
 

1084841100 

  

departement Interne Organisatie 
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken  

Provincieraadsbesluit 

betreft Orthodoxe kerkfabrieken- Heilige Apostel Andreas en 
Materne - Aalst 
budget 2014 

verslaggever Jozef Dauwe 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 147, §5, 2° van het Provinciedecreet.  

Artikelen 41-52/1 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten.  

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.  

Ministerieel Besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van 
de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 
46 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende 
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.  

Omzendbrief BA-2005/2 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van 
het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten op de erediensten, georganiseerd op provinciaal 
niveau.  

Omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 – Toepassing van het Decreet 
van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten.  

Omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 met betrekking tot de boekhouding 
van de besturen van de eredienst.  

Budget 2014 van de Orthodoxe kerkfabriek Heilige Apostel Andreas en Heilige 
Materne, met zetel Begijnhof 41 A te Aalst, vastgesteld door de kerkfabriekraad 
in zitting van 2 februari 2014, gunstig geadviseerd door het erkend 
representatief orgaan op 5 februari 2014 en ingediend bij de provincie op 14 
februari 2014.  

2.   Motivering 
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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 provinciale exploitatietoelage voor 2014 zal 25.400 EUR bedragen en past 
binnen het MJP. In het MJP 2014-2019 zijn voor het jaar 2014 net dezelfde 
bedragen ingeschreven. Een provinciale investeringstoelage wordt in 2014 niet 
voorzien. 

Doordat het budget 2014 past binnen het meerjarenplan kan worden volstaan 
met een aktename. 

 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De provincieraad neemt akte van het budget 2014 van de Orthodoxe 
Kerkfabriek Heilige Apostel Andreas en Heilige Materne met zetel Begijnhof 41 
A, 9300 Aalst. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal worden verzonden aan de gouverneur, aan de 
kerkfabriek en aan het representatief orgaan. 

 

Gent, 26 maart 2014 

namens de Provincieraad: 

de provinciegriffier, de voorzitter, 
Albert De Smet Marc De Buck 
 


