. Dit initiatief heeft ervoor gezorgd dat 

zowat alle kerkbesturen hun budget en meerjarenplanning aangepast hebben. Voor de ene 

zal dit natuurlijk waarschijnlijk nog te veel zijn, voor de andere misschien te weinig, hoe 
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dan ook binnen de ons toegemeten taak en binnen de ons toegemeten middelen zijn deze 

meerjarenplannen en budgetten realistisch en correct. En ik vraag dan ook zeker en vast 

uw goedkeuring hiervoor. Misschien toch nog één ding: u zal in de media ook gelezen hebben 

dat minister Bart Somers een procedure tot opheffing van de erkenning opgestart heeft 

van de islamitische geloofsgemeenschap Antwerp Islamic Association. Hij deed dit naar 

aanleiding van mijn schrijven van 16 december 2019 over een aanhoudend conflict binnen 

het bestuur van de moskee. Dit conflict loopt al sinds 2016, maar ondanks het feit dat wij 

alle betrokken instanties, zowel de federale overheid, de Vlaamse overheid, de stad 

Antwerpen en het executief van de moslims in België steeds op de hoogte hebben 

gehouden, gebeurde er weinig op het terrein. De brief was in eerste instantie gericht aan 

het executief, dat decretaal bevoegd is om te bemiddelen en desnoods in te grijpen bij 

bestuurlijke problemen in moskeeën. In tweede instantie was de brief gericht aan federaal 

minister van Justitie Koen Geens, aangezien hij degene is die bevoegd is voor de erkenning 

van imams en de staatsveiligheid opdracht kan vergeven de nieuwe imam door te lichten. 

Van geen van beiden mocht ik een antwoord ontvangen. Minister Somers reageerde wel 

onmiddellijk met een procedure. De procedure heeft als voordeel dat alle instanties nu 

eindelijk een formeel standpunt moeten bepalen. Ons standpunt zal volgende maand aan de 

raad voorgelegd worden. Intussen zijn wij in overleg met de stad Antwerpen, dat op het 

terrein de verschillende partijen probeert te verzoenen. Maar wat voor alle partijen 

duidelijk is, is dat een niet erkende imam niet kan in een door de overheid gesubsidieerde 

moskee. Nu wil ik er ook nog aan toevoegen, dat zolang deze procedure loopt, blijft de 

moskee erkend en zijn wij geacht de budgetten goed te keuren, temeer zij correct zijn. 

Dit wilde ik toch nog toevoegen en tot hier mijn uiteenzetting, voorzitter. Dank u wel. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel, gedeputeerde Lemmens. 
 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

(PIMD). Begroting 2020. Advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

2. De begroting 2020 van de PIMD-Antwerpen. 

 

In vergadering van 31 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur van de Provinciale 

Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen de begroting 2020 

goedgekeurd. Met brief van 4 november 2019 heeft de PIMD de begroting 2020 

ingezonden. Het dossier is op 6 november 2019 ingekomen op het provinciebestuur 

van Antwerpen. (zie bijlage 1) 

 

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

 

                                      ONTVANGSTEN          UITGAVEN          SALDI 

gewone begroting :            1.231.500,00           1.231.500,00       0,00 

buitengewone begroting :        20.910,00                20.910,00       0,00 

________________________________________________________________ 

totaal :                             1.252.410,00            1.252.410,00       0,00. 
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De totale provinciesubsidie 2020 wordt 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. 

 

In de brief van 4 november 2019 en in de begroting 2020 zelf worden door de PIMD 

gedetailleerde toelichtingen verstrekt betreffende deze begroting (zie bijlage 2). 

 

De PIMD-Antwerpen heeft twee personeelsleden in dienst (een deeltijdse 

boekhouder en een deeltijdse administratief medewerker) en huurt zeven 

gebouwen voor de huisvesting van 1 PIMD, 4 LCMD’s en 2 antennes. De hieraan 

verbonden uitgaven (bezoldiging, huishuren) zijn aan indexering onderhevig. 

De Raad van Bestuur van de PIMD heeft in een strategische nota de verhoging van 

de uitgavenkredieten ook bijkomend toegelicht en gemotiveerd omwille van de 

toenemende vraag vanuit de provinciale vrijzinnig-humanistische leefwereld om 

thematische projecten te kunnen ontplooien en omwille van de vastgestelde nood 

aan de verdere uitbouw van de vrijzinnige dienstverlening rond levensvragen, 

zingeving en bijstand bij belangrijke levensmomenten, zoals overlijden, geboorte 

en huwelijk. 

De uitbreiding van de vrijzinnige activiteiten impliceert een verhoging van de 

inlassingskosten in de media en van de kosten van de pr-werking, die cruciaal zijn 

voor de zichtbaarheid en de verbreiding van de vrijzinnige gemeenschap. 

 

3. De geraamde provinciesubsidie van 1.251.410,00 EUR ligt binnen de perken van 

de met de deputatie tijdens de op 10 oktober 2019 gehouden overlegvergadering 

gemaakte afspraken voor de maximale provinciesubsidie in de periode 2020 - 2025.  

De Raad van Bestuur van de PIMD-Antwerpen heeft er zich toe verbonden om het 

niveau van het provinciesubsidiebedrag gedurende de periode 2020 – 2025 

ongewijzigd te behouden op 1.251.410,00 EUR. 

 

4. De evolutie van de begrotingsuitgaven en van de provinciesubsidie kan als volgt 

worden voorgesteld : 

 

JAAR   BEGROTING                                     SUBSIDIE 

          BEGROTINGSWIJZIGING                   SUBSIDIE NA BEGROTINGSWIJZIGING 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

2004   600.000,00 EUR (100,00 %)              600.000,00 EUR (100,00 %) 

2005   630.000,00 EUR (105,00 %)              630.000,00 EUR (105,00 %) 

 

2006   679.360,00 EUR (113,23 %)              579.804,51 EUR ( 96,63 %) 

2006   930.164,00 EUR (155,03 %)              579.804,51 EUR ( 96,63 %) 

 

2007   700.000,00 EUR (116,67 %)              692.000,00 EUR (115,33 %) 

2007   875.996,00 EUR (146,00 %)              650.000,00 EUR (108,33 %) 

 

2008   778.910,00 EUR (129,82 %)              765.910,00 EUR (127,65 %) 

2008   799.465,00 EUR (133,24 %)              650.000,00 EUR (108,33 %) 

 

2009   813.685,00 EUR (135,61 %)              798.185,00 EUR (133,03 %) 

2009   893.971,51 EUR (149,00 %)              798.185,00 EUR (133,03 %) 

 

2010   813.335,00 EUR (135,56 %)              798.184,00 EUR (133,03 %) 

2010   992.756,62 EUR (165,46 %)              798.180,00 EUR (133,03 %) 
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2011   894.405,00 EUR (149,07 %)              879.405,00 EUR (146,57 %) 

2011   952.911,20 EUR (158,82 %)              798.180,00 EUR (133,03 %) 

 

2012   929.975,00 EUR (155,00 %)              910.836,86 EUR (151,81 %) 

2012 1.011.799,68 EUR (168,63 %)             799.000,00 EUR (133,17 %) 

 

2013   986.470,00 EUR (164,41 %)              973.970,00 EUR (162,33 %) 

2013 1.119.918,55 EUR (186,65 %)             973.970,00 EUR (162,33 %) 

 

2014   991.850,00 EUR (165,31 %)              983.850,00 EUR (163,98 %) 

2014 1.063.360,00 EUR (177,23 %               973.970,00 EUR (163,98 %) 

 

2015 (eerste ontwerp) met enkel de 

niet-betwiste posten : 

       1.011.580,00 EUR (168,60 %)               977.718,23 EUR (162,95 %) 

 

2016 1.126.608,00 EUR (187,77 %)              969.950,00 EUR (161,66 %) 

2016 1.226.186,97 EUR (204,36 %)              969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

2017 1.132.500,00 EUR (188,75 %)              969.950,00 EUR (161,66 %) 

2017 1.340.956,42 EUR (223,49 %)              969.950,00 EUR (161,66 %) 

 

2018 1.172.306,00 EUR (195,38 %)            1.126.244,09 EUR (187,70 %) 

2018 1.361.039,15 EUR (226,84 %)            1.126.244,09 EUR (187,70 %) 

 

2019 1.132.000,00 EUR (188,67 %)            1.130.000,00 EUR (188,33 %) 

2019 1.418.678,72 EUR (236,45 %)            1.130.000,00 EUR (188,33 %) 

 

2020 1.252.410,00 EUR (208,74 %)            1.251.410,00 EUR (208,57 %). 

 

5. De vergelijking met de andere Vlaamse provincies in de jaren 2017 – 2020. 

 

JAAR   ANTWERPEN      LIMBURG        OOST-VL          VL-BR             WEST-VL 

 

2017     969.950          1.388.443        937.062          1.364.954       1.105.689 

2018  1.126.244          1.407.958     1.099.800          1.367.954          993.154 

2019  1.130.000          1.277.636     1.099.800          1.324.668       1.107.706 

2020  1.251.410          1.358.798     1.114.655          1.970.485       1.200.013. 

 

De begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te 

Antwerpen 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 begroting 2020 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 30 januari 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 
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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 2020 van de Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening te Antwerpen met als totaal geraamde uitgaven op de 

gewone begroting 1.231.500,00 EUR en op de buitengewone begroting 

20.910,00 EUR of in totaal 1.252.410,00 EUR en met als geraamde 

provincietoelage 1.230.500,00 EUR op de gewone begroting en 20.910,00 EUR op 

de buitengewone begroting of in totaal 1.251.410,00 EUR. 

 

Beslist wordt de begroting 2020 van de Provinciale Instelling voor Morele 

Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische 

opmerkingen. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit 

punt. 

 

Dan kan de stemming starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Er werkt een toestel niet blijkbaar. Wij wachten 

eventjes. Is het goed dat wij ofwel een stoel naar achteren voor de stemming, als het lukt. 

Probeer, lukt het niet, dan kunt u mondeling nog altijd stemmen.  

 

Einde van de stemming.  

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

26 leden hebben ja gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

Budgetwijziging Nr. 1 van 2019. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van 28 november 2013 heeft uw raad het meerjarenplan 

2014-2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen 

goedgekeurd. 

In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad de laatste wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 van voormelde kathedrale kerkfabriek goedgekeurd. 

Deze meerjarenplannen voorzagen geen toelage van de provincie Antwerpen voor 

de exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2014-2019. 
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2. In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad akte genomen van het 

budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen. 

Het exploitatiebudget 2019 sloot af met een geraamd tekort van 79.070,00 EUR. 

Het investeringsbudget 2019 sloot af met een geraamd overschot van – 

196.500,00 EUR. 

Na eigen financiering (30.544,39 EUR), na overboeking van 70.000,00 EUR van het 

geraamd exploitatieoverschot van 2019 en na gebruik van het overschot van 

765.465,34 EUR op het investeringsbudget 2017 sloot het investeringsbudget 2019 

uiteindelijk 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. 

 

3. Met brief van 23 december 2019 heeft de kathedrale kerkfabriek een 

budgetwijziging Nr. 1 van 2019 ingezonden. 

Deze budgetwijziging 2019 werd opgemaakt en goedgekeurd door de kathedrale 

kerkraad in vergadering van 24 oktober 2019 en gunstig geadviseerd door de 

Bisschop van Antwerpen op 4 december 2019. 

Het dossier is op 24 december 2019 ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen. 

 

4. In de budgetwijziging 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 301.805,175 EUR.  

Voor de aanzuivering van het investeringstekort wordt beroep gedaan op 

50.000,00 EUR van het geraamde overschot op het exploitatiebudget 2019 en op 

de beschikbare reserves van 529.669,01 EUR uit het investeringsbudget 2017, 

zodat het investeringsbudget 2019 uiteindelijk afsluit met een geraamd overschot 

van 277.863,84 EUR. 

Deze budgetwijziging Nr. 1 van 2019 voorziet derhalve eveneens geen toelage van 

de provincie voor de exploitatie noch voor de investeringen. 

 

5. In de beleidsnota, gevoegd bij de budgetwijziging 2019, worden navermelde 

toelichtingen verstrekt : 

a. Exploitatie. 

- De tentoonstelling “Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens – Meesterwerken 

uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal” liep (herhaaldelijk verlengd) van 

4 juni 2009 tot 20 oktober 2019. 

- Per 1 januari 2014 werden de toegangsprijzen verhoogd tot 6,00 EUR. 

Per 1 januari 2016 werd aan de inwoners van de provincie Antwerpen gratis 

toegang verleend. 

Het aantal betalende bezoekers lag in 2016 beduidend lager dan de vorige jaren. 

De voornaamste oorzaken waren de voormelde gratis toegang voor de 

Antwerpenaren en vooral een daling van de buitenlandse bezoekers na de 

aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. 

In 2017 was er een voorzichtig herstel van de bezoekerscijfers. In 2018 hebben de 

bezoekerscijfers zich volledig hersteld en intussen het niveau van 2015 

overschreden. In 2019 zijn de bezoekerscijfers opnieuw gestegen. 

- De personeelskost blijft ook na actualisering binnen de begroting. 

b. Investeringen 

- De investeringen in 2019 worden gefinancierd met eigen middelen. 
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Luidens de artikels 48, 50 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt uw raad akte 

van de budgetwijziging. 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van de budgetwijziging Nr. 1 

van 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de brief van 23 december 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw te Antwerpen waarbij de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 werd ingezonden; 

 

Gelet op het gunstig advies van 4 december 2019 van de Bisschop van Antwerpen 

inzake voormelde budgetwijziging Nr. 1 van 2019, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 24 december 2019; 

 

Gelet op de artikels 48, 50 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de budgetwijziging Nr. 1 van  2019, waaruit blijkt dat de kathedrale 

kerkfabriek  Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in 2019 geen beroep doet op enige 

exploitatie- of investeringstoelage van de provincie Antwerpen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 van de kathedrale 

kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van 24 oktober 2019 heeft de kathedrale kerkraad van 

Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen het derde meerjarenplan 2020 – 2025 

overeenkomstig de toepasselijke Vlaamse regelgeving opgemaakt en goedgekeurd. 

De bisschop van Antwerpen verleende op 4 december 2019 een gunstig advies 

hierover. 

Met brief van 23 december 2019, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 24 december 2019 heeft de kathedrale kerkfabriek het dossier 

ingezonden. 
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2. In de strategische nota gevoegd bij het meerjarenplan worden volgende 

uitgangspunten (afspraken) geformuleerd, die besproken werden in de 

overlegvergadering van 27 september 2019 met de deputatie : 

- Voor de restauratie van het kathedraalgebouw blijft de provincie Antwerpen 

opdrachtgever en bouwheer. De provincie Antwerpen werd ook gevraagd om van 

enkele projecten het bouwheerschap over te nemen : het betreft het aanpakken 

van het verlichtingsconcept in de kathedraal, de restauratie van de kerkklokken in 

de (Noorder)toren en de vernieuwing van de brand- en diefstalinstallatie. 

- De provincie Antwerpen blijft, zoals voorheen, de kost van de brandverzekering 

van het kerkgebouw en de klimatisatiekosten (beperkt tot een forfaitair bedrag van 

20.000,00 EUR per jaar)) ten laste nemen. 

- Er is geen aanzienlijke terugval van het aantal niet-Europese bezoekers ten 

gevolge van een crisis (epidemie, terrorisme of dreiging van conflicten) in de 

betrokken periode. 

 

3. De doelstellingen van het meerjarenplan zijn geformuleerd als volgt : 

 

1° De continuïteit van het beleid. 

Het kathedrale kerkbestuur zal het vroeger gevoerde beleid verder zetten binnen 

het raam van het decreet op de erediensten. 

Voor de werking op het vlak van collectiebeheer, veiligheid en publiekswerking zal 

verder nauw samengewerkt worden met de andere vier historische kerken binnen 

het kader van de VZW Monumentale Kerken Antwerpen. 

 

2° De toename van de investeringen. 

Het kerkbestuur heeft de bedoeling om in navolgende belangrijke projecten te 

investeren in de volgende zes jaren : 

- De restauratie en renovatie van de kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Toevlucht 

(Schoenmarkt). Deze kapel, erkend als bijkerk van de kathedraal, is een als 

monument beschermd gebouw bestemd voor de eredienst. De kathedrale 

kerkfabriek treedt hier op als opdrachtgever en bouwheer van een project dat 

beoogt de veiligheid van de site te vergroten, de functionaliteit te verbeteren en de 

oorspronkelijkheid te bewaren. Architect R. Steenmeijer heeft een 

restauratiedossier voorbereid dat in juli 2014 werd ingediend bij de Vlaamse 

Overheid (Onroerend Erfgoed) voor restauratie (een aantal bouwkundige 

herstellingswerken) en herinrichting van de kapel. Het dossier werd op 

16 september 2014 ontvankelijk verklaard maar wacht nog steeds op de definitieve 

toezegging van de Vlaamse minister. 

- De inrichting van de inkomzone aan de noordzijde van de Kathedraal (inclusief 

ticketingsysteem) en de herinrichting van de Kathedraal na het einde van de 

tentoonstelling Reünie op 20 oktober 2019 en de werken met betrekking tot de 

binnenverlichting van de kathedraal in 2020. 

Er zal nieuw zitmeubilair worden aangekocht en voor het ontwerp van een nieuwe 

doopvont, wijwatervaten en een kandelaar voor de paaskaars worden hedendaagse 

kunstenaars aangeschreven. De herinrichting dient voltooid te zijn in 2021, een 

feestjaar voor de Kathedraal, 500 jaar na 1521 dat overal aangeduid staat als het 

einde van de bouwperiode. 

- De kathedrale kerkfabriek is eigenaar van een aantal waardevolle panden rond of 

in de onmiddellijke omgeving van de kathedraal. Deze panden, al dan niet 

beschermd, en overwegend met een handels- of horecabestemming, stellen heel 

wat problemen qua stabiliteit, veiligheid, vochtigheid (daken, goten, riolen) die 

dringend moeten aangepakt worden : Sint-Pieterstraat 1 (pastorij) en 

Lijnwaadmarkt 16-18. 
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- De conservatie- en restauratiebehandelingen van stukken uit het 

kunstpatrimonium. Naast de regelmatige controle op de conservatietoestand van 

het kunstpatrimonium, die verder doorgaat, zijn er een aantal grotere 

restauratiedossiers met een belangrijke financiële weerslag. Het gaat hier o.m. om 

de restauratie van de klokken. 

 

3° De financiering. 

Het kerkbestuur heeft in 2014 de bescheiden bijdrage, die aan de bezoekers wordt 

gevraagd naar aanleiding van de tentoonstelling “Reünie” aangepast naar 6,00 EUR 

– met behoud van het lagere tarief voor de inwoners van de provincie Antwerpen. 

Vanaf 1 januari 2016 kregen alle inwoners van de provincie Antwerpen en alle 

jongeren onder de 18 jaar gratis toegang tot de Kathedraal en dit naar aanleiding 

van 50 jaar restauratie van de Kathedraal met de provincie Antwerpen als 

bouwheer. 

Het kerkbestuur blijft vasthouden aan het zelfbedruipend karakter van de 

kerkfabriek. Vanaf 1 januari 2020 worden de toegangsgelden verhoogd tot 

8,00 EUR. Het reductietarief voor 60 +, voor studenten en  voor groepen zal 

6,00 EUR bedragen en de gratis toegang blijft behouden voor de inwoners van de 

provincie Antwerpen, voor jongeren tot 18 jaar en voor geestelijken. 

De investeringen worden zoveel mogelijk gefinancierd met eigen middelen; 

eventueel kunnen panden die verder van de Kathedraal gelegen zijn, verkocht 

worden om andere renovatieprojecten te financieren (Pelgrimstraat 27 en 

Lijnwaadmarkt 16-18) of wordt een langlopend krediet aangegaan. 

Er zal verder actief onderzocht worden of bijkomende bronnen van financiering voor 

de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal mogelijk zijn, zodat de inkomsten meer 

gediversifiëerd kunnen worden. 

De werking van de “Vrienden van de Kathedraal” werd in de loop van 2019 

opgestart en zal de volgende jaren verder uitgebouwd worden. 

De beheersing van de personeelskosten blijft, net zoals voorheen, de grootste 

factor om een financieel evenwicht te bestendigen.  

Het inzetten op : 

- een grotere uitstraling van de Kathedraal met het oog op een toename van het 

aantal bezoekers (marketing) en meer inkomsten alsook een betere 

publieksontsluiting; 

- de muziek in de Kathedraal in het algemeen en de werking en de kwaliteit van het 

kathedraalkoor in het bijzonder; 

- het centraliseren van een aantal vzw’s : AFRIKA-ANTWERPEN (AFRANT), de 

Antwerpse Kathedraalconcerten (AKC) en Het Choraelhuys (ter ondersteuning van 

het Antwerps Kathedraalkoor) met een verhoging van het administratief werk, 

zal de werkdruk laten toenemen. 

In het meerjarenplan wordt de aanwerving voorzien van een verantwoordelijke 

voor collectie/publiekswerking, een medewerker marketing/communicatie, een 

toezichter, een toiletdame en een administratieve kracht. 

 Waar mogelijk wordt bespaard op de personeelskost : 

- met betrekking tot het verhogen van de kwaliteit van de muziek in de Kathedraal 

wordt een samenwerking met het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) onderzocht; 

- de uitbating van de nieuwe ontmoetingsplaats “DE PLEK” werd uitbesteed aan 

SENSE, een bedrijf actief binnen de sociale economie; 

- de voltijdse kosterfunctie wordt een halftijdse coördinerende taak met 

inschakeling van vrijwilligers tijdens de liturgische diensten. 

De personeelskost zal binnen de budgettaire grenzen van de meerjarenbegroting 

blijven. 
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4. De financiële nota 2020 – 2025 voorziet geen exploitatietoelage noch een 

investeringstoelage van de provincie Antwerpen. 

 

5. De deputatie stelt uw raad voor om in te stemmen met de afspraken vervat in de 

strategische nota en met de doelstellingen van het meerjarenplan 2020 – 2025. 

Voorgesteld wordt om het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kathedrale 

kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goed te keuren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de brief van 23 december 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw te Antwerpen, waarbij het meerjarenplan 2020 - 2025, bestaande uit een 

strategische nota (met afspraken) en een financiële nota, werd ingezonden; 

 

Gelet op het gunstig advies van 4 december 2019 van de bisschop van Antwerpen 

inzake voormeld meerjarenplan, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen 

op 24 december 2019; 

 

Gelet op de artikels 43 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de strategische nota met afspraken, de doelstellingen van het 

meerjarenplan en de financiële nota, waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek 

Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in de periode 2020 - 2025 geen beroep doet op 

enige exploitatie- of investeringstoelage van de provincie Antwerpen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kathedrale kerkfabriek 

van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 - 2025 van 

de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goedgekeurd. 

Dit meerjarenplan voorziet geen toelage van de provincie Antwerpen voor de 

exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2020 - 2025. 
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2. Met brief van 23 december 2019, heeft de kathedrale kerkfabriek het budget 

2020 ingezonden. 

Dit budget 2020 werd opgemaakt en goedgekeurd door de kathedrale kerkraad in 

vergadering van 24 oktober 2019 en gunstig geadviseerd door de Bisschop van 

Antwerpen op 4 december 2019. 

Het dossier is op 24 december 2019 ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen. 

 

3. Het exploitatiebudget 2020 sluit af met een geraamd overschot van 

162.000,00 EUR. 

Het investeringsbudget 2020 sluit af met een geraamd tekort van – 450.000,00 

EUR. 

Na gebruik van het overschot van 972.997,09 EUR op het investeringsbudget 2018 

sluit het investeringsbudget 2020 uiteindelijk af met een geraamd overschot van 

522.997,09 EUR. 

Het budget 2020 voorziet derhalve geen toelage van de provincie Antwerpen voor 

de exploitatie noch voor de investeringen. 

 

4. In de beleidsnota, gevoegd bij het budget 2020, wordt navermelde toelichting 

verstrekt : 

 

Het budget 2020 maakt deel uit van het meerjarenplan 2020 – 2025. 

Bij het opmaken van het budget 2020 werd vertrokken van de uitgangspunten 

zoals geformuleerd in de strategische nota bij het meerjarenplan 2020 – 2025. 

 

a. Exploitatie. 

- De toegangsprijzen worden per 1 januari 2020 verhoogd tot 8,00 EUR. 

Het reductietarief voor +60, studenten en groepen wordt verhoogd tot 6,00 EUR. 

Kinderen onder 18 jaar, inwoners van de provincie Antwerpen en geestelijken 

krijgen zoals voorheen gratis toegang. 

- De inkomsten uit toerisme worden in de lijn met vorig jaar begroot, rekening 

houdend met de nieuwe tarieven. 

- Voor de berekening van de personeelskost werd rekening gehouden met een 

eventuele indexering van 3,5 %. 

 

b. Investeringen. 

De investeringen in 2020 worden zoveel mogelijk gefinancierd met eigen middelen. 

Het pand in de Pelgrimstraat 27, dat verder van de Kathedraal is gelegen, zal 

verkocht worden om renovatieprojecten te financieren. 

 

Zowel de exploitatie als de investeringen eindigen in 2020 met een overschot 

(positief saldo), waardoor geen beroep wordt gedaan op subsidies van de provincie 

Antwerpen. 

 

Luidens de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt uw raad – als 

de provinciale bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag, 

opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan – akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2020 van de 

kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen ter zake. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de brief van 23 december 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw te Antwerpen, waarbij het budget 2020 werd ingezonden; 

 

Gelet op het gunstig advies van 4 december 2019 van de Bisschop van Antwerpen 

inzake voormeld budget 2020, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen 

op 24 december 2019; 

 

Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw te Antwerpen in 2020 geen beroep doet op enige exploitatie- of 

investeringstoelage van de provincie Antwerpen; 

 

Gelet op de artikels 48 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: 

Akte wordt genomen van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek Onze-

Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter 

zake. 

 

 

VOORZITTER.- Als er gaan vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de 

punten 1/2 t/m 1/4. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

26 leden hebben ja gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 1/2, 1/3 en 1/4 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 6 onthoudingen 
 

 

Nr. 1/5 van de agenda 

 

Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. 

Budgetwijziging Nr. 1 van 2019. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van 25 april 2019 heeft de kathedrale kerkfabriekraad van 

Sint-Rumoldus te Mechelen het budget 2019 opgemaakt en goedgekeurd. 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 22 

Het budget 2019 raamde het exploitatietekort op 238.666,00 EUR – 

103.599,00 EUR (overschot op exploitatie volgens de jaarrekening 2018) = 

135.067,00 EUR. 

In de beleidsnota gevoegd bij het budget 2019 werd een gedetailleerde toelichting 

verstrekt over de exploitatie- en over de investeringsuitgaven en een verklaring 

voor de verhoging van het exploitatietekort (135.067,00 EUR) in vergelijking met 

het geraamde tekort (110.000,00 EUR) in het officieuze meerjarenplan 2014 – 

2019. 

Het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek werd gunstig geadviseerd door de 

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel op 29 april 2019. 

 

In vergadering van 27 juni 2019 heeft uw raad het budget 2019 van de kathedrale 

kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen met een exploitatietekort (tevens 

provinciesubsidie) van 135.067,00 EUR goedgekeurd zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen ter zake. 

 

In zitting van 19 september 2019 heeft de deputatie de toekenning en de 

uitbetaling van de provinciesubsidie van 135.067,00 EUR ten voordele van de 

kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen goedgekeurd. 

De betaling van de provinciesubsidie werd in de loop van de maand oktober 2019 

uitgevoerd. 

 

2. In vergadering van 19 september 2019 heeft de kathedrale kerkfabriekraad van 

Sint-Rumoldus te Mechelen de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 opgemaakt en 

goedgekeurd. 

Deze budgetwijziging Nr. 1 van 2019 werd gunstig geadviseerd door de 

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel op 3 oktober 2019. 

Met brief van 7 oktober 2019 heeft de kathedrale kerkfabriek het dossier 

ingezonden. 

 

3. In de toelichtingsnota gevoegd bij voormelde budgetwijziging Nr. 1 van 2019 

wordt verduidelijkt dat een twaalftal posten op het exploitatiebudget en een 

zevental posten op het investeringsbudget werden gewijzigd, zonder weerslag 

evenwel op het totale exploitatietekort van 135.067,00 EUR, zodat de 

oorspronkelijk voorziene provinciesubsidie niet verhoogd dient te worden. 

 

De deputatie stelt uw raad dan ook voor om de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 van 

de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen met een exploitatietekort 

(=-provinciesubsidie) van 135.067,00 EUR goed te keuren zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 van de kathedrale kerkfabriek 

Sint-Rumoldus te Mechelen en op het gunstig advies van 3 oktober 2019 van de 

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 9 oktober 2019; 

 

Gelet op de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
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Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 van de kathedrale 

kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen met een exploitatietekort (tevens 

provinciesubsidie) van 135.067,00 EUR zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 1/6 van de agenda 

 

Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1.Historiek. 

------------- 

 

1° De federale wetgeving (het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de 

kerkfabrieken, inzonderheid de artikels 92, 1°, en 106) legde voor de provincies die 

in éénzelfde bisdom zijn gelegen, tegenover de kathedrale kerkfabriek dezelfde 

verplichtingen op, die ten laste vielen van de gemeenten tegenover hun parochiale 

kerkfabrieken, onder meer het financieel bijdragen in de tekorten van hun 

begrotingen. 

Ingevolge de latere federale wetgeving (de wet van 4 maart 1870 betreffende het 

tijdelijke van de erediensten – hoofdstuk 2) waren de begrotingen, 

begrotingswijzigingen en rekeningen van de kathedrale kerkfabrieken onderworpen 

aan het advies van de (aarts-)bisschop, het advies van de deputatie en de 

goedkeuring van de Minister van Justitie. 

 

2° In de periode van 30 april 1836 (provinciewet) tot 6 april 1962 

(inwerkingtreding van de wet van 5 april 1962) lagen de twee provincies Antwerpen 

en Brabant volledig in het aartsbisdom Mechelen. De financiële bijdragen in de 

tekorten van de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus en in de werken aan de 

aartsbisschoppelijke gebouwen te Mechelen (de als monument beschermde Sint-

Romboutskathedraal en het als monument beschermde aartsbisschoppelijk paleis, 

inclusief het sedert 1921 aangehechte en als monument beschermde voormalig 

Refugium van Sint-Truiden) werden tot 1955 verdeeld tussen de provincies 

Antwerpen en Brabant als volgt : 

- provincie Antwerpen : 11/20ste 

- provincie Brabant : 9/20ste. 

Van 1955 tot 1962 werd de verdelingswijze berekend in functie van de totale 

bevolkingscijfers van beide provincies met 10 % vooruit ten laste van de provincie 

Antwerpen (op wier grondgebied de aartsbisschoppelijke gebouwen gelegen 

waren). 
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3° Vanaf 1962 (de heroprichting van het bisdom Antwerpen en de herinrichting van 

het aartsbisdom Mechelen-Brussel) strekte het aartsbisdom zich nog maar uit over: 

- een klein gedeelte van de provincie Antwerpen, namelijk 3 van de 5 kantons van 

het administratief arrondissement Mechelen : het kanton Duffel (gemeenten 

Bonheiden, Duffel en Sint-Katelijne-Waver), het kanton Mechelen (gemeenten 

Mechelen en Willebroek) en het kanton Puurs (gemeenten Bornem, Puurs en 

Sint-Amands); 

- de volledige provincie Brabant. 

Een koninklijk besluit bepaalde op basis van de bevolkingscijfers op 31 december 

1963 het aandeel van beide provincies in de financiële lasten als volgt : 

1/10de (10 %) van deze lasten vooruit ten laste van de provincie Antwerpen: 

Op het restsaldo : 8 % ten laste van de provincie Antwerpen en 92 % ten laste van 

de provincie Brabant. 

Met betrekking tot sommige lasten verbonden aan de aartsbisschoppelijke 

residenties te Mechelen en te Brussel sloten beide provincies op 24 augustus 1971 

nog bijkomend een specifieke overeenkomst. 

In de periode van 1972 tot 1994 gaf de verdeling van de kosten betreffende de 

aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst te Mechelen tussen de provincies 

Antwerpen en Brabant nooit aanleiding tot problemen of geschillen tussen beide 

provincies. 

In de praktijk deed de provincie Antwerpen in deze periode al een zware financiële 

inspanning met betrekking tot de aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst 

te Mechelen. De kosten van de restauratiewerken aan de monumentale 

Sint-Romboutskathedraal en aan het monumentale aartsbisschoppelijk paleis 

werden volledig gedragen door de provincie Antwerpen met restauratiesubsidies 

vanwege de federale overheid en later vanwege de Vlaamse overheid, zonder enige 

financiële tussenkomst vanwege de kathedrale kerkfabriek. Zelfs het gewone 

bouwkundig en technisch onderhoud van het aartsbisschoppelijk paleis werd 

volledig ten laste genomen door de provincie Antwerpen, alhoewel dit eigenlijk in 

eerste instantie een verplichte uitgave was voor de kathedrale kerkfabriek. De 

provincie Brabant betaalde haar aandeel  in de beide kosten zonder problemen. 

 

4° In het kader van de derde grondwetsherziening werd de provincie Brabant met 

ingang van 1 januari 1995 gesplitst in de provincie Vlaams-Brabant, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Waals-Brabant. 

Een nieuw koninklijk besluit stelde op grond van de bevolkingscijfers op 1 januari 

1995 de volgende verdeelsleutel vast van de provincielasten voor de kathedrale 

kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen en voor de aartsbisschoppelijke gebouwen 

te Mechelen : 

- provincie Antwerpen : 7,60 % 

- provincie Vlaams-Brabant : 40,28 % 

- provincie Waals-Brabant : 13,62 % 

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 38,50 %, 

zonder rekening te houden met het tiende (10 %) van deze lasten, dat vooraf ten 

laste kwam van de provincie Antwerpen. 

In de periode na 1 januari 1995 weigerden de drie rechtsopvolgers van de 

voormalige provincie Brabant echter om nog financieel bij te dragen in de zware 

kosten van de restauratiewerken aan de gebouwen (kathedraal, aartsbisschoppelijk 

paleis en voormalig Refugium van Sint-Truiden) en in de kosten van het 

bouwkundig en technisch onderhoud van het aartsbisschoppelijk paleis. 

 

5° De juridische situatie werd nog complexer door de bijzondere wet van 13 juli 

2001 (het “Lambermont-akkoord”), waarbij het toezicht op de kerkfabrieken en op 
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de temporaliën van de erkende erediensten werd geregionaliseerd en aan de 

gewesten werd overgedragen met ingang van 1 januari 2002. 

Ieder van de drie gewesten heeft dan een eigen gewestelijke regelgeving 

goedgekeurd (in het Vlaamse gewest : het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten) ter (gedeeltelijke) 

vervanging van de vroegere oude federale regelgeving (het keizerlijk decreet van 

30 december 1809 op de kerkfabrieken en de wet van 4 maart 1870 op het 

tijdelijke der erediensten). Die eigen gewestelijke regelgeving was echter geenszins 

van toepassing op de gewestgrensoverschrijdende kerkbesturen zoals de 

kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen. Voor dergelijke kerkbesturen 

moesten de Gewesten een verplicht Samenwerkingsakkoord sluiten om de zaken te 

kunnen regelen. Bij het ontbreken (uitblijven) van een dergelijk verplicht 

Samenwerkingsakkoord bleven de procedures, regelingen en feitelijke toestanden, 

die bestonden op 1 januari 1989 (dus de federale regelgeving) van kracht. 

 

6° De provincie Antwerpen was hierdoor gedwongen om vanaf 2009 de drie 

rechtsopvolgers van de provincie Brabant te dagvaarden voor de burgerlijke 

rechtbank om hun wettelijk verplichte financiële bijdrage in de kosten van 

voormelde werken te kunnen terugvorderen en recupereren. Dit gaf aanleiding tot 

een jurisdictionele carrousel, waarbij een twaalftal rechtszaken werden gevoerd 

voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Mechelen, het Hof van Beroep te 

Antwerpen en het Hof van Cassatie. 

In de loop van 2016 heeft de provincie Antwerpen dan dadingsovereenkomsten 

goedgekeurd met de drie rechtsopvolgers van de provincie Brabant op de weg vrij 

te maken voor de goedkeuring van het hogervermelde verplicht 

Samenwerkingsakkoord. Via die dadingsovereenkomsten kon nog een bedrag van 

circa 4,5 miljoen EUR aan achterstallige financiële bijdragen van de drie betrokken 

besturen (provincie Vlaams-Brabant, provincie Waals-Brabant en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest) geïnd worden. 

 

7° Het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2017 tussen het Vlaams Gewest, het 

Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 

(betreffende de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de erkende 

erediensten, waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van meer dan één 

gewest bestrijkt) bepaalde dat vanaf 1 januari 2017 : 

- alle financiële verplichtingen ten opzichte van de kathedrale kerkfabriek 

Sint-Rumoldus te Mechelen nog enkel door de provincie Antwerpen worden 

gedragen; 

- de Vlaamse regelgeving van toepassing is voor de werking van en voor het 

toezicht op de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen. 

 

8° In overleg met de Vlaamse Overheid werd beslist dat de kathedrale kerkfabriek 

pas vanaf het budget 2019 de Vlaamse regelgeving diende te volgen en dat uw 

raad dan pas zou bevoegd zijn voor de goedkeuring van het budget 2019. 

In vergadering van 27 juni 2019 heeft uw raad het budget 2019 van de kathedrale 

kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen goedgekeurd, waarbij de kathedrale 

kerkfabriek werd vrijgesteld van de verplichting om ook nog een meerjarenplan 

2014 – 2019 enkel voor het jaar 2019 op te maken, vermits zulk meerjarenplan 

2014 – 2019 volledig identiek zou zijn met het budget 2019. 

 

9° Het thans ingezonden meerjarenplan 2020 – 2025 is dus het eerste volwaardige 

meerjarenplan van de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mecherlen dat ter 

goedkeuring aan uw raad wordt voorgelegd. 
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2. De financiële situatie van de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen : 

    evolutie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1° Vanaf 1962 (herinrichting van het aartsbisdom Mechelen-Brussel) deed en doet 

de provincie Antwerpen een zware financiële inspanning voor de restauratiewerken 

aan de als monument beschermde aartsbisschoppelijke gebouwen van de eredienst 

te Mechelen (kathedraal Sint-Rombouts, aartsbisschoppelijk paleis met voormalig 

Refugium van Sint-Truiden) met restauratiesubsidies, restauratiepremies en 

erfgoedpremies vanwege de Vlaamse Overheid. 

 

2° In de herfst van 2009 heeft de provincie Antwerpen, na de vaststelling dat de 

bestaande verwarmingsinstallatie op stookolie onherstelbaar beschadigd was, zelf 

de werken voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie (met inbegrip van de 

omschakeling van stookolie naar aardgas) aanbesteed en gefinancierd ten bedrage 

van 205.667,80 EUR. 

 

3° In zitting van 27 januari 2011 heeft de deputatie in principe ingestemd met de 

terugbetaling door de provincie Antwerpen van de klimatisatiekosten 

(aardgasverbruik) van de Sint-Romboutskathedraal vanaf de eerste 

verbruiksperiode (18 december 2009). De uitbetaalde bedragen in de periode 2009 

tot 2018 schommelden tussen 31.961,77 EUR en 52.048,78 EUR. 

 

4° In de jaren 2013 en 2014 verzocht de kathedrale kerkfabriek de provincie om de 

door haar geraamde begrotingstekorten in de periode 2015 – 2018 ten bedrage van 

682.100,00 EUR te financieren via de wettelijk verplichte subsidiëring. 

In zitting van 13 mei 2015 besliste de deputatie evenwel de kathedrale kerkfabriek 

te verzoeken om voormelde begrotingstekorten éénmalig zelf te financieren met de 

opbrengst van de verkoop van één of meer onroerende goederen (gronden gelegen 

te Hoogstraten, Heffen en Sint-Katelijne-Waver). 

De deputatie besliste wel om de brandverzekering van de Sint-Romboutskathedraal 

(met uitzondering van de toren en van de inhoud) over te nemen van de kathedrale 

kerkfabriek, naar analogie met de identieke regeling in Antwerpen voor de 

verzekering van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. 

De deputatie verzocht de kathedrale kerkfabriek tevens uitdrukkelijk om de 

toeristische en culturele/museale troeven van de kathedraal beter te valoriseren en 

op te waarderen, wat in de toekomst moet leiden tot een significante en stabiele 

bron van ontvangsten voor de kathedrale kerkfabriek naast de opbrengsten uit 

onroerende goederen (via investeringen in onroerend goed met structurele 

opbrengsten) en naast de blijvende provinciale subsidiëring. 

 

5° In zitting van 15 juni 2017 besliste de deputatie op voorstel van het 

Departement Logistiek de goedkeuring van een gewijzigde taakverdeling tussen de 

provincie en de kerkfabrieken met betrekking tot het patrimonium. Volgens die 

gewijzigde taakverdeling zouden voor het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen de 

kosten van het eigenaarsonderhoud en van het gebruikersonderhoud en voor het 

oud Refugium van Sint-Truiden te Mechelen de kosten van het 

gebruikersonderhoud niet meer ten laste van de provincie vallen, maar gedragen 

worden door de kathedrale kerkfabriek en/of de VZW Aartsbisdom Mechelen-

Brussel. 

 

6° Op een aantal overlegvergaderingen in  2017 deelde de kathedrale kerkfabriek 

mede dat de realisatie van de renovatie en valorisering van de kooromgang sterk 
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afhankelijk is van de lopende interieurrestauratie van de kathedraal zodat tijdens 

de eerstvolgende jaren nog geen bijkomende inkomsten daaruit kunnen 

voortvloeien. 

De penningmeester deelde tevens mede dat er voor de jaren 2015 tot 2017 zoals 

voorheen een kunstmatig evenwicht werd tot stand gebracht in de jaarrekeningen 

door aanwending van een groot gedeelte van het kapitaal en van de liquiditeiten 

van de kerkfabriek, die echter in 2018 volledig opgebruikt zouden zijn. 

 

7° Met brief van 6 december 2017 heeft de kathedrale kerkfabriek een “officieuze” 

meerjarenplanning 2018 – 2024 ingezonden, waarbij de door de provincie bij te 

passen exploitatietekorten op het budget evolueren als volgt : 

2018 : 132.000,00 EUR 

2019.: 110.000,00 EUR 

2020 : 107.500,00 EUR 

2021 : 102.500,00 EUR 

2022 :  95.000,00 EUR 

2023 :  75.000,00 EUR 

2024 :  52.500,00 EUR. 

In zitting van 22 februari 2018 besliste de deputatie om die exploitatietekorten in 

principe te subsidiëren. 

 

8° In zitting van 22 februari 2018 heeft de deputatie de herziene begroting 2018 

van de kathedrale kerkfabriek gunstig geadviseerd met een provinciesubsidie van 

132.154,00 EUR. Deze herziene begroting 2018 werd goedgekeurd met besluit van 

16 maart 2018 van de Vlaamse minister (Liesbeth Homans) en de provinciesubsidie 

van 132.154,00 EUR werd in de loop van september 2018 uitbetaald aan de 

kathedrale kerkfabriek. 

 

9° In zitting van 27 september 2018 heeft de deputatie de herziene 

begrotingswijziging Nr. 1 van 2018 gunstig geadviseerd met een bijkomende 

provinciesubsidie van 33.600,00 EUR. Deze herziene begrotingswijziging Nr. 1 van 

2018 werd goedgekeurd met besluit van 18 oktober 2018 van de Vlaamse minister 

(Liesbeth Homans) en de bijkomende provinciesubsidie van 33.600,00 EUR werd in 

november 2018 uitbetaald aan de kathedrale kerkfabriek. 

 

10° In vergadering van 27 juni 2019 heeft uw raad het budget 2019 van de 

kathedrale kerkfabriek met een exploitatietekort (tevens provinciesubsidie) van 

135.067,00 EUR goedgekeurd zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter 

zake. De provinciesubsidie van 135.067,00 EUR werd in de loop van oktober 2019 

uitbetaald aan de kathedrale kerkfabriek. 

 

11° In vergadering van heden heeft uw raad de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 van 

de kathedrale kerkfabriek goedgekeurd zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. Deze budgetwijziging Nr. 1 had geen weerslag op het totale 

exploitatietekort van 135.067,00 EUR, zodat de oorspronkelijk voorziene 

provinciesubsidie niet verhoogd diende te worden. 

 

3. Het meerjarenplan 2020 – 2025. 

--------------------------------------- 

 

1° Op 6 augustus 2019 heeft de kathedrale kerkfabriek een ontwerp van 

meerjarenplan 2020 – 2025 ingezonden. 
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In dit meerjarenplan 2020 – 2025 bedraagt de geraamde provinciesubsidie 

achtereenvolgens : 

2020 : 195.594,00 EUR 

2021 : 198.020,83 EUR 

2022 : 202.416,22 EUR 

2023 : 193.203,93 EUR 

2024 : 174.580,79 EUR 

2025 : 174.214,62 EUR. 

In vergelijking met de “officieuze meerjarenplanning 2018 – 2024” die eind 2017 

was ingezonden (cf. supra) is het bedrag van de geraamde provinciesubsidie sterk 

gestegen. 

 

2° Op de overlegvergadering van 27 september 2019 heeft de kathedrale 

kerkfabriek de redenen hiervoor toegelicht. 

 

1) Er wordt in de volledige periode geen rekening gehouden met de eventuele 

inkomsten uit de ontsluiting van de kooromgang, vermits deze renovatie normaliter 

pas in de jaren 2022 – 2024 effectief zal kunnen uitgevoerd worden. 

Ook dient de museale inrichting en de ontsluiting nog volledig te worden 

uitgewerkt, waardoor het realiseren van inkomsten binnen het tijdskader van het 

meerjarenplan niet realistisch is. 

De kathedrale kerkfabriek zal wel reeds in deze periode het initiatief nemen tot 

restauratie van enkele kunstwerken uit de kooromgang. 

 

2) Voor het eerst wordt rekening gehouden met de opstart van het zogenaamde 

“Hoogtepuntenparcours” in de kathedraal. Vanaf 2020 zal de brochureverkoop 

inkomsten genereren (5.000,00 EUR in 2020, 10.000,00 EUR in 2021). 

 

3) De geplande investeringen in het gebouw van de eredienst bestaan vooral uit 

een aantal conservatie- en restauratiewerken aan kunstvoorwerpen, waarbij in 

2020 voorrang wordt verleend aan kunstvoorwerpen die deel uitmaken van het 

hoogtepuntenparcours. Deze uit te voeren werken zijn soms subsidieerbaar, hetzij 

in de vorm van restauratiepremies (80 %) in het kader van het Vlaamse 

Topstukkendecreet, hetzij in de vorm van verhoogde erfgoedpremies (60 %) voor 

werken aan cultuurgoederen in een beschermd monument. 

 

4) De uitbouw van een multimediasysteem voor auditieve en visuele weergave 

(kooromgang). 

 

5) De aanmaak van opbergkasten voor textilia. 

 

6) een aantal (aanvankelijk voor 2019 geplande, maar naar 2020 verschoven) 

investeringen : 

- voor de uitbouw van een beperkt WiFi- en camerabewakingssysteem; 

- voor het ontwerpen, de lay-out en de vertalingen van de brochures en bijschriften 

van het Hoogtepuntenparcours; 

- voor het ontwerp en uitvoering van het meubilair voor het Hoogtepuntenparcours. 

 

7) De aanwerving van een beleidsmedewerker Erfgoed en Culturele ontsluiting. 

 

3° In vergadering van 2 januari 2020 heeft de kathedrale kerkfabriekraad het 

meerjarenplan 2020 – 2025 en de bijhorende strategische en afsprakennota 

opgemaakt en goedgekeurd. Dit meerjarenplan 2020 – 2025 werd gunstig 
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geadviseerd door de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel op 6 januari 2020. Het 

dossier is op 7 januari 2020 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

Uit de ingezonden financiële documenten blijkt dat de kathedrale kerkfabriek 

rekening heeft gehouden met de afspraken gemaakt op de overlegvergadering van 

27 september 2019. 

Er worden de volgende provinciale investeringssubsidies geraamd in de periode 

2020 – 2025 : 

2020 : 92.000,00 EUR 

2021 : 52.000,00 EUR 

2022 : 47.800,00 EUR. 

De geraamde provinciesubsidies in het exploitatietekort van de budgetten  

evolueren in de periode 2020 – 2025 als volgt : 

2020 : 200.291,00 EUR 

2021 : 200.783,33 EUR 

2022 : 205.284,47 EUR 

2023 : 196.178,22 EUR 

2024 : 177.661,43 EUR 

2025 : 177.401,94 EUR. 

De strategische nota verstrekt een gedetailleerde toelichting over de belangrijkste 

uitgavenposten en bevat tevens een gedetailleerde lijst van de investeringen aan 

het roerend erfgoed zowel binnen als buiten het hoogtepuntenparcours. 

 

4° Conclusie. 

De kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus heeft in voldoende mate rekening 

gehouden met de opmerkingen en afspraken die de provinciale overheid op de 

overlegvergadering van 27 september 2019 gemaakt heeft met betrekking tot het 

meerjarenplan 2020 – 2025. 

 

Luidens de artikels 47 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan 

2020 – 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 – 2025 van de 

kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen goed te keuren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting  van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kathedrale kerkfabriek 

Sint-Rumoldus te Mechelen en op het gunstig advies dienaangaande van 6 januari 

2020 van de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 7 januari 2020; 

 

Gelet op de artikels 47 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 en de bijhorende strategische nota, 

waaruit blijkt dat voormelde kathedrale kerkfabriek in de periode 2020 – 2025 

beroep doet op de navermelde : 

- exploitatiesubsidies van de provincie Antwerpen : 

2020 : 200.291,00 EUR 
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2021 : 200.783,33 EUR 

2022 : 205.284,47 EUR 

2023 : 196.178,22 EUR 

2024 : 177.661,43 EUR 

2025 :  77.401,94 EUR; 

-  investeringssubsidies van de provincie Antwerpen : 

2020 : 92.000,00 EUR 

2021 : 52.000,00 EUR 

2022 : 47.800,00 EUR. 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kathedrale kerkfabriek 

Sint-Rumoldus te Mechelen zonder boekhoudkundig – technische opmerkingen ter 

zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 1/7 van de agenda 

 

Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. Budget 

2020. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 – 2025 van 

de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen goedgekeurd zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

Dit meerjarenplan voorzag voor 2020 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

593.369,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 427.564,00 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (593.369,00 EUR – 427.564,00 EUR =) 

165.805,00 EUR + 34.486,00 EUR (overboeking naar investeringen) = 

200.291,00 EUR op de exploitatieontvangsten. 

Het meerjarenplan 2020 – 2025 voorzag voor 2020 tevens een provinciesubsidie 

van 35.500,00 EUR + 56.500,00 EUR = 92.000,00 EUR op de 

investeringsontvangsten. 

 

2. De kathedrale kerkfabriekraad heeft het budget 2020 en de bijhorende 

beleidsnota opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 2 januari 2020. Het 

budget 2020 werd gunstig geadviseerd door de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel 

op 6 januari 2020. Het dossier is op 7 januari 2020 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2020 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 593.369,00 EUR. 

De exploitatieontvangsten worden geraamd op 427.564,00 EUR. De 

provinciesubsidie bedraagt voor 2020 voor de exploitatie derhalve (593.369,00 EUR 

– 427.564,00 EUR =) 165.805,00 EUR + 34.486,00 EUR (overboeking naar 
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investeringen) = 200.291,00 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie 

als opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 - 2025. 

In het investeringsbudget 2020 wordt op de investeringsontvangsten een 

provinciesubsidie van 92.000,00 EUR geraamd; dit is hetzelfde bedrag van de 

provinciesubsidie als opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025. 

 

Luidens de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het exploitatiebudget 

en voor het tekort van het investeringsbudget binnen de grenzen blijft van het 

bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,- 

akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2020 van de 

kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen met een provinciesubsidie van 

200.291,00 EUR op de exploitatie en met een provinciesubsidie van 92.000,00 EUR 

op de investeringen zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen 

en op het gunstig advies van 6 januari 2020 van de Aartsbisschop van Mechelen-

Brussel, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 7 januari 2020; 

 

Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek 

Sint-Rumoldus in 2020 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 

200.291,00 EUR en op een provinciale investeringssubsidie van 92.000,00 EUR, 

terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025 eveneens dezelfde 

exploitatiesubsidie van 200.291,00 EUR en dezelfde investeringssubsidie van 

92.000,00 EUR waren opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 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: 

Akte wordt genomen van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek 

Sint-Rumoldus te Mechelen met een provinciale exploitatiesubsidie van 

200.291,00 EUR en met een provinciale investeringssubsidie van 92.000,00 EUR 

zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de 

punten 1/5 t/m 1/7. 

 

De stemming kan starten. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

26 leden hebben ja gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 1/5, 1/6 en 1/7 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/8 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Sinds 1902 werd de orthodoxe eredienst reeds regelmatig gevierd in een 

Grieks-orthodoxe kerk (vroegere herenwoning) in de Jan Van Gentstraat in 

Antwerpen, die eigendom was van de Griekse Staat en die voornamelijk bedoeld 

was voor de (talrijke) Griekse zeelui die in de Antwerpse haven aanmeerden op de 

onder Griekse vlag varende zeeschepen en er meerdere dagen verbleven. De kerk 

werd in 1949 gerenoveerd op kosten van de Griekse Staat (eigenaar). 

Het herenhuis Jan Van Gentstraat 5, waarin de Grieks-orthodoxe kerk was 

gevestigd, lag midden in de door een bouwpromotor beoogde projectzone (“Nieuw 

Zuid”) tegenover het nieuwe Gerechtshof. Na drie jaar moeizaam onderhandelen 

met de Griekse Staat (die het gebouw vroeger via schenking in eigendom had 

gekregen) werd een ruilovereenkomst gesloten. De Grieks-orthodoxe kerk werd 

quasi volledig gesloopt (op de inkomdeur na) en er werd binnen het nieuwe 

bouwproject een volledig nieuwe kerk gebouwd en geïncorporeerd in het 

flatgebouw met een hernummering van het huisnummer (11 in plaats van 5). 

De Grieks-orthodoxe parochie verhuisde tijdelijk voor de duur van de werken (2007 

– 2010) naar een andere locatie (Brusselstraat 5 te 2018 Antwerpen) op kosten van 

de bouwpromotor. 

De nieuwe kerk werd in september 2010 ingehuldigd en is tot op heden in gebruik. 

 

2. De orthodoxe eredienst is de zesde en (voorlopig) laatste eredienst die in België 

erkend is. Formeel gebeurde deze erkenning via de wet van 17 april 1985 tot 

erkenning van de besturen belast met het beheer van de temporaliën van de 

orthodoxe eredienst, waardoor een artikel 19bis werd ingelast in de wet van 

4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten. Inhoudelijk regelde de wet de 

organisatie van de besturen eigen aan de orthodoxe eredienst op basis van het 

grondgebied van de provincie en legde zij aan de provincies dezelfde financiële 

verplichtingen op die voor vier andere erkende erediensten ten laste van de 

gemeenten waren gelegd. 

 

3. Na een gunstig advies van de deputatie in zitting van 16 juni 1988 werd met 

koninklijk besluit van 1 augustus 1988 een eerste Grieks-orthodoxe parochie Maria 

Boodschap met zetel te Antwerpen erkend, waarvan de gebiedsomschrijving zich 

uitstrekte over het volledig grondgebied van de provincie Antwerpen. Volgens de 

erkenningsaanvraag bedroeg het aantal gelovigen 823 in de provincie Antwerpen, 

waarvan 752 woonachtig in de stad Antwerpen. 
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Het aantal gelovigen was in de voorbije decennia sterk verminderd. De Griekse 

zeelui blijven niet meer gedurende meerdere dagen in de haven met hun schepen 

liggen (containerterminal). Bij de gewone zondagvieringen zijn er circa 

50 gelovigen aanwezig, op de kerkelijke hoogdagen (Kerstmis, Pasen) 

maximaal 200. 

Sinds 2008 na het uitbreken van de economische crisis in Griekenland is er een 

(kleine) heropleving door de immigratie van jonge (universitair gediplomeerde) 

Grieken die hun beroepscarrière in Antwerpen komen uitbouwen. In 2018 waren er 

in de stad Antwerpen (alle 9 districten samen) 784 personen ingeschreven 

afkomstig uit Griekenland. 

 

4. In de periode van 1990 tot 2007 (federale regelgeving) heeft de provincie 

Antwerpen een totaal bedrag van 2.975.846 BEF (= 73.769,29 EUR) uitbetaald als 

verplichte bijdrage in de tekorten van de jaarlijkse exploitatiebegrotingen van de 

Grieks-orthodoxe kerkfabriek. 

In dezelfde periode heeft de provincie ook kleine onderhouds- en 

herstellingswerken laten uitvoeren en betaald voor een totaal bedrag van 

798.112 BEF (19.561,59 EUR). 

 

5. Na de inwerkingtreding van de Vlaamse regelgeving (decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten) heeft 

uw raad het eerste meerjarenplan 2008 – 2013 van deze Grieks-orthodoxe 

kerkfabriek goedgekeurd in vergadering van 24 april 2008. Latere wijzigingen van 

dit meerjarenplan 2008 – 2013 werden goedgekeurd door uw raad in 

vergaderingen van 27 mei 2010, 27 januari 2011 en 28 maart 2013. 

In de periode 2008 – 2013 werden volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van de budgetten van de kerkfabriek : 

2008 : 11.700,00 EUR 

2009 : 10.334,11 EUR 

2010 : 19.726,15 EUR 

2011 : 9.973,51 EUR 

2012 : 8.508,34 EUR 

2013 : 11.574,14 EUR. 

In 2013 werd ook een provinciale investeringssubsidie van 23.100,00 EUR 

toegekend en uitbetaald voor de schilderwerken aan het plafond van de nieuwe 

kerk. 

 

6. Het tweede meerjarenplan 2014 - 2019 van deze kerkfabriek werd goedgekeurd 

door uw raad in vergadering van 26 juni 2014. 

In de periode 2014 – 2019 werden volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van de budgetten van de kerkfabriek : 

2014 : 15.599,91 EUR 

2015 : 11.111,63 EUR 

2016 : 12.842,65 EUR 

2017 : 13.872,88 EUR 

2018 : 14.783,43 EUR 

2019 : 15.926,42 EUR. 

 

7. Met brief van 19 november 2019, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 21 november 2019, heeft de Grieks-orthodoxe kerkfabriek het 

meerjarenplan 2020 - 2025 en het gunstig advies dienaangaande van 19 november 

2019 van Metropoliet Athenagoras (= het representatief orgaan van de orthodoxe 

eredienst in België) ingezonden. 
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8. Het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025 werd besproken in een 

overlegvergadering van 30 oktober 2019 tussen de provinciale overheid en de 

kerkfabriekraad. 

 

9. Uit de ingezonden financiële documenten blijkt het volgende : 

a. In de ganse periode 2020 - 2025 worden geen investeringsuitgaven vermeld en 

derhalve ook geen investeringsontvangsten. 

 

b. De exploitatie-uitgaven worden in 2020 geraamd op 38.000,00 EUR, waarvan de 

belangrijkste uitgavenposten zijn : 

- eredienst : 17.825,00 EUR 

- hoofdgebouw eredienst : 14.300,00 EUR 

- bestuur van de eredienst : 5.875,00 EUR. 

 

c. De eigen ontvangsten van de vieringen en de andere ontvangsten worden 

geraamd op 14.000,00 EUR. 

De geraamde provinciesubsidie bedraagt in 2020 door het overschot op de 

exploitatie 2018 24.000,00 EUR – 1.336,06 EUR = 22.663,94 EUR. 

 

d. In de volgende jaren 2021 - 2025 evolueren de totale exploitatie-uitgaven als 

volgt : 

2021 : 34.000,00 EUR 

2022 : 34.700,00 EUR 

2023 : 36.000,00 EUR 

2024 : 37.000,00 EUR 

2025 : 38.000,00 EUR. 

 

e. In dezelfde periode evolueert de provinciesubsidie als volgt : 

2021 : 20.500,00 EUR 

2022 : 21.000,00 EUR 

2023 : 22.300,00 EUR 

2024 : 23.200,00 EUR 

2025 : 24.100,00 EUR. 

 

10. Conclusie. 

De verhoging van de exploitatie-uitgaven in de periode 2020 – 2025 is te wijten 

aan enkele nieuwe belangrijke uitgaven (kosten syndicus gebouw, zangkoor, 

vergoeding diaken die de pastoor zal opvolgen) die niet voorkwamen in de vorige 

meerjarenplanning. Bovendien zijn er in 2020 enkele investeringsaankopen. 

De Grieks-orthodoxe kerkfabriek heeft in grote mate rekening gehouden met de 

opmerkingen, die de provinciale overheid op voormelde overlegvergadering 

geformuleerd had met betrekking tot het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025, 

onder meer over de gewenste stijging van de  eigen ontvangsten (van de vieringen 

en andere). 

 

11. Luidens de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan 

2020 - 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad. 

De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 - 2025 van de Grieks-

orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap te Antwerpen goed te keuren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de brief van 19 november 2019 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria 

Boodschap te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 

21 november 2019, waarbij het meerjarenplan 2020 - 2025 van voormelde 

kerkfabriek en het gunstig advies dienaangaande van 19 november 2019 van 

voormelde Metropoliet werden ingezonden; 

 

Gelet op de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 - 2025, waaruit blijkt dat voormelde kerkfabriek 

in de periode 2020 - 2025 beroep doet op navermelde exploitatiesubsidies van de 

provincie Antwerpen: 

 

2020 : 22.663,94 EUR 

2021 : 20.500,00 EUR 

2022 : 21.100,00 EUR 

2023 : 22.300,00 EUR 

2024 : 23.200,00 EUR 

2025 : 24.100,00 EUR; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de Grieks-orthodoxe 

kerkfabriek Maria Boodschap te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 1/9 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. 

Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 - 2025 van 

de Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap te Antwerpen goedgekeurd. 

Dit meerjarenplan 2020 - 2025 voorziet voor 2020 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. 

Voormeld meerjarenplan 2020 – 2025 voorziet voor 2020 exploitatie-uitgaven ten 

bedrage van 38.000,00 EUR, exploitatie-ontvangsten ten bedrage van 

14.000,00 EUR met een geraamde provinciesubsidie van 24.000,00 EUR – 

1.336,06 EUR (overschot exploitatie 2018) = 22.663,94 EUR. 

 

2. De kerkfabriekraad heeft het budget 2020 opgemaakt en goedgekeurd in 

vergadering van 14 november 2019. Het budget 2020 werd gunstig geadviseerd 
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door Metropoliet Athenagoras op 19 november 2019. Het dossier is op 

21 november 2019 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. Er zijn in 2020 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

In het budget 2020 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 38.000,00 EUR. De 

exploitatieontvangsten worden geraamd op 14.000,00 EUR. De provinciesubsidie 

bedraagt voor 2020 voor de exploitatie derhalve (38.000,00 EUR – 14.000,00 EUR 

=) 24.000,00 EUR + 1.336,06 EUR (gecorrigeerd overschot 2018) = 

22.663,94 EUR; dit is hetzelfde bedrag van 22.663,94 EUR als opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan 2020 - 25. 

 

Luidens de artikels 49 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciale subsidie in het budget binnen de grenzen blijft 

van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan – akte van het 

budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het budget 2020 van de Grieks-orthodoxe 

kerkfabriek Maria Boodschap te Antwerpen goed te keuren zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2020 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap te 

Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 19 november 2019 van 

Metropoliet Athenagoras, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 

21 november 2019; 

 

Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de Grieks-orthodoxe kerkfabriek in 

2020 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 22.663,94 EUR, terwijl 

in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 - 2025 éénzelfde exploitatiesubsidie van 

22.663,94 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 49 en 229 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: 

Akte wordt genomen van het budget 2020 van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek 

Maria Boodschap te Antwerpen met een provinciesubsidie van 22.663,94 EUR voor 

het tekort op het exploitatiebudget 2020 zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de 

punten 1/8 en 1/9. 

 

De stemming kan starten. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming;  

26 leden hebben ja gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 1/8 en 1/9 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/10 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' 

Geboorte. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Historiek. 

-------------- 

1° In georganiseerde vorm bestond de Russisch-orthodoxe kerk in België (Brussel) 

reeds sinds 1862. 

De eerste Russisch-orthodoxe parochie in Antwerpen werd gesticht in 1926. Vóór 

de Tweede Wereldoorlog waren er in de stad twee parochies actief : de parochie 

van de Heilige Georgios de Trofeedrager, die eerst ressorteerde onder het 

Patriarchaat van Moskou, daarna onder dat van Constantinopel, en de parochie van 

de Heilige Serafim van Sarov, die deel uitmaakte van de Russisch-orthodoxe kerk in 

het Buitenland. 

In 1942 werd de priester van één parochie door de Duitse bezetter gedeporteerd. 

De parochie van de Heilige Georgios werd officieel opgeheven in 1945. 

In het begin van de jaren 1960 was er vrijwel een einde gekomen aan het 

Russisch-orthodox parochieleven in de stad : er waren geen priesters meer en er 

was geen kerk meer. De weinig overgebleven gelovigen vierden de eredienst in de 

Grieks-orthodoxe parochie die al sinds 1902 actief was in de Jan Van Gentstraat of 

in een Russisch-orthodoxe parochie in Brussel. 

 

2° Na een lange onderbreking van bijna 30 jaar richtte de Russisch-orthodoxe 

aartsbisschop SIMON van Brussel en België eind 1999 een nieuwe parochie op 

ressorterend onder de jurisdictie van het Patriarchaat van Moskou. 

Begin 2000 verkreeg deze parochie met instemming van het bisdom Antwerpen de 

toelating van de kerkfabriek Sint-Jozef (Charlottalei 2/Loosplaats 2 te 2018 

Antwerpen) om in beperkte mate gebruik te maken van de als monument 

beschermde Sint-Jozefkerk. 

Met brief van 13 oktober 2000 vroeg de Metropoliet-Aartsbisschop van het 

Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel de erkenning aan van de nieuwe 

Russisch-orthodoxe parochie Christus’ Geboorte. Volgens de gegevens bij die 

erkenningsaanvraag bedroeg het aantal gelovigen woonachtig op het grondgebied 

van de provincie Antwerpen 550, waarvan 476 in de stad Antwerpen. 

Deze erkenningsaanvraag bleef zonder gevolg omdat de deputatie in zitting van 

29 november 2001 een ongunstig advies uitbracht, gelet op een oude federale 

(Napoleontische) wettelijke bepaling, namelijk artikel 46 van de wet van 8 april 

1802 betreffende de organisatie van de erediensten (“Le même temple ne pourra 

être consacré qu’à un même culte”). 
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3° In 2002 huurde de Russisch-orthodoxe parochie de gelijkvloerse verdieping van 

een flatgebouw (Grote Goddaard 16 te 2000 Antwerpen) om kleinere 

eredienstvieringen (vespers) te laten doorgaan en na een gunstig advies van 

28 mei 2003 van de deputatie heeft de Vlaamse minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden (Paul Van Grembergen) de Russisch-orthodoxe parochie Christus’ 

Geboorte erkend met als vestigingsplaats en locatie voor de erediensten voormelde 

gelijkvloerse verdieping van het gebouw Grote Goddaard 16 te 2000 Antwerpen en 

met als gebiedsomschrijving (werkingsgebied) het volledige grondgebied van de 

provincie Antwerpen. 

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie woonden er toen meer dan 2000 Russisch-

sprekenden in de stad Antwerpen. 

 

4° Vanaf 2000 huurde de Russisch-orthodoxe kerkfabriek de kerk van de 

rooms-katholieke kerkfabriek Sint-Jozef voor een maandelijkse gebruiksvergoeding 

van 300,00 EUR per maand. De kleine rooms-katholieke parochie (20 gelovigen) 

hield haar vieringen in de crypte van de kerk. 

Bij besluit van 30 juni 2004 van de Bisschop van Antwerpen werd de 

rooms-katholieke parochie echter canoniek opgeheven met ingang van 1 juli 2004. 

Met besluit van 19 april 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur 

werd de parochie Sint-Jozef opgeheven (afgeschaft) en werden haar territorium en 

haar patrimonium overgedragen aan de naburige rooms-katholieke parochie Helige 

Geest op de Mechelsesteenweg te 2000 Antwerpen. 

Op 31 december 2007 sloten de kerkfabriek Heilige Geest (nieuwe eigenaar van de 

kerk) en de Russisch-orthodoxe kerkfabriek een nieuwe gebruiksovereenkomst 

betreffende het kerkgebouw. Met ingang van 1 januari 2008 bedroeg de 

maandelijkse (jaarlijks indexeerbare) gebruiksvergoeding 850,00 EUR. 

Op 5 februari 2008 had de Vlaamse Overheid akte genomen van de adreswijziging 

van de zetel van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek (Loosplaats 2 te 

2018 Antwerpen in plaats van Grote Goddaard 16 te 2000 Antwerpen). 

 

5° Sinds 2013 onderhandelden beide kerkfabrieken over de aankoop van het 

kerkgebouw door de Russisch-orthodoxe kerkfabriek. Aanvankelijk baseerde de 

kerkfabriek van de Heilige Geest zich hierbij op een officieel schattingsverslag van 

2005, waarin de waarde van het kerkgebouw geraamd was op 2.669.625,00 EUR. 

Deze prijs was echter eerder gebaseerd op de waarde van de grondoppervlakte op 

de desbetreffende stadslocatie (Charlottalei 2/Loosplaats 2) dan op de reële staat 

van het kerkgebouw, waaraan nog voor > 2.000.000,00 EUR restauratiewerken 

dienden te worden uitgevoerd. 

Uiteindelijk werd de Sint-Jozefkerk op 11 december 2014 verkocht aan de 

Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte voor een prijs van 

250.000,00 EUR. 

Op 1 maart 2015 vond de plechtigheid plaats waarbij de Sint-Jozefkerk door de 

kerkfabriek van de Heilige Geest officieel werd overgedragen aan de Russisch-

orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen. Bij deze plechtigheid werd 

de kerk ook door de Russisch-orthodoxe aartsbisschop SIMON officieel ingewijd als 

Russisch-orthodox kerkgebouw (openbare plaats voor de uitoefening van de 

Russisch-orthodoxe eredienst). 

 

6° In de periode van 2005 tot 2018 heeft de provincie Antwerpen een totaal bedrag 

van 246.975,59 EUR uitbetaald als verplichte bijdrage in het tekort van de 

jaarlijkse exploitatiebudgetten van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek. De 

uitbetaalde provinciesubsidie evolueerde van 9.540,00 EUR in 2005 over 

36.306,57 EUR in 2012 naar 12.905,91 in 2018. 
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7° In de periode van 1980 tot 1999 waren er wel diverse restauratiedossiers 

opgestart door de kerkfabriek Sint-Jozef en/of het stadsbestuur, maar deze 

projecten werden nooit uitgevoerd. 

In 2007 heeft de kerkfabriek Heilige Geest de pastorij en de bijhorende garagebox 

van de Sint-Jozefparochie verkocht voor een bedrag van circa 700.000,00 EUR. Zij 

beschikte alsdan over voldoende financiële middelen om de dringende 

restauratiewerken aan de gevels en daken (instandhoudingswerken fase 2) van de 

kerk met restauratiepremie van de Vlaamse Overheid te laten uitvoeren als 

opdrachtgever en als premienemer. Deze werken ten bedrage van 694.636,80 EUR 

werden uitgevoerd van 2012 tot 29 juni 2015 (definitieve oplevering). De provincie 

Antwerpen betaalde een bedrag van 152.116,72 EUR als aandeel in deze 

restauratiewerken. 

 

8° Met brief van 6 september 2015 verzocht de Russisch-orthodoxe kerkfabriek de 

provincie om de verdere noodzakelijke restauratie van de kerk als bouwheer en als 

aanvrager van de restauratiepremie op te starten. Nadat de Vlaamse Overheid met 

brief van 24 mei 2016 bevestigde dat de provincie in dat geval toch in aanmerking 

kwam voor een (verhoogde) erfgoedpremie van 80 % besliste de deputatie in 

zitting van 23 juni 2016 het verzoek van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek in te 

willigen. 

De door DLOG (Team Projecten) geraamde investeringskosten (te financieren door 

de provincie) voor de verdere restauratie van de monumentale kerk werden 

(voorlopig) geraamd op 5.997.000,00 EUR. Ingevolge de opeenvolgende 

wijzigingen van de Vlaamse regelgeving kan de provincie hiervoor nog maar een 

steeds verminderende erfgoedpremie (70 %, 60 %, 50 %) verkrijgen. 

 

9° In afwachting van de uitvoering van deze restauratiewerken (2021 of nog later) 

diende de provincie nog een aantal andere werken en diensten uit te voeren, zoals: 

- het opmaken van een beheersplan voor de monumentale kerk 

- het opmaken van een asbestinventaris 

- het plaatsen van een voorlopige verwarmingsinstallatie in een bijruimte van de 

kerk 

- dringende ingrepen aan de elektrische installatie en aan de brandwerende 

voorzieningen in het kader van de brandveiligheid 

- ingrepen aan daken, snoeien van de bomen en van de klimop 

- bestrijden van de extreme vochtigheid in het gebouw. 

Na de aankoop van de kerk door de Russisch-orthodoxe kerkfabriek heeft de 

Monumentenwacht Antwerpen – Dienst Erfgoed – DREM kosteloos prestaties 

geleverd die geraamd worden op 7.217,93 EUR. 

In dezelfde periode na de aankoop van de kerk heeft DLOG – Team Gebouwbeheer 

voor het technisch en bouwkundig onderhoud van de Russisch-orthodoxe 

parochiekerk een bedrag van 49.761,00 EUR besteed. De Russisch-orthodoxe 

kerkfabriek heeft daarvan een bedrag van 20.000,00 EUR terugbetaald aan de 

provincie op 13 oktober 2017. 

In dezelfde periode heeft DLOG – Team Ontwerpen voor het verwijderen van de 

stookolietank, de installatie van een nieuwe (tijdelijke) stookplaats en de aanleg 

van een (tijdelijke) verwarmingsinstallatie met convectoren voorzien op gas een 

bedrag van 227.719,99 EUR besteed. Deze tijdelijke verwarmingsinstallatie is niet 

enkel bestemd om het comfort van de gelovigen tijdens de eredienstvieringen te 

verzorgen, maar is vooral bedoeld om te zorgen voor een continue permanente 

verwarming op een temperatuur van 10 ° C omwille van het waardevolle 

erfgoedinterieur van het monument (o.a. de muurschilderingen). 
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10° Op 18 september 2018 waren er in de stad Antwerpen (alle 9 districten samen) 

8.070 personen ingeschreven afkomstig uit Rusland. 

 

2. De financiële meerjarenplanning van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek 

-----------------------------------------------------------------------------------  

1° Na de inwerkingtreding van de Vlaamse regelgeving (decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten) heeft 

uw raad het eerste meerjarenplan 2008 – 2013 van deze Russisch-orthodoxe 

kerkfabriek goedgekeurd in vergadering van 24 april 2008. Een latere wijziging 

werd goedgekeurd door uw raad in vergadering van 22 september 2011. 

In de periode 2008 – 2013 werden volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van de budgetten van de kerkfabriek : 

2008 : 21.365,00 EUR 

2009 : 21.462,03 EUR 

2010 : 21.899,76 EUR 

2011 : 33.484,88 EUR 

2012 : 36.306,57 EUR 

2013 : 26.066,06 EUR. 

 

2° Het tweede meerjarenplan 2014 – 2019 van deze kerkfabriek werd goedgekeurd 

door uw raad in vergadering van 26 juni 2014. Latere wijzigingen van dit 

meerjarenplan 2014 – 2019 werden goedgekeurd door uw raad in vergaderingen 

van 27 september 2018 en van 27 juni 2019. 

In de periode 2014 – 2019 werden volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van de budgetten van de kerkfabriek : 

2014 : 15.447,83 EUR 

2015 : 13.298,83 EUR 

2016 : 10.223,09 EUR 

2017 : 13.770,96 EUR 

2018 : 12.905,91 EUR 

2019 : 21.029,08 EUR. 

 

3° In het ingezonden ontwerp van het derde meerjarenplan 2020 – 2025 van de 

kerkfabriek bedroegen de geraamde provinciesubsidies in het exploitatietekort van 

de budgetten : 

2020 : 54.029,00 EUR 

2021 : 33.715,00 EUR 

2022 : 37.572,00 EUR 

2023 : 41.488,00 EUR 

2024 : 46.094,00 EUR 

2025 : 53.697,00 EUR. 

Bovendien zou in 2020 ook nog een provinciale investeringssubsidie van 

20.000,00 EUR gevraagd worden voor het uitvoeren van schilderwerken aan het 

altaar/de iconostase. 

 

4° Op de overlegvergadering van 30 oktober 2019 werd aan de Russisch-orthodoxe 

kerkfabriek medegedeeld dat het ontwerp van meerjarenplan niet kon worden 

goedgekeurd. Aan de kerkfabriekraad werd medegedeeld dat sommige 

uitgavenposten verminderd of geschrapt dienden te worden en dat alleszins de 

eigen ontvangsten verhoogd dienden te worden met als doelstelling om tenminste 

40 % van het exploitatietekort = provinciesubsidie en 50 % van de 

investeringsuitgaven met eigen financiële middelen te financieren. 
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5° In vergadering van 29 december 2019 heeft de kerkfabriekraad het 

meerjarenplan 2020 – 2025 opgemaakt en goedgekeurd. De Metropoliet 

Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel heeft dit 

meerjarenplan 2020 – 2025 gunstig geadviseerd op 16 januari 2020. Het dossier is 

op 21 januari 2020 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

Uit de ingezonden financiële documenten blijkt dat de Russisch-orthodoxe 

kerkfabriek wel degelijk heeft rekening gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd op de overlegvergadering. 

Er werd beslist om geen investeringswerken uit te voeren in deze periode. 

De geraamde provinciesubsidies in het exploitatietekort van de budgetten 

evolueren in de periode 2020-2025 als volgt : 

2020 : 22.264,40 EUR 

2021 : 22.759,00 EUR 

2022 : 23.564,00 EUR 

2023 : 24.339,00 EUR 

2024 : 25.175,00 EUR 

2025 : 29.236,00 EUR. 

De stijging van de provinciesubsidie is te verklaren door diverse éénmalige 

investeringsaankopen in deze periode, nl. : 

- een televisie met een verrijdbare standaard en drie verrijdbare kapstokken 

- nieuwe wollen tapijten voor de centrale ruimte van de kerk 

- aankoop van gewaden voor de priesters, diakens en bedienaars 

- aankoop van een geluids- en beeldweergave-installatie 

- aankoop van een laptop voor de administratie. 

De eigen ontvangsten (geldinzameling gelovigen, giften) werden gevoelig verhoogd 

en bedragen ruim meer dan 40 % van de provinciesubsidie. 

 

6° Conclusie. 

De Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte heeft in voldoende mate 

rekening gehouden met de opmerkingen die de provinciale overheid op de 

overlegvergadering van 30 oktober 2019 geformuleerd had met betrekking tot het 

ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025. 

7° Luidens de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan 

2020 – 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 – 2025 van de 

Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen goed te keuren 

zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek 

Christus’ Geboorte te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 

16 januari 2020 van de Metropoliet Athenagoras, Aartsbisschop van het 

Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, ingekomen op het provinciebestuur 

van Antwerpen op 21 januari 2020; 

 

Gelet op de artikels 43 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
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Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 en de bijhorende strategische nota, 

waaruit blijkt dat voormelde kerkfabriek in de periode 2020 – 2025 beroep doet op 

navermelde exploitatiesubsidies van de provincie Antwerpen : 

2020 : 22.264,40 EUR 

2021 : 22.759,00 EUR 

2022 : 23.564,00 EUR 

2023 : 24.339,00 EUR 

2024 : 25.175,00 EUR 

2025 : 29.236,00 EUR; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de Russisch-orthodoxe 

kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 1/11 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' 

Geboorte. Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 – 2025 van 

de Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen goedgekeurd 

zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

Dit meerjarenplan 2020 – 2025 voorzag voor 2020 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2020 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

36.993,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 14.500,00 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (36.993,00 EUR – 14.500,00 EUR =) 

22.493,00 EUR – 228,60 EUR (overschot 2018) = 22.264,40 EUR op de 

exploitatieontvangsten. 

 

2. De kerkfabriekraad heeft het budget 2020 opgemaakt en goedgekeurd in 

vergadering van 29 december 2019. Het budget 2020 werd gunstig geadviseerd 

door Metropoliet Athenagoras op 16 januari 2020. Het dossier is op 21 januari 2020 

ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2020 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 36.993,00 EUR. 

De exploitatieontvangsten worden geraamd op 14.500,00 EUR. De 

provinciesubsidie bedraagt voor 2020 voor de exploitatie derhalve (36.993,00 EUR 

– 14.500,00 EUR =) 22.493,00 EUR – 228,60 EUR (overschot 2018) = 

22.264,40 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie als opgenomen in 

het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025. 

Er zijn in 2020 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 
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4. Luidens de artikels 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het exploitatiebudget 

binnen de grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan, - akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2020 van de 

Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte te Antwerpen zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2020 van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ 

Geboorte te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 16 januari 

2020 van Metropoliet Athenagoras, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 21 januari 2020; 

 

Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de Russisch-orthodoxe kerkfabriek 

Christus’ Geboorte in 2020 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 

22.264,40 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025 eveneens 

dezelfde exploitatiesubsidie van 22.264,40 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 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: 

Akte wordt genomen van het budget 2020 van de Russisch-orthodoxe kerkfabriek 

Christus’ Geboorte te Antwerpen met een provinciesubsidie van 22.264,40 EUR 

voor het tekort op het exploitatiebudget 2020 zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de 

punten 1/10 en 1/11. 

 

Stemming kan starten.  

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.  

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming;  

26 leden hebben ja gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden 

 

De agendapunten 1/10 en 1/11 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 6 onthoudingen. 
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Nr. 1/12 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. De moskee Noor Ul Haram (Licht van de Hemel) werd in 1983 opgericht door 

Indische en Pakistaanse moslims in Antwerpen-Noord. Voordien gingen de 

Pakistanen en de Indiërs van de buurt naar de reeds vroeger opgerichte 

Marokkaanse moskeeën in de nabije omgeving, die ook bezocht werden door 

zeelieden van schepen uit Maleisië, Indonesië, Pakistan, Bangladesh of India met 

als gemeenschappelijke talen het Urdu, Hindi en/of Engels. 

De buitengevel (voorzijde) van de moskee in de Van Kerckhovenstraat bestaat uit 

twee bescheiden symbolische minaretten langs weerszijden van een glazen 

voorportaal over de hele hoogte van het gebouw. 

De intussen opgerichte VZW Antwerp Islamic Association diende in 2007 via het 

Executief van de Moslims van België een erkenningsaanvraag in bij de Vlaamse 

Overheid. 

Hoewel het de bedoeling was om als benaming van de geloofsgemeenschap Noor Ul 

Haram te gebruiken, werd de islamitische geloofsgemeenschap met besluit van 

22 december 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur (Marino 

Keulen) erkend onder de naam Antwerpen Islamic Association, met als 

vestigingsplaats Van Kerckhovenstraat 87 – 89 te 2060 Antwerpen. De 

gebiedsomschrijving van die islamitische geloofsgemeenschap is het grondgebied 

van de stad Antwerpen. Samen met de Turkse Dyanet-moskee Mehmet Akif was zij 

de eerste erkende islamitische geloofsgemeenschap in de provincie Antwerpen. 

 

2. In 2009 heeft de islamitische geloofsgemeenschap een eerste meerjarenplan 

2009 – 2013 ingediend, dat werd goedgekeurd door uw raad in vergadering van 

25 juni 2009. 

In de periode 2009 – 2013 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van de budgetten van de islamitische geloofsgemeenschap : 

2009 : 35.600,00 EUR 

2010 : 28.709,00 EUR 

2011 : 24.953,00 EUR 

2012 : 29.825,00 EUR 

2013 : 29.433,00 EUR. 

 

3. Met brief van 15 mei 2014 heeft de islamitische geloofsgemeenschap de 

financiële documenten betreffende het tweede meerjarenplan 2014 – 2019 

ingezonden. 

In de periode 2014 – 2019 zouden volgende provinciesubsidies in het 

exploitatietekort van de budgetten van de islamitische geloofsgemeenschap 

uitbetaald moeten worden : 

2014 : 27.727,15 EUR 

2015 : 36.049,79 EUR 

2016 : 36.679,23 EUR 

2017 : 33.330,97 EUR 

2018 : 32.997,04 EUR 

2019 : 33.686,44 EUR. 

Uit de analyse van die documenten en cijfers bleek dat de islamitische 

geloofsgemeenschap geen enkele rekening had gehouden met de door de 
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provinciale overheid op de overlegvergadering van 29 november 2014 

geformuleerde opmerkingen en bezwaren tegen diverse uitgavenposten en dat de 

ramingen van de provinciesubsidies onaanvaardbaar hoog waren. 

In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad dat meerjarenplan 2014 – 2019 

derhalve niet-goedgekeurd. 

Voormeld provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 werd betekend aan de islamitische 

geloofsgemeenschap en aan het Executief van de Moslims van België, waarbij 

melding werd gemaakt van de mogelijkheid om – overeenkomstig de Vlaamse 

regelgeving ter zake – een georganiseerd administratief beroep in te stellen bij de 

Vlaamse Overheid tegen het provincieraadsbesluit houdende niet-goedkeuring van 

het meerjarenplan 2014 – 2019. 

Geen van beide instellingen heeft voormeld beroep effectief ingesteld. 

 

4. Op 29 augustus 2014 heeft de islamitische geloofsgemeenschap een nieuw 

aangepast meerjarenplan 2014 – 2019 ingezonden. Dit meerjarenplan 2014 – 2019 

werd door uw raad goedgekeurd in vergadering van 25 september 2014. 

In de periode 2014 – 2019 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van de budgetten van de islamitische geloofsgemeenschap : 

2014 : 18.389,50 EUR 

2015 : 24.202,00 EUR 

2016 : 24.821,00 EUR 

2017 : 23.962,00 EUR 

2018 : 23.617,00 EUR 

2019 : 24.295,00 EUR. 

In de periode 2014 – 2019 waren er geen investeringsontvangsten noch 

investeringsuitgaven. 

 

5. In het ingezonden ontwerp van het derde meerjarenplan 2020 – 2025 van de 

islamitische geloofsgemeenschap bedroegen de geraamde provinciesubsidies in de 

exploitatietekorten van de budgetten : 

2020 : 39.745,22 EUR 

2021 : 30.861,00 EUR 

2022 : 43.747,00 EUR 

2023 : 39.659,00 EUR 

2024 : 33.598,00 EUR 

2025 : 34.564,00 EUR. 

 

6. Op de overlegvergadering van 10 oktober 2019 werd aan de islamitische 

geloofsgemeenschap medegedeeld dat het ontwerp van meerjarenplan niet kon 

worden goedgekeurd. Aan het comité werd medegedeeld dat sommige 

uitgavenposten verminderd of geschrapt dienden te worden en dat alleszins de 

eigen ontvangsten gevoelig verhoogd dienden te worden met als doelstelling om 

tenminste 40 % van het exploitatietekort = provinciesubsidie met eigen financiële 

middelen te financieren. 

 

7. In vergadering van 26 oktober 2019 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 goedgekeurd. Het 

Executief van de Moslims van België heeft dit meerjarenplan 2020 – 2025 gunstig 

geadviseerd op 18 november 2019 met de vraag evenwel om op de uitgavenpost 

224 (vergoeding hogere hiërarchie) jaarlijks 3 % van zijn exploitatieontvangsten 

van de jaarrekening n-2 te boeken. Het dossier is op 19 november 2019 ingekomen 

op het provinciebestuur van Antwerpen. 
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Uit de ingezonden financiële documenten blijkt dat de islamitische 

geloofsgemeenschap wel degelijk heeft rekening gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd op de overlegvergadering. 

In de periode 2020 – 2025 zijn er geen investeringswerken geprogrammeerd. 

De geraamde provinciesubsidies in de exploitatietekorten van de budgetten 

evolueren in de periode 2020 – 2025 als volgt : 

2020 : 22.814,27 EUR 

2021 : 20.910,00 EUR 

2022 : 25.710,00 EUR 

2023 : 22.710,00 EUR 

2024 : 19.710,00 EUR 

2025 : 18.510,00 EUR. 

De lichte stijging van de provinciesubsidie is te verklaren door diverse éénmalige 

investeringsaankopen in deze periode, nl. in : 

2020 : aankoop software voor het ontwerpen van flyers (600,00 EUR) 

2021 : plaatsen van een mobiele airco (4.000,00 EUR) 

2022 : plaatsen nieuwe tapijten (12.000,00 EUR) 

2023 : vervangen bewakingssysteem (5.000,00 EUR) 

2024 : aankoop tapijtreiniger (2.000,00 EUR). 

De eigen ontvangsten (geldinzameling gelovigen, giften) werden gevoelig verhoogd 

en bedragen ruim meer dan 40 % van de provinciesubsidie. 

 

8. Conclusie. 

De islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association heeft in 

voldoende mate rekening gehouden met de opmerkingen die de provinciale 

overheid op de overlegvergadering van 10 oktober 2019 geformuleerd had met 

betrekking tot het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025. 

 

9. Luidens de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan 

2020 – 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 – 2025 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen goed 

te keuren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association te Antwerpen en op het gunstig advies 

dienaangaande van 18 november 2019 van het Executief van de Moslims van 

België, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 19 november 2019; 

 

Gelet op de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 en de bijhorende strategische nota, 

waaruit blijkt dat voormelde islamitische geloofsgemeenschap in de periode 2020 – 

2025 beroep doet op de navermelde exploitatiesubsidies van de provincie 

Antwerpen : 

2020 : 22.814,27 EUR 
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2021 : 20.910,00 EUR 

2022 : 25.710,00 EUR 

2023 : 22.710,00 EUR 

2024 : 19.710,00 EUR 

2025 : 18.510,00 EUR; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Mijnheer De Winter. 

 

De heer DE WINTER.- Ja, voorzitter, met alle respect voor gelovigen van welke religie ook 

en voor niet-gelovigen, maar het Vlaams Belang gaat de punten 1/12 tot en met 1/21 niet 

goedkeuren. Een religie hoeft niet erkend of gesubsidieerd te worden om beleden te 

kunnen worden. Er zijn in België tal van voorbeelden van. Maar de islam is duidelijk meer 

dan zomaar een geloof. Het is ook een juridisch en politiek systeem, dat maar al te dikwijls 

haaks staat op onze westerse waarden en normen. Er zijn helaas voorbeelden genoeg van in 

het dagelijkse leven in Vlaanderen, Europa en de wereld. En zolang die islam zich niet 

conform onze regels verhoudt, zullen wij ons tegen de erkenning en subsidiëring verzetten. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Talhaoui. 

 

Mevrouw TALHAOUI.- Dank u wel, voorzitter. Collega’s, u zult wel begrijpen, dat ik juist 

het tegenovergestelde zal zeggen van de heer van het Vlaams Belang, maar ik wil niet in de 

negativiteit blijven, ik wilde gewoon ook gedeputeerde Lemmens aanmoedigen en ook 

feliciteren met het feit dat hij toch alle moeite doet, onder andere ook met de stad 

Antwerpen om de Pakistaanse moskee, zoals wij die in Antwerpen noemen, toch terug met 

elkaar te doen verzoenen. Als ik het goed begrepen heb, is het ook een generatieconflict 

tussen de oudere en de jongere generatie. De Pakistaanse moskee is, ook al was het een 

van de eersten die erkend werd, ook in Antwerpen een moskee, die goed werk levert ook 

voor de Pakistaanse en andere gemeenschappen, dus in die zin apprecieer ik het enorm dat 

er vanuit de provincie ook moeite wordt gedaan, samen met de stad en samen met minister 

Somers om tot een vergelijk te komen ook voor deze moskee. 

 

VOORZITTER.- Goed. Dank u wel. Dan gaan wij verder.  
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Nr. 1/13 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association. Budget 2020 en jaarverslag 2018 -  2019 over de 

maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 – 2025 van 

de islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen 

goedgekeurd zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

Dit meerjarenplan 2020 – 2025 voorzag voor 2020 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2020 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

34.450,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 13.780,00 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (34.450,00 EUR – 13.780,00 EUR = ) 

20.670,00 EUR + 2.144,27 EUR (overschot 2018) = 22.814,27 EUR op de 

exploitatieontvangsten. 

 

2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2020 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 26 oktober 2019. Het budget 2020 

werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 

18 november 2019. Het dossier is op 19 november 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2020 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 34.450,00 EUR. 

De exploitatieontvangsten worden geraamd op 13.780,00 EUR. De 

provinciesubsidie bedraagt voor 2020 voor de exploitatie derhalve (34.450,00 EUR 

– 13.780,00 EUR =) 20.670,00 EUR + 2.144,27 EUR (overschot 2018) = 

22.814,27 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie als opgenomen in 

het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025. 

Er zijn in 2020 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2020 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 

erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag over de periode 2018 – 2019 met 

een evaluatie door de stedelijke administratie. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het exploitatiebudget 

binnen de grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan,- akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2020 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen en 

van het bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de 

lokale gemeenschap in de periode 2018 – 2019 zonder formulering van 

boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen dienaangaande. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 
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De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen 

Islamic Association te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 

18 november 2019 van het Executief van de Moslims van België, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 19 november 2019; 

 

Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association in 2020 beroep doet op een provinciale 

exploitatiesubsidie van 22.814,27 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 

2020 – 2025 eveneens dezelfde exploitatiesubsidie van 22.814,27 EUR was 

opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het jaarverslag 2018 – 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de 

lokale gemeenschap; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Antwerpen Islamic Association te Antwerpen met een provinciesubsidie van 

22.814,27 EUR voor het tekort op het exploitatiebudget 2020 en van het bij het 

budget 2020 gevoegde jaarverslag 2018 – 2019 over haar maatschappelijke 

betrokkenheid bij de lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-

technische of andere opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de 

punten 1/12 en 1/13. 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.  

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming;  

21 leden hebben ja gestemd; 

5 leden hebben nee gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden. 

 

De agendapunten 1/12 en 1/13 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 21 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
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Nr. 1/14 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Met besluit van 22 december 2007 heeft de Vlaamse minister van Binnenlands 

Bestuur (Marino Keulen) de islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif, met als  

vestigingsplaats Dendermondestraat 34 te 2018 Antwerpen, erkend. De 

gebiedsomschrijving van die islamitische geloofsgemeenschap is het grondgebied 

van de stad Antwerpen. Het betreft een Turkse Dyanet-moskee. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen verleende op 

2 maart 2012 een stedenbouwkundige vergunning om de moskee te slopen en op 

dezelfde locatie een nieuw cultureel centrum en moskee te bouwen. Omwille van 

die bouwwerken is de islamitische geloofsgemeenschap vanaf 15 juni 2012 verhuisd 

naar het stadsgebouw Desguinlei 33 te 2018 Antwerpen. In dat gebouw huurt zij de 

nodige lokalen voor haar dagelijkse werking (gebedsplaats, wasplaats, 

vergaderruimte,…). 

 

Op de overlegvergadering van 18 september 2019 tussen de deputatie en het 

comité van de islamitische geloofsgemeenschap werd medegedeeld dat de 

VZW Mehmet Akif optreedt als bouwheer van het nieuwe gebouw. De bouwgrond 

zelf was eigendom van de Dyanet. De bouwwerken (sloop + nieuwbouw) werden 

geraamd op 2.500.000,00 EUR en werden gefinancierd met : 

1° een beperkte subsidie van 75.000,00 EUR van de Dyanet; 

2° een lening van de VZW Mehmet Akif bij de bank ten bedrage van 

1.000.000,00 EUR met jaarlijkse afbetalingen van 78.000,00 EUR gedurende 

20 jaar (maandelijks af te betalen bedrag : 6.500,00 EUR) en met borgstelling door 

de Dyanet; 

3° het saldo via de inkomsten van de VZW (lidgelden, giften, opbrengst van 

evenementen,…). 

 

Deze moeizame financiering verklaart deels de trage afwerking van het project. Het 

gebouw is momenteel winddicht, maar het interieur moet nog verder worden 

afgewerkt. 

De door de naburen opgelopen schade veroorzaakt door de nieuwbouw heeft 

aanleiding gegeven tot een aantal rechtszaken (processen) voor de burgerlijke 

rechtbank tussen de schadelijders en hun verzekeringsmaatschappijen enerzijds en 

anderzijds de bouwheer (VZW Mehmet Akif), de architect, het ingenieursbureau, de 

aannemer en hun respectievelijke verzekeringsmaatschappijen, wat de afwerking 

van de nieuwbouw eveneens vertraagd heeft. De islamitische geloofsgemeenschap 

Mehmet Akif is geen betrokken partij bij die rechtszaken. 

 

De islamitische geloofsgemeenschap heeft zich tegenover de VZW geëngageerd om 

in de periode van 2020 – 2025 een bedrag van 100.000,00 EUR te investeren in 

dec inrichting van het gebouw en van de ruimten die bestemd zijn voor de 

uitoefening van de eredienst. 

 

Het spreekt vanzelf dat zowel de lange tijdelijke verhuis naar het gebouw 

Desguinlei 33 als de actuele inrichting van het interieur van de nieuwbouw in de 
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Dendermondestraat 34 een grote weerslag hadden en nog steeds hebben op de 

budgetten van de islamitische geloofsgemeenschap. 

 

2. Het eerste meerjarenplan 2009 – 2013 van deze islamitische 

geloofsgemeenschap werd goedgekeurd door uw raad in vergadering van 25 juni 

2009. 

In de periode 2009 – 2013 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van het budget van de islamitische geloofsgemeenschap : 

2009 : 22.600,00 EUR 

2010 : 14.971,00 EUR 

2011 : 15.314,00 EUR 

2012 : 15.786,00 EUR 

2013 : 14.720,00 EUR. 

 

3. Het tweede meerjarenplan 2014 – 2019 van deze islamitische 

geloofsgemeenschap werd goedgekeurd door uw raad in vergadering van 26 juni 

2014. 

In de periode 2014 – 2019 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van het budget van de islamitische geloofsgemeenschap : 

2014 : 19.318,82 EUR 

2015 : 18.369,00 EUR 

2016 : 23.770,00 EUR 

2017 : 22.075,00 EUR 

2018 : 22.384,00 EUR 

2019 : 22.704,00 EUR. 

 

4. In het ingezonden ontwerp van het derde meerjarenplan 2020 – 2025 bedroegen 

de geraamde provinciesubsidies in het exploitatietekort van het budget : 

2020 : 84.805,92 EUR 

2021 : 60.257,00 EUR 

2022 : 47.000,00 EUR 

2023 : 48.385,00 EUR 

2024 : 49.753,00 EUR 

2025 : 51.191,00 EUR. 

Bovendien zouden in de jaren 2022, 2023 en 2024 ook nog investeringssubsidies 

van 9.000,00 EUR + 20.000,00 EUR + 10.000,00 EUR = 39.000,00 EUR gevraagd 

worden. 

De eigen ontvangsten van de islamitische geloofsgemeenschap bleven in dat 

ontwerp wel op hetzelfde niveau als in de vorige periode (2014 – 2019). 

 

5. Op de overlegvergadering van 18 september 2019 werd aan de islamitische 

geloofsgemeenschap medegedeeld dat het ontwerp van meerjarenplan niet kon 

worden goedgekeurd. Aan het comité werd medegedeeld dat sommige 

uitgavenposten verminderd of geschrapt dienden te worden en dat alleszins de 

eigen ontvangsten gevoelig dienden verhoogd te worden met als doelstelling om 

tenminste 40 % van het exploitatietekort = provinciesubsidie  en 50 % van alle 

investeringsuitgaven met eigen middelen te financieren. Bovendien werd gewezen 

op de mogelijkheid om diverse geplande werken voor een totaal geraamd bedrag 

van 86.000,00 EUR samen te voegen in één enkel werkendossier, waarvoor 

eventueel een subsidie van 30 % van de Vlaamse Overheid kan verkregen worden. 

 

6. In vergadering van 11 oktober 2019 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Mehmet Akif het meerjarenplan 2020 – 2025 goedgekeurd. 
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Het Executief van de Moslims van België heeft dit meerjarenplan 2020 – 2025 op 

18 november 2019 gunstig geadviseerd met de vraag evenwel om op de 

uitgavenpost 224 (vergoeding hogere hiërarchie) jaarlijks 3 % van zijn exploitatie-

ontvangsten van de jaarrekening n-2 te boeken. 

Met brief van 29 november 2019, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 2 december 2019, heeft de islamitische geloofsgemeenschap het 

dossier ingezonden. 

Uit de ingezonden financiële documenten blijkt dat de islamitische 

geloofsgemeenschap wel degelijk heeft rekening gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd op de overlegvergadering. 

In de ganse periode 2020 – 2025 worden geen investeringsuitgaven vermeld en 

derhalve ook geen investeringsontvangsten. 

De geraamde provinciesubsidie in het exploitatietekort van de budgetten evolueert 

in de periode 2020 – 2025 als volgt : 

2020 : 39.338,16 EUR 

2021 : 33.657,00 EUR 

2022 : 27.226,00 EUR 

2023 : 28.021,00 EUR 

2024 : 28.837,00 EUR 

2025 : 29.678,00 EUR. 

De forse stijging in 2020 is te verklaren door de éénmalige investeringsaankoop 

van een geluidsinstallatie (10.000,00 EUR), een terugbetaling van 10.000,00 EUR 

voor de afrekening van elektriciteit in de jaren 2018/2019, een éénmalige aankoop 

van een laptop en een kopieermachine voor 2.000,00 EUR en een éénmalige 

uitgave van 5.000,00 EUR voor de inrichting van een bureau en archiefruimte. 

 

7. Conclusie. 

De islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif heeft in voldoende mate rekening 

gehouden met de opmerkingen, die de provinciale overheid op voormelde 

overlegvergadering had geformuleerd met betrekking tot het ontwerp van 

meerjarenplan 2020 – 2025. 

 

8. Luidens de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan 

2020 – 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 – 2025 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen goed te keuren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de brief van 29 november 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Mehmet Akif te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 

2 december 2019, waarbij het meerjarenplan 2020 – 2025 van voormelde 

islamitische geloofsgemeenschap en het gunstig advies dienaangaande van 

18 november 2019 van het Executief van de Moslims van België werden 

ingezonden; 

 

Gelet op de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
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Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 en de bijhorende strategische nota, 

waaruit blijkt dat voormelde islamitische geloofsgemeenschap in de periode 2020 – 

2025 beroep doet op navermelde exploitatiesubsidies van de provincie Antwerpen : 

2020 : 39.338,16 EUR 

2021 : 33.657,00 EUR 

2022 : 27.226,00 EUR 

2023 : 28.021,00 EUR 

2024 : 28.837,00 EUR 

2025 : 29.678,00 EUR; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 1/15 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. 

Budget 2020 en jaarverslag 1 juli 2018 - 30 juni 2019 over de 

maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 – 2025 van 

de islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen goedgekeurd 

zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

Dit meerjarenplan 2020 – 2025 voorzag voor 2020 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2020 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

69.216,00 EUR, exploitatie-ontvangsten ten bedrage van 27.686,00 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (69.216,00 EUR – 27.686,00 EUR =) 

41.530,00 EUR – 2.191,84 EUR (overschot 2018) = 39.338,16 EUR op de 

exploitatieontvangsten. 

 

2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2020 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 11 oktober 2019. Het budget 2020 

werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 

18 november 2019. Het dossier is op 2 december 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2020 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 69.216,00 EUR. 

De exploitatieontvangsten worden geraamd op 27.686,00 EUR. De 

provinciesubsidie bedraagt voor 2020 voor de exploitatie derhalve (69.216,00 EUR 

– 27.686,00 EUR =) 41.530,00 EUR – 2.191,84 EUR (overschot 2018) = 
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39.338,16 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie als opgenomen in 

het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025. 

Er zijn in 2020 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2020 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 

erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag over de periode van 1 juli 2018 

tot/met 30 juni 2019 met een evaluatie door de stedelijke administratie. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het exploitatiebudget 

binnen de grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan, - akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2020 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen en van het 

bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 

gemeenschap in de periode van 1 juli 2018 tot/met 30 juni 2019 zonder 

formulering van boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen 

dienaangaande. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif te 

Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 18 november 2019 van het 

Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 2 december 2019; 

 

Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Mehmet Akif in 2020 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 

39.338,16 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025 eveneens 

dezelfde exploitatiesubsidie van 39.338,16 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het jaarverslag 1 juli 2018 – 30 juni 2019 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Mehmet Akif over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de 

lokale gemeenschap; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Mehmet Akif te Antwerpen met een provinciesubsidie van 39.338,16 EUR voor het 

tekort op het exploitatiebudget 2020 en van het bij het budget 2020 gevoegde 

jaarverslag 1 juli 2018 – 30 juni 2019 over haar maatschappelijke betrokkenheid 
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bij de lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-technische of 

andere opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de 

punten 1/14 en 1/15. 
 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

22 leden hebben ja gestemd; 

5 leden hebben nee gestemd; 

5 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 1/14 en 1/15 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 5 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/16 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Met besluit van 24 oktober 2011 heeft de Vlaamse minister van Binnenlands 

Bestuur (Geert Bourgeois) de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa, met als 

vestigingsplaats Van Duyststraat 35 – 37 te 2100 Deurne (Antwerpen), erkend. De 

gebiedsomschrijving van die islamitische geloofsgemeenschap is het grondgebied 

van de stad Antwerpen. Het betreft een moskee van Marokkaanse Berbers. 

 

2. Het eerste meerjarenplan 2013 (samenvallend met het budget 2013) van deze 

islamitische geloofsgemeenschap werd goedgekeurd door uw raad in vergadering 

van 28 maart 2013. De provinciesubsidie in het exploitatietekort van het budget 

2013 van deze islamitische geloofsgemeenschap bedroeg 23.900,00 EUR. 

 

3. Het tweede meerjarenplan 2014 – 2019 van deze islamitische 

geloofsgemeenschap werd goedgekeurd door uw raad in vergadering van 26 juni 

2014. 

In de periode 2014 – 2019 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van het budget van de islamitische geloofsgemeenschap : 

2014 : 17.900,00 EUR 

2015 : 23.217,00 EUR 

2016 : 21.776,00 EUR 

2017 : 26.378,00 EUR 

2018 : 24.497,00 EUR 

2019 : 22.637,00 EUR. 

 

4. In het ingezonden ontwerp van het derde meerjarenplan 2020 – 2025 bedroegen 

de geraamde provinciesubsidies in het exploitatietekort van het budget : 

2020 : 31.064,21 EUR 
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2021 : 23.482,00 EUR 

2022 : 24.148,00 EUR 

2023 : 38.833,00 EUR 

2024 : 35.543,00 EUR 

2025 : 31.267,00 EUR. 

 

Bovendien zou er in 2021 ook nog een investeringssubsidie van 25.000,00 EUR 

gevraagd worden voor het volledig vervangen van de vloer- en wandtegels in de 

inkomhal (versleten, tegels los en onveilig). 

Nog niet in het ontwerp van meerjarenplan opgenomen : de uitbreiding van de 

gebedsruimte naar het naastliggende gebouw Van Duyststraat 37 om tegemoet te 

komen aan het stijgend aantal moskeegangers. Deze ruimte zou gebruikt worden 

op hoogdagen (vrijdagen, feestdagen en in de vastenmaand = circa 80 dagen per 

jaar). De islamitische geloofsgemeenschap zal deze verbouwingswerken bundelen 

in een dossier in te dienen bij de stad Antwerpen voor het bekomen van de nodige 

stedenbouwkundige vergunning. Na het bekomen van deze bouwvergunning zal 

met de provinciale overheid overlegd worden over de financiering van de 

verbouwingswerken. 

 

5. Op de overlegvergadering van 18 september 2019 werd aan de islamitische 

geloofsgemeenschap medegedeeld dat het ontwerp van meerjarenplan niet kon 

worden goedgekeurd. Aan het comité werd medegedeeld dat sommige 

uitgavenposten verminderd of geschrapt dienden te worden en dat alleszins de 

eigen ontvangsten verhoogd dienden te worden met als doelstelling om tenminste 

40 % van het exploitatietekort = provinciesubsidie en van de investeringsuitgaven 

met eigen middelen te financieren. 

 

6. In vergadering van 16 oktober 2019 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Attaqwa het meerjarenplan 2020 – 2025 goedgekeurd. Het 

Executief van de Moslims van België heeft dit meerjarenplan 2020 – 2025 gunstig 

geadviseerd op 18 november 2019 met de vraag evenwel om op de uitgavenpost 

224 (vergoeding hogere hiërarchie) jaarlijks 3 % van zijn exploitatieontvangsten 

van de jaarrekening n-2 te boeken. Het dossier is op 2 december 2019 ingekomen 

op het provinciebestuur van Antwerpen. 

Uit de ingezonden financiële documenten blijkt dat de islamitische 

geloofsgemeenschap wel degelijk heeft rekening gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd op de overlegvergadering van 18 september 2019. 

Er werd beslist om voorlopig geen investeringswerken in de meerjarenplanning op 

te nemen. De islamitische geloofsgemeenschap zal onderzoeken of zij de werken 

inzake de vervanging van de vloer- en wandtegels in de inkomhal en de renovatie 

van de voorgevel (isoleren + nieuwe façade) samen met de geplande uitbreidings- 

en verbouwingswerken van de gebedsplaats in één enkel dossier kan samenvoegen 

met een door een architect opgesteld ontwerp (bestek) dat in aanmerking komt 

voor een subsidie van 30 % van de Vlaamse Overheid. Na het verkrijgen van de 

bouwvergunning (stad) en van de vaste subsidiebelofte van de Vlaamse minister 

kan dan terug overleg plaatsvinden met de provinciale overheid voor de definitieve 

afspraken over de financiering van de werken. 

De geraamde provinciesubsidie in het exploitatietekort van de budgetten evolueert 

in de periode 2020 – 2025 als volgt : 

2020 : 21.870,21 EUR 

2021 : 18.148,00 EUR 

2022 : 18.669,00 EUR 

2023 : 27.605,00 EUR 
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2024 : 22.760,00 EUR 

2025 : 20.328,00 EUR. 

De stijging van de provinciesubsidie is te verklaren door een aantal uitzonderlijke 

éénmalige investeringsaankopen in deze periode, nl. in : 

2020 : vervangen van de lichtkoepels gebedsplaats (versleten, binnendringend 

water) : 10.000,00 EUR; 

2023 : vernieuwing tapijten : 14.000,00 EUR; 

2024 : aankoop industriële stofzuiger en tapijtreiniger : 5.000,00 EUR. 

De eigen ontvangsten (ontvangsten van vieringen) werden gevoelig verhoogd en 

bedragen ruim meer dan 50 % van de provinciesubsidie. 

 

7. Conclusie. 

De islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa heeft in voldoende mate rekening 

gehouden met de opmerkingen die de provinciale overheid op de 

overlegvergadering van 18 september 2019 geformuleerd had met betrekking tot 

het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025. 

 

8. Luidens de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan 

2020 – 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 – 2025 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Deurne goed te keuren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Attaqwa te Deurne en op het gunstig advies dienaangaande van 18 november 2019 

van het Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur 

van Antwerpen op 2 december 2019; 

 

Gelet op de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 en de bijhorende strategische nota, 

waaruit blijkt dat voormelde islamitische geloofsgemeenschap in de periode 2020 – 

2025 beroep doet op navermelde exploitatiesubsidies van de provincie Antwerpen : 

2020 : 21.870,21 EUR 

2021 : 18.148,00 EUR 

2022 : 18.669,00 EUR 

2023 : 27.605,00 EUR 

2024 : 22.760,00 EUR 

2025 : 20.328,00 EUR; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Attaqwa te Deurne zonder boekhoudkundig-technische 

opmerkingen ter zake. 
 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 1/17 van de agenda 
 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. 

Budget 2020 en jaarverslag 2018 - 2019 over de maatschappelijke 

betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
 

1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 – 2025 van 

de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Deurne goedgekeurd zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

Dit meerjarenplan 2020 – 2025 voorzag voor 2020 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2020 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

39.402,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 15.761,00 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (39.402,00 EUR – 15.761,00 EUR =) 

23.641,00 EUR – 1.770,79 EUR (overschot 2018) = 21.870,21 EUR op de 

exploitatieontvangsten. 

 

2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2020 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 16 oktober 2019. Het budget 2020 

werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 

18 november 2019. Het dossier is op 2 december 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2020 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 39.402,00 EUR. 

De exploitatieontvangsten worden geraamd op 15.761,00 EUR. De 

provinciesubsidie bedraagt voor 2020 voor de exploitatie derhalve (39.402,00 EUR 

– 15.761,00 EUR =) 23.641,00 EUR – 1.770,79 EUR (overschot 2018) = 

21.870,21 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie als opgenomen in 

het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025. 

Er zijn in 2020 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2020 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 

erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag over de periode 2018 – 2019 met 

een evaluatie door de stedelijke administratie. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het exploitatiebudget 
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binnen de grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan, - akte van het budget. 
 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2020 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te Deurne en van het bijgevoegde 

verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in de 

periode 2018 – 2019 zonder formulering van boekhoudkundig-technische of andere 

opmerkingen dienaangaande. 
 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa te 

Deurne en op het gunstig advies dienaangaande van 18 november 2019 van het 

Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 2 december 2019; 
 

Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Attaqwa in 2020 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 

21.870,21 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025 eveneens 

dezelfde exploitatiesubsidie van 21.870,21 EUR was opgenomen; 
 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 

Gelet op het verslag 2018 – 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa 

over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap; 
 

Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Attaqwa te Deurne met een provinciesubsidie van 21.879,21 EUR voor het tekort 

op het exploitatiebudget 2020 en van het bij het Budget 2020 gevoegde verslag 

2018 – 2019 over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap 

zonder formulering van boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen ter 

zake. 
 
 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de 

punten 1/16 en 1/17. 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.  

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

21 leden hebben ja gestemd; 

5 leden hebben nee gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 1/16 en 1/17 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 21 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
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Nr. 1/18 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 

Vrede. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Met besluit van 22 januari 2013 heeft de Vlaamse minister van Binnenlands 

Bestuur (Geert Bourgeois) de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede 

(Huzur), met als vestigingsplaats Ieperstraat 26 te 2018 Antwerpen, erkend. De 

gebiedsomschrijving van die islamitische geloofsgemeenschap is het grondgebied 

van de stad Antwerpen. Het betreft een Turkse Milli Görus-moskee. 

Het pand wordt door de VZW “Communauté musulmane de Belgique” – 

Kesselsstraat 28-30 te 1030 Brussel voor 50 jaar (met ingang van 1 januari 1990) 

ter beschikking gesteld van de VZW Huzur als plaats voor het uitoefenen van de 

islamitische eredienst en de daaraan verbonden activiteiten. 

 

2. In de periode van 23 mei tot eind september 2013 heeft deze islamitische 

geloofsgemeenschap een drietal ontwerpen van het eerste meerjarenplan 2013 

(samenvallend met het eerste budget 2013) ingezonden, die alle teruggezonden 

werden door de provinciale overheid omdat zij niet voldeden aan de Vlaamse 

regelgeving ter zake of omdat de geraamde bedragen van de exploitatie- en 

investeringsuitgaven en van de provinciesubsidie onaanvaardbaar hoog waren of 

omdat sommige exploitatie-uitgaven (vergoeding hogere hiërarchie, 

vrijwilligersvergoeding leerkrachten koranonderricht en andere uitgaven 

administratie) niet aanvaard konden worden. 

In vergadering van 28 november 2013 heeft uw raad het vierde ontwerp van het 

meerjarenplan 2013 (definitieve versie) goedgekeurd. De provinciesubsidie in het 

exploitatietekort van het budget 2013 van deze islamitische geloofsgemeenschap 

bedroeg 13.370,00 EUR. 

 

3. Met brief van 7 mei 2014 heeft de islamitische geloofsgemeenschap de financiële 

documenten betreffende het tweede meerjarenplan 2014 – 2019 en het budget 

2014 ingezonden. 

In de periode 2014 – 2019 zouden volgende provinciesubsidies in het 

exploitatietekort van het budget van de islamitische geloofsgemeenschap uitbetaald 

moeten worden : 

2014 : 43.640,00 EUR 

2015 : 40.362,00 EUR 

2016 : 38.104,00 EUR 

2017 : 35.870,00 EUR 

2018 : 44.658,00 EUR 

2019 : 47.473,00 EUR. 

Uit de analyse van de documenten en cijfers bleek dat de islamitische 

geloofsgemeenschap geen enkele rekening had gehouden met de op de 

overlegvergadering van 29 november 2013 door de provinciale overheid 

geformuleerde bezwaren en opmerkingen en dat de ramingen van de 

provinciesubsidies onaanvaardbaar waren. 

In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad dat meerjarenplan 2014 – 2019 

derhalve niet-goedgekeurd. 

Voormeld provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 werd betekend aan de islamitische 

geloofsgemeenschap en aan het Executief van de Moslims van België, waarbij 

melding werd gemaakt van de mogelijkheid om – overeenkomstig de Vlaamse 
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regelgeving ter zake – een georganiseerd administratief beroep in te stellen bij de 

Vlaamse Overheid tegen het provincieraadsbesluit houdende niet-goedkeuring van 

het meerjarenplan 2014 – 2019. Geen van beide instellingen heeft voormeld beroep 

effectief ingesteld. 

 

4. Op 29 augustus 2014 heeft de islamitische geloofsgemeenschap een nieuw 

aangepast meerjarenplan 2014 – 2019 ingezonden. Dit meerjarenplan 2014 – 2019 

werd door uw raad goedgekeurd in vergadering van 25 september 2014. 

In de periode 2014 – 2019 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van het budget van de islamitische geloofsgemeenschap : 

2014 : 20.300,00 EUR 

2015 : 21.609,06 EUR 

2016 : 29.243,00 EUR 

2017 : 21.880,00 EUR 

2018 : 26.992,00 EUR 

2019 : 28.982,00 EUR. 

 

5. In het ingezonden ontwerp van het derde meerjarenplan 2020 – 2025 van de 

islamitische geloofsgemeenschap bedroegen de geraamde provinciesubsidies in het 

exploitatietekort van het budget : 

2020 : 28.398,00 EUR 

2021 : 25.935,00 EUR 

2022 : 31.996,00 EUR 

2023 : 33.092,00 EUR 

2024 : 34.226,00 EUR 

2025 : 30.385,00 EUR. 

Bovendien zou er in 2021 ook nog een provinciale investeringssubsidie van 

15.000,00 EUR gevraagd worden voor het uitbreiden van de gebedsruimte door het 

verwijderen van een muur en het toevoegen van een ander lokaal. 

 

6. Op de overlegvergadering van 18 september 2019 werd aan de islamitische 

geloofsgemeenschap medegedeeld dat het ontwerp van meerjarenplan niet kon 

worden goedgekeurd. Aan het comité werd medegedeeld dat sommige 

uitgavenposten verminderd of geschrapt dienen te worden en dat alleszins de eigen 

ontvangsten verhoogd dienden te worden met als doelstelling om tenminste 40 % 

van het exploitatietekort = provinciesubsidie met eigen financiële middelen te 

financieren. 

 

7. In vergadering van 9 oktober 2019 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede het meerjarenplan 2020 – 2025 

goedgekeurd. Het Executief van de Moslims van België heeft dit meerjarenplan 

2020 – 2025 gunstig geadviseerd op 18 november 2019 met de vraag evenwel om 

op de uitgavenpost 224 (vergoeding hogere hiërarchie) jaarlijks 3 % van zijn 

exploitatie-ontvangsten van de jaarrekening n-2 te boeken. Het dossier is op 

29 november 2019 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

Uit de ingezonden financiële documenten blijkt dat de islamitische 

geloofsgemeenschap wel degelijk heeft rekening gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd op de overlegvergadering. 

Er werd beslist dat de islamitische geloofsgemeenschap zelf geen 

investeringswerken zal uitvoeren aan het gebouw. 

De geraamde provinciesubsidies in het exploitatietekort van de budgetten 

evolueren in de periode 2020 – 2025 als volgt : 

2020 : 18.750,76 EUR 
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2021 : 19.780,00 EUR 

2022 : 24.363,00 EUR 

2023 : 25.966,00 EUR 

2024 : 24.089,00 EUR 

2025 : 22.225,00 EUR. 

De stijging van de provinciesubsidie is te verklaren door diverse éénmalige 

investeringsaankopen in deze periode, nl. in : 

2020 : aankoop van laptop en printer en van een bureau met stoel (2.500,00 EUR) 

2022 : plaatsen van twee nieuwe preekstoelen en gebedsnis (8.000,00 EUR) 

2023 : vernieuwing tapijten (10.000,00 EUR) 

2024 : algemene schilderwerken moskee (5.000,00 EUR). 

De eigen ontvangsten (geldinzameling gelovigen, giften) werden gevoelig verhoogd 

en bedragen ruim meer dan 40 % van de provinciesubsidie. 

 

8. Conclusie. 

De islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede heeft in voldoende mate 

rekening gehouden met de opmerkingen die de provinciale overheid op de 

overlegvergadering van 18 september 2019 geformuleerd had met betrekking tot 

het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025. 

 

9. Luidens de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan 

2020 – 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 – 2025 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen goed te keuren 

zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Innerlijke Vrede te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 18 

november 2019 van het Executief van de Moslims van België, ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen op 29 november 2019; 

 

Gelet op de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 en de bijhorende strategische nota, 

waaruit blijkt dat voormelde islamitische geloofsgemeenschap in de periode 2020 – 

2025 beroep doet op de navermelde exploitatiesubsidies van de provincie 

Antwerpen : 

2020 : 18.750,76 EUR 

2021 : 19.780,00 EUR 

2022 : 24.363,00 EUR 

2023 : 25.966,00 EUR 

2024 : 24.089,00 EUR 

2025 : 22.225,00 EUR; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen zonder boekhoudkundig-

technische opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
 

 

Nr. 1/19 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke 

Vrede. Budget 2020 en jaarverslag 2018 - 2019 over de maatschappelijke 

betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 – 2025 van 

de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen goedgekeurd 

zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

Dit meerjarenplan 2020 – 2025 voorzag voor 2020 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2020 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

34.517,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 14.057,00 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (34.517,00 EUR – 14.057,00 EUR =) 

20.460,00 EUR – 1.709,24 EUR (overschot 2018) = 18.750,76 EUR op de 

exploitatieontvangsten. 

 

2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2020 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 9 oktober 2019. Het budget 2020 

werd gunstig geadviseerd door het executief van de Moslims van België op 

18 november 2019. Het dossier is op 29 november 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2020 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 34.517,00 EUR. 

De exploitatieontvangsten worden geraamd op 14.057,00 EUR. De 

provinciesubsidie bedraagt voor 2020 voor de exploitatie derhalve (34.517,00 EUR 

– 14.057,00 EUR =) 20.460,00 EUR – 1.709,24 EUR (overschot 2018) = 

18.750,76 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie als opgenomen in 

het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025. 

Er zijn in 2020 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2020 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 

erkenningscriteria. In bijlage 4 vindt U dit verslag over de periode 2018 – 2019 met 

een evaluatie door de stedelijke administratie. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het exploitatiebudget 
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binnen de grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan, - akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2020 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen en van het 

bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 

gemeenschap in de periode 2018 – 2019 zonder formulering van boekhoudkundig-

technische of andere opmerkingen dienaangaande. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede 

te Antwerpen en op het gunstig advies van 18 november 2019 van het Executief 

van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 

29 november 2019; 

 

Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Innerlijke Vrede in 2020 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 

18.750,76 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025 eveneens 

dezelfde exploitatiesubsidie van 18.750,76 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het jaarverslag 2018 – 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Innerlijke Vrede over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 

gemeenschap; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Innerlijke Vrede te Antwerpen met een provinciesubsidie van 18.750,76 EUR voor 

het tekort op het exploitatiebudget 2020 en van het bij het budget 2020 gevoegde 

jaarverslag 2018 – 2019 over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 

gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-technische of andere 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de 

punten 1/18 en 1/19. 
 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

20 leden hebben ja gestemd; 

6 leden hebben nee gestemd; 
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6 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 1/18 en 1/19 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 20 stemmen ja, bij 6 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
 

De heer ANCIAUX zegt dat hij verkeerd heeft gestemd. De nee-stem moet een ja-stem 

zijn. 
 

 

Nr. 1/20 van de agenda 

 

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. 

Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Met besluit van 5 mei 2009 heeft de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur 

(Marino Keulen) de islamitische geloofsgemeenschap Ensar, met als 

vestigingsplaats Ginderbuiten 49 te 2400 Mol, erkend. De gebiedsomschrijving van 

die islamitische geloofsgemeenschap is het grondgebied van de gemeente Mol. Het 

betreft een Turkse Milli Görus-moskee, die gevestigd is in een buitengehucht van 

Mol, terwijl de grotere Turkse Dyanet-moskee in het centrum van Mol nog steeds 

niet erkend is. 

Het pand wordt door de VZW Belgische Islamitische Federatie (BIF) – Kesselsstraat 

28-30 te 1030 Brussel – voor dertig jaar ter beschikking gesteld van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar als plaats voor het uitoefenen van de islamitische 

eredienst en de daaraan verbonden activiteiten tegen een vaste jaarlijkse 

vergoeding van 5.000,00 EUR. 

 

2. Het eerste meerjarenplan 2010 – 2013 van deze islamitische 

geloofsgemeenschap werd goedgekeurd door uw raad in vergadering van 24 juni 

2010. 

In de periode 2010 – 2013 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van het budget van de islamitische geloofsgemeenschap : 

2010 : 14.971,00 EUR 

2011 : 20.268,80 EUR 

2012 : 20.333,26 EUR 

2013 : 18.421,96 EUR. 

 

3. Het tweede meerjarenplan 2014 – 2019 van deze islamitische 

geloofsgemeenschap werd goedgekeurd door uw raad in vergadering van 26 juni 

2014. 

In de periode 2014 – 2019 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 

exploitatietekort van het budget van de islamitische geloofsgemeenschap : 

2014 : 18.393,08 EUR 

2015 : 13.220,20 EUR 

2016 : 13.925,20 EUR 

2017 : 13.884,32 EUR 

2018 : 13.672,72 EUR 

2019 : 14.028,09 EUR. 
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4. In het ingezonden ontwerp van het derde meerjarenplan 2020 – 2025 bedroegen 

de geraamde provinciesubsidies in het exploitatietekort van het budget : 

2020 : 23.891,08 EUR 

2021 : 21.108,00 EUR 

2022 : 30.741,00 EUR 

2023 : 25.392,00 EUR 

2024 : 28.965,00 EUR 

2025 : 26.757,00 EUR. 

Bovendien zou er in 2021 ook nog een investeringssubsidie van 15.000,00 EUR 

gevraagd worden voor het uitbreiden van de gebedsruimte door het verwijderen 

van een muur en het toevoegen van een ander lokaal. 

 

5. Op de overlegvergadering van 18 september 2019 werd aan de islamitische 

geloofsgemeenschap medegedeeld dat het ontwerp van meerjarenplan niet kon 

worden goedgekeurd. Aan het comité werd medegedeeld dat sommige 

uitgavenposten verminderd of geschrapt dienden te worden en dat alleszins de 

eigen ontvangsten verhoogd dienden te worden met als doelstelling om tenminste 

40 % van het exploitatietekort = provinciesubsidie en van de investeringsuitgaven 

met eigen middelen te financieren. 

 

6. In vergadering van 2 oktober 2019 heeft het comité van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar het meerjarenplan 2020 – 2025 goedgekeurd. Het 

Executief van de Moslims van België heeft dit meerjarenplan 2020 – 2025 gunstig 

geadviseerd op 20 november 2019 met de vraag evenwel om op de uitgavenpost 

224 (vergoeding hogere hiërarchie) jaarlijks 3 % van zijn exploitatie-ontvangsten 

van de jaarrekening n-2 te boeken. Het dossier is op 26 november 2019 ingekomen 

op het provinciebestuur van Antwerpen. 

Uit de ingezonden financiële documenten blijkt dat de islamitische 

geloofsgemeenschap wel degelijk heeft rekening gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd op de overlegvergadering.  

Er werd beslist dat de islamitische geloofsgemeenschap zelf geen 

investeringswerken zal uitvoeren aan het gebouw. 

De geraamde provinciesubsidie in het exploitatietekort van de budgetten evolueert 

in de periode 2020 – 2025 als volgt : 

2020 : 20.110,08 EUR 

2021 : 18.155,00 EUR 

2022 : 24.010,00 EUR 

2023 : 20.878,00 EUR 

2024 : 22.561,00 EUR 

2025 : 21.858,00 EUR. 

De stijging van de provinciesubsidie is te verklaren door diverse éénmalige 

investeringsaankopen in deze periode, nl. in : 

2020 : een camerabeveiligingssysteem (2.500,00 EUR) 

2022 : vervangen van twee preekstoelen en de gebedsnis (8.000,00 EUR) 

2023 : schilderen gebedsplaats (3.000,00 EUR) 

2024 : vervanging van de tapijten (5.000,00 EUR) 

2025 : plaatsen tv’s aan de vrouwen- en jongerenruimte om de vieringen in de 

mannengebedsruimte mee te kunnen volgen. 

De eigen ontvangsten (ontvangsten van vieringen) werden gevoelig verhoogd en 

bedragen ruim meer dan 40 % van de provinciesubsidie. 
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7. Conclusie. 

De islamitische geloofsgemeenschap Ensar heeft in voldoende mate rekening 

gehouden met de opmerkingen die de provinciale overheid op de 

overlegvergadering van 18 september 2019 geformuleerd had met betrekking tot 

het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025. 

 

8. Luidens de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan 

2020 – 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 – 2025 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol goed te keuren zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Ensar te Mol en op het gunstig advies dienaangaande van 18 november 2019 van 

het Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van 

Antwerpen op 26 november 2019; 

 

Gelet op de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 en de bijhorende strategische nota, 

waaruit blijkt dat voormelde islamitische geloofsgemeenschap in de periode 2020 – 

2025 beroep doet op navermelde exploitatiesubsidies van de provincie Antwerpen : 

2020 : 20.110,08 EUR 

2021 : 18.155,00 EUR 

2022 : 24.010,00 EUR 

2023 : 20.878,00 EUR 

2024 : 22.561,00 EUR 

2025 : 21.858,00 EUR; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar te Mol zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen 

ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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Nr. 1/21 van de agenda 

 

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Budget 2020 en 

jaarverslag 1 januari 2018 - 9 augustus 2019 over de maatschappelijke 

betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. In vergadering van vandaag heeft uw raad het meerjarenplan 2020 – 2025 van 

de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol goedgekeurd zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. 

Dit meerjarenplan 2020 – 2025 voorzag voor 2020 geen investeringsontvangsten 

noch investeringsuitgaven. 

Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2020 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 

32.024,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 12.810,00 EUR, met een 

geraamde provinciesubsidie van (32.024,00 EUR – 12.810,00 EUR =) 

19.214,00 EUR + 896,08 EUR (overschot 2018) = 20.110,08 EUR op de 

exploitatieontvangsten. 

 

2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2020 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 2 oktober 2019. Het budget 2020 

werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 

20 november 2019. Het dossier is op 26 november 2019 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

3. In het budget 2020 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 32.024,00 EUR. 

De exploitatieontvangsten worden geraamd op 12.810,00 EUR. De 

provinciesubsidie bedraagt voor 2020 voor de exploitatie derhalve (32.024,00 EUR 

– 12.810,00 EUR =) 19.214,00 EUR + 896,08 EUR (overschot 2018) = 

20.110,08 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de provinciesubsidie als opgenomen in 

het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025. 

Er zijn in 2020 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 

het budget 2020 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 

bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 

erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag over de periode van 1 januari 

2018 tot/met 11 augustus 2019 met een evaluatie door de gemeentelijke 

administratie. 

 

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 

provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het exploitatiebudget 

binnen de grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan, - akte van het budget. 

 

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2020 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol en van het bijgevoegde verslag over 

haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in de periode van 

1 januari 2018 tot/met 11 augustus 2019 zonder formulering van boekhoudkundig-

technische of andere opmerkingen dienaangaande. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020. 



VERGADERING VAN 20 FEBRUARI 2020 

 69 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap Ensar te Mol en 

op het gunstig advies dienaangaande van 20 november 2019 van het Executief van 

de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 

26 november 2019; 

 

Gelet op het budget 2020, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 

Ensar in 2020 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 

20.110,08 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025 eveneens 

dezelfde exploitatiesubsidie van 20.110,08 EUR was opgenomen; 

 

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het jaarverslag 1 januari 2018 – 9 augustus 2019 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Ensar over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 

gemeenschap; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Akte wordt genomen van het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Ensar te Mol met een provinciesubsidie van 20.110,08 EUR voor het tekort op het 

exploitatiebudget 2020 en van het bij het budget 2020 gevoegde jaarverslag 1 

januari 2018 – 9 augustus 2019 over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de 

lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-technische of andere 

opmerkingen ter zake. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van de 

punten 1/20 en 1/21. 
 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

21 leden hebben ja gestemd; 

5 leden hebben nee gestemd; 

6 leden hebben zich onthouden. 
 

De agendapunten 1/20 en 1/21 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 

goedgekeurd met 21 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 6 onthoudingen. 
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Nr. 1/22 van de agenda 

 

SOE. Samenwerkingsovereenkomst met het 4de-Pijlersteunpunt. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

AP DOE - Interne werking 

AP We nemen de SDG’s als kenmerk van het provinciaal beleid en communiceren 

hierover 

 

Samenwerkingsovereenkomst met het 4de-Pijlersteunpunt. Goedkeuring. 

 

Met het nieuwe mondiaal beleid wordt gekozen voor minder versnippering en 

worden de middelen maximaal ingezet in het Zuiden.  Dit gebeurt volgens vier 

beleidslijnen: 

- We zetten, aanvullend op de vermindering van de CO2 uitstoot en de CO2 

compensatie door bosbouw in onze provincie, in op bosbouw in het Zuiden. 

- We blijven de regioprojecten in Guatemala en de Filippijnen ondersteunen. 

- We blijven de 4de Pijlers (vrijwilligerswerkingen in 

ontwikkelingssamenwerking) ondersteunen, maar doen dit voortaan via een 

samenwerking met het 4de–Pijlersteunpunt , dienst van De Koepel van de 

Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 VZW. 

- We zetten een nieuwe samenwerking op met Unicef. 

 

Eén van deze beleidslijnen focust op de ondersteuning van 4de Pijlers. 

We stellen dan ook aan de provincieraad voor een langdurige samenwerking aan te 

gaan met het 4de-Pijlersteunpunt, voor de ondersteuning van de 4de Pijlers met een 

zetel of werking in de provincie Antwerpen.  

Deze samenwerking krijgt vorm in een convenant, als bijlage toegevoegd aan dit 

besluit. 

 

Inzake deze beleidslijn stemde de provincieraad, tijdens de zitting van 20 februari 

2020, reeds in met de volgende aanwending van 2020/64902000/01/0160/SOE 

(MPJ000490) van het budget 2020: 

- Subsidie van 350.000 EUR voor het 4de-Pijlersteunpunt. 

 

Met deze subsidie worden ontwikkelingsprojecten van 4de Pijlers met zetel of 

werking in de provincie ondersteund, voor een totaalbedrag van 300.000 EUR. De 

resterende 50.000 EUR kan gebruikt worden voor een kwaliteitsvolle beoordeling en 

begeleiding van deze 4de Pijlers. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 6 februari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De principes en afspraken van voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen 

Provincie Antwerpen en het 4de-Pijlersteunpunt, dienst van De Koepel van de 

Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 vzw, worden goedgekeurd en de heer Luk 

Lemmens, eerste gedeputeerde, en de heer Danny Toelen, provinciegriffier, worden 

afgevaardigd om namens het provinciebestuur deze overeenkomst te 

ondertekenen. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Ja, voorzitter, collega’s. Wij zullen ons op dit punt onthouden, niet 

omdat wij bedenkingen hebben bij de goede werking van het 4de-Pijlersteunpunt. Daar 

hebben we alle vertrouwen in, alleen denken wij dat vriend en vijand moet erkennen dat we 

tot voor kort dit soort werk, exact dit soort werk, helemaal prima zelf hebben gedaan en 

wat wij nu eigenlijk gaan doen, is wij gaan dit uitbesteden, terwijl er niemand was die 

vragen stelde bij de werking van de provincie. Ik denk dat wij dat zelf hadden kunnen 

blijven doen en vandaar een onthouding op dit punt. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Van Dienderen. 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank u wel voorzitter. Collega’s, de tussenkomst is 

redelijk gelijkaardig met deze van mevrouw Verhaert. Wij gaan ons onthouden op dit punt 

en de drie volgende punten. Het is nog een beetje tasten in het duister hoe dat die dienst 

Mondiaal Beleid die afgeschaft zal worden, daar beslissen wij straks over bij punt 3/3, hoe 

dat die al die taken nog kan blijven doen met twee personeelsleden, ook rond de Fairtrade 

provincie, drie agendapunten verder, is de provincie gekend voor een zeer goede 

ondersteunende werking, dus wij willen zeker de dienst complementeren voor wat ze de 

afgelopen tijd gepresteerd heeft en wij zullen ons onthouden, omdat wij toch wel wat 

vragen hebben bij de politieke keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot Mondiaal 

Beleid. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mijnheer Valkeniers. 

 

De heer VALKENIERS.- Dank u, voorzitter. Voorzitter, net zoals de collega’s, vorige 

sprekers, gaan wij ons onthouden op punt 1/22-1/25, maar maakt u zich geen zorgen, wel 

om andere redenen natuurlijk dan jullie. Hoe goed dat sommige van die projecten ook zijn, 

wij vinden niet dat dat vanuit de provincie moet gebeuren. Eigenlijk is dat geen taak die tot 

de provincietaken zouden moeten behoren en indien wel, verdient het op zijn minst een 

ernstig debat. En vandaar gaan wij ons onthouden. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel mijnheer Sohier. 

 

De heer SOHIER.- Ja, dank u wel voorzitter. Wij gaan ons onthouden of ik ga mij 

onthouden hierop, hoewel ik het project van boomplanten ondersteun, maar voor ons moet 

er ook het behoud van de bomen en de bossen hier zijn. Dat is een belangrijk item voor ons. 
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VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS.- Ja, mijnheer de voorzitter. Collega’s, wij hebben al een aantal keren 

over dit punt gediscussieerd, zowel bij de budgetbesprekingen, als in de commissies, maar 

natuurlijk is het een verschil van visie. Men kan natuurlijk onze 0,7%, die wij bijdragen in 

het kader van Mondiaal Beleid, daar kan men op verschillende manieren aankomen door met 

personeel te werken. Dat personeel werd indertijd ook bijgeteld om die 0,7% te houden. 

Wij denken dat het nu veel beter is om de middelen te laten toekomen, daar waar het nodig 

is en zonder hier al te veel personeel nog verder op in te zetten en dat is ook de reden 

waarom wij dit gedaan hebben. Wij kunnen ons budget bijna verdubbelen zodat het 

rechtstreeks bij de mensen komt, die het echt nodig hebben en daar moet het toch wel om 

gaan, denk ik. En als u ziet welke projecten wij hier kunnen ondersteunen, dan is dat toch 

wel enorm bemoedigend. Wij gaan onze subsidies, dat komt verder ook nog, rond de 

regioprojecten in Guatemala en de Filippijnen behouden. Wij gaan met Unicef samenwerken 

voor de bouw van klaslokalen. Wij gaan inderdaad bossen bouwen, mijnheer Sohier en wij 

gaan heel veel bossen, zoals dat wij hier bossen gaan bouwen, zullen wij ook in het zuiden 

bossen gaan bouwen en wij gaan dan ook nog inderdaad onze 4de-Pijlers, daar gaan wij ook 

van 175.000 EUR naar 350.000 EUR, dus de mensen gaan meer krijgen en gaan meer kunnen 

doen met die middelen, maar het is een keuze ofwel hier veel personeel in dienst houden 

om zaken te doen of de middelen te laten toekomen waar ze echt nodig zijn. Dat is een 

visie en wij denken dat de visie, die wij nu naar voren brengen, dat dat de juiste is en 

trouwens, als wij straks op het punt komen, waar wij inderdaad onze dienst Mondiaal Beleid 

gaan afschaffen, waar nog twee mensen in dienst blijven, al die andere mensen zijn 

herplaatst binnen onze organisatie. 

 

VOORZITTER.-Mevrouw Verhaert. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Mijnheer de voorzitter, collega’s. Collega Lemmens, dat is goed 

geprobeerd, maar de waarheid heeft wel haar rechten. Wanneer u zegt dat er meer geld 

gaat naar ontwikkeling ter plaatse, dan vergeet u er wel bij te zeggen, dat wij in die 

bedragen ook personeelsleden betalen. De 4de-Pijler, dat steunpunt, daar is ongeveer 1FTE 

voor begroot. Onze regioprojecten, waar u niet onderuit kon, daar zitten ook 

personeelsmedewerkers in, dus het blijft eigenlijk ongeveer hetzelfde, alleen gaan wij het 

nu uitbesteden. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Lemmens. 

 

De heer LEMMENS.- Dat is ook heel goed geprobeerd, collega, maar het zal ook niet 

lukken, want uiteindelijk zijn er hier zeven mensen, die dat wij hier betaalden, die een 

andere job hebben gekregen. De mensen die wij nu betalen, die werken op het terrein en 

dat zijn mensen, die inderdaad in de Filippijnen, in Guatemala op een heel goede manier 

omgaan met de middelen, die hen worden toebedeeld. En dat is nog wel een verschil. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert. 
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Mevrouw VERHAERT.- Ja, en de medewerker voor de 4de-Pijler, die werkt zeker niet op 

het terrein, die werkt hier in Vlaanderen en dat is prima, ja, dat is prima, maar het punt is, 

dat wij dat hier zelf ook al deden en vriend en vijand moest erkennen, dat wij dat prima 

deden. 

 

VOORZITTER.- Goed. 

De heer Lemmens - Mevrouw Verhaert. Dat is nu een andere visie. En wij zullen er nu over 

stemmen, denk ik.  

Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

19 leden hebben ja gestemd; 

13 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 19 stemmen ja, bij 13 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/23 van de agenda 

 

SOE. Samenwerkingsovereenkomst met Unicef. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

AP Interne werking 

AP We nemen de SDG's als kenmerk van het provinciaal beleid en communiceren 

hierover 

 

Samenwerkingsovereenkomst met Unicef. Goedkeuring. 

 

Met het nieuwe mondiaal beleid wordt gekozen voor minder versnippering en 

worden de middelen maximaal ingezet in het Zuiden.  Dit gebeurt volgens vier 

beleidslijnen: 

- We zetten, aanvullend op de vermindering van de CO2 uitstoot en de CO2 

compensatie door bosbouw in onze provincie, in op bosbouw in het Zuiden. 

- We blijven de regioprojecten in Guatemala en de Filippijnen ondersteunen. 

- We blijven de 4de Pijlers (vrijwilligerswerkingen in 

ontwikkelingssamenwerking) ondersteunen, maar doen dit voortaan via een 

samenwerking met het 4de–Pijlersteunpunt , dienst van De Koepel van de 

Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 VZW. 

- We zetten een nieuwe samenwerking op met het Belgisch comité voor 

UNICEF, hierna genoemd ‘Unicef’. 

 

Eén van deze beleidslijnen focust op een samenwerking met Unicef. 

We stellen dan ook aan de provincieraad voor een samenwerking aan te gaan met 

Unicef, voor het project ‘Klaslokalen bouwen uit gerecycleerd plastic’, te Ivoorkust. 

Deze samenwerking krijgt vorm in een convenant, als bijlage toegevoegd aan dit 

besluit. 
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Deze convenant wordt afgesloten voor een termijn van 1 kalenderjaar. Zij treedt in 

werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020. 

Als reden hiervoor geldt dat Unicefs ‘landenprogramma’ met Ivoorkust afloopt op 

31 december 2020. Momenteel bereidt Unicef echter al een verderzetting van het 

landenprogramma voor met de regering van Ivoorkust voor de periode 2021 tot en 

met 2025.  

Eind 2020 kan provincie Antwerpen de huidige samenwerking met Unicef bijgevolg 

evalueren, waarna beslist kan worden of deze al dan niet wordt verder gezet. 

 

Inzake deze beleidslijn stemde de provincieraad, tijdens de zitting van 20 februari 

2020, reeds in met de volgende aanwending van 2020/64902000/01/0160/SOE 

(MPJ000490) van het budget 2020: 

- Subsidie van 200.000 EUR voor Unicef. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De principes en afspraken van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst 

tussen Provincie Antwerpen en het Belgisch comité voor UNICEF, worden 

goedgekeurd en de heer Luk Lemmens, eerste gedeputeerde, en de heer Danny 

Toelen, provinciegriffier, worden afgevaardigd om namens het provinciebestuur 

deze overeenkomst te ondertekenen. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 
 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

22 leden hebben ja gestemd; 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/24 van de agenda 
 

SOE. Verdeelkrediet Mondiaal Beleid. Budget 2020. 

2020/64902000/01/0160/SOE. Geraamde aanwending. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

AP DOE - Interne werking 

AP We nemen de SDG's als kenmerk van het provinciaal beleid en communiceren 

hierover 
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Stafdienst Departement Ontwikkeling en Educatie. Budget 2020. 

2020/64902000/01/0160/SOE. Geraamde aanwending. Goedkeuring. 

 

In het door de provincieraad op 18 december 2019 goedgekeurde meerjarenplan 

2020-2025 van de provincie is voor 2020 onder 2020/64902000/01/0160/SOE een 

krediet van 1. 175.000 Euro uitgetrokken voor “subsidies mondiaal beleid”. Dit 

krediet omvat alle subsidies m.b.t. het mondiaal beleid.  

 

Het mondiaal beleid van de provincie wordt in het nieuwe meerjarenplan uitgevoerd 

vanuit de stafdienst van het Departement Ontwikkeling en Educatie. Met het 

nieuwe mondiaal beleid wordt gekozen voor minder versnippering, en worden de 

middelen maximaal ingezet in het Zuiden. Dit gebeurt volgens vier beleidslijnen: 

 

- We zetten, aanvullend op de vermindering van de CO2 uitstoot en de CO2-

compensatie door bosbouw in onze provincie, in op bosbouw in het Zuiden. 

- We blijven de regioprojecten in Guatemala en de Filippijnen ondersteunen. 

- We blijven de vierde pijlers (vrijwilligerswerkingen in 

ontwikkelingssamenwerking) ondersteunen, maar doen dit voortaan via een 

samenwerking met het vierde pijlersteunpunt van 11.11.11. 

- We zetten een nieuwe samenwerking op met Unicef. 

Dit besluit draagt bij aan deze beleidsdoelstelling: “we realiseren binnen onze 

bevoegdheden de voor ons relevante SDG’s” met als actieplan ‘We nemen de SDG’s 

als kenmerk van het provinciaal beleid en communiceren hierover’. 

Met deze subsidies vertalen we de SDG’s 16 –vrede, justitie en sterke publieke 

diensten- en 17 – partnerschap om doelstellingen te bereiken- in concreet beleid. 

We dragen bij aan deze subdoelstellingen:  

 

SDG-subdoelstelling 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

SDG-subdoelstelling 17.14: Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling 

versterken 

 

Voorgestelde subsidies 

De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met volgende geraamde 

aanwending van de kredieten: 

 

1. een subsidie van 350.000 Euro voor het vierde pijlersteunpunt van 11.11.11 

Met deze subsidie worden ontwikkelingsprojecten van vierde pijlers met zetel of 

werking de provincie ondersteund, voor een totaalbedrag van 300.000 Euro. De 

resterende 50.000 Euro kan gebruikt worden voor een kwaliteitsvolle beoordeling 

en begeleiding van deze vierde pijlers. Een samenwerkingsovereenkomst met 

11.11.11. wordt later ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd. 

 

2. subsidies (360.000 Euro) voor de regioprojecten in Guatemala en de Filippijnen 

 

- 220.000 Euro voor het provinciaal regioproject in Guatemala, uitgevoerd door de 

coöperatieve El Recuerdo (conform de samenwerkingsovereenkomst die op 

25 januari 2018 in de provincieraad werd goedgekeurd). 

- 140.000 Euro voor het provinciaal regioproject in de Filippijnen, uitgevoerd door 

de Philippines Permaculture Association (conform de samenwerkingsovereenkomst 

die op 22 februari 2018 in de provincieraad werd goedgekeurd). 
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3. subsidie van 200.000 Euro voor Unicef, voor de bouw van klaslokalen in 

Ivoorkust uit gerecycleerd plastic 

Met deze subsidie bouwt Unicef klaslokalen met bouwstenen, die gemaakt zijn van 

gerecycleerd plastic. In Ivoorkust worden daarmee meteen twee problemen 

aangepakt: het tekort aan klaslokalen en de grote hoeveelheden plasticafval. Aan 

de realisatie van deze klaslokalen wordt ook een ‘groen schoolconcept’ gelinkt, met 

aandacht voor het gebruik van zonnepanelen, de aanplanting van tuinen en bomen 

en een sensibilisatieprogramma voor groenere & kindvriendelijke gemeenschappen. 

Daarnaast zorgt de vermindering van afval ervoor dat maatregelen voor een betere 

hygiëne en sanering (WASH) effectiever zijn, met een afname van het aantal 

gevallen van malaria, diarree en longontsteking tot gevolg. 

 

Unicef werkt hiervoor samen met het Colombiaanse Conceptos Plasticos  en 

bouwde in Ivoorkust als een fabriek om de bouwstenen uit gerecycleerd plastic te 

vervaardigen (zie https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-

presse/c%C3%B4te-divoire-lunicef-pose-la-premi%C3%A8re-pierre-dune-usine-de-

briques). Ook met Unicef wordt een samenwerkingsovereenkomst voorbereid en ter 

goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd.  

 

4. werkingsbudget van 15.000 euro voor verkenning bosbouwproject in het Zuiden 

We voorzien ook een werkingsbudget om toekomstige bosbouwprojecten in het 

Zuiden voor te bereiden. Het is belangrijk dat een bosbouwproject de 

vooropgestelde doelstellingen in verband met CO2 compensatie realiseert. Dat kan 

enkel als we ook biodiversiteit realiseren en als een bosbouwproject bijdraagt aan 

de ontwikkeling van de lokale bevolking, zodat die het bosbouwproject ook als een 

meerwaarde ervaren.  

Het werkingsbudget zal zeker ook ingezet worden om te onderzoeken of en hoe de 

regioprojecten in de Filippijnen en Guatemala (zie punt 2 hierboven) in de toekomst 

een (deel van het) bosbouwproject kunnen realiseren. 

 

Nog te bestemmen 

Er blijft nog een bedrag van 250.000 euro over. Het bosbouwproject in het Zuiden 

zal met deze middelen gefinancierd worden. Hierover wordt later aan de 

provincieraad een voorstel voorgelegd. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op het verslag van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Er wordt ingestemd met de volgende geraamde aanwending van de 

2020/64902000/01/0160/SOE van het budget 2020: 

 Subsidie van 350.000 euro voor het Vierde pijlersteunpunt van 11.11.11. 

 Subsidie van 220.000 euro voor het provinciaal regioproject in Guatemala 

 Subsidie van 140.000 euro voor het provinciaal regioproject in de Filippijnen 

 Subsidie van 200.000 euro voor Unicef 

https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/c%C3%B4te-divoire-lunicef-pose-la-premi%C3%A8re-pierre-dune-usine-de-briques
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/c%C3%B4te-divoire-lunicef-pose-la-premi%C3%A8re-pierre-dune-usine-de-briques
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/c%C3%B4te-divoire-lunicef-pose-la-premi%C3%A8re-pierre-dune-usine-de-briques
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 Werkingsbudget van 15.000 euro, in te zetten voor de verkenning met het 

oog op toekomstige bosbouwprojecten in het Zuiden. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

31 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

20 leden hebben ja gestemd; 

11 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 20 stemmen ja, bij 11 onthoudingen. 
 

 

Nr. 1/25 van de agenda 
 

SOE. Principebeslissing Fairtradeprovincie. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
 
 

AP We nemen de SDG’s als kenmerk van het provinciaal beleid en communiceren 

hierover 

AP Interne werking 

 

De provincie Antwerpen werd in 2011 erkend als de eerste fairtradeprovincie. Mede 

dankzij inspanningen van de provincie zijn 60 van de 69 Antwerpse gemeenten 

fairtradegemeenten, en de meeste andere gemeenten zetten stappen om dit 

binnenkort te worden. Daarmee is de provincie Antwerpen koploper. 

 

Nieuwe criteria voor fairtradeprovincie 

Fairtradegemeente  vzw, verantwoordelijk voor het label van fairtradeprovincie en 

fairtradegemeente, maakte nieuwe criteria bekend, die vanaf 1 maart 2019 gelden 

om erkend te blijven als fairtradeprovincie: 

 

Criterium 1: Aankoopbeleid 

De provincie koopt structureel fairtradeproducten aan voor vergaderingen, voor 

gebruik op kantoor en in de cafétaria van de provinciale diensten. De provincie 

streeft een groei na van het aantal fairtradeproducten die structureel worden 

aangekocht, met minimaal één nieuw product per jaar. 

Daarnaast engageert de provincie zich in 2019-2020 voor de ontwikkeling van een 

kader voor lokale, duurzame voeding, met richtlijnen voor de opname van lokale 

duurzame voeding in het aankoopbeleid. 

 

Criterium 2: Ondersteunen van de fairtradegemeenten 

De provincie zet zijn communicatiekanalen en contacten in bij de oproep naar de 

gemeenten om de jaarlijkse Fair-O-Meter enquête in te vullen en bij de lancering 

van de resultaten van de Fair-O-Meter. De provincie doet dit ook wanneer zich een 

opportuniteit voordoet om een nieuwe fairtradegemeente te realiseren in de 

provincie. 
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Daarnaast ondersteunt de provincie minimaal 2 bovenlokale initiatieven per jaar ter 

stimulering van de gemeenten op vlak van eerlijke handel. Dit kan gaan over 

vormingen, educatief materiaal voor scholen/gemeenten... financiële ondersteuning 

voor regionale samenwerkingsverbanden etc. Deze initiatieven kunnen eenmalige, 

wederkerende of permanente initiatieven zijn. Inhoudelijk is er minstens 1 initiatief 

waar fair centraal staat en één initiatief waar lokale duurzame voeding aan bod 

komt, idealiter komen beide aspecten samen aan bod. 

 

Criterium 3: Provinciale diensten 

Alle provinciale diensten die meedoen met de centrale aankoop van de provincie 

voldoen aan de voorwaarde van criterium 1. Zij kopen met andere woorden 

fairtradeproducten uit het Zuiden aan, met een jaarlijkse groei van één 

fairtradeproduct. Tevens ontwikkelen zij expertise over de aankoop van lokale 

duurzame voedingsproducten. 

 

75 procent van de provinciale diensten die een zelfstandig aankoopbeleid hebben, 

koopt minstens 3 fairtradeproducten. 

De verschillende provinciale diensten organiseren sensibiliserende activiteiten, die 

de betrokkenheid met eerlijke handel vergroten, voor het eigen personeel en voor 

bezoekers. 

 

Criterium 4: Media-aandacht 

De provincie creëert 2 maal per jaar mediabelangstelling voor eerlijke handel, 

waarvan minstens 1 maal aandacht voor de Fair-O-Meter (zie hoger, criterium 2). 

 

Criterium 5: Provinciale trekkersgroep en jaarlijkse herbevestiging 

De provinciale trekkersgroep is verantwoordelijk voor de continuïteit van de 

fairtradeprovincie-werking en de jaarlijkse herbevestiging. De herbevestiging geeft 

een overzicht van de inspanningen die het afgelopen jaar werden geleverd rond 

eerlijke handel in de provincie en geeft een zicht op de plannen voor het lopende 

jaar. De herbevestiging, die voortaan jaarlijks moet gebeuren, legt een duidelijke 

link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de agenda 2030 van de 

Verenigde Naties. Een fairtradeprovincie die twee jaar op rij geen herbevestiging 

indient, verliest zijn titel. 

 

De provinciale trekkersgroep brengt jaarlijks in samenspraak met de deputatie 

verslag uit aan de provincieraad over de vooruitgang op het vlak van eerlijke 

handel. De trekkersgroep kan ingebed zijn in een bredere duurzaamheids- of 

SDG-werkgroep. 

 

Fair trade in de provincie Antwerpen 
 

Eerlijke handel en duurzaam aankoopbeleid 

Onze provincie zet in op een duurzaam aankoopbeleid. Hiertoe werden de voorbije 

jaren diverse aankoopgidsen gemaakt, die zowel de eigen diensten als lokale 

besturen inspireren en (de eigen diensten) tot op zekere hoogte instrueren. Eerlijke 

handel is daarin een element. Het duurzaam aankoopbeleid wordt via de 

certificering van ISO 14001 opgevolgd. De doelstelling is 100% duurzaam 

aankopen in 2020. 

 

Eerlijke handel en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

Het provinciebestuur zet in op de realisatie van de SDG’s. In het bestuursakkoord 

(2019-2024) staat het zo: “De provincie Antwerpen onderschrijft de Duurzame 



VERGADERING VAN 20 FEBRUARI 2020 

 79 

Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties. Bij elke beslissing 

van deputatie zullen deze mee in de afweging genomen worden.” 

Eerlijke handel past in het algemene concept van de 17 SDG’s, maar de gevolgen 

van eerlijke handel blijken het duidelijkst in de vier volgende SDG’s: 

 SDG 2: Een einde maken aan de honger, voedselzekerheid garanderen, 

betere voeding bieden en duurzame landbouw bevorderen. 

 SDG 8: Een langdurige, inclusieve en duurzame economische groei 

bevorderen evenals volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 

 SDG 12: Duurzame consumptie- en productiepatronen verzekeren en als 

laatste. 

 SDG 17: Meer middelen voorzien om het wereldwijde partnerschap voor 

duurzame ontwikkeling uit te voeren en het nieuw leven inblazen. 

 

Organisatie 

Om de vooropgestelde criteria (zie hoger) te realiseren, wordt de werking inzake 

fair trade maximaal gekoppeld aan duurzaam aankoopbeleid en de SDG’s. De 

ambtelijke organisatie voor duurzaam aankoopbeleid werkt voorstellen uit omtrent 

aankoopbeleid, zodat dit conform de fairtradecriteria is. De ambtelijke organisatie 

omtrent de SDG’s – met vertegenwoordigers uit alle hoeken van de organisatie- 

draagt bij aan de andere criteria. Er wordt ook een ambtenaar belast met de 

coördinatie van de fairtradewerking en de jaarlijkse rapportage. De haalbaarheid 

van de nieuwe fairtradeprovincie-criteria werd bij de betrokken collega’s afgetoetst. 

 

Een nieuw engagement 

 

Daarom wordt aan de provincieraad voorgesteld om het engagement van de 

provincie Antwerpen als fairtradeprovincie, conform bovenstaande criteria, opnieuw 

te bevestigen. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020. 
 

De provincieraad van Antwerpen, 
 

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: 

De provincieraad beslist het engagement van de provincie Antwerpen als 

fairtradeprovincie, te herbevestigen. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. 

De stemming kan starten. 
 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

22 leden hebben ja gestemd; 

10 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 22 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 
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3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Vrije Tijd. Onderhoud Toeristisch-Recreatieve routes. Overheidsopdracht 

via mededingingsprocedure met onderhandeling. Bestek en wijze van 

gunnen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

In 2015 werd het onderhoud van de Toeristisch-Recreatieve routes gegund voor 

een periode van drie jaar, met de mogelijkheid om twee maal te verlengen met 

1 jaar. Dit gebeurde ook waardoor de overheidsopdracht nu afloopt per 

31 december 2020. 

 

Het departement Vrije tijd wenst deze opdracht opnieuw in de markt te zetten. 

Deze opdracht omvat het fietsknooppuntennetwerk, fietslussen, icoonroutes (deze 

zullen de Vlaamse lange afstandsroutes vervangen, waarvan er 3 de provincie 

Antwerpen doorkruisen), de wandelknooppuntennetwerken, 

ruiterknooppuntennetwerken en auto-routes (2 nl. Scheldelandroute en 

Abdijenroute). 

 

De opdracht omvat het structurele onderhoud (schoonmaken bewegwijzering en 

basis-randinfrastuctuur, herstellingswerken, bewegwijzeringsborden 

plaatsen/terugplaatsen/vervangen/vastzetten…, bestickering, maai- en snoeiwerk 

rond toeristische route-infrastructuur, trajecten omleiden of afsluiten), opvolgen 

van meldingen, stockage van de toeristische route-infrastructuur en materiaal, en 

de controle van de toeristische route-infrastructuur. 

De opdrachtnemer vormt op het terrein als het ware mee de oren en ogen van 

Toerisme Provincie Antwerpen. 

 

Naast dit basisonderhoud kunnen er bijkomende opdrachten gegeven worden zoals 

het verwijderen of plaatsen van nieuwe route-infrastructuur (bv. bij saneren of 

heroriënteren van een route), het opvolgen van tellers, de installatie van pompen 

aan bivakzones,.. Deze opdrachten gebeuren op afroep. 

 

Hiernaast wordt een degelijke communicatie en rapportering verwacht met een 

coördinator als aanspreekpunt voor de dagelijkse uitvoering en opvolging van de 

opdracht. 2 x per jaar is er overleg over de uitvoering, timing en opdrachten. 

De onderhoudswerkzaamheden gebeuren via opdrachten in een digitaal centraal 

beheerssysteem. 

 

Omvang van de opdracht : Op basis van de huidige opdracht wordt de kostprijs 

voor een periode van 4 jaar geraamd op 800.000 EUR. De opdracht heeft een 

initiële looptijd van 4 jaar. Na het verstrijken kan de opdracht 2 maal verlengd 

worden met een periode van 1 jaar. Deze looptijd is belangrijk gelet op de 

geografische spreiding en de complexe aard van de dienstverlening. Het duurt een 

hele periodoe vooraleer alle nodige terrein- en materiaalkennis opgebouwd wordt. 

De complexiteit zit ook in de kennis van het digitaal platform en de specifieke 

software op basis van mobiele GIS. 
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Toch stellen we als minimale eis (indien hier niet aan voldaan wordt is het geen 

regelmatige offerte) dat er minstens zes personen voor de uitvoering van de 

opdracht moeten behoren tot minstens één van de volgende doelgroepen : 

- Personen met een arbeidshandicap 

- Personen uit het deeltijds onderwijs 

- Personen met geen hoger diploma dan het middelbaar onderwijs 

- Personen die stage lopen in het kader van werkplekleren. 

Het bieden van kansen op tewerkstelling voor kansengroepen, blijft bij deze 

overheidsopdracht belangrijk. 

 

Er wordt geopteerd voor het plaatsen van deze opdracht via een 

mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38 §1 1° van 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Als gunningscriteria gebruiken we prijs (50%), kwaliteit (30%), duurzaamheid 

(10%) en sociale meerwaarde (10%). 

 

Het bestek en de selectieleidraad werd opgemaakt in samenwerking met de Dienst 

Algemene Ondersteuning – Overheidsopdrachten. 

Deze dienst begeleidt ook de procedure via e-tendering. 

 

Het bestek en de selectieleidraad zijn digitaal bijgevoegd. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 38 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten van 17 juni 2016; 

 

Overwegende dat de lopende overheidsopdrachtopdracht eindigt op 31 december 

2020; 

 

Overwegende het geraamde bedrag van de opdracht; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad beslist een overheidsopdracht in de markt te plaatsen voor het 

onderhoud van Toeristisch-Recreatieve routes, met een geraamde kostprijs van 

800.000 EUR over een periode van 4 jaar, eventueel verlengbaar met een periode 

van 1 jaar. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad stelt als wijze van gunnen van deze opdracht de 

mededingingsprocedure met onderhandeling vast. 

De provincieraad keurt de selectieleidraad en het bestek voor deze opdracht goed. 

 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Sohier. 
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De heer SOHIER.- Ja, ik ben heel tevreden, dat ik in de commissie kon vaststellen dat in 

deze opdracht ook aandacht is of in het contract dat men wil verlenen, ook heel veel 

aandacht is voor duurzaamheid en dan heb ik het meer specifiek over duurzaamheid in de 

tewerkstelling. Want men vraagt aan degene die zich inschrijft om zes plaatsen te 

voorzien voor mensen uit de kansengroepen en dat is een hele goede zaak. En dan in plaats 

van mee te gaan in de trend van allemaal meer flexibiliteit in de contracten en in de 

tewerkstelling, gaat men ook in de contracten een duurzamer contract vragen. Daar zijn 

wij heel content mee. Dus wij gaan dit goedkeuren. 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit 

punt. 
 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 
 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

EVAP PSRC De Nekker. Renovatie atletiekpiste. 

Samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Situering 

 

De atletiekpiste van het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker is 

dringend aan renovatie toe. Deze piste werd aangelegd in de jaren ’80 en werd in 

2001 gerenoveerd. Momenteel is de piste in slechte staat. Ze vertoont op 

verschillende plaatsen scheuren in de toplaag. Het grootste probleem is dat de 

scheuren waarschijnlijk te wijten zijn aan barsten in de onderlaag (asfalt). De 

huidige staat van de piste geeft aanleiding tot blessures en de piste werd recent 

ook afgekeurd voor wedstrijdgebruik. Een totaalrenovatie is bijgevolg noodzakelijk. 

 

De hoofdgebruiker van deze piste is de Mechelse atletiekclub RAM. Deze club is 

reeds lang vragende partij voor renovatie van de piste en vraagt daarnaast om een 

uitbreiding van deze piste van 7 naar 8 banen om ze beter te kunnen inzetten voor 

wedstrijden. Gezien deze vraag om uitbreiding specifiek betrekking heeft op 

wedstrijdgebruik door een Mechelse club en gezien de provincie niet meer bevoegd 

is voor het voeren van een sportbeleid, werd door de provincie een samenwerking 

gezocht en gevonden met de stad Mechelen om deze renovatie en uitbreiding 

mogelijk te maken. 

 

Tussen de provincie Antwerpen, de stad Mechelen en atletiekclub RAM werd in 2018 

overeengekomen om een subsidiedossier voor ondersteuning van bovenlokale 

sportinfrastructuur in te dienen bij Sport Vlaanderen. Tussen de verschillende 

partners werd een financieringsvoorstel afgesproken. Er werd eveneens 
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afgesproken dat de stad Mechelen het subsidiedossier zou trekken en de provincie 

Antwerpen zou optreden als bouwheer. In zitting van 29 maart 2018 stemde de 

deputatie er mee in om dit gezamenlijk subsidiedossier in te dienen bij Vlaanderen 

met een maximale financiële bijdrage vanuit de provincie Antwerpen van 

250.000 EUR incl. BTW. De totale renovatie werd in het subsidiedossier geraamd op 

777.000 EUR. 

 

In het subsidiedossier werd opgenomen dat de atletiekpiste zou worden 

opgewaardeerd tot een officiële 8-baans kunststofpiste met een afzonderlijke 

werpstand. 

 

De Vlaamse Regering kende bij ministerieel besluit van 6 juli 2018 een eenmalige 

investeringssubsidie goed voor de renovatie van de atletiekpiste in De Nekker van 

179.547,00 EUR. 

 

Problematiek financiering  

 

Na toekenning van deze subsidie werd door de provincie al snel in gesprek gegaan 

met de andere partners. Atletiekclub RAM liet op dit overleg weten dat het voor de 

club niet haalbaar is om de financiële bijdrage te voorzien die in het subsidiedossier 

was opgenomen. De stad kwam voor opmaak van het dossier met de club overeen 

dat RAM een financiële bijdrage van 109.850 EUR zou voorzien. 

 

De provincie nam hierop het initiatief om in gesprek te gaan met de atletiekclub 

over hun bijdrage. Met de club werd niet tot een akkoord gekomen. Ondanks 

tegemoetkomingen m.b.t. de modaliteiten van het gebruik van de piste en een 

voorgestelde spreiding van de financiering in de tijd, bleek de club niet bereid om 

enige toegeving te doen. Uiteindelijk werd de stad Mechelen bereid gevonden om 

de financiële bijdrage die RAM zou doen, voor haar rekening te nemen. De stad zou 

verdere afspraken maken met de club over een eventuele terugbetaling hiervan. 

 

Na het bereiken van dit financieel akkoord, werd het bouwdossier opgestart vanuit 

de provincie. Over het bouwprogramma werd intensief overlegd tussen 

vertegenwoordigers van De Nekker, provincie, stad en club. Na gedetailleerder 

uitwerken van het ontwerp werd vastgesteld dat zelfs het minimum programma dat 

volgens het subsidiedossier nodig is, een grote overschrijding van het voorziene 

budget zou betekenen. In plaats van de initiële raming van 777.000 EUR werd 

uitgekomen op een bedrag van 1.125.337,45 EUR (incl. BTW). 

 

Met de stad werd in gesprek gegaan over deze meerkost. Uiteindelijk werd met de 

stad een akkoord bereikt over de financiering. De meerkost zal als volgt verdeeld 

worden over de verschillende partners: 1/3de provincie, 1/3de stad, 

1/3de atletiekclub RAM. Waarbij de stad in overeenstemming met vorige afspraken 

het gedeelte van RAM voor haar rekening zou nemen. Concreet ziet de financiering 

van de renovatie van de atletiekpiste er dan als volgt uit: 

- Provincie Antwerpen:  361.980 EUR 

- Stad Mechelen:  583.810 EUR 

- Vlaanderen:   179.547 EUR 

TOTAAL   1.125.337 EUR 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen keurde dit 

financieringsmodel goed in zitting van 4 november 2019. In ruil hiervoor vroeg ze 

wel het engagement van de provincie om samen met de stad na te denken over het 
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optimaliseren van de samenwerking tussen de Nekker, de stad en de sportclubs 

voor wat betreft het sportgedeelte op de Nekker. 

 

Het bedrag dat nodig is voor de verhoging van de bijdrage van de provincie 

Antwerpen kan vrijgemaakt worden vanuit het budget onroerende investeringen 

van het departement Vrije Tijd. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

 

Op een overleg d.d. 02/12/2019 waren stad, provincie en club het erover eens dat 

het van belang is om zo snel mogelijk te kunnen doorwerken met het bouwdossier. 

In de subsidievoorwaarden van Vlaanderen wordt immers de einddatum van 6 juli 

2021 opgelegd als het moment waarop de werken moeten opgeleverd zijn. 

 

In dat verband is het van belang dat er op korte termijn een overeenkomst tussen 

de stad en de provincie wordt opgemaakt waarin de modaliteiten van de 

financiering worden vastgelegd. Op iets langere termijn zal er dan in samenspraak 

met stad en club gezocht worden naar manieren om de samenwerking te 

optimaliseren.  

 

In samenwerking met team Vastgoed en Juridische Ondersteuning werd 

bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Hierin wordt vastgelegd dat 

de stad Mechelen volgende bedragen via een toelage overmaakt aan de provincie 

Antwerpen:  

- 589.810,00 EUR – investeringsbijdrage stad Mechelen  

- 179.470,00 EUR – investeringssubsidie Vlaanderen  

Dit laatste bedrag betreft de investeringssubsidie van Vlaanderen die aan de stad 

Mechelen zal worden gestort. 

 

In de overeenkomst engageert de provincie zich om aan de subsidievoorwaarden 

van Vlaanderen te voldoen. Er werd eveneens een engagement opgenomen om de 

functie ‘bovenlokale atletiekpiste’ gedurende een periode van minstens 15 jaar te 

vrijwaren.  

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 februari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst 

betreffende de renovatie van de atletiekpiste in Provinciaal Sport- en 

Recreatiecentrum De Nekker die werd opgemaakt tussen de provincie Antwerpen 

en de stad Mechelen. 

 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Sohier. 
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De heer SOHIER.- Ja, vanuit Mechelen bereikt mij de waardering, omdat men een akkoord 

bereikt heeft tussen de provincie, de Vlaamse overheid, als ik mij niet vergis, en de stad 

Mechelen om die atletiekpiste te renoveren en ook uit te breiden, want er was een achtste 

baan nodig om verder atletiekontmoetingen te kunnen organiseren, dus voilà, dank u wel. 

 

VOORZITTER.- Goed. Mevrouw Verhaert. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Ja, ik denk ook dat het zeer goed is, dat de provincie hier een 

beetje voluntaristisch de bevoegdheden inkleurt en verder investeert in 

sportinfrastructuur. Ik denk dat de stad Mechelen ook terecht tevreden mag zijn met dit 

soort akkoord. Ik hoop ook dat alles goed is vastgespijkerd nu, dat er naderhand geen 

discussies komen over wie wat wanneer gaat betalen. Dank u. 

 

VOORZITTER.- Goed, gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS.- Ja, collega Verhaert, u weet, en wij weten, als wij met de stad 

Mechelen, ik kijk eventjes achterom, afspraken maken we er nu tegenwoordig goede 

afspraken mee maken, en ik kan namens collega De Haes zeggen dat dit ook in deze 

gebeurd is. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de 

stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd. 
 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 
 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur (afschaffing Dienst 

Mondiaal Beleid). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Het bestuursakkoord 19 – 24 maakt een aantal keuzes met betrekking tot de 

kernactiviteiten van het provinciebestuur. Deze keuzes zijn onderbouwd door het 

principe dat het bestuur in de toekomst moet fungeren op basis van het 

uitgangspunt B2B-dientverlening aan te bieden, waarbij de gemeentebesturen onze 

eerste – maar niet enige - klanten zijn. 

Dit uitte zich in het akkoord om de activiteiten van de Dienst Mondiaal Beleid af te 

bouwen. De overblijvende activiteiten rond de Dienst Mondiaal Beleid worden 

geïntegreerd in de Stafdienst Ontwikkeling en Educatie. 
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Het beleid besliste dat er geen naakte ontslagen zouden vallen. Op dit moment is al 

het personeel reeds tewerkgesteld in een vacante betrekking elders in het bestuur 

of heeft reeds een bestemming voor een toekomstige tewerkstelling. 

Aan uw raad wordt heden volgende wijzigingen van de organisatiestructuur 

voorgelegd. 

Departement Ontwikkeling en Educatie 

De huidige structuur van het departement ziet er als volgt uit : 

 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie 

 Dienst Mondiaal Beleid 

 Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

 Provinciaal Veiligheidsinstituut 

 Suske en Wiske Museum 

 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle 

 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen 

 APB Inovant 

 APB Campus Vesta 

 

De structuur van het Departement Ontwikkeling en Educatie zal er vanaf 1 januari 

2020 dan als volgt uit zien : 

 Stafdienst Ontwikkeling en Educatie 

 Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

 Provinciaal Veiligheidsinstituut 

 Suske en Wiske Museum 

 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle 

 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen 

 APB Inovant 

 APB Campus Vesta 

 

Uw raad wordt uitgenodigd om in te stemmen met voorgestelde wijzigingen aan het 

organogram. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 73 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat de provincieraad het organogram van de provinciale diensten 

vaststelt; 

 

Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de 

provinciale diensten en de gezagsverhoudingen aangeeft; 

 

Overwegende dat voormeld voorstel van aanpassing werd overlegd met de 

representatieve vakbonden op 18 februari 2020; 

 

Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten 

worden met ingang van 1 januari 2020 volgende aanpassingen aangebracht: 

 

Schrappen op N-2: 

Binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie: 

 Dienst Mondiaal Beleid 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen. 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals daarnet al toegelicht, zullen 

wij tegenstemmen, tegen dit punt. Het bestuursakkoord bulkt van de engagementen, 

waarbij de provincie zich ondersteunend ten aanzien van gemeenten wil opstellen. Dat zal 

ons inziens niet gebeuren met betrekking tot Mondiaal Beleid. De mensen worden 

ingekanteld in een stafdienst, die gaan de handen vol hebben om intern rond de Sustainable 

Development Goals te werken. Op mijn vraag of dat zij rond dat thema ook de gemeenten 

zouden kunnen ondersteunen, was ook een afwachtend antwoord, dat zou men afwachten in 

functie van de voortgang die men intern maakt, dus het lijkt toch een inperking van de 

ambities, die in het verleden waren met betrekking tot Mondiaal Beleid en om die reden 

gaan wij dan ook die afschaffing van die dienst niet goedkeuren. 

 

VOORZITTER.- Goed. Dank u wel. Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de 

stemming van dit punt. 
 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

8 leden hebben nee gestemd. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 8 stemmen nee. 
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4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging Igemo. 

Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Wettelijk kader: 

Op 17 juni 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 13 mei 2016 

tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005. In 

artikel 80, §1 van het (gewijzigd) decreet van 6 juli 2001 betreffende de 

intergemeentelijke samenwerking wordt bepaald dat de provincies uittreden uit de 

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen uiterlijk op 31 december 2018 

en dat de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen 

overeen te komen waarde. 

 

Onderhandelingen i.v.m. bepalen van het scheidingsaandeel: 

De onderhandelingen tussen de dienstverlenende vereniging Igemo en de Provincie 

Antwerpen vonden op ambtelijk niveau plaats tussen de algemeen directeur van de 

dienstverlenende vereniging  Igemo en het departementshoofd van DESE. Deze 

gesprekken hebben geleid tot een ontwerp van overeenkomst. De belangrijkste 

elementen in deze overeenkomst zijn: 

 

Deze overeenkomst heeft tot doel de rechten en verplichtingen van de Partijen 

uiteen te zetten met betrekking tot de verplichte uittreding van de provincie 

Antwerpen uit Igemo, evenals de verdere engagementen die de provincie 

Antwerpen neemt ten aanzien van Igemo. 

 

Bij ondertekening van deze overeenkomst verklaren Partijen dat zij met betrekking 

tot de verplichte uittreding niets meer van elkaar te vorderen noch te betwisten 

hebben en dat zij onvoorwaardelijk en onherroepelijk verzaken aan elk recht van 

vordering met betrekking tot deze verplichte uittreding. 

 

De aandelen van het provinciebestuur van Antwerpen worden overgenomen aan 

nominale waarde, zoals blijkt uit de balans van boekjaar 2018. De provincie 

Antwerpen heeft 14.557 “B-Aandelen” in bezit. Deze aandelen vertegenwoordigen 

15,7 % van het kapitaal en een nominale waarde van 145.570 EUR. Er is nog te 

volstorten kapitaal van -58.228,00 EUR. De nominale boekwaarde van de aandelen 

bedraagt 87.342,00 EUR. 

 

Igemo zet een Streekfonds op met een inbreng van 171.000,00 EUR. Deze 

middelen worden onmiddellijk voor dit doel gereserveerd door ze in de boekhouding 

over te boeken op een aparte rekening binnen de rubriek beschikbare reserves. 

 

Projectfinanciering gebeurt door middelen uit het Streekfonds (50%), aangevuld 

met de provinciale middelen (50%). Hierbij ligt de focus op projecten waarbij een 

zo groot mogelijke groep van bij IGEMO aangesloten gemeenten belang heeft en 

die kaderen binnen de ambities van de regionale samenwerking Rivierenland. 
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De provincie Antwerpen engageert zich gedurende de looptijd van het Streekfonds 

een totaal equivalent bedrag van 171.000 EUR aan cofinanciering te voorzien in 

functie van de financiering van projecten door het Streekfonds. Bijgevolg kan het 

Streekfonds van 171.000 EUR samen met de provinciale cofinanciering een 

financiële slagkracht genereren van 342.000 EUR. 

 

De deputatie van de provincie Antwerpen en de Raad van Bestuur van Igemo 

beslissen beiden over de aanwending van de middelen van het Streekfonds. 

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan bij ondertekening door de Partijen en eindigt 

van rechtswege op 1 januari 2025. 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door deputatie in zitting van 6 februari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het 

Provinciedecreet van 9 december 2005 (Decreet wijziging DIS), waarin artikel 19 

wijzigingen aanbrengt aan het artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende 

de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op het huidige artikel 80, §1 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, wat stelt: “De projectverenigingen, 

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer 

provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze 

geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, passen hun statuten in 

die zin aan dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. De 

provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te 

komen waarde.”; 

 

Gelet op de statutaire bepalingen van Igemo en artikel 16.2 in het bijzonder, 

waarin wordt gestipuleerd dat de uittredende deelnemer enkel aanspraak kan 

maken op zijn aandeel aan nominale waarde in de vereniging, zoals dat blijkt uit de 

balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad; 

 

Gelet op de wens van IGEMO en de provincie Antwerpen om in de toekomst op een 

positieve manier te blijven samenwerken in het belang van de regio Mechelen en de 

gemeentebesturen in het werkingsgebied van IGEMO; 

 

Op voorstel van deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad beslist om uit de dienstverlenende Igemo te treden. 

 

Artikel 2: 

De uittredingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen en Igemo wordt 

goedgekeurd. 
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Artikel 3: 

De provincieraad stemt in met een bedrag van 145.570 EUR als scheidingsaandeel 

voor de 14.557 B-aandelen van de provincie Antwerpen, conform de onderhandelde 

exit-regeling met Igemo en zoals goedgekeurd in deputatiezitting van 6 februari 

2020. 

 

Artikel 4: 

De dienstverlenende vereniging Igemo is een vergoeding van 87.342,00 EUR 

verschuldigd aan de provincie Antwerpen. 

 

Artikel 5: 

De provinciale vertegenwoordiger bij de dienstverlenende vereniging Igemo wordt 

opgedragen om de beslissingen genomen door de provincieraad in zitting van 

20 februari 2020 in hierboven vermelde artikelen 1 t/m 4 schriftelijk over te maken 

aan de algemeen directeur van de dienstverlenende vereniging Igemo. 

 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Schoofs. 

 

De heer SCHOOFS.- Wij gaan ons onthouden en het is een verplichting om uit de 

intercommunales uit te treden, dus dat is evident, maar wij gaan ons onthouden met vooral 

de opmerking, die ook in de commissie gemaakt is om voldoende terugkoppeling te krijgen, 

wat er met de gelden gebeurt. 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS.- Ja, collega, dat zullen we zeker doen. Het is de bedoeling, dat wij 

regelmatig zullen terugkoppelen rond de projecten die wij samen met de verschillende 

intercommunales, waar wij uitgetreden zijn en waar wij dan een streekfonds mee hebben 

opgericht. Uiteraard zullen wij, zodra daar initiatieven worden genomen, zowel in de 

commissie, als in deze raad, daarover terugkoppelen. Ik denk dat dat de logica zelf is. 

 

VOORZITTER.-Mevrouw Verhaert. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Ik heb nog een vraag over de zaken, die gezamenlijk zullen 

georganiseerd worden, de bestedingen die gaan gebeuren: wat gebeurt er wanneer twee 

partijen het niet met elkaar eens zijn? Heeft de provincie dan het laatste woord? Dat was 

oorspronkelijk de geest van de afspraak. 

 

VOORZITTER.-Gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS.- Wij gaan natuurlijk trachten, collega, zoveel als mogelijk, in 

gezamenlijk overleg die zaken te bespreken, tot oplossingen komen en zoals u weet in de 

overeenkomsten, die er zijn, is er volgens mij geen definitief besluit, dat de ene of de 

andere partij het alleenzeggingsrecht heeft of alleen kan zeggen van kijk: wij gaan alleen 

akkoord als je die of die richting uitgaat. Wij zullen altijd tot een consensus moeten 

komen. Maar we zijn momenteel in bespreking met alle intercommunales en wij zijn aan het 
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bekijken samen met hen waar er win-winsituaties kunnen zijn voor de intercommunales en 

voor ons provinciebestuur. 

 

VOORZITTER.-De heer Sohier. 

 

De heer SOHIER.- Ja, naar analogie met onze houding in de voorgaande vergaderingen, 

gaan we tegenstemmen, omdat wij tegen de uittreding zijn uit de intercommunales. Dat is 

onze houding altijd geweest en wij blijven consequent daarin. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u. Geen tussenkomsten meer? Dan kunnen wij overgaan tot de 

stemming van punt 4/1 van de agenda.  

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

24 leden hebben ja gestemd; 

1 lid heeft nee gestemd; 

7 leden hebben zich onthouden. 
 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 1 stem nee en 7 onthoudingen. 
 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Samenwerking met het Proefstation voor de groenteteelt 

in het kader van Aghrant. Overeenkomst. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Het Proefstation voor de Groenteteelt vzw, verder PSKW genoemd, is een 

praktijkgerichte onderzoeksinstelling gericht op onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie van de groentesector. PSKW geeft mee uitvoering aan het 

landbouwbeleid, en meer specifiek het glastuinbouwbeleid, van de provincie 

Antwerpen en ontvangt daartoe een nominatum-subsidie van 81.975 EUR (bedrag 

2020) van de provincie Antwerpen. 

 

Bovendien werd binnen de boekhouding van PSKW een ‘fonds AGHRANT’ opgericht. 

Het fonds AGHRANT financiert de werking van AGHRANT (Agricultural and 

Horticultural Research in the Province of Antwerp), een samenwerkingsverband 

tussen de vier Antwerpse praktijkcentra (EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw, 

APB Hooibeekhoeve, Proefcentrum Hoogstraten vzw en PSKW). Door deze 

samenwerking boeken de Antwerpse praktijkcentra efficiëntiewinsten op vlak van 

onderzoek en ondersteuning. Via de voorliggende samenwerkingsovereenkomst 

ontvangt PSKW een bijkomende subsidie van 75.000 euro, specifiek voor de 

werking van AGHRANT. 

 

De voorliggende samenwerkingsovereenkomst bundelt de voorwaarden voor beide 

subsidies en legt de modaliteiten van de samenwerking tussen provincie Antwerpen 

en PSKW vast. 
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Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de bepalingen van  het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt om de samenwerking tussen PSKW en de provincie Antwerpen 

te formaliseren met voorliggende samenwerkingsovereenkomst. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit 

punt. 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 
 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. 

Aankoop perceel 254h. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Tussen het provinciaal groendomein Rivierenhof te Deurne, Antwerpen en de E313 

bevindt zich nabij de Vaartweg een cluster percelen waarvan een deel nog altijd in 

handen is van privé-eigenaars. De voorbije decennia heeft de provincie Antwerpen 

daarvan verschillende percelen gekocht als de gelegenheid zich voordeed. 

 

Het laatste perceel dat aldus aangekocht werd, met akte van 15 mei 2019, was 

perceel 254m tegen een bedrag van 17.000,00 EUR, en dit gebaseerd op een 

schattingsverslag van 9 april 2018 van landmeter-expert Jan De Wael. De prijs per 

vierkante meter bedroeg afgerond 5,19 EUR. 

 

Via mail werd perceel 254h met een oppervlakte van 559 m² te koop aangeboden. 

 

Omdat de verkoop vrij dringend is voor de eigenaars (één van hen werd 

opgenomen in een OCMW-rusthuis en het OCMW eist nu de verkoop van het 

perceel) en omdat anders een nieuw schattingsverslag opgemaakt moest worden, 

wat toch al gauw zo’n 500,00 EUR kost, en dit voor een perceeltje waarvan de 

aankoopprijs naar analogie met dat oude schattingsverslag amper 5,19 EUR/m² x 
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559 m² = 2.901,21 EUR bedraagt, werd dezelfde grondprijs geboden als voor 

perceel 254m. De eigenaars gingen hiermee akkoord. 

 

Het perceel heeft zoals gezegd een kadastrale oppervlakte van 559 m² en werd tot 

voor kort als moestuin gebruikt. Het valt binnen het PRUP Rivierenhof met als 

bestemming “parkgebied-natuurvallei” en maakt deel uit van het geklasseerde 

landschap Herentalse Vaart. 

 

Thans wordt deze aankoop dan ook voor goedkeuring aan uw raad voorgelegd. 

 

Het bodemattest is blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 februari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op de schatting; 

 

Gelet op het bodemattest; 

 

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 

voor de uitbreiding van het provinciaal groendomein Rivierenhof in Deurne, 

Antwerpen, wordt machtiging verleend tot de aankoop van het perceel kadastraal 

gekend als Antwerpen, 31ste afdeling/Deurne, 5de afdeling, sectie B, nummer 254h, 

559 m² groot volgens kadaster en van de consorten Lybaert voor een bedrag van 

2.901,21 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit 

punt. 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 
 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 
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Nr. 4/4 van de agenda 

 

Mechelen. Provinciale scholen voor tuinbouw en techniek, campus 

Mechelen. Afbreken loods G en vervangen door een polyvalent gebouw. 

Ontwerpopdracht. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

In het budget 2020-2025 werd een krediet voorzien voor de ontwerpopdracht voor 

het afbreken van loods G en vervangen door een polyvalent gebouw bij de 

provinciale scholen voor tuinbouw en techniek te Mechelen. 

 

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze diensten voorgelegd, opgemaakt 

door het departement Logistiek. 

 

In de opdracht is voorzien om het nieuwe gebouw op te richten als uitbreiding van 

blok I, die thans in opbouw is. Het nieuwe gebouw heeft als doel de capaciteit van 

de eerste graad te verhogen. 

 

De ontwerpopdracht omvat de architectuurstudie met inbegrip van de opdracht 

voor de omgevingsaanleg in de onmiddellijke omgeving van het gebouw, de 

stabiliteitsstudie, de ingenieursstudie bijzondere technieken, de ingenieursstudie 

bouwfysica, gebouwsimulatie, akoestiek, dynamische simulatie, EPB-studie en de 

veiligheids- en gezondheidscoördinatie. 

 

De kostenraming van deze diensten bedraagt 380.660,38 EUR + 79.938,68 EUR 

(21 % btw) = 460.599,06 EUR, berekend op een geraamd projectbudget voor de 

werken van 3.806.603,77 EUR, excl. btw. 

 

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen van de diensten de openbare procedure in toepassing van art. 36 van de 

wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast te stellen. 

 

Het ontwerp is digitaal beschikbaar. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 30 januari 2020. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet; 

 

Gelet op de inschrijving in het budget 2020-2025 van een krediet voor de 

ontwerpopdracht voor het afbreken van loods G en vervangen door een polyvalent 

gebouw bij de provinciale scholen voor tuinbouw en techniek te Mechelen; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de ontwerpopdracht 

voor het afbreken van loods G en vervangen door een polyvalent gebouw bij de 

provinciale scholen voor tuinbouw en techniek te Mechelen, opgemaakt door het 
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departement Logistiek, en stelt als wijze van gunnen van deze diensten de 

openbare procedure in toepassing van art. 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten vast. 

 

 

VOORZITTER.- Als er geen vragen meer zijn kunnen we overgaan tot de stemming van dit 

punt. 

 

De stemming kan starten. 

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 

32 leden hebben ja gestemd; 
 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 
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5. Moties 

 

Nr. 5/1 van de agenda 

 

Motie bij hoogdringendheid betreffende afschaffing tram- en buslijnen De 

Lijn, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

Motie 

 

 

Met grote bezorgdheid heeft onze fractie akte genomen van de berichten in de 

media over aanstaande afschaffingen van verscheidene tram- en buslijnen in de 

brede Antwerpse regio. Zo zou bijvoorbeeld de historische tramlijn 7 Antwerpen-

Mortsel, met een dagelijkse overvolle bezetting, niet langer worden ingericht en 

zouden ook verscheidene buslijnen worden afgeschaft of ingekort. Ook tramlijn 4 

zou worden afgeschaft en tramlijn 2 zou worden ingekort. Een dergelijke 

verschraling van het openbaarvervoersaanbod in de 33 gemeenten van de 

Antwerpse vervoersregio staat haaks op een duurzaam provinciaal mobiliteitsbeleid 

waarbij miljoenen euro’s worden geïnvesteerd in fietsostrades. 

 

Op die manier wordt het immers dweilen met de kraan open: de provincie probeert 

met man en macht pendelaars uit de auto op de (al dan niet elektrische) fiets te 

krijgen, maar ondertussen duwt de openbare vervoersmaatschappij De Lijn 

diezelfde pendelaars uit tram en bus de auto in. Daarom willen wij vanuit onze 

fractie met hoogdringendheid oproepen om vanuit het provinciale niveau een 

schrijven te richten aan De Lijn waarin we die bezorgdheid kenbaar maken en 

waarin we oproepen om het aanbod van het openbaar vervoer niet af te slanken. In 

dat schrijven zouden we het management van De Lijn ook willen vragen om de 

bovenlokale en provinciale impact van de op til staande maatregelen in de volgende 

provinciale commissie Mobiliteit te komen toelichten aan de voltallige provincieraad. 

Tegelijkertijd willen we onze gedeputeerde van Mobiliteit oproepen om het 

standpunt van de brief ook kenbaar te maken in de vervoersregio. 

 

 

VOORZITTER.- En dan zijn wij gekomen aan een motie. Een motie, die bij 

hoogdringendheid is toegekomen bij ons. Die is gisterenmiddag bij ons toegekomen en we 

moeten eerst stemmen over de hoogdringendheid van de motie. 

De heer Vandendriessche. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, dank u voorzitter. Inderdaad, naar aanleiding van een 

de bekendmaking van mogelijke afschaffing van een aantal tram- en buslijnen, denken wij 

dat het nu inderdaad dringend is om ook vanuit de provincie het bovenlokale niveau bij 

uitstek een signaal te geven daarover en roepen wij op om daarover een motie in te dienen 

en denken wij dus dat het hoogdringend is om daarover iets te zeggen. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS.- Ja, voorzitter, collega’s, ik zou toch even het volgende hierover willen 

zeggen, als ik mag, collega Vandendriessche, zou ik toch eerst even enige duiding willen 

geven. De provincie is op dit moment enkel op de hoogte van de laatste versie van het 

regionaal mobiliteitsplan, routeplan 2030 van de vervoerregio Antwerpen en daarin is geen 

sprake van een mogelijke afschaffing van tram- en buslijnen. Het regionaal mobiliteitsplan 
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omvat op vandaag niet het detailniveau van individuele tramlijnen. De opmaak van het 

vervoerplan van De Lijn loopt parallel met het proces van het routeplan. Wij zitten in de 

vervoerregioraad en op 7 november 2018 is de methodiek van het concept van 

basisbereikbaarheid daar ook toegelicht en de manier hoe De Lijn hiermee omgaat. Dus als 

u ons nu gaat vragen om een motie te gaan stemmen, dan stemmen wij in feite over een 

motie aan onszelf. Wat een beetje gek zou zijn. Want wij zijn zelf de provincieraad, ik ben 

afgevaardigde in de vervoerregioraad, de gemeenten zitten daar allemaal in de 

vervoerregioraad, het is daar dat de discussie gevoerd zal moeten worden. Wij hebben nog 

eens contact opgenomen, maar er zijn momenteel geen definitieve plannen. Dus ik denk en 

dat wil ik gerust doen, de bekommernis in de vervoerregioraad overmaken van wat hier in 

uw motie staat. Maar ik zeg het nog, momenteel beschikken wij niet over plannen in die zin. 

Dus ik zou gewoon vragen of dat u akkoord zouden willen gaan, dat wij de bekommernissen 

in de vervoerregioraad overmaken. Wij zullen dat doen, ik zal het zelf doen of ons 

departementshoofd, Wim Lux, die daar ook aanwezig is, zal daar de bekommernis 

overmaken, maar een motie zou een beetje gek zijn, omdat wij dan een motie ook aan 

onszelf richten, want wij zitten zelf in de vervoerregioraad, waar De Lijn en allen aanwezig 

zijn, dus ik zou voorstellen om deze hoogdringendheid inderdaad niet te stemmen. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Vandendriessche. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, dank u wel voorzitter en de gedeputeerde. Op zich 

steunen wij het idee om dat zeker ter sprake te brengen in de vervoerregio. De motie is 

eigenlijk gericht aan De Lijn op de eerste plaats, dus inderdaad niet aan de vervoerregio, 

dus op zich is het geen motie voor of tegen onszelf, maar zou het gericht zijn aan De Lijn 

om de bekommernis uit te drukken, de bezorgdheid op dat vlak om een bovenlokaal 

duurzaam mobiliteitsbeleid te kunnen voeren. Ik ben ook op de hoogte van inderdaad 

routeplan 2030 enerzijds en anderzijds het plan basisbereikbaarheid, dat op korte termijn 

werkt en de bekommernis gaat natuurlijk in de eerste plaats naar dat eerste plan, plan 

basisbereikbaarheid. Het zou echt gek zijn, denk ik, dat zo die korte-termijnplannen 

compleet haaks gaan staan op dat routeplan 2030, waarbij men nu juist streeft naar een 

modal shift van 50/50, om eerst tramlijnen te gaan afschaffen en dan te moeten 

vaststellen in het routeplan 2030: oei, nu gaan wij er niet meer geraken om voldoende 

duurzame mobiliteit te kunnen creëren, dat is natuurlijk absurd. Dus het was eigenlijk op 

die piste, dat wij zaten, maar oké, ik aanvaard uw idee om dat ter sprake te brengen in de 

vervoerregio. Wij zouden er wel aan willen toevoegen, daarom zouden wij de 

hoogdringendheid ook nog willen ter sprake brengen toch en de motie ter stemming om ook 

De Lijn uit te nodigen om eens in de commissie Mobiliteit in maart meer duiding te geven 

over die plannen, die toch heel veel van onze raadsleden hier betreffen. 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS.- Goed, maar ik kan natuurlijk in alle mogelijke commissies De Lijn gaan 

uitnodigen, maar waarom zijn er nu vervoerregio’s opgericht? Juist om die problematieken 

daar te bespreken. Alle gemeenten zitten daar aan tafel. Wij zitten daar ook aan tafel. Ja, 

ik denk dat De Lijn daar met alle gemeenten, met de provincie ook, met alle andere mensen, 

die daar zitten om daar de discussie natuurlijk te voeren. Dat lijkt me toch wel de 
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perfecte plek om dat te doen. Als zij in de commissie zullen komen, zullen zij toch ook maar 

kunnen zeggen wat daar in de vervoersregio verder is besproken. Dus ik zie echt niet in, 

wat daar de meerwaarde van zou kunnen zijn, anders zijn wij nog eens op verschillende 

niveaus de besprekingen aan het doen, terwijl de vervoersregioraad nu, de plek bij uitstek 

is om die zaken te bespreken. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Vandendriessche. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, de provincie zit daar in de vervoerregio en 

vertegenwoordigt daar toch wel het standpunt van de provincieraad, denk ik dus en ik denk 

dat het toch wel interessant is, dat wij daarvan op de hoogte worden gebracht, als 

provincieraadslid. 

 

De heer LEMMENS.- Maar ik zal u op de hoogte houden. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Valkeniers. 

 

De heer VALKENIERS.- Dank u, voorzitter. Het was me even niet duidelijk of dat we nog 

altijd over de hoogdringendheid hadden, dan wel over de inhoud van de motie, maar kom, ik 

denk dat dat allemaal een beetje flou door elkaar loopt. Nu, wat ook een motie aan onszelf 

betreft, dat kan misschien wel eens geen kwaad om af en toe is een motie aan onszelf te 

richten. Om goed te beseffen waar wij mee bezig zijn en voor wie dat wij ermee bezig zijn. 

En dan helpen alle baten zou ik zeggen, de bekommernis van ons aan de vervoerregio of een 

motie en/of een motie, goed te beseffen waar wij mee bezig zijn en voor wie. En dat is het 

probleem, wat mij betreft, en daarom staan wij ook volledig achter de motie. Dat is het 

probleem, wat mij betreft, met De Lijn. Soms vraag ik mij af in welke ivoren toren dat die 

mensen leven? Het is wel elke maand iets met De Lijn. En er is nog niets beslist, natuurlijk 

is er nog niets beslist, maar wij kennen dat ook allemaal. Het is veel gemakkelijker gezegd 

vandaag, als je een beetje oppositie krijgt: oh, er is nog niets beslist hoor. En hoe meer dat 

zij zeggen dat er nog niets beslist is, hoe meer gevaar dat er is, dat het allang allemaal 

beslist is. En dus met andere woorden: het wordt tijd, dat zij daar in die ivoren toren wel 

eens beseffen dat De Lijn er is voor het cliënteel, dus voor de reizigers en niet, dat de 

reizigers, het cliënteel, er is voor De Lijn. En wij zullen dan ook de motie met allermeeste 

overtuiging steunen. 

 

VOORZITTER.- Goed, mijnheer Schoofs. 

 

De heer SCHOOFS.- Wat ik niet snap, is: wij zitten in drie vervoerregio’s, dacht ik, als 

provincie, met een waarnemende stem. En wij zijn een bovenlokale niveau. Ik begrijp niet 

waarom dat wij daar niet als volwaardig lid zitten in een bovenlokaal niveau. En daarom dat 

je ook die motie wilt naar voren brengen. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert. 

 

Mevrouw VERHAERT.- Ik sluit mij aan bij mijn collega. Wij zouden daar niet alleen als 

volwaardig lid moeten zitten, wij zouden daar het voorzitterschap van moeten hebben, 
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want wij zijn degene met de juiste schaal om te pleiten voor het belang van alle gemeenten. 

Nu, vandaag, is daar een voorzitterschap in handen van de stad Antwerpen. Ik moet er 

toch geen tekening bij maken. Die gaan zorgen dat er zoveel mogelijk in Antwerpen 

gebeurt en wie op het platteland woont, die kan het wel vergeten, die krijgen dan een 

boodschap: het is goed, wij zullen voor jullie iets organiseren, maar zorg zelf voor de 

centen alsjeblieft. Ja, zo gaat dat niet. Ik vind het een zeer gerede vraag om die motie 

hier te behandelen, om die hoogdringend te behandelen en de inhoud, daar kan ik mij 

volledig bij aansluiten. 

 

VOORZITTER.- De heer Sohier. 

 

De heer SOHIER.- Ja, ik vind: als het nu niet hoogdringend is, dan vraag ik mij af, wanneer 

dat dan wel is. Wij staan allemaal, meer dan ooit, stil op de straat, met allemaal auto’s en 

wat stellen wij vast? Dat in De Lijn en alle mensen die verantwoordelijk zijn voor openbaar 

vervoer vandaag, zijn heel vaak mensen van N-VA-signatuur, die vandaag ervoor zorgen dat 

mensen meer en meer weggejaagd worden van het openbaar vervoer, dus voor ons is de 

hoogdringendheid vandaag en niet morgen.  

 

VOORZITTER.- Mijnheer Anciaux. 

 

De heer ANCIAUX.- Als laatste wil ik mij toch ook aansluiten bij de hoogdringendheid. Ik 

denk dat het belangrijk is, dat wij deze motie steunen, maar ik ga nog niet inhoudelijk over 

de motie praten, maar ik denk dat de hoogdringendheid toch wel heel belangrijk is. 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS.- Collega’s, mijnheer de voorzitter, ik heb gezegd, wat ik te zeggen 

had. Ik kan dat nog eens herhalen, maar ik geloof inderdaad en dat beloof ik u, dat ik de 

bekommernis zal overmaken in de vervoerregioraad, waar wij inderdaad, collega Verhaert, 

veel beter een andere rol in hadden gespeeld, daar ben ik het volkomen met u eens, maar 

men heeft dat decretaal in het parlement natuurlijk anders verankerd en goed, wij moeten 

de decreten volgen. De enige provincie, waar de voorzitter van de vervoerregioraad, de 

gedeputeerde is, bevoegd voor mobiliteit, dat is Limburg, omdat de vervoerregio daar 

samenvalt met de grenzen van de provincie en dat is nu helemaal decretaal zo verankerd, 

dat hebben we niet kunnen wijzigen in het parlement. Ik betreur dat samen met u, maar 

daar moet je mee omgaan. Dat wil niet zeggen, dat wij in de vervoerregioraad onze rol niet 

spelen. Integendeel, ik denk dat onze medewerkers, zoals Wim Lux en Chris Brouwers dat 

die daar in tal van commissies aanwezig zijn en de expertise op gebied van fietsen zeker en 

vast, ook van onze ruimtelijke planning zeker en vast ook inbrengen in die vervoerregio. 

Dus, goed, ik pleit ervoor, nogmaals, om deze motie dan ook niet bij hoogdringendheid te 

behandelen, maar ik zal, integendeel, zeker en vast uw bekommernissen overmaken op de 

vervoerregioraad.  

 

VOORZITTER.- Goed, als er geen tussenkomsten meer zijn, dan stemmen wij eerst over de 

hoogdringendheid van deze motie. Wij moeten dan twee derde meerderheid hebben voor 

de motie te laten doorgaan. 
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De stemming kan starten.  

 

Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming.  

32 leden hebben deelgenomen aan de stemming.  

15 leden hebben ja gestemd. 

17 leden hebben nee gestemd. 
 

De stemming is als volgt: 15 stemmen ja, bij 17 stemmen nee. De motie wordt 

bijgevolg niet ter stemming voorgelegd. 
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6. Interpellaties 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met de overdracht van het groendomein Hof van 

Leysen, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). 

Interpellatie 

 

 

Op een aantal bevoegdheden na kampt de provincie Antwerpen met 

naambekendheid. Met uitzondering van de groen- en recreatiedomeinen is het 

merk provincie bij de Antwerpenaar maar weinig bekend. 

 

Met de uitbouw en de aanleg van nieuwe fietssnelwegen heeft dit huis eindelijk 

terug een nieuw stokpaardje gevonden. 

 

Maar vooral de parken en recreatiedomeinen zijn bekend bij de Antwerpenaar en 

blijven de stuwende kracht achter de naam Provincie. 

 

Met als bekendste groendomeinen De Schorre, Het Rivierenhof en Het Zilvermeer. 

Ook het goed onderhouden park ‘Hof van Leysen’ dat op enkele honderd meter van 

dit provinciehuis ligt is vrij breed bekend. 

 

Als we het bestuursakkoord mogen geloven is de stad Antwerpen binnenkort de 

nieuwe eigenaar van dit buurtparkje. Het park dat midden jaren ’60 door het 

toenmalige Antwerps provinciebestuur werd aangekocht wordt vooral bezocht door 

buurtbewoners. 

 

Tussen de statige herenhuizen van Antwerpen –Zuid ligt een ruim 2 hectaren 

groene oase van rust. Buiten de gezellige speeltuin ligt middenin het groendomein 

‘het Torenhof’ waar het Centrum voor leerlingenbegeleiding gehuisvest is (of was). 

Het Torenhof is het geboortehuis van Marie-Elisabeth Belpaire. 

 

De schrijfster die destijds ‘de moeder van de Vlaamse beweging’ werd genoemd 

omdat ze tal van Vlaamsgezinde initiatieven moreel en materieel ondersteunde. 

Het provinciebestuur heeft dus de beslissing genomen om dit sympathiek park over 

te dragen aan de stad Antwerpen. 

 

Daarom graag antwoord op volgende vragen: 

 Hoe verlopen de onderhandelingen met de stad Antwerpen? 

 Wat is de gevraagde (financiële) compensatie? 

 Worden er bijkomende overeenkomsten gepland betreffende het 

onderhoudspersoneel? 

 Waarom werd er gekozen om juist het Hof van Leysen af te stoten? 

 Wanneer is de overdracht exact gepland? 

 Wordt het parkgebouw ‘het Torenhof’ mee overgenomen of blijft het 

geboortehuis van Vlaams schrijfster Marie-Elisabeth Belpaire onder 

provinciale vleugels? 

 

 

VOORZITTER.- En dan zijn wij aan de interpellaties toegekomen, een interpellatie van de 

heer Claessen in verband met Hof van Leysen, het groendomein. Mijnheer Claessen, aan u 

het woord. 
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De heer CLAESSEN.- Voorzitter, collega’s, niet iedereen zal het graag horen, maar op een 

aantal bevoegdheden na kampt de provincie met naambekendheid. Met uitzondering van de 

groen- en de recreatiedomeinen is het merk provincie bij de Antwerpenaar maar bitter 

weinig bekend. Met de uitbouw en de aanleg van nieuwe fietssnelwegen heeft dit huis 

eindelijk terug een nieuw stokpaardje gevonden. Maar vooral de parken en 

recreatiedomeinen zijn bekend bij de Antwerpenaar en blijven de stuwende kracht achter 

de naam Provincie. Met het allerbekendste de groendomeinen De Schorre, het Rivierenhof 

en het Zilvermeer. Ook het goed onderhouden park Hof van Leysen, dat op een honderd 

meter van dit provinciehuis ligt, is vrij bekend. Als we echter het bestuursakkoord mogen 

geloven, is de stad Antwerpen binnenkort de nieuwe eigenaar van dit buurtparkje. Het 

park, dat midden jaren 60 door het toenmalige Antwerpse provinciebestuur werd 

aangekocht, wordt vooral bezocht door buurtbewoners. Tussen de statige herenhuizen van 

Antwerpen-Zuid, ligt het ruim twee hectare provinciaal parkje. Buiten de gezellige 

speeltuin ligt middenin het groendomein ook het Torenhof, waar het Centrum voor 

leerlingenbegeleiding gehuisvest is. Het Torenhof is het geboortehuis van Marie-Elisabeth 

Belpaire. De schrijfster die destijds de moeder van de Vlaamse beweging werd genoemd, 

omdat ze tal van Vlaamsgezinde initiatieven moreel en materieel ondersteunde. Het 

provinciebestuur heeft dus de beslissing genomen om dit sympathiek park over te dragen 

aan de stad Antwerpen. Daarom graag antwoord op een zestal vragen. Hoe verlopen de 

onderhandelingen met de stad Antwerpen? Wat is de gevraagde financiële compensatie? 

Worden er bijkomende overeenkomsten gepland betreffende het onderhoudspersoneel? 

Waarom werd er gekozen om juist het Hof van Leysen af te stoten? Wanneer is de 

overdracht exact gepland? Wordt het parkgebouw, het Torenhof, mee overgenomen of 

blijft het geboortehuis van de Vlaamse schrijfster Marie-Elisabeth Belpaire onder 

provinciale vleugels? 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Caluwé. 

 

De heer CALUWE.- Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zou eigenlijk kort kunnen zijn. Ik 

ga nog redelijk kort zijn, maar het bestuursakkoord is geschreven voor zes jaar, dat staat 

er inderdaad in, maar er is nog maar één van de zes jaren afgelopen en dus onze diensten 

zijn daar nog helemaal niet aan begonnen om voorbereidingen te treffen om het Hof van 

Leysen over te dragen. Wat is de reden dat het toch in het bestuursakkoord staat? Dat is, 

dat wij met onze parken ons richten op, parken met een bovenlokale functie, grote parken, 

die een breed publiek aanspreken, waar heel wat activiteiten kunnen worden georganiseerd 

en wij de facto vaststellen dat het Hof van Leysen vooral een functie heeft in de buurt, in 

de onmiddellijke buurt en dat het dan eigenlijk logischer is dat het beleid, dat 

daaromtrent voor gebeurt, door de stad, of zelfs eigenlijk misschien nog wel beter door 

het district, zou gebeuren, dan dat het door de provincie zou gebeuren. Het ligt wel vlak 

tegen PIVA, maar het ligt aan de achterkant en heeft ook op geen enkele manier een 

functie in de richting van PIVA. Het is ook zo, dat er, u vraagt naar overdracht 

onderhoudspersoneel. Het onderhoud gebeurt vandaag vanuit het Rivierenhof, die daar 

speciaal voor moeten overkomen. Het is niet de bedoeling dat als het overgedragen wordt, 

dat er dan mensen zouden worden mee overgedragen. Maar nogmaals, er is nog niet aan 

begonnen. Het staat in het bestuursakkoord, maar er is nog vijf jaar om dat uit te voeren. 
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VOORZITTER.- Goed, dank u wel, gedeputeerde. 

 

De heer CALUWE.- Dat wij dus het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, dat we dat zeker 

niet overdragen. Dus dat het geboortehuis van mevrouw Belpaire, moeder van de Vlaamse 

beweging met een stamboom van Duitsers, Zwitsers, Nederlanders, Fransen, kortom haar 

geboortehuis zal blijvend in provinciehanden blijven. 

 

VOORZITTER.- De heer Claessen. 

 

De heer CLAESSEN.- Dank u voor uw antwoord, gedeputeerde. Ik hoop dat u nog van 

gedachten kan veranderen beter gezegd, want wat wij zelf doen, doen wij beter. Die slogan 

zult u ongetwijfeld wel kennen. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. 
 

 

Nr. 6/2 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met de Kleiputten, ingediend door Rudy Sohier 

(PVDA). 

Interpellatie 

 

 

Op 7 februari 2020 werd door de provincie (Katleen Art, communicatie Kleiputten 

Terhagen) een persbericht verstuurd omtrent een brief van OVAM aan de 

provinciegouverneur. Daarin wordt gezegd dat OVAM volledig achter het project zou 

staan. Niets is minder waar. OVAM zegt hierin “dat ze bereid zijn om vooraf een 

schriftelijk standpunt in te nemen over de saneringswijze. We kunnen dit pas doen 

van zodra we minstens over volgende onderbouwde informatie beschikken: …” en 

dan volgt er een lijst van 5 items waarvan het onderzoek loopt of die nog moeten 

onderzocht worden: 

1. een haalbaarheidsonderzoek van relevante bodemsaneringstechnieken; 

2. een multi-criteria analyse van relevante bodemsaneringsvarianten; 

3. een hydrologische nota met aandacht voor de afwatering van hemelwater; 

4. een stabiliteitsnota met aandacht voor de opbouw van de taluds; 

5. een geotechnische nota waarin wordt aangetoond dat de ophogingen na de 

bodemsanering geen ongeoorloofde zettingen van de afdichtingslaag en de 

eindafdekking veroorzaken. 

 

In de hogervermelde brief van OVAM staat ook: “In afwachting van de 

bodemsanering zijn er voorzorgsmaatregelen van kracht ter hoogte van het 

asbeststort. Deze maatregelen bestaan uit het plaatsen van een omheining en het 

afdekken van dagzomend asbesthoudend materiaal”. 

 

Op vraag van buurtbewoners en Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ werd op 24 mei 

2019 gevraagd aan asbestdeskundige Peter Nagels (Kiwa Oesterbaai nv) om een 

onderzoek te doen op het asbeststort naar de risico’s. Dit onderzoek werd ook 

overhandigd aan De Vlaamse Waterweg en de gemeente Boom. Uit het recent 

gepubliceerde rapport (07/02/2020) dat eveneens op de provinciale website 

www.kleiputtenterhagen.be staat, blijkt dat op meerdere plaatsen beschadigde, 
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gebroken en dus ongebonden asbest aan de oppervlakte ligt die NIET AFGEDEKT. 

Vermits met de sanering zeker zal gewacht worden tot 2021 betekent dit dat er een 

continu asbestrisico is voor de buurtbewoners en bezoekers van het 

recreatiedomein De Schorre, dat er vlak naast ligt. Metingen in de buurt doen niets 

af aan het voortdurend risico dat er is, zeker bij droog en winderig weer. Uit 

wetenschappelijke studies is duidelijk dat er een groot besmettingsrisico is binnen 

een straal van 500m, met mogelijk de dood tot gevolg. 

 

Vandaar dat we de onmiddellijke sanering van het asbeststort naast de Bosstraat in 

Boom vragen.  In het OBBO (conform verklaard op 9 maart 2015) werd trouwens 

aan deze sanering ‘urgentieklasse 1’ toegekend, wat betekent dat er binnen het 

jaar met de sanering moet begonnen worden. 

 

Op de recente stuurgroep-vergadering van 6 februari 2020 wordt ook gezegd dat 

de visvijver in het gebied, die privé-eigendom is van de vzw De Lustige Vissers, 

volgens art. 166 zou kunnen onteigend worden. Volgens het conformiteitsattest van 

OVAM rust er nochtans geen saneringsverplichting op het perceel van de 

vissersclub en is er ook geen vervuiling vastgesteld. 

 

We vinden de onwaarheden, vertelt door de project-begeleiders, dan ook zeer 

frappant. Op 24 november 2019 schreef Lantis een brief aan de provincie, waarin 

ze uitleggen dat, aangezien er nog geen vergunningen zijn, ze mogelijkerwijs zullen 

uitkijken naar alternatieven om hun grondoverschotten te storten, waardoor deze 

grote massa grond dan niet naar de Kleiputten zal komen. Bij telefonisch contact op 

5 december 2019 antwoordde intendant Gert Van de Genachte dat dit “fake nieuws 

was”. Ook de communicatie-verantwoordelijke voor het project, Katleen Art, schrijft 

dat ze er geen weet van hebben dat Lantis mogelijkerwijs uit het project zou willen 

stappen en dat een dergelijke vraagstelling “louter hypothetisch” is. 

 

De mensen uit de buurt stellen terecht dat “wij, als bezorgde burgers, eerlijke en 

open communicatie verwachten over het hele project en geen opeenvolging van 

fake news”. 

 

Uit de verslagen van de stuurgroep-vergaderingen blijkt dat er op elke vergadering 

OVER de Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ gesproken wordt. De actiegroep-leden 

vragen dan ook dat er niet langer OVER maar MET hen gesproken en overlegd 

wordt (cfr. het overleg met de burgerparticipatie bij het Oosterweel-project). 

 

Wij hebben dus enkele vragen hieromtrent 

• Hoe ver staat het met deze onderzoeken en tegen wanneer zullen die 

afgehandeld zijn?  

• Waarom wordt er gesteld dat OVAM volledig achter het project staat terwijl 

de brief iets anders stelt?  

• Waarom zegt men dat alles in orde is met de voorlopige afdekking van het 

asbest terwijl het dat niet is? 

• Waarom wordt stilgehouden dat er een brief van Lantis gekomen is? 

• Wat betreft de vissersclub: Waarom dreigt men met een 

onteigeningsprocedure? 

• Wanneer gaat er met de actiegroep “Red Onze Kleiputten gesproken 

worden, in plaats van hen heel de tijd te bekladden? 
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VOORZITTER.- Dan gaan wij verder met de volgende interpellatie, een interpellatie van de 

heer Sohier. Mijnheer Sohier, aan u het woord. 

 

De heer SOHIER.- Goedemiddag collega’s. Een interpellatie over de Kleiputten, ja, nog 

eens. Ze zijn nog niet weg. Op 7 februari 2020 werd door de provincie een persbericht 

verstuurd omtrent …  

 

VOORZITTER.- Mag ik eventjes, excuseer, maar er mag niet gefilmd of foto’s getrokken 

worden in de provincieraadszaal. Behalve natuurlijk als ikzelf iemand aanduid, zoals het 

personeel, dat daarjuist even een foto heeft getrokken. Dank u wel. Mijnheer Sohier. 

 

De heer SOHIER.- Dat is niet erg. Ik herbegin. Op 7 februari, laatstleden dus, werd door 

de provincie een persbericht verstuurd omtrent een brief van de OVAM aan de 

provinciegouverneur. Daarin wordt gezegd dat OVAM volledig achter het project zou 

staan. Niets is minder waar. OVAM zegt hierin en ik citeer: “dat ze bereid zijn om vooraf 

een schriftelijk standpunt in te nemen over de saneringswijze. We kunnen dit pas doen van 

zodra we minstens over de volgende onderbouwde informatie beschikken.” Tot daar het 

citaat. En dan volgt er een lijst van vijf items waarvan het onderzoek nog loopt of die nog 

moeten onderzocht worden: ten eerste een haalbaarheidsonderzoek van de relevante 

bodemsaneringstechnieken. Ten tweede: een multi-criteria analyse van de relevante 

bodemsaneringsvarianten. Een derde: een hydrologische nota met aandacht voor de 

afwatering van het hemelwater. Ten vierde: een stabiliteitsnota met aandacht voor de 

opbouw van de taluds. En ten vijfde: een geotechnische nota waarin wordt aangetoond, dat 

de ophogingen na de bodemsanering geen ongeoorloofde zettingen van de afdichtingslaag 

en eindafdekking veroorzaken. In de bovenvermelde brief van OVAM staat ook en ik citeer 

terug: “In afwachting van een bodemsanering zijn er voorzorgsmaatregelen van kracht ter 

hoogte van het asbeststort. Deze maatregelen bestaan uit het plaatsen van een omheining 

en het afdekken van het dagzomend asbesthoudend materiaal”. Op vraag van 

buurtbewoners en de Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ werd op 24 mei ‘19 gevraagd aan 

asbestdeskundige Peter Nagels van het Kiwa Oesterbaai nv, om een onderzoek te doen op 

het asbeststort naar de risico’s. Dit onderzoek werd ook overhandigd aan De Vlaamse 

Waterweg en de gemeente Boom. Uit het recent gepubliceerde rapport van 7 februari dus, 

dat eveneens op de website van de Kleiputtenterhagen staat, blijkt dat op meerdere 

plaatsen beschadigde, gebroken en dus ongebonden asbest aan de oppervlakte ligt, die niet 

afgedekt is. Vermits met de sanering zeker zal gewacht worden tot 2021 betekent dit dat 

er een continu asbestrisico is voor de buurtbewoners en de bezoekers van het 

recreatiedomein De Schorre, dat er vlak naast ligt. Metingen in de buurt doen niets af aan 

het voortdurend risico dat er is, zeker bij droog en winderig weer. Uit wetenschappelijke 

studies is duidelijk geworden, dat er een groot besmettingsgevaar is binnen een straal van 

500 meter, met mogelijk de dood tot gevolg. Vandaar dat we de onmiddellijke sanering van 

het asbeststort naast de Bosstraat in Boom vragen. In het OBBO werd trouwens aan deze 

sanering ‘urgentieklasse 1’ toegekend, wat betekent dat er binnen het jaar met de sanering 

moet worden begonnen. Op de recente stuurgroepvergadering van 6 februari wordt ook 

gezegd dat de visvijver in het gebied, die privé-eigendom is van de vzw De Lustige Vissers, 

volgens artikel 166 zou onteigend kunnen worden. Volgens het conformiteitsattest van 

OVAM rust er nochtans geen saneringsverplichting op het perceel van de vissersclub en is 
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er ook geen vervuiling vastgesteld. We vinden dus de onwaarheden, die door de 

projectbegeleiders verteld worden, zeer frappant. Op 24 november 2019 schreef Lantis 

een brief aan de provincie, waarin ze uitleggen dat, aangezien er nog geen vergunningen 

zijn, ze mogelijkerwijs zullen uitkijken naar alternatieven om hun grondoverschot te 

storten, waardoor deze grote massa grond dan niet naar de Kleiputten zouden komen. Bij 

telefonisch contact op 5 december 2019 antwoordde intendant Gert Van de Genachte dat 

dit “fake nieuws was”. Ook de communicatie-verantwoordelijke van het project, Kathleen 

Art, schrijft dat ze geen weet heeft, dat Lantis mogelijkerwijs uit het project zou 

stappen en dat een dergelijke vraagstelling “louter hypothetisch” is. De mensen uit de 

buurt stellen terecht dat en ik citeer: “Wij, als bezorgde burger, eerlijke en open 

communicatie verwachten over het hele project en geen fake news”. Uit de verslagen van 

de stuurgroepvergaderingen blijkt dat er elke vergadering over de Actiegroep ‘Red de 

Kleiputten’ gesproken wordt, maar die Actiegroepleden vragen dat met hen gepraat wordt, 

in plaats van over hen gepraat wordt en overlegd wordt met hen, zoals het overleg dat er 

gebeurd is met Oosterweel-project met de burgerparticipatie. Er zijn dus enkele vragen, 

die wij hebben hieromtrent. De eerste: hoe ver staat het met de onderzoeken, waarnaar 

verwezen wordt en tegen welke datum zullen die afgehandeld zijn? Waarom wordt er 

gesteld dat OVAM volledig achter het project staat, terwijl de brief toch iets anders laat 

vermoeden? Waarom zegt men dat alles in orde is met de voorlopige afdekking van het 

asbest, terwijl dat niet zo is? Waarom wordt stilgehouden dat er een brief van Lantis is 

gekomen naar de provincie? Wat betreft de vissersclub dan: waarom dreigt men met een 

onteigeningsprocedure? En als laatste: wanneer praat men met de Actiegroep “Red de 

Kleiputten” gesproken worden, in plaats van hen heel de tijd te bekladden? Dank u wel. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Caluwé. 

 

De heer CALUWE.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de ondervoorzitter, zeker vandaag, 

collega’s, de heer Sohier, u gebruikt nogal straffe en sterke woorden in uw interpellatie. Ik 

ga dus moeten beginnen met ook toch wel wat straffe dingen te zeggen, want ik moet 

vaststellen dat degene die uw interpellatie voorbereidt, ofwel te kwader trouw is, ofwel 

heel veel moeite heeft met begrijpend lezen. Want systematisch worden bepaalde citaten 

uit hun context gerukt, op een andere plaats gezet of helemaal anders geïnterpreteerd, 

dan dat de contexten die er staan het zouden doen veronderstellen. Zo start u uw 

interpellatie met de melding dat in het persbericht van 7 februari uitgestuurd door 

Kathleen Art, gesteld wordt dat OVAM volledig achter het project staat, maar zegt u dat 

niets minder waar is. Welnu, als er iets minder waar is, dat is juist datgene wat dat u zegt. 

Als er iemand door de brief van OVAM ongelijk krijgt, dan bent u dat. Want in uw 

interpellatie van 26 september 2019, stelde u, het stond in uw ingestuurde tekst zelfs in 

vetjes, ik citeer: “Ons voorstel is dat de huidige voorlopige sanering van het asbeststort 

wordt omgezet in een definitieve sanering en wel binnen het jaar en dat de rest van het 

project wordt opgedoekt. Welnu, het spijt mij zeer, maar in de brief van OVAM, die voor 

iedereen te lezen staat op de website Kleiputtenterhagen, de brief van OVAM zet onder 

saneringsnoodzaak: “De OVAM blijft bij haar beslissing van 9 maart 2015, namelijk de 

bodemsanering is nodig, dit geldt zowel voor de verontreiniging met asbest, als voor de 

verontreiniging met anionen en kationen, met andere woorden zowel voor het voormalige 

asbeststort, als voor het voormalige huisvuilstort en gipsstort is er een saneringsnoodzaak. 
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Dus het spijt mij zeer, dat herhaal ik, het spijt mij zeer ook, dat het daar staat. Mocht 

OVAM ons zeggen dat het niet nodig is, dan zouden wij dit allemaal niet moeten uitvoeren, 

want wij gaan echt niet voor ons plezier al de daar spontaan ontstane natuur kappen. Dat 

doen wij verschrikkelijk tegen ons goesting. Mochten wij dat niet moeten doen, dan zou ons 

dan ook heel wat middelen en heel wat energie besparen. Maar OVAM zegt ons, dat wij dit 

moeten doen en dat wij dit moeten blijven doen, ook na alle verschillende onderzoeken, wij 

mogen de rest van het project niet opdoeken. Dat staat in de brief van OVAM, die drie 

hoofdstukken telt, onder de titel saneringsnoodzaak. Wat u citeert, staat onder de titel 

saneringstechniek. OVAM zegt daarin van: hoe moeten wij dat doen? Dat de sanering moet 

gebeuren volgens de regels beschreven in VLAREM II, dat wil zeggen: een dubbele 

afdichtlaag, er bovenop een afdeklaken van minstens anderhalve meter en vervolgens zo 

snel mogelijk gras erover en verder vermijden dat er hoogstammige gewassen ontstaan, 

want die zouden met hun wortelsysteem de afdichtlaag kunnen aantasten. En hier zitten 

wij dus inderdaad met een punt, waar wij OVAM, zoals u citeert, nog bijkomende 

informatie moeten verschaffen, want zo’n afgewerkte stortplaats willen wij niet. Want hoe 

dat zo’n afgewerkte stortplaats eruit ziet, dat kunnen we allemaal gaan bekijken in het 

noorden van de haven bij de Hooge Maey en bij Indaver, dat is een heuvel met steriel gras 

daarover, waar af en toe wat meeuwen langs vliegen en dat is het dan. Maar in het beste 

geval, met wat moeite, kan je daar de oorspronkelijke nabestemming golfterrein van maken, 

maar datgeen wat dat wij willen, namelijk dat de natuur daar kan terugkeren, dat daar 

hoogstammige bomen opnieuw mogelijk zijn, dat het project, het plan, dat uitgewerkt is 

samen met de bevolking van Rumst en de bevolking van Boom, dat we dat plan, dat wij dat 

daar kunnen creëren. Maar dat vereist, dat niet alleen die honderden kubieke, duizenden 

kubieke meters zand erover voor de afdekking, maar dat je ook bijkomend zand erover 

moet kunnen doen om het mogelijk te maken, dat er hoogstammige bomen opnieuw kunnen 

groeien. Daarvan moeten wij OVAM bijkomende informatie geven om aan te geven, dat dat 

de sanering op zich niet zal aantasten. En dat is al de bijkomende informatie die OVAM 

vraagt en ik ben er van overtuigd dat wij OVAM daarvan kunnen overtuigen, want zij zetten 

gelukkig ook en daarom ben ik opgelucht ook over de brief, zij zetten gelukkig ook in hun 

brief, dat de nabestemming ‘natuur’ voor hen toch aanvaard kan worden. Ook met 

grondophoging die noodzakelijk is voor hoogstammen, mits voldoende onderbouwd wordt, 

dat de ophoging, de afdichtingslaag niet kan aantasten. En de bijkomende informatie die zij 

vragen, is juist daarvoor nodig. De bijkomende gegevens en onderzoeken, die OVAM vraagt, 

stellen de saneringsplicht en methodiek niet in vraag, maar moeten haar juist toelaten zich 

er van te vergewissen dat hydrologie, stabiliteit en de geotechniek van het totaal project 

geen afbreuk doet aan de grondige sanering, die vereist is. U vervolgt met een aantal 

bemerkingen inzake het asbeststort. U zegt dat uit het verslag, dat verschenen is op 

www.Kleiputtenterhagen.be, dat er op verschillende plaatsen nog gebroken, dus ongebonden 

asbest niet afgedekt zou liggen en hieruit zou een groot risico voor bewoners en bezoekers 

van De Schorre volgen. Maar ook hier citeert u weer verkeerd. Ik heb gezocht in heel het 

verslag, waar datgene, wat u zegt, zou kunnen staan en waarom u dat naar voren bracht en 

ik denk het gevonden te hebben, want op de website staat op 7 februari 2020 een 

eindverslag en in dat eindverslag staat een opsomming van alle vaststellingen en verslagen, 

die in de voorbije periode gemaakt zijn. En de passage waarnaar u verwijst, staat, zo lijkt 

mij, in het verslag en de staalname van 11 december 2018 en 10 januari 2019, waarin 

inderdaad vastgesteld werd, dat er drie jaar na de voornaamste maatregelen van 2015 

http://www.kleiputtenterhagen.be/
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opnieuw dagzomend, ongebonden asbest boven kwam. En dat is juist de reden waarom 

sindsdien De Vlaamse Waterweg tal van nieuwe en bijkomende voorzorgsmaatregelen 

genomen heeft en welke er allemaal genomen zijn, die kan u ook allemaal lezen in dat 

eindrapport van 7 februari 2020. En dus in het besluit, na het overzicht van alle 

maatregelen, ook de maatregelen die genomen zijn, na datgene wat was vastgesteld begin 

2019, in het eindbesluit staat dat alle locaties waar op basis van de risicoanalyse een laag 

actueel humaan risico, hoog actueel humaan risico of een verspreidingsrisico is vastgesteld, 

zijn in de periode juli tot november 2019 afgedekt. Sedert de uitvoering van de 

voorzorgsmaatregelen geldt voor deze locaties enkel nog een potentieel humaan risico en 

omwille van het potentieel humaan risico, is de site ontoegankelijk gemaakt door middel van 

een omheining. Het asbeststort vormt op dit ogenblik geen gevaar voor de volksgezondheid 

op voorwaarde dat men de voorzorgsmaatregelen respecteert. In de brief van OVAM 

wordt een en ander trouwens bevestigd. U heeft de asbestpassage uit de brief geciteerd, 

maar u bent gestopt voor de zin: “De actuele humane risico’s zijn momenteel onder controle 

op voorwaarde, dat men de voorzorgsmaatregelen respecteert.” Als derde gerief wordt 

aangeklaagd, dat er in het verslag van de studie van 6 februari staat vermeld, dat de 

visvijver van vzw De Lustige Vissers zou kunnen onteigend worden volgens artikel 166 van 

het bodemdecreet. Ook dat verslag kan u lezen op de website. U zult lezen dat er 

allereerst wordt gemeld dat de provincie en De Vlaamse Waterweg bereid blijven om het 

voorstel tot herplaatsing van de visclub te honoreren. Slechts bij noodzaak zal er 

onteigening moeten tussenkomen. Wij hebben daarin ook onze verwondering uitgedrukt, 

dat er eerst door de bestuurders van de visclub wel een akkoord was gegeven, men wel 

bereid was om te aanvaarden, wat de nieuwe plek zou worden en dat dan op een bepaald 

moment is gewijzigd. En die nuance zien wij in uw tekst niet terugkomen. Nu de 

saneringsplicht opnieuw bevestigd door OVAM zegt dat het huisvuilstort minimaal met een 

afdekking van 2 meter moet worden afgedekt en dat, als wij willen herbebossen, als wij 

iets anders willen dan die kale groene vlakte van de Hooge Maey, als wij willen 

herbebossen, is bijkomende afdekking nodig. Welnu, dergelijke afdekking zal 

onvermijdelijk een deel van de onmiddellijke aanpalende visvijvergronden raken. En dan is 

het inderdaad correct dat, als wij geen akkoord hebben, dat artikel 166 van het 

bodemdecreet daartoe een habilitatiegrond is. De visvijver ligt inderdaad 12 meter lager 

ten overstaan van de dijken van het huisvuilstort en het stort moet worden gestut, 

afgedekt en gegraviteerd langs de randen gedraineerd, wat onvermijdelijk de inname van 

de westelijke kant van de visvijver meebrengt. Misschien is de grond van de visclub zelf 

niet saneringsplichtig. U zegt: “Er is geen vervuiling vastgesteld.” Er is nog geen 

onderzocht. Onderzoek heeft alleen plaatsgevonden op de gronden die eigendom zijn van 

de provincie en van De Vlaamse Waterweg, de grond die eigendom is van de visclub is niet, 

wij weten niet of dat die niet saneringsplichtig is, er is wel een vervuilingsprobleem bij alle 

omliggende gronden, maar de saneringsplicht, hoe dan ook, ten aanzien van het 

huisvuilstort brengt de inname van deze gronden aan de westzijde met zich mee. Maar ik 

wil hier nog eens een keer benadrukken dat in het project, in samenspraak met de 

bevolking van Boom en Rumst, dat er een alternatief voorstel is uitgewerkt, dat er een 

nieuwe visput komt met een nieuw clubhuis en dat wij die met heel veel plezier zullen 

aanleggen, dat dit aangeboden is aan de visclub, dit voorstel staat er en dat blijft nog 

altijd van kracht. Wij willen nog altijd en wij zullen nog altijd de gesprekken blijven voeren. 

Wij willen dat dit in overeenstemming kan gebeuren, wij denken dat iedereen daar alle 
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belang bij heeft om dat op die manier te doen. U zegt dat er door de projectbegeleiders 

frappante onwaarheden worden gezegd over Lantis, u verwijst naar een brief van Lantis 

van 24 november 2019, die door de projectbegeleiders zou zijn verzwegen. Goed, als die 

verzwegen is, hoe komt het dan dat u er toch over beschikt? Als iemand iets bij ons 

opvraagt, dan wordt dat overgemaakt aan diegene, die dat opvraagt en u zult inderdaad 

lezen, dat als u de brief van Lantis leest, dan zult u merken dat Lantis daarin zijn 

bezorgdheid uit over de voortgang van het project, maar rechtszekerheid ter zake vraagt 

en zich het recht voorbehoud om alternatieve afzetlocaties te onderzoeken en een 

herziening van de samenwerkingsmodaliteiten openhoudt. Maar in deze brief wordt niet 

gesteld dat de samenwerking beëindigd wordt. Integendeel, de brief toont dat Lantis, 

ondanks de toenmalige onzekerheden, de samenwerking nog steeds een kans geeft. In het 

telefoongesprek met de intendant werd medegedeeld, dat in de wandelgangen zou 

circuleren dat Lantis niet naar Rumst komt, dat werd, gelet op het hogerstaande, terecht 

ontkend. Het verzwijgen van deze brief zou verder blijken uit een schriftelijk antwoord 

van mevrouw Art hierover, dit schriftelijk antwoord kan worden bezorgd met de 

schriftelijke vragen van een lid van Red Onze Kleiputten, waar het antwoord op 

geformuleerd werd, die vraag luidde: “Onlangs vernam ik dat Lantis uit het project van de 

Kleiputten stapt, ik zie dat het project vanuit de provincie blijft doorlopen, er wordt ook 

een nieuwe MER opgesteld. Waar gaan de gronden dan komen om het project uit te 

voeren?” En dan citeer ik nu, volgens u, het onware antwoord: “Het is weinig zinvol en een 

verspilling van uw en onze tijd om een hypothetisch antwoord te bedenken op 

hypothetische vragen. Indien Lantis uit het project van de Kleiputten zou stappen, wat ons 

niet bekend is, is het logisch dat het project doorloopt, nu de provincie als grondeigenaar 

een saneringsplicht heeft. Waar de gronden dan vandaan zouden moeten komen, is een 

vraag die ‘als dan’ zou moeten beantwoord worden in functie van de thans niet kenbare 

gegevens, met betrekking tot vraag en aanbod van grondoverschotten op dat moment”. 

Zoals u kunt merken, is het antwoord geenszins onwaar, maar een correcte reactie op de 

vraag waarin foutief gesteld wordt, dat Lantis uit het project stapt. De betrokken brief 

van Lantis bevat geen stopzetten van de samenwerking en het niet citeren ervan in het 

antwoord kan daardoor moeilijk als het achterhouden worden beschouwd. Hetzelfde lid van 

de Actiegroep vroeg later trouwens de briefwisseling met Lantis op en heeft deze 

ontvangen. Hopelijk blijft de opvrager fout in zijn perceptie dat Lantis uit het project 

stapt, want ik wil hier nog eens herhalen: voor onze sanering van de Kleiputten zijn de 

Oosterweel-werken een opportuniteit. Het omgekeerde is niet het geval en zo wordt het 

altijd voorgesteld. Lantis zal zijn grond wel kwijtraken, maar wij staan voor een gigantische 

operatie van grondverzet, honderdduizenden kubieke meters grond, die daar moeten 

worden aangevoerd en ofwel komen die heel verschillende operaties over de weg door Boom 

en Rumst daar naartoe, gedurende vele jaren, ofwel slagen wij erin om die in één keer via 

het water daar naartoe te brengen. De Oosterweel-werken zijn een unieke opportuniteit 

om dat op die manier te doen. Bovendien en dat zou u, denk ik, belangrijk moeten vinden, 

bovendien kunnen wij dat ook doen tussen overheden en moeten wij niet op de privémarkt, 

bij de private grondboeren gaan leuren om grond, maar kan dit gebeuren in samenwerking 

met een Vlaams mobiliteitsproject. Dit is dus een unieke gelegenheid om hier baat bij te 

brengen, om deze gronden te saneren, dat wij op een aanvaardbare manier doen en 

tenslotte te beschikken over de mogelijkheid om de bestaande natuur daar opnieuw in nog 

betere omstandigheden te creëren. Tenslotte kom ik tot de vraag, met betrekking tot Red 
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Onze Kleiputten, dat wij daar onvoldoende mee samenwerken? Ik moet hier opnieuw een 

opsomming geven. Met de actievoerders van Red Onze Kleiputten zijn er steeds 

gesprekken geweest en wij hebben uitvoerige mondelinge en schriftelijke toelichting 

gegeven. Een spervuur van tientallen, door hen gestelde, vragen, werden beantwoord door 

het provinciebestuur, De Vlaamse Waterweg, de intendant, de gemeenten, het 

studiebureau en de Vlaamse administraties. Talrijke documenten werden ter inzage 

gegeven of opgezonden. Een niet-limitatieve opsomming van overlegmomenten: op alle 

openbare participatievergaderingen, 5 september 2018, 19 september 2018, infomarkten 

op 2 mei 2018, 13 maart 2019, luistersessie actiegroepen, 3 december 2018 waren er 

persoonlijke contacten met de Actiegroep. Begin 2019 overlegden medewerkers van het 

Departement Ruimtelijke Ordening met beide vertegenwoordigers van de Actiegroep, 11 

maart 2019 had er een technische overlegvergadering plaats in het gemeentehuis van Boom 

met de verschillende wijkraden en actiegroepen. Op 27 maart heb ik zelf, samen met 

intendant en onze medewerkers van Ruimtelijke Ordening en Streekgericht Beleid een 

uitgebreid gesprek gehad met vertegenwoordigers van de Actiegroep Leefmilieu 

Rupelstreek en van Red de Kleiputten. Op 18 december 2019 ontvingen medewerkers van 

de POM beide vertegenwoordigers van de Actiegroep. In dit project is steeds ingezet op 

participatie en transparantie. Op het overleg in de stuurgroep zitten vertegenwoordigers 

van Actief Terhagen en Wijkcomité de Bosstraat, naast de gemeente en de 

grondeigenaars. De verslagen van de stuurgroep zijn openbaar en staan op de site, 

verslagen van voorzorgsmaatregelen ook. U kunt er de website op nakijken en u zult kunnen 

vaststellen, dat er verregaand geïnformeerd wordt tot op het niveau dat in gelijkaardige 

projecten zelden gebeurt. Op alle vragen die burgers stellen via het Single point of 

contact, Katleen Art en/of aan de griffier van de provincie werd een antwoord 

geformuleerd. Zodra er een nieuw feit geschiedt dat enige nieuwswaarde heeft, wordt dit 

gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Nu staat er een infomarkt gepland op 21 april, waarbij 

iedereen terecht kan bij de grondeigenaar, studiebureaus en de gemeente Rumst en Boom 

met al hun vragen. Zoals aangegeven zijn er dus ook met de actievoerders van Red Onze 

Kleiputten gesprekken geweest en er werden hen uitvoerig mondelinge en schriftelijke 

toelichtingen gegeven. Toch blijft de Actiegroep willens en nillens de saneringsplicht van 

steeds wisselende onderdelen, de saneringsoppervlakte, de methode en -opvang in vraag 

stellen, zonder daarvoor inhoudelijke motivering naar voor te schuiven. Ik heb het ook zelf 

al verschillende keren meegemaakt, men doet allerlei beweringen en men zegt van: “En wij 

hebben daar een wetenschappelijke grond voor”, maar op het moment dat wij dan vragen: 

“Ja, geef ons dan de wetenschappelijke grond, toon ons dat aan”, krijgen wij nooit een 

antwoord. De vraag is: heeft het dan zin om hen bij een stuurgroep te betrekken? Een 

stuurgroep heeft de bedoeling om een bepaald project te laten vooruitgaan, niet om een 

project af te remmen. Als je stuurt en remt tegelijkertijd, dan loop je het risico dat je 

nogal slipt. Het is echt niet, wanneer dat men zegt van: “Ja, iedereen kan tot andere 

inzichten komen, ik kan begrijpen dat men ondertussen voldoende informatie heeft, 

waarvan men zegt van: ja, het is toch wel beter dat het project in deze richting doorgaat. 

Maar hoe en op welke wijze dat het dan wordt uitgevoerd, uiteraard kan er dan 

samengewerkt worden, maar als men de essentie van het project niet accepteert, hoe kan 

men dan daar aan mee willen werken? Dat is toch de contradictie in terminus en daarom 

dat ik vast moet stellen, dat wij op dit moment, wij willen blijven praten, waar dat wij 

kunnen, voeren wij de dialoog, maar het heeft niet veel zin om mensen op te nemen, die 
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eigenlijk de essentie van het project zelf niet in vraag stellen. Goed, ik hoop dat ik op die 

manier een aantal antwoorden heb kunnen geven op de vragen die u gesteld hebt. Ik 

besluit: wij staan voor een zeer grote saneringsoperatie, wij hebben de unieke gelegenheid 

om dat te doen via de Oosterweel-werken, ik hoop dat iedereen dat inziet dat dat de beste 

manier is om dat te doen, zo niet, staan wij anders voor gigantische problemen, ik hoop 

toch dat wij op die manier kunnen blijven doorgaan. Dank u. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Sohier. 

 

De heer SOHIER.- Dank u wel, gedeputeerde. Voor uw omstandig antwoord. Nu, ik ben geen 

specialist ter zake inderdaad, dat klopt, maar ik ken heel veel mensen die er wonen en het 

feit dat mensen zoveel vragen hebben, zoveel bezorgdheden hebben, dat drukt hun grote 

ongerustheid uit over de dingen die gebeuren in hun omgeving. Dat is één. Ik ga niet 

opnieuw op alle dingen terugkomen, maar u heeft het bijvoorbeeld over het feit dat de 

asbest helemaal afgedekt is, ik nodig u uit om eens ter plaatse te gaan kijken, vandaag, 

maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Mensen komen met de informatie bij mij, ik ben er 

vandaag niet geweest, maar het zijn mensen die mij dat komen vertellen van: dat asbest 

ligt er los, op sommige plaatsen, weliswaar op sommige plaatsen maar, dat vormt wel een 

probleem. U zegt: het terrein is afgesloten. Dat klopt, maar toch hebben mensen er 

toegang tot, want anders kunnen zij het niet vaststellen, dus dat is heel raar. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Sohier is aan het woord. 

 

De heer SOHIER.- Ja, dus opnieuw, maar het feit dat u zegt: ik wil in overleg blijven gaan, 

in dialoog gaan met de mensen, dan is de vraag van: nodig de Actiegroep De Kleiputten uit 

om met hen te praten , want we moet vooruitgaan zegt u, wij denken dat ook, dat je vooruit 

moet gaan, maar wel in de goede richting. 

 

VOORZITTER.- Gedeputeerde Caluwé. 

 

De heer CALUWE.- Ja, mijnheer Sohier, opnieuw, dus in uw interpellatie zegt u dat in het 

rapport van 7 februari 2020 staat dat er ongebonden asbest bloot ligt. U zegt dat dat in 

dat rapport staat. Als wij het rapport lezen, staat dat er niet in. Ja, nu zegt u dat mensen 

u dat komen zeggen. Terwijl ik zou verwachten dat men zou gezegd hebben van: ja, dat 

staat wel in dat rapport, dat het erin staat, want dat heeft u in uw interpellatie gezegd. 

Ja, nu is het: mensen zeggen dat, omdat zij dat vastgesteld hebben, maar op een plek, waar 

ze niet mogen komen, juist omwille van het mogelijke humaan risico, dat wanneer dat 

inderdaad mensen gaan graven, die asbest is relatief snel bereikbaar. En om dat te 

vermijden, is het gebied afgezet. U blijft toch, tot nader order, toch wel rapporten 

geloven en datgene wat u zei in uw interpellatie, er staat iets anders in het rapport, 

daarvan zegt u niet dat het onwaar is. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Schoofs. 

 

De heer SCHOOFS.- Ik probeer niet in de polemiek te gaan, zeker niet. Ik woon daar. Ik 

heb een aantal dingen gehoord, waar van ik denk dat die niet kloppen, maar ik ga zwijgen 
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daarover. Ik wilde mijn plaatsing structureel doen. Het is niet leuk dat hierover een 

interpellatie is, ik vind dat niet, want dat betekent eigenlijk dat de dingen helaas niet goed 

lopen. Sorry, ja, sorry en ik heb altijd dingen hier gezegd in deze provincieraad. Er zijn 

twee grote kosten en ik ga met u mee, er is een opportuniteit van die Oosterweel-

verbinding, want waar dat je anders de grond moet gaan halen en die is schaars, die grond, 

dat is niet evident. Maar ik denk wel dat je altijd de moed moet hebben om te zeggen: wij 

kunnen de grond hebben, daar zijn allicht voorwaarden aangekoppeld, dat begrijpt iedereen 

naar omvang, maar er is een tweede kost en dat is: hoe ver gaat uw bevolking mee in de 

omvang van die sanering? En dat is het tweede, dat ik altijd gezegd heb, dat is: zolang dat 

je bestemming en sanering niet koppelt in een inspraak en dat is nog geen beslissing, want 

besluiten, dat moeten degenen doen die daar gevolmachtigd voor zijn, maar er is toch iets 

niet juist in die inspraakprocedures. Twee en helaas kun je hier niet zeggen dat de 

vervuiler betaalt, want die vervuiler is weg en wij zitten met de kost of wij, dat zijn de 

betrokken partijen, twee en ik denk dat die kost ook zwaar wordt onderschat, er is een 

hoge kost in dat inspraak gebeuren en ik noem het liever een investering. Ik denk dat niet 

veel raadsleden hier begrijpen over welke omvang dat gaat, wij praten niet over een paar 

100 m². Dus mijn pleidooi is van: ik gun dit project een goede afloop, ik heb dat hier al 

meermaals gezegd en die goede afloop, die zal niet publiekelijk kunnen uitgevochten 

worden, dat weten wij ook met de Oosterweel-verbinding, die moet op een andere manier 

gerealiseerd worden. Ik heb maar één vraag en dat is in de commissie Economie op een 

serene manier het traject van inspraak te bespreken. 

 

VOORZITTER.-Goed, dank u wel. Gedeputeerde Caluwé. 

 

De heer CALUWE.- Ik heb geen enkel probleem om het traject dat in de voorbije jaren is 

afgelegd, om daar een commissievergadering over te houden, geen probleem om dat te 

doen. Maar dus een stuk van de discussie, die daar dan uit blijkt is, dat zolang er 

betwisting blijft over de noodzaak, dat is iets waar wij zelf niet over kunnen beslissen, 

daar moeten wij het oordeel van OVAM accepteren. 

 

De heer SCHOOFS.- Voor mij gaat het niet alleen over het traject dat is afgelegd, maar 

ook over het traject dat zal worden afgelegd. 

 

VOORZITTER.- Goed, ik denk bij deze, dat we deze discussie kunnen stoppen. 
 

 

Nr. 6/3 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met energiecoöperaties: Verplichte 

bewonersparticipatie bij energieprojecten: ook in de provincie Antwerpen? 

ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

 

 

We staan aan de vooravond van een nieuwe periode van de 

Burgemeestersconvenant. Gemeenten werken aan hun klimaatplan 2030. 

 

Het bestuursakkoord stelt: 
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“De provincie zal vanuit DLM en in samenwerking met Kamp C een adviserende rol 

opnemen naar de lokale overheden in het kader van de burgemeestersconvenant 

2030. Vanuit een expertenrol begeleiden we de lokale overheden bij de opmaak 

van hun toekomstige klimaat- en energieplannen.” 

 

En wat is intussen de toestand in de provincie Antwerpen? 

 

De CO2-emissies stagneren sinds 2011 nogal. Ze blijven hangen rond de 10mio ton 

CO2. Voor alle sectoren stijgen de emissies; uitgezonderd de huishoudens. Daar 

wordt een daling opgetekend. 

 

Als we dan kijken naar de evoluties in de energievoorziening: daar tekenen zich 

gunstige evoluties af. Het aandeel windenergie is ongeveer vervijfvoudigd sinds 

2009. Ook de zonne-energie is toegenomen. 

 

Maar toch is het effect hiervan nog niet voldoende om de uitstoot te doen dalen. 

Het zonnepotentieel is nog lang niet bereikt: nu worden 4,6% van de daken benut. 

 

Een van de mogelijkheden is dus verder blijven investeren in hernieuwbare energie. 

De vraag die zich stelt is, hoe gaan we dat doen? 

 

Europa heeft een richtlijn uitgevaardigd rond energiecoöperaties of energy 

communities. 

 

De redenering ligt nogal voor de hand: het uitgangspunt is dat hernieuwbare 

energiebronnen van iedereen zijn. Dus bewoners moeten ook ten volle de vruchten 

van de energieproductie kunnen plukken. 

 

Energiecoöperaties werken volgens een coöperatief model, met inspraak van de 

coöperanten én met winstdelling. Sommige gemeenten en provincies hebben al 

volop de kaart getrokken van de energiecoöperaties: in Limburg en Oost-

Vlaanderen en volledig Wallonië is beslist dat bij energieprojecten een vastgelegd 

% ten gunste van de bewoners moet zijn. In onze provincie zijn er twee gemeenten 

die hierrond ook al een kader hebben vastgelegd: Herentals en Kontich. 

 

Deze aanpak heeft heel wat voordelen: 

 Het zorgt voor draagvlak 

 Het is sociaal want de opbrengst wordt gedeeld 

 Het werkt sensibiliserend. 

 

Vandaar volgende vragen: 

- Werkt de deputatie aan een visie om energiecoöperaties in onze provincie 

een cruciale rol te geven in de energietransitie? 

- Ondersteunt de provincie die gemeenten die energiecoöperaties willen 

oprichten? Indien ja, hoe gebeurt dat? 

- Betrekt de provincie voor haar eigen hernieuwbare energieprojecten 

energiecoöperaties? Voor welke projecten? Stelt de provincie in die projecten 

een participatie van 50% van burgers voorop? 

- Gaat Antwerpen de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg achterna en stelt 

ze als kader een minimum percentage van burgerparticipatie voorop bij 

lokale energieprojecten? Aan welk percentage denkt de deputatie? 
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VOORZITTER.-En dan kunnen wij verdergaan met de volgende interpellatie, een 

interpellatie van mevrouw Van Dienderen. Mevrouw Van Dienderen, aan u het woord. 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, collega’s. Goedemiddag. Mijn interpellatie gaat over 

energiecoöperaties. Ik ben ervan overtuigd, dat als wij een duurzame energietransitie in 

deze provincie teweeg willen brengen, dat wij dat best op een participatieve manier doen 

en de garantie om dat te doen, op een participatieve manier, is om dat te doen via 

energiecoöperaties. Hierover gaat mijn interpellatie. De inspiratie is ook gekomen naar 

aanleiding van de debatten, gekoppeld aan de meerjarenbegroting. Daar is ook al over dit 

thema tussengekomen en ik wilde daarom eens wat dieper graven in de intenties van deze 

deputatie. Ik heb een PowerPoint gemaakt om een en ander nog te illustreren en ik begin 

met wat te vinden is in het bestuursakkoord. In het bestuursakkoord staat, dat er vanuit 

de provincie een begeleiding zal opgezet worden naar de gemeentes toe om de doelen in die 

Burgemeestersconvenant te ondersteunen. Dus vanuit een expertenrol wordt hier gezegd, 

begeleiden wij de lokale overheden bij de opmaak van toekomstige klimaat- en 

energieplannen. Even terug naar de realiteit, wat zegt die realiteit? Dat is, dat we eigenlijk 

het laatste decennium ongeveer een status-quo hebben in de uitstoot van CO2. En dat is 

niet de bedoeling, onze ambitie moet hoger liggen. Wat zien wij over de tijd? Dat is, dat er 

een daling zit en dat die daling vooral toe te schrijven is aan de huishoudens, dus wij zijn 

met ons allen in onze gezinssituatie energie-efficiënter geworden, maar andere sectoren 

laten de CO2 uitstoot stijgen. Het is ook interessant om eens te kijken naar wat het 

aandeel in onze energieproductie is van hernieuwbare energie en daar is een ambitie naar 

voren geschoven van een hernieuwbare energie van 13% te halen, daar zitten wij nog niet. 

Waarom is dat zo interessant? Dat is omdat die hernieuwbare energie ook zorgt, dat die 

hernieuwbaar is, voor een vermindering van die CO2-uitstoot. Dus hoe meer dat die 

toeneemt, hoe beter onze CO2-balans is en wij zien dat over de jaren de aandelen van 

zowel zon als wind gestegen zijn in onze provincie, dat is dus een goede zaak en dan krijg je 

dit kaartje, allemaal te vinden, deze informatie, op een zeer interessante website 

‘Provincies in cijfers’, dus heel toegankelijke info en wat zie je hier op deze kaart? Dan zie 

je dat afhankelijk van de gemeente meer of minder van dat zonnepotentieel benut wordt. 

Dus hoe meer oranje, hoe meer zonnepanelen er op de daken liggen en dan valt er 

bijvoorbeeld u op, dat rond het Antwerpse, er nogal weinig zonnepanelen liggen, maar in de 

Zuiderkempen, rond Geel wordt, meer in het zuiden van onze provincie, gebruik gemaakt op 

een grotere manier van die zonne-energie. Toch is dat nog steeds maar 4,6% van het 

potentieel. Dus willen wij naar 2030 toe, die doelen van die Burgemeestersconvenant halen, 

dan hebben wij nog wel een afstand af te leggen. Als wij kijken naar het kaartje van de 

wind, op vlak van windenergie is de evolutie bijzonder gunstig, evolueert de laatste 10 jaar 

en daar zie je een ander beeld. Uiteraard heeft die oranje vlek van de stad Antwerpen te 

maken met de aanwezigheid van de haven en waar dat heel wat windmolens bijgekomen zijn, 

maar opnieuw scoort de gemeente Geel en omgeving goed of stad Geel en in de 

Noorderkempen ook langs de E19 een aantal windmolens. Dus daar zit een groei in, die 

zeker toe te juichen valt. En wat is de conclusie, ik herneem het hier nog eens, 

zonnepotentieel is heel groot in onze provincie, nu maar 4,6% benut, groei van windenergie 

is meer dan behoorlijk, maar in totaal staan wij nog steeds ver af van die beoogde 

doelstelling van 13% hernieuwbare energie. Op dit moment wordt er slechts 1,6 miljoen 

megawattuur in hernieuwbare energie geproduceerd in onze provincie en dat is ten 
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opzichte van het energieverbruik nog maar 3,5%. Dat is dus ook nog niet, waar we eigenlijk 

naar toe zouden moeten. Wat zit er aan te komen? Europa is daar ook nog en Europa wil 

energy communities stimuleren. Dat is eigenlijk ook een andere naam voor 

energiecoöperaties en daar gaat dus deze interpellatie over. Als wij die energietransitie 

willen doen, dan is het van belang dat iedereen kan deelnemen aan die transitie. Onze 

redenering is dat zon en wind niet alleen hernieuwbare bronnen zijn, maar die zijn ook van 

iedereen en dus je moet iedereen in dat pad meekrijgen, in die energietransitie krijgen en 

dat is een goede manier om dat via een participatie te doen. Dat heeft tal van voordelen. 

Als je laat zien dat mensen ook profijt kunnen hebben van die hernieuwbare energie, dan 

kan je ook dat idee, men wil geen windmolen achter in zijn tuin, dan kan je dat ook voor een 

stuk wat masseren en zeggen van: kijk, er zijn ook baten voor jullie om zo’n windmolen te 

zetten. De stad Eeklo is daar een heel mooi voorbeeld van. Zij hebben 13 windmolens op 

hun grondgebied, voor geen enkele zijn procedures aangespannen bij de Raad van State en 

hun recept is dat zij dat allemaal doen op een coöperatieve manier, dus bewoners kunnen 

instappen in de coöperatie, halen de winsten ook van die opbrengsten van de windenergie, 

aan de andere kant is ook de gemeente een belangrijke contractant en geeft ook iets terug 

aan de burgers, want er wordt geïnvesteerd in de omgeving, met die opbrengsten van de 

windenergie wordt in een omgevingsfonds geïnvesteerd. Dat zijn dus voordelen, die je haalt 

via te werken op zo’n coöperatieve manier. En hoe ziet het plaatje eruit in België of 

internationaal? Nederland heeft dat engagement al, 50% van haar wind- of 

energieproductie moet in handen zijn van energiecoöperaties hebben zij beslist in het 

kader van hun klimaatakkoord. Zoals ik al zei, de EU wil dat ook stimuleren, Wallonië is al, 

sinds 2013, is daar al een decreet voor voorzien, dat alle windmolens op een 

energiecoöperatieve manier moeten geïnstalleerd worden en in de provincie Oost 

Vlaanderen is dat ook al zo sinds 2013. Daar ligt de lat iets lager en zegt men dat 20% van 

de energieproductie in handen moet zijn van bewoners of bedrijven. In onze provincie, hoe 

ziet dat beeld eruit? Hebben wij twee gemeentes, die dat al beslist hebben om dat ook op 

die manier te doen, dat zijn nog twee kleine eilandjes in het wit van onze provincie en dat 

zijn de gemeenten Herentals en Kontich. Dus mijn vraag is: waarom gaan we niet met dat 

recept door op het niveau van de ganse provincie? En dus daar gaan mijn vragen over in 

deze interpellatie. Werkt de deputatie aan een visie om die energiecoöperaties in onze 

provincie een cruciale rol te geven in de energietransitie? Ondersteunt de provincie die 

gemeenten die energiecoöperaties willen oprichten? Indien ja, hoe gebeurt dat, waar 

gebeurt dat? Betrekt de provincie voor haar eigen hernieuwbare energieprojecten 

energiecoöperaties? Doet de provincie het zelf op een coöperatieve manier? Over welke 

projecten gaat dat? Stelt de provincie in die projecten een participatie van 50% van 

burgers voorop? En tot slot, denkt de provincie hier in Antwerpen ook aan een 

beleidskader, zoals wij dat hebben in Oost-Vlaanderen en in Limburg, waarbij dat wij 

vanuit de provincie zeggen: kijk, als hier nog in hernieuwbare energie geïnvesteerd wordt, 

dan moet daar een minimaal aandeel van participatie van bewoners bijhoren, willen wij dat 

als beleidskader voor deze provincie ook vastleggen, dan denk ik dat wij een grotere 

betrokkenheid in die energietransitie kunnen garanderen en lijkt mij dat een bijzonder 

goede evolutie. Ik kijk uit naar uw antwoord. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mijnheer Valkeniers. 
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De heer VALKENIERS.- Dank u wel, voorzitter. Een vraagje, mevrouw Van Dienderen, een 

zeer mooi voorbereide presentatie, inhoudelijk ook, ik volg u, alleen in de vermelding op de 

agenda staat verplichte bewonersparticipatie bij energieprojecten. Ik heb u hier het 

woord verplicht niet horen uitspreken, ik huiver altijd als ik in onze samenleving: dit wordt 

verplicht, dat wordt verplicht, alles wordt verplicht vandaag, maar daar spreekt u over 

participatie, 50%, wat is het nu? Is het verplicht of is het niet verplicht? 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen. 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, ik kan daar zeker een uitleg over geven. Het is verplicht 

in die zin, als wij als provincie een beleidskader uit zouden zetten, waarbij wij zeggen van: 

kijk, als hier, in deze provincie, hernieuwbare energie wordt geïnstalleerd, dan moet dat, 

verplicht dus, een verplichting ten aanzien van de projectontwikkelaars, die windmolens 

willen zetten, is dat een verplicht initiatief, dat zij moeten werken volgens een coöperatief 

model. Dat wil niet zeggen, dat iedere inwoner, bewoner, bedrijf verplicht wordt om mee in 

te stappen in die coöperatie, zo heb ik het niet bedoeld. Het is een kader, een normerend 

kader wel, waarbij dat wij ook, een duidelijk beleidskader willen voorstellen van: kijk, als je 

dat nog doet, dan doe je dat best op een coöperatieve manier, zo is het bedoeld, die 

verplichting. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de ondervoorzitter, het duurt lang 

voordat wij kunnen vieren, maar het zal wel lukken hoor. Dus in elk geval, collega’s, mevrouw 

Van Dienderen, in feite is uw tussenkomst samen te vatten tot iets waar wij ook veel over 

nadenken en dat is een draagvlak creëren rond energie en rond groene energie in onze 

provincie. En ik moet eerlijk zeggen dat wij daar ook heel veel mee worstelen en zeker 

wanneer dat je ziet dat het draagvlak voor windturbines, wanneer die worden aangevraagd 

en wanneer dat je dan in het vergunningstraject zit, dat die meer en meer aan het 

afbrokkelen is. Wij hebben vorige week nog windturbines vergund, maar dan zie je dat je 

toch naar een draagvlak moet gaan met de bevolking en dat dat niet altijd even gemakkelijk 

is. Ja, ik denk dat het inderdaad een goede zaak is om toch eens te bekijken hoe dat we er 

toekomstgericht mee omgaan en daar volg ik u wel in uw tussenkomst. Werken wij nu als 

deputatie aan een visie om energiecoöperaties in onze provincies een cruciale rol te laten 

geven, te laten spelen? Nee, op dit moment doen wij dit dus nog niet. Energiecoöperaties 

zijn maar een van de relevante stakeholders, die reeds en nog verder betrokken zullen 

worden in het verdere onderzoek Ruimte en Energie dat wordt getrokken door de Dienst 

Ruimtelijke Planning, dus wij gaan er wel mee praten. Meer bepaald hebben wij ook recent 

aan een aantal bestaande coöperaties de vraag gesteld van: welke rol zij nu zien voor de 

overheid? En daar willen wij inderdaad lessen uit trekken, dus wij gaan daar zeker over 

praten. Of wij ondertussen ook de gemeenten ondersteunen binnen onze provincie, die 

energiecoöperaties willen oprichten? Wel, dit doen wij nog niet. Maar ik zeg het, wij zijn 

momenteel bezig met het onderzoek Ruimte en Energie en wij willen dat toch wel graag 

eerst afwachten wat daar de resultaten van zijn. U vraagt ons ook nog: betrekt de 

provincie voor het eigen hernieuwbare energieprojecten energiecoöperaties? Voor welke 

projecten stelt de provincies in die projecten een aparte participatie van 50% van burgers 
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voorop enzovoort? Wel, zoals zo net al meegegeven, worden zij betrokken in het onderzoek 

Ruimte en Energie en in dit onderzoek worden de verschillende energielandschappen van 

onze provincie bekeken. Momenteel hebben wij vier piloot energielandschappen, waarbinnen 

onder andere participatie wordt onderzocht. Dus op uw vraag: wij zijn dat aan het 

onderzoeken. Nu of wij net als de provincie Oost-Vlaanderen en Limburg ook een kader, 

een minimum percentage van burgerparticipatie voorop willen laten gaan? Nee, ook hier, 

denk ik, dat wij wel een andere visie hebben. Ik denk dat wij ons niet blind mogen staren op 

het vastleggen van quota. Ik denk dat dat geen goede zaak zou zijn. Maar het is wel 

belangrijk dat er een draagvlak wordt gevonden en de manier waarop, dat zal maatwerk 

zijn. Zo moeten wij er voor waken dat de quota of het niet halen van quota geen reden kan 

worden voor het niet meer afleveren van een vergunning voor een windturbine. Want daar 

zit ook het gevaar wanneer dat je ook, zoals men dat in Oost-Vlaanderen heeft gedaan, dat 

men bepaalde zones gaat afbakenen, daar voor windturbines, daar niet, enzovoort, 

enzovoort. Stel dat je dan op zeker moment op een plek komt, waar dat je inderdaad 

denkt: dit is echt een goede plek, maar die valt niet in een zone, dan zit je daar met een 

probleem, want dan geef ik u op een briefje, dan krijg je dat niet meer vergund, want dan 

heb je een bepaling gemaakt in uw ruimtelijk plan en dan vinden alle advocaten wel iets of 

alle beroepers wel iets om daar de vergunning niet meer toe te staan. Voor ons ligt de 

focus op het draagvlak en ik denk dat dit verder gaat dan het vastleggen van quota. De 

gouverneur bijvoorbeeld is ook pleitbezorger van windturbines en wij gaan ook veel op het 

terrein om, en zij gaat ook veel op het terrein om inderdaad, in gemeenten, in dorpen, in 

steden, het draagvlak te creëren. Als er aanvragen zijn, dan mag je er zeker van zijn dat 

er toch altijd wel ergens een actiegroep ontstaat tegen en het is altijd maar proberen om 

die mensen te overtuigen van het nut natuurlijk om onze energie te vergroenen en daar op 

een andere manier mee om te gaan. U heeft ook nog verwezen naar de zonnepanelen, waar 

onze provincie blijkbaar niet zo goed scoort, als ik uw beeld mag geloven. Wel momenteel in 

de sociale huisvestingsmaatschappijen, waar onze provincie toch ook nog altijd in de raden 

van bestuur zetelen, heeft men via het Astorproject nu ook een initiatief genomen, om ook 

in de huisvestingsmaatschappijen zoveel als mogelijk, toekomstgericht, die zonnepanelen te 

gaan aanbrengen en ik denk dat dat ook weer een goede stap is in de richting van het meer 

vergroenen van ons energielandschap. In alle geval, mevrouw Van Dienderen, ik denk dat wij 

uw bekommernis delen, dat wij er verder op gaan studeren en dat wij, wanneer die studie 

binnen onze vier piloot energielandschappen, wanneer die er is, dat wij in de commissie 

zeker en vast daarop terug zullen komen en jullie van de resultaten in kennis stellen. Ik 

dank u. 

 

VOORZITTER.-Goed, dank u wel. Mevrouw Van Dienderen. 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank u wel gedeputeerde. Ik onthoud vele positieve 

dingen uit uw antwoord. Positief is dat u ook bekommerd bent om het draagvlak voor 

hernieuwbare energieprojecten en dat u ook creatief aan de slag wilt om verschillende 

aanpakken te onderzoeken, die dat draagvlak mee kunnen ondersteunen, dat is alvast zeer 

positief. Maar het element, waar dat wij dan misschien toch nog van mening over 

verschillen, dat gaat er dan inderdaad over hoe dat je dat doet en ik zou er toch op willen 

aandringen om dat coöperatief model ook heel ernstig mee te bekijken in uw mogelijkheden 

en quota niet als zoiets negatiefs te bekijken, want uiteindelijk gaat dat over: hoe willen 
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wij ons economisch model vorm geven? Ik herneem het nog eens: hernieuwbare 

energiebronnen, wind, zon, ze zijn van iedereen en die coöperatieve aanpak zorgt er net 

voor dat ook de baten bij iedereen terecht kunnen komen en dat is het positieve aan zo’n 

energietransitie, die moet namelijk ook sociaal zijn, dus iedereen moet daar eigenlijk ook 

beter van willen worden en in onze ogen gebeurt het op dit moment nog te veel, dat de 

winsten in handen van projectontwikkelaars of de individuele grondeigenaren verdwijnen, 

maar dat eigenlijk de gemeenschap daar nog wat te weinig aan heeft. Dat was ook een deel 

van het betoog, dat wij willen voeren. Maar ik kijk samen met u uit naar de resultaten van 

die studie Ruimte en Energie, dus wij gaan er zeker nog op terugkomen. Bedankt. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. 
 

 

Nr. 6/4 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met mogelijkheden voor de aanstelling van een 

fractiemedewerker, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). 

Interpellatie 

 

 

De deputatie besliste bij de start van de legislatuur om de dotaties aan de politieke 

partijen gefaseerd af te schaffen. Aan het einde van de rit blijft er dan enkel nog 

het fractiebudget over, dat volgens een vast bedrag van 2.000 EUR per raadslid 

wordt uitgekeerd. De afschaffing van de dotaties lijkt ingegeven als 

besparingsmaatregel, maar we willen van de gelegenheid gebruikmaken om te 

stellen dat er eigenlijk nooit een grondig debat daarover heeft plaatsgevonden. En 

dat betreuren we. Zoals we vanuit onze fractie tijdens de budgetbesprekingen al 

aanhaalden, willen we erop wijzen dat de achterliggende principes van 

partijfinanciering er uiteindelijk op gericht zijn om alle stemmen in de samenleving 

een faire kans te geven en de politiek niet afhankelijk te laten worden van 

kapitaalkrachtige organisaties. 

 

In de praktijk kunnen we als raadsleden in de oppositie alleen maar vaststellen dat 

de partijen met gedeputeerden in de rangen beschikken over kabinetten met 

meerdere personeelsleden en de afschaffing van de dotaties op een provinciaal 

niveau dus op de eerste plaats de oppositie treft. Met de dotatiemiddelen bestond 

per fractie eventueel de mogelijkheid om een medewerker aan te stellen, op basis 

van het fractiebudget is dat onmogelijk. Nochtans staat in het huishoudelijk 

reglement vermeld dat de fractietoelage mag worden aangewend voor de mogelijke 

personeelskosten van de fracties. Op dat vlak verwijzen we vanuit Groen graag 

naar de bestaande regeling in de stad Antwerpen. Daar beschikt elke fractie over 

een aparte fractiemedewerker, naast de toewijzing van een fractiebudget. Ongeacht 

de grootte van de fractie heeft iedere fractie er recht op 1 VTE op niveau A die de 

fractie ondersteunt. Deze medewerker komt op de payroll van de stad. De fractie 

staat zelf in voor de selectie van de medewerker, die een bureau krijgt in een 

stedelijk gebouw. 

 

Misschien is dat voorbeeld ook een optie voor de fracties in de provincieraad. We 

zouden bijvoorbeeld alle overblijvende fractiemiddelen of middelen die de 

provincieraadsleden toegewezen krijgen voor hun werk in de provincieraad, eens 

grondig kunnen analyseren en herbekijken of herverdelen. We kunnen het huidige 

fractiebudget en andere praktische ondersteuningsmaatregelen, zoals het 
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krantenabonnement of de printer, eventueel verschuiven naar een budget voor een 

medewerker. Die medewerker kan bovendien ook op halftijdse basis worden 

aangesteld en op niveau B worden aangeworven, wat de budgettaire impact ervan 

aanzienlijk beperkt. De richtlijnen voor de aanwending van de fractiemiddelen zijn 

overigens ook stilaan verouderd en dus dringend aan een update toe. Zo is er 

bijvoorbeeld nog sprake van cd-roms en USB-sticks, terwijl zulke zaken al helemaal 

verdwenen zijn of op zijn minst geleidelijk aan verdwijnen door de opkomst van 

cloud-toepassingen. Postzegels kunnen terugbetaald worden, maar het woord gsm 

of smartphone wordt niet één keer vermeld. 

 

Leden in de oppositie oefenen hun politiek mandaat vaak naast hun hoofdberoep 

uit. Door het wegvallen van de dotatie valt binnen de respectievelijke 

oppositiepartijen een mogelijke financiële basis voor ondersteuning weg. De 

democratie is hier dus niet onmiddellijk mee gediend. Vandaar willen we over de 

partijgrenzen heen een debat over de ondersteuning van de fracties in deze raad. 

Zo hadden we eerst en vooral graag geweten wat voor de deputatie de 

hoofdredenen waren om de dotaties aan de politieke partijen volledig te schrappen. 

Daarnaast zouden we willen oproepen om de fractietoelagen en alle mogelijke 

aspecten van raadsledenondersteuning tegen het licht te houden om te kijken of de 

optie van een medewerker per fractie tot de mogelijkheden behoort. 

 

 

VOORZITTER.- En dan zijn wij aan de laatste interpellatie, een interpellatie van mijnheer 

Vandendriessche. Mijnheer Vandendriessche, aan u het woord. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Dank u wel, voorzitter. Een interpellatie over de interne 

werking van deze raad. Dat is natuurlijk in gepolariseerde tijden altijd een heet hangijzer, 

maar ik denk toch dat het wel eens interessant is om eens stil te staan bij de gevolgen van 

de afschaffing van de dotaties, ook bij de kwaliteit van het werk als fracties hier, dat wij 

dan toch kunnen leveren met de middelen die er zijn, vandaar deze interpellatie. Waarbij 

de deputatie dus besliste bij de start van de legislatuur om de dotaties af te schaffen, 

gefaseerd, waarbij aan het einde van de rit dan nog enkel het fractiebudget zou 

overblijven. De afschaffing van de dotaties lijkt ingegeven als besparingsmaatregel, scoort 

natuurlijk goed bij de publieke opinie, maar we willen toch van de gelegenheid 

gebruikmaken om te stellen dat er eigenlijk nooit een grondig debat daarover heeft 

plaatsgevonden, dat betreuren we toch wel. Zoals we vanuit onze fractie tijdens de 

budgetbesprekingen al aanhaalden, willen we er toch op wijzen dat de achterliggende 

principes van partijfinanciering er uiteindelijk op gericht zijn om alle stemmen in de 

samenleving een faire kans te geven en de politiek niet afhankelijk te laten worden van 

kapitaalkrachtige organisaties. In de praktijk kunnen we als raadsleden in de oppositie 

alleen maar vaststellen dat de partijen met gedeputeerden in de rangen beschikken over 

kabinetten met meerdere personeelsleden en de afschaffing van de dotaties op een 

provinciaal niveau, dus op de eerste plaats de oppositie treft. Met de dotatiemiddelen 

bestond per fractie bijvoorbeeld eventueel de mogelijkheid om een medewerker aan te 

stellen, op basis van het fractiebudget is dat onmogelijk. Nochtans vermeldt het 

huishoudelijk reglement dat de fractietoelage mag worden aangewend voor de mogelijke 

personeelskosten van de fracties. Op dat vlak is er bijvoorbeeld de regeling in de stad 

Antwerpen als mogelijke vergelijking. Daar beschikt elke fractie over een aparte 

fractiemedewerker, naast de toewijzing van een budget per fractie. Ongeacht de grootte 
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van de fractie heeft iedere fractie er recht op 1 VTE op niveau A, die de fractie 

ondersteunt. Die staat op de payroll van de stad en de fractie staat zelf in voor de selectie 

van de medewerker, die een bureau krijgt in de stad zelf. Misschien is dat voorbeeld een 

optie voor de fracties in onze raad? We zouden bijvoorbeeld alle overblijvende 

fractiemiddelen of middelen die de raadsleden toegewezen krijgen voor hun werk hier, 

eens grondig kunnen analyseren, eventueel herbekijken of herverdelen. We kunnen het 

huidige fractiebudget en andere praktische ondersteuningsmaatregelen eventueel 

verschuiven naar een budget voor zo’n medewerker. Die kan dan op halftijdse basis en 

bijvoorbeeld op niveau B worden aangeworven, wat de budgettaire impact aanzienlijk 

beperkt. De richtlijnen voor de aanwending van de fractiemiddelen lijken ons ook 

behoorlijk verouderd, geleidelijk aan, dringend aan een update toe. Er is sprake van cd-

roms, USB-sticks, zulke zaken verdwijnen geleidelijk aan in onze samenleving via opkomst 

van cloud-toepassingen enzovoort. Postzegels kunnen nog altijd terugbetaald worden, maar 

verwijzingen naar rekeningen via gsm of smartphone, die worden niet vermeld, dus daar is 

ook al dringend een update mogelijk en noodzakelijk, denken wij. Leden in de oppositie 

oefenen daar bovenop, ook hun politiek mandaat vaak naast hun hoofdberoep uit. Door het 

wegvallen van de dotatie valt een mogelijke financiële basis voor ondersteuning weg. De 

democratie is hier niet onmiddellijk mee gediend. Vandaar misschien om over de 

partijgrenzen heen een debat over de ondersteuning van de fracties in deze raad te 

voeren, in alle eerlijkheid en transparantie. Zo hadden we eerst en vooral graag geweten 

wat voor de deputatie nu de hoofdredenen waren om die dotaties te schrappen? En 

daarnaast zouden we willen oproepen om de fractietoelagen, alle mogelijke aspecten van 

ondersteuning tegen het licht te houden om te kijken of de optie van een medewerker per 

fractie tot de mogelijkheden behoort. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer De Quick. 

 

De heer DE QUICK.- Ja, goedemiddag. Mijn genderwijziging is niet te wijten aan fysische 

of psychische problemen, maar aan technische problemen. Dit gezegd zijnde, wil onze 

fractie zich volledig aansluiten bij de interpellatie van collega Vandendriessche. Los van 

enkele kleine, praktische details vinden wij de vraag naar de mogelijke aanstelling van een 

fractiemedewerker volledig gegrond en inderdaad, in de periode dat de provincie nog 

bestaat, die vermoedelijk en hopelijk korte periode dat de provincie nog bestaat, is het 

nuttig dat die provincieraad goed werkt en dat ook de oppositie goed werkt en zoals in uw 

interpellatie staat, dat ook de oppositie de mogelijkheden krijgt om haar functie goed uit 

te oefenen, om het mandaat ten volle te benutten. De vraag om de mogelijke aspecten van 

de raadsledenondersteuning tegen het licht te houden, zullen wij dan ook volledig 

ondersteunen. Dank u. 

 

VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde Lemmens. 

 

De heer LEMMENS.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de ondervoorzitter, collega’s, ik zal 

een antwoord proberen te geven op de interpellatie. Het is natuurlijk wel zo, mijnheer De 

Quick, als je al tegen de provincie bent en je komt dan een fractiemedewerker vragen, dat 

is wel raar verhaal, maar goed, dat is maar, je mag dat altijd doen. In elk geval, mijnheer 

Vandendriessche, kort even antwoord. U heeft gezegd: kijk, er is geen debat geweest, de 
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afschaffing van de dotatie aan de politieke partijen is al enkele malen besproken, hier in de 

provincieraad, onder meer bij de debatten rond het bestuursakkoord en ook bij de 

goedkeuring van het budget en de meerjarenplanning. Dus is er is wel degelijk over 

gedebatteerd. Nu toch misschien eventjes kaderen: de politieke partijen ontvangen 

jaarlijks ruim 72 miljoen EUR aan directe subsidies van de verschillende overheden in dit 

land. België is hiermee koploper in Europa. Deze inkomsten overstijgen ruimschoots de 

uitgaven, die de partijen nodig achten om hun werking nationaal, regionaal en lokaal te 

ondersteunen. Studies van onder andere professor Bart Maddens en Jef Smulders van de 

KU Leuven tonen aan dat alle partijen op een berg geld zitten, 95 miljoen EUR in 2018 en 

jaar na jaar hun vermogen nog zien groeien. Telkens de cijfers gepubliceerd worden, 

ontstaat er een maatschappelijk debat en wordt er gepleit om de partijdotaties te 

verlagen, ook door de partijen zelf. De deputatie is bovendien van oordeel dat als je van de 

administratie verwacht dat ze zuiniger en efficiënter werkt, je, als politiek, ook het goede 

voorbeeld mag geven. Deze beslissing is ook billijk, omdat de grootste partij het meeste 

verliezen en de kleine partijen in verhouding een stuk minder. De deputatie is zich er ook 

van bewust dat dit voor geen enkele partij een makkelijke ingreep is, zowel de partij in de 

meerderheid, als de partijen in de oppositie. Besparen doet pijn en noopt tot keuzes. Zo zal 

elke partij voor zich moeten bepalen of ze bovenop de fractiemiddelen nog extra willen 

investeren in haar werking op provinciaal niveau. En zoals uit de vermogenscijfers blijkt, 

zal dit meer een politieke, dan een financiële keuze zijn. Nu, mijnheer Vandendriessche, wij 

zijn als deputatie graag bereid om de kostprijs van alle praktische 

ondersteuningsmaatregelen, die vandaag aan de provincieraadsleden worden bezorgd, in 

kaart te brengen. En wij zullen dat doen, we zullen die gegevens bezorgen aan de 

voorzitter van de provincieraad, zodanig dat hij deze ter beschikking kan stellen van de 

fractieleiders en in het vast bureau kan dan een bespreking volgen. En daar kunnen dan 

eventuele voorstellen tot aanpassing van de richtlijnen voor de fracties in verband met de 

besteding van de provinciale toelagen, dat kan daar besproken worden en daar kunnen die 

voorstellen gedaan worden. Nu, hierbij moet wel duidelijk rekening gehouden worden met 

de omzendbrief 2003/605 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief van 

1998/601 van 17 maart 1998 betreffende het statuut van de lokale en provinciale 

mandataris ‘Financiële ondersteuning van de werking van de politieke fracties’ en in de 

omzendbrief wordt bepaald dat de fractietoelage exclusief aan te wenden is voor de 

fractiewerking. De fractietoelage mag bijvoorbeeld niet opgespaard worden voor het 

bekostigen van de volgende verkiezingen of meer algemeen voor eigen partijpolitieke 

doeleinden. Zij moeten duidelijk verbonden zijn aan de fracties in relatie tot de werking 

van de raden, waar zij deel van uitmaken. Voilà, ik denk dat ik daar kort mee heb 

geantwoord en ik denk, dat wij een van de volgende dagen, mijnheer de griffier, dit zullen 

kunnen overmaken aan de voorzitter van deze raad en op het eerstvolgende bureau, vast 

bureau, zal daar dan over gedebatteerd kunnen worden en kunnen eventueel nog een aantal 

aanpassingen voorgesteld worden. Dank u. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer de Quick. 

 

Mijnheer DE QUICK.- Ja, gedeputeerde Lemmens, ik noteer uw opmerking over onze 

partij, maar het voelt heel vreemd aan, dat dat komt van een gedeputeerde, die behoort 

tot een partij, die in haar statuten zegt, dat zij België wil vernietigen, zeg maar, zo goed 
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als, of ontbinden, en dat die dan toch de vorming en de leiding van de federale regering 

weer op zich nemen. Dat gezegd zijnde, wil ik toch even verduidelijken, dat wij er alleen op 

uit zijn om, zolang de provincie bestaat, om die goed te laten werken in de raden, waar wij 

in zetelen. Dank u. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Vandendriessche. 

 

De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, een grondige analyse, denk ik, van de huidige 

toepassing van de besteding van de fractiemiddelen, denk ik, in het vast bureau, dat wij 

dat eens grondig tegen het licht houden, daar gaan we mee akkoord. 

 

VOORZITTER.- Mijnheer Lemmens. 

De heer LEMMENS.- Ja, goed, mijnheer De Quick, ik neem uw opmerking mee. Ik kan 

alleen maar vaststellen dat u hier het beleid een goed hart toedraagt. Wij dragen dat van 

België niet altijd een goed hart toe, maar wij willen wel gaan voor goed bestuur, net als u 

hier ook voor goed bestuur gaat, heb ik begrepen. Dank u. 

 

VOORZITTER.- Goed. Beste leden en ik sta eventjes recht voor mijn slotoffensief voor 

vandaag. Beste leden van de deputatie, collega’s, provincieraadsleden, moeke, moeke is hier 

ook, dag moeke. Hidde is hier ook, dat is moeke van Lili, de zoon van Lili, beste genodigden. 

Vandaag sluiten wij de provincieraad af met iets heel bijzonder. Naast mij zit een dame en 

u zou het misschien niet zeggen, die reeds sinds 1994 in onze provincieraad zit, 25 jaar 

provincieraadslid. Lilian Stevens, beter bekend als Lili, ja, ik heb een beetje opzoekwerk 

gedaan en daar stond Lilian en ik dacht: ik moet dat ook vernoemen, werd geboren op 1 

december 1900 en een beetje in Herentals en groeide op in Heist-op-den-Berg. Daar 

doorliep zij haar secundaire school in het Maria Boodschap humaniora. Vervolgens 

studeerde ze regent wiskunde, chemie en fysica aan de rijksnormaalschool van Lier. 1988 

stond zij voor het eerst op een kieslijst, waar zij verkozen werd als gemeenteraadslid te 

Heist-op-den-Berg. Dit mandaat bekleedde zij tot 1994, toen zij de overstap maakte naar 

de Antwerpse provincieraad. Enkele jaren voor zij, in 2000, voor het eerst verkozen werd 

in de gemeente Duffel als gemeenteraadslid, werd zij ook voor het eerst de allerbeste en 

trotse mama van Hidde. Nadien volgden er nog een zoon en een dochter, Haike en Hinse. In 

2004 nam ze, halfweg de legislatuur, een schepenambt op, dat zij behield tot aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Sinds 2010 is zij eerste ondervoorzitter van onze 

provincieraad. Op dit ogenblik is ze eerste schepen in de gemeente Duffel, met 

bevoegdheden die veel te veel zijn om op te noemen. Ik heb eens gekeken naar de website, 

maar vraag het haar straks zelf maar. Als dit alles nog niet genoeg is, werkt Lili als zorgjuf 

in Buitengewoon Secundair Onderwijs, het onderwijs waar alleen de beste leerkrachten in 

terecht komen. Lili heeft zich voor onze provincie heel wat ingezet op verschillende 

fronten. Zij is lid geweest van de verschillende commissies Onderwijs, Openbare Werken, 

Cultuur, Recreatie, Toerisme en noem maar op. Een dame die, zoals men zegt, van heel wat 

markten thuis is. Op 8 april 2009 werd zij ridder in de Leopoldsorde. Het is dan ook voor 

mij een hele eer, dat ik tijdens de provincieraadsleden naast deze dame mag zitten en nog 

meer geniet ik, dat zij mijn hand vast pakt, enkel maar om te duiden, dat er iemand het 

woord vraagt. Lili, normaal gezien was dit feestmoment voorzien op de slotlunch van de 

provincieraad, maar toen kon je er niet bij zijn, omdat iemand van de kinderen afstudeerde 
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in Engeland. Vandaar dat wij toch nog even tijd maken om jou vandaag in de bloemetjes te 

zetten. Na het gesloten gedeelte, dat wij zo meteen op vijf minuten gaan afhandelen, is er 

nog ruim de tijd om tijdens de receptie na te praten over uw enorme politieke ervaring. 

Alvast bedankt voor al hetgene wat je voor onze provincie hebt gedaan en hopelijk komen 

er nog vele prachtige jaren bij. Dank je wel. 

 

Mevrouw STEVENS.- Ik ging niets zeggen, maar ik kan het niet nalaten om gewoon een 

dankwoord uit te spreken. En ik moet zeggen dat ik fier ben, fier dat ik hier al 25 jaar mij 

heb mogen inzetten, samen met heel wat collega’s, om het provinciale beleid verder uit te 

werken en te zorgen voor de mensen in onze provincie, wat hier met heel veel inzet gebeurt 

en wat wij ook heel graag doen. En dank u aan de collega’s achteraan, die jaren geleden, 25 

jaar geleden, samen met mij hier ook in de raad gezeten hebben, ook dank u aan de 

collega’s van nu, die zich mee inzetten en de raden die nog gaan komen en ik probeer, elke 

keer terug, provinciaal beleid uit te dragen en ik denk dat wij dat nog meer moeten doen, 

want het is heel waardevol, wat hier gebeurt en als we dat allemaal samen doen, dan blijft 

dat intermediair niveau zeker bestaan en ik weet dat het daarjuist nog gezegd is, mijnheer 

De Quick, wij zijn er voor om dat niveau te behouden, want wij vinden dat hier heel goed 

werk gebeurt en ik mag samen met jullie zo dadelijk een glaasje drinken en dat doe ik ook 

heel graag. Dank u wel. 

 

VOORZITTER.- Zo, dan zijn wij aan het einde en dan moet ik eventjes vragen aan het 

publiek om al naar de receptie te gaan, u kan misschien al iets drinken of iets vragen. 

Binnen vijf minuutjes hopen wij ongeveer bij u te zijn om de receptie verder te zetten. 
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7. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Aanwijzing omgevingsambtenaar voor de dienst Omgevingsvergunningen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 31 leden nemen eraan deel. Er zijn 31 

stemmen ja, zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 

 

De vergadering wordt gesloten om 16.33 uur. 


