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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/2 Rapport 2019 van de financieel beheerder aan de 
provincieraad overeenkomstig artikel 90 van het 
provinciedecreet. Kennisname.

Artikel 90 van het provinciedecreet 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, in het bijzonder de invordering van de fiscale en 
niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.

De financieel beheerder kan een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en 
uitvoerbaar verklaard door de deputatie, om onbetwiste en opeisbare niet-
fiscale schuldvorderingen in te vorderen. Dat dwangbevel wordt betekend bij 
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

Een dwangbevel als vermeld in het tweede lid kan door de deputatie alleen 
worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard worden als de schuld opeisbaar, 
vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand 
zijn met een aangetekende brief, met een brief die afgegeven wordt tegen 
ontvangstbewijs, of via een elektronische melding van gegevens die voldoet 
aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en 
die een bewijs oplevert van deze melding, van het tijdstip waarop ze is 
verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte 
gegevens. De provincie kan administratieve kosten aanrekenen voor die 
aangetekende brief. Die kosten zijn ten laste van de schuldenaar en kunnen 
ook ingevorderd worden via het dwangbevel.

Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel 
worden ingevorderd.

Er kan verzet worden aangetekend tegen een gerechtsdeurwaardersexploot 
als vermeld in het tweede lid binnen een maand na de betekening ervan bij 
verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.

De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid over 
de volgende aangelegenheden aan de provincieraad en aan de 
deputatie:



1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole 
en de evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico's.

De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift van de 
rapportering, vermeld in het zesde lid, aan de provinciegriffier ter 
beschikking.

De deputatie en de provinciegriffier namen kennis van dit verslag in zitting van 7 
mei 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het artikel 90 van het provinciedecreet waarin voor de financieel 
beheerder de mogelijkheid opgenomen wordt om in volle onafhankelijkheid te 
rapporteren zonder de frequentie te bepalen of op te leggen;

Op voorstel van deputatie,

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, het debiteurenbeheer en de 
financiële risico’s betreffende 2019.

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

Bijlagen
Rapport van de financieel beheerder over 2019.


