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Agenda nr. 4/22 Rapport eerste semester 2017 van de financieel beheerder 
aan de provincieraad. Artikels 161 en 162 van het 
provinciedecreet, rapport aan de provincieraad en deputatie 
over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de 
beheerscontrole, de evolutie van de budgetten en de 
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid 
van de voorgenomen verbintenissen. Kennisname.

Artikel 161 van het provinciedecreet, van kracht geworden op 01/12/2006, bepaalt:
“De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens éénmaal 
per jaar aan de provincieraad en de deputatie.
Dat rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de 
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten.
De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift ter beschikking aan de 
provinciegriffier en behalve in de gevallen voorzien in artikel 254, §4, aan de 
externe audit commissie bedoeld in dat artikel.”

Artikel 162 van het provinciedecreet, van kracht geworden op 01/12/2006, bepaalt:
“De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal 
per jaar aan de provincieraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande 
controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.
Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking aan de 
deputatie, de provinciegriffier en behalve in de gevallen voorzien in artikel 254, §4, 
aan de externe audit commissie, bedoeld in dat artikel.”

Artikel 90 van het provinciedecreet, van kracht geworden op 01/12/2006, bepaalt:
“De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor:
1° de voorafgaande krediet en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de 
provincie met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, 
vastgesteld in titel IV;
2° het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale 
ontvangsten.
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 
schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen.
Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot.
Met betrekking tot de vervulling van de opdrachten, bedoeld in dit artikel, 
rapporteert de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid aan de deputatie en 
aan de provincieraad.”



Voor alle rapporten, behalve het debiteurenbeheer, bepaalt het provinciedecreet in 
de artikels 161 en 162 de frequentie.

In uitvoering van bovengenoemde artikels vindt U hieronder de verplichte 
rapporteringen.

Van dit verslag heeft de deputatie, inclusief de provinciegriffier, kennis genomen in 
zitting van 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikels 161 en 162 van het provinciedecreet waarin bepaald wordt aan 
welke rapporteringsverplichtingen de financieel beheerder onderworpen is;

Gelet op het artikel 90, 2°, waarin voor de financieel beheerder de mogelijkheid 
opgenomen wordt om in volle onafhankelijkheid te rapporteren over het 
debiteurenbeheer zonder de frequentie te bepalen of op te leggen;

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad van Antwerpen neemt kennis van het rapport van de financieel 
beheerder over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, 
de evolutie van de budgetten, de voorafgaande controle van de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen betreffende het eerste 
semester van 2017.

Artikel 2:
Van dit verslag wordt een afschrift bezorgd aan het Rekenhof.

Bijlage:
Verslag financieel beheerder


