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Verslag aan de Provincieraad 

betreft Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs 
Aktename budget 2014 

verslaggever Jozef Dauwe 

Mevrouwen en mijne Heren, 

1. Juridisch kader  

Op basis van artikel 147, §5, 2° van het Provinciedecreet en op basis van de 
artikelen 51, 4°, 52/1 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten (het Eredienstendecreet) is 
de provincie ertoe gehouden bij te dragen in de tekorten van de 
eredienstbesturen die zijn erkend en georganiseerd op provinciaal niveau.  

Het eredienstbestuur stelt jaarlijks op basis van het Meerjarenplan (MJP) het 
budget voor het volgende boekjaar vast. Het budget bestaat uit een 
exploitatieluik en een investeringsluik en wordt na advies van het erkend 
representatief orgaan bij de provincie ingediend (artikelen 46 en 47 van het 
Eredienstendecreet).  

Als het budget van het eredienstbestuur past binnen het goedgekeurd MJP, 
dan neemt de Provincieraad hiervan akte binnen een termijn van 50 dagen die 
ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de provincie.  
Hiervan wordt kennis gegeven aan het eredienstbestuur in kwestie en het 
erkend representatief orgaan (artikel 48 van het Eredienstendecreet).  

Als het budget niet past binnen het goedgekeurd MJP, dan kan de 
Provincieraad het budget aanpassen aan het MJP, behalve wat de kosten 
betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst.  
In dit geval spreekt de Provincieraad zich uit over het budget binnen een 
termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij 
de provincie. Het Provincieraadsbesluit dient uiterlijk de laatste dag van deze 
termijn aan de Gouverneur, het eredienstbestuur in kwestie en het erkend 
representatief orgaan te worden verzonden. Als binnen deze termijn van 50 
dagen geen besluit is verstuurd, wordt de Provincieraad geacht het budget te 
hebben goedgekeurd (artikel 49 van het Eredienstendecreet).  

Ten slotte kan een eredienstbestuur ook budgetwijzigingen indienen bij de 
provincie. In dit geval zijn de artikelen 48 en 49 van overeenkomstige 
toepassing (artikel 50 van het Eredienstendecreet). 
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2. Voorliggend dossier  

Op 20 februari 2014 diende de Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs, met zetel te 
Hoofdkerkstraat 1, 9000 Gent haar Budget 2014 in bij de provincie. 

Dit budget werd door de kerkfabriekraad van deze gemeenschap vastgesteld 
op 18 februari 2014. Bij het budget is het gunstig advies van het erkend 
representatief orgaan gevoegd. 
 
 

3. Bespreking  
 
De financiële nota van het budget 2014 is opgemaakt conform de modellen van 
het Ministerieel Besluit van 27 november 2006.  

 
Het budget 2014 vloeit integraal voort uit voorliggend MJP 2014-2019, met dit 
verschil dat in de financiële nota van het budget 2014 de verschillende 
rubrieken van het exploitatieluik verder worden onderverdeeld. 

 
De totale provinciale toelage voor 2014 zal 923.948 EUR bedragen, bestaande 
uit een provinciale exploitatietoelage van 7.284 EUR en een provinciale 
investeringstoelage van 916.664 EUR, en past binnen het MJP. In het MJP 
2014-2019 zijn voor het jaar 2014 dezelfde bedragen ingeschreven. 
 
Het luik investeringen sluit in 2014 af met een overschot van 124.109 EUR. 
Dit overschot heeft betrekking op lopende projecten waarbij de gewestelijke 
toelage en de uitgaven niet steeds in hetzelfde jaar vallen. Dit overschot zal de 
daaropvolgende jaren worden verrekend wanneer de uitgaven verwacht 
worden. Over de jaren heen zullen de projecten in evenwicht afsluiten. 
 
Tevens is bij het budget 2014 een uitgebreide toelichtende nota toegevoegd. 
 
 

4. Voorstel  

 
Het budget 2014 past binnen het meerjarenplan 2014-2019 waardoor kan 
worden volstaan met een aktename. 
 
De termijn waarover uw raad beschikt om zich uit te spreken over de aktename 
van het Budget 2014 bedraagt 50 dagen, met dien verstande dat de beslissing 
binnen deze termijn moet verstuurd worden. 
 
Dit betekent concreet dat de beslissingen noodzakelijk moeten verstuurd 
worden op 11 april 2014, vermits de termijn een aanvang nam op 21 februari 
2014. 
Indien uw raad zich niet heeft uitgesproken in zitting van 26 maart 2014 wordt 
het budget 2014 geacht te zijn goedgekeurd 
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Wij hebben dan ook de eer, Mevrouwen, mijne Heren, u te verzoeken akte 
te nemen van het Budget 2014 van de Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs 
te Gent. 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

de provinciegriffier, de bevoegde gedeputeerde, 
Albert De Smet Jozef Dauwe 
 


