
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/2 Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Dienst Thesaurie en Fixed Assets - boeking van uitgaande 
facturen van diverse debiteuren binnen het provinciebestuur 
van Antwerpen als oninbaar (minderwaarden)

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Algemene Financiering. Exploitatiebudget – 
Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget – 
Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Artikel 127 van het BBC-besluit van de Vlaamse regering bepaalt: “De financieel 
beheerder boekt als oninvorderbare vorderingen de bedragen die betaald moeten 
worden door schuldenaren van wie de insolvabiliteit bewezen is door om het even 
welke bewijsstukken”. Boekhoudtechnisch is hiervoor een specifieke rekening en 
uitgavenkrediet voorzien: ARK 642: Minderwaarde op realisatie van 
werkingsvorderingen.

Vanaf 2016 hebben de griffier en de financieel beheerder beslist om de volgende 
werkwijze voor het boeken van oninbare vorderingen toe te passen:

1. Er wordt technisch gezien een 0-raming voorzien bij de dienst Thesaurie en 
Fixed Assets (DTFA) met beleidsveld 0030 en ARK 642.

2. De dienst Boekhouding (DBO) bundelt de informatie omtrent de vastgestelde 
oninbaarheden en communiceert hierover aan de betrokken diensten.

3. Bij de laatste budgetwijziging (PR) van het jaar wordt bekeken welke 
middelen moeten voorzien worden op de raming bij DTFA. Hiervoor worden 
in de eerste plaats de betrokken diensten aangesproken.

4. DBO boekt de oninbaarheid.

In dit verslag worden de nodige financiële aanpassingen van het budget voor 2017 
aan uw raad voorgelegd. 



1) Exploitatie Beleidsdomein Algemene Financiering – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemene Financiering (schema B2) 
worden vermeerderd met 963,41 EUR. Het gaat om minderwaarden op de realisatie 
van operationele vorderingen waarbij uitgaande facturen van diverse debiteuren 
(zie verder) als oninbaar worden geboekt onder de budgetsleutel 0030/64200000 
(ramingsnummer 2017002710 van de dienst Thesaurie en Fixed Assets).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 25 van 33
BDS Verder zetten financieel beheer in functie van wettelijke en decretale 
bepalingen
AP Financiële processen 
A We stellen betrouwbare financiële informatie ter beschikking.

2) Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven. 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 
worden verminderd met 720,00 EUR als tegenweging voor de oninbaarverklaring 
van de uitgaande facturen 2016002178 (556.00 EUR), 2015005689 (24,00 EUR), 
2016002030 (70,00 EUR) en 2016003709 (70,00 EUR). Het betreft de 
budgetsleutel 0490/61300000 (ramingsnummer 2017140069 van het Provinciaal 
Veiligheidsinstituut).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 21 van 33
BDS Verhogen van veiligheid en veiligheidsbewustzijn in privésfeer en op het werk
AP Verhogen van de veiligheid door informatie, vorming, sensibilisering en 
netwerking
A We verhogen de veiligheidskennis en bewustzijn bij technische profielen via 
VCA-examen bij secundair onderwijs en werknemers. We nemen examens af bij 
technische profielen, zowel in het secundair onderwijs als bij professionelen, op 
vraag van een bedrijf of via maandelijkse open examens in het PVI

3) Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven. 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met 40,00 EUR als tegenweging voor de oninbaarverklaring 
van de uitgaande factuur 2015002576. Het betreft de budgetsleutel 
0720/61300000 (ramingsnummer 2016140718 van de dienst Erfgoed).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33
BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid
AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond 
erfgoed
A Monumentenwacht: Monumentenwacht Antwerpen ondersteunt lokale 
onroerenderfgoedhouders in de provincie Antwerpen

4) Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 
Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 203,41 EUR als tegenweging voor de 
oninbaarverklaring van de uitgaande facturen 2013000571 (101,46 EUR) en 
2015006712 (101,95 EUR). Het betreft de budgetsleutel 0909/61300000 
(ramingsnummer 2017142081 van de dienst Welzijn en Gezondheid).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 18 van 33
BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers



AP Voeren van een impulsbeleid
A Algemene werkingskosten impulsbeleid

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 
budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 
budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder het beleidsdomein Algemene Financiering bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven is er volgende wijziging:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 963,41 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven is er volgende wijziging:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 720,00 EUR.

Artikel 3:
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven is er volgende wijziging:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 40,00 EUR.

Artikel 4:
Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven is er volgende wijziging:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 203,41 EUR.


