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Agenda nr. 4/6 Provisiegelden. Intrekking provincieraadsbesluit van 15 
februari 2007. Goedkeuring.

Via het besluit van 15 februari 2007, legde de provincieraad de regels vast voor 
betalingen via provisies. Het betreft een wettelijk voorziene uitzonderingsprocedure 
voor het betalen van uitgaven die niet via de wettelijke standaard 
betalingsprocedure (girale betaling via dubbele handtekening van de 
provinciegriffier en financieel beheerder) kunnen verlopen.

De artikelen 96 en 163 § 1 van het provinciedecreet van 9 december 2005, laatst 
gewijzigd bij decreet van 6 juli 2018, traden in werking per 3 december 2018.

Artikel 96 bepaalt:
Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de 
organisatiebeheersing van de provincie wordt georganiseerd, met inbegrip van de 
te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de 
personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de 
rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het 
organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.

Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van 
functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de 
werking van de provinciale diensten.

Artikel 163 § 1 bepaalt:
§ 1. Alle girale betalingen worden ondertekend door de provinciegriffier en de 
financieel beheerder. Met zijn handtekening bevestigt de provinciegriffier dat de 
uitgave wettig en regelmatig is.

Als het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een regeling bevat, kunnen 
provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden voor het betalen van 
geringe exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk 
moeten worden gedaan. Het eerste lid is niet van toepassing op de betalingen 
vanuit die provisies.

Betalingen in verband met het thesauriebeheer verricht de financieel beheerder 
autonoom. Daaronder vallen niet de betalingen naar de provisies, vermeld in het 
tweede lid.

De deputatie wijst, met uitsluiting van de financieel beheerder, een of meer 
personeelsleden van de provincie aan die verantwoordelijk zijn voor de 



kasverrichtingen. Bij gebrek aan aanwijzing door de deputatie is de provinciegriffier 
verantwoordelijk voor de kasverrichtingen. De betrokken personeelsleden kunnen 
de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet weigeren als hun functieomschrijving 
erin voorziet.

Gevolg hiervan is dat de regels voor het gebruik van provisies voortaan bepaald 
worden in het organisatiebeheersingssysteem. Dit gebeurt concreet door het 
uitvaardigen van een dienstnota met de nodige instructies door de provinciegriffier 
en de financieel beheerder. De provinciegriffier rapporteert hierover jaarlijks aan de 
deputatie en de provincieraad, overeenkomstig artikel 96bis van het 
provinciedecreet.

Daarom wordt aan de provincieraad gevraagd om het besluit van 15 februari 2007 
in te trekken.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 januari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provincieraadsbesluit van 15 februari 2007 betreffende de regeling van 
het gebruik van provisies;

Gelet op de artikelen 96, 96bis en 163 § 1 van het provinciedecreet;

Overwegende dat het noodzakelijk is het systeem van provisies en kasontvangsten 
in lijn te brengen met de gewijzigde wetgeving;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Het provincieraadsbesluit van 15 februari 2007 betreffende de regeling van het 
gebruik van provisies, wordt ingetrokken.

Artikel 2:
Het systeem van provisies en kasontvangsten mag toegepast worden als 
uitzonderingsprocedure voor het betalen van uitgaven en het innen van 
ontvangsten, wanneer dit in de praktijk noodzakelijk blijkt. De modaliteiten worden 
geregeld via het organisatiebeheersingssysteem.


