
Uittreksel uit het 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

In verband met de fractiefinanciering 

 

[…] 

 

 

ARTIKEL 14 

§1. Binnen de perken van de beschikbare kredieten, die op het provinciebudget 

werden voorzien, verleent de provincie jaarlijks een toelage aan alle fracties, zoals 

bedoeld in artikel 13 van dit huishoudelijk reglement. 

 

§2. De fracties mogen de ontvangen toelage alleen gebruiken voor de 

ondersteuning van de eigen werking en van de werking van de provincieraad 

waarvan ze deel uitmaken.  

In het bijzonder mag de toelage worden aangewend voor de vorming en de 

administratieve ondersteuning van de provincieraadsleden en de personeels-, 

administratie- en werkingskosten van de fracties. 

De middelen mogen niet gebruikt worden voor partijwerking of verkiezingen, noch 

ter compensatie van presentiegeld of wedde. 

 

 

ARTIKEL 15 

De jaarlijkse fractietoelage bedraagt 2.000 EUR per lid dat geen deel uitmaakt van 

de deputatie. 

 

 

ARTIKEL 16 

§1. De deputatie kent de toelage, berekend per jaar, toe aan een vereniging die de 

ondersteuning van de eigen werking van een provincieraadsfractie en van de 

provincieraad waarvan deze fractie deel uitmaakt, als hoofddoel heeft. 

Deze vereniging moet opgericht zijn door leden van een provincieraadsfractie, 

hetzij in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, hetzij als feitelijke 

vereniging. 

De maatschappelijke zetel van de vzw of het secretariaatsadres van de feitelijke 

vereniging moet in de provincie gevestigd zijn. De bestuursorganen van de 

vereniging bestaan uitsluitend uit provincieraadsleden. 

 

§2. De aanvraag van de toelage dient jaarlijks vóór 30 april ingediend via een e-

loket subsidies provincie Antwerpen. 

 

§3. Indien de provincieraadsfractie bestaat uit één provincieraadslid, kent de 

deputatie in afwijking op §1 de toelage toe aan dit provincieraadslid. 

 

 

ARTIKEL 17 

§1. De toelage dient steeds uitsluitend en integraal aangewend voor het doel 

waarvoor ze werd toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd. 

 

§2. Indien de vereniging een vzw is, wordt de verantwoording ingediend door 

diegene die gerechtigd is om de vzw te vertegenwoordigen. Indien de vereniging 

een feitelijke vereniging is, wordt de verantwoording ingediend door een 

gemachtigde van de fractie. Indien de toelage toegekend is aan een 

provincieraadslid, wordt de verantwoording ingediend door dit provincieraadslid. 

 

§3. De verantwoording dient op volgende wijze te worden afgelegd: 

1° jaarlijks indienen van een activiteitenverslag; 



2° jaarlijks indienen van een uitgavenstaat, facturen of schuldvorderingen 

waaruit blijkt dat de toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd 

toegekend; 

3° jaarlijks indienen van een balans, een resultatenrekening en een verslag 

inzake beheer en financiële toestand indien de vereniging de vorm aanneemt 

van een vzw; jaarlijks indienen van een financieel verslag indien de 

vereniging de vorm aanneemt van een feitelijke vereniging. 

 

§4. De verantwoording moet worden voorgelegd bij het indienen van de nieuwe 

aanvraag zoals bepaald in artikel 16 § 2 en ten laatste op 31 augustus van het jaar 

volgend op het jaar waarvoor de toelage werd toegekend. 

 

§5. Indien de voorgelegde verantwoording niet afdoende is, wordt het bedrag dat 

niet afdoende verantwoord is teruggevorderd of afgehouden van de toegekende 

toelage van het lopende jaar. 

 

§6. De griffie stelt jaarlijks een verslag op in verband met de aanwending van de 

middelen toegekend aan de fracties. 

 

 

[…] 

 


