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Agenda nr. 4/2 Vrijstelling van het voorafgaand visum financieel beheerder 
voor de voorgenomen financiële verbintenissen. 
Goedkeuring.

1. Wetgevend kader

Conform artikel 158 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 zijn de 
voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto 
kasstroom onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel beheerder, 
voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.

De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van de 
voorgenomen verbintenis en verleent zijn visum indien uit dit onderzoek de 
wettigheid en regelmatigheid ervan blijkt. De controle ontslaat de betrokken 
verantwoordelijken niet van hun verantwoordelijkheid om de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis te controleren.

De provincieraad kan binnen de perken die zijn vastgelegd door de Vlaamse 
regering en na advies van de financieel beheerder, bepaalde categorieën van 
verplichtingen uitsluiten van visumverplichting.

Krachtens artikel 99 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 
over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (in 
voege vanaf 1 januari 2020) kunnen volgende categorieën van verrichtingen niet 
worden uitgesloten van de visumverplichting:

- De aanstelling van statutaire personeelsleden;
- De aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
- De aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één 

jaar of meer, behoudens in de volgende gevallen:
o Een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;

o Een tewerkstelling ter uitvoering van andere 
werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de 
werkgelegenheidsmaatregelen, vermeld in punt 1°, voor maximaal vier 
jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, van de 
voormelde wet, of in het kader van de opdracht van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van 



de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie.

- De verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 50.000 euro;
- De verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één 

jaar en waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan 25.000 euro;
- De investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 euro.

2. Voorstel tot aanpassing

De provincieraad besliste op 23 mei 2013 de laatste maal over de verrichtingen die 
vrijgesteld worden van het voorafgaand visum. Gelet op de nieuwe regelgeving, in 
het bijzonder de wijziging met betrekking tot de investeringssubsidies, dient deze 
beslissing te worden herzien en geactualiseerd. 

De deputatie stelt daarom aan de provincieraad voor om de volgende categorieën 
van verrichtingen vrij te stellen van de voorafgaande visumplicht van de financieel 
beheerder: 

 De voorgenomen verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto 
kasstroom en een financiële verrichting tot gevolg hebben, waarvan het 
bedrag niet hoger is dan 30.000 euro (exclusief btw);

 De voorgenomen meerjarige verbintenissen die resulteren in een uitgaande 
netto kasstroom en een financiële verrichting tot gevolg hebben en waarvan 
het bedrag niet hoger is dan 25.000 euro (exclusief btw) per jaar;

 De toekenning van werkingssubsidies en projectsubsidies niet hoger dan 
30.000 euro;

 De toekenning van investeringssubsidies niet hoger dan 10.000 euro;
 De goedkeuring van aanvullende werken of verrekeningen in min en meer 

binnen reeds gegunde overheidsopdrachten die visumplichtig waren, zolang 
het totaal van deze meeruitgaven het gunningsbedrag van de opdracht niet 
met 10 % overstijgt of niet meer dan 50.000 euro (exclusief btw) bedraagt.

De financieel beheerder heeft conform artikel 158 van het provinciedecreet 
ingestemd met de voorgestelde vrijstellingen van deze verplichtingen inzake het 
voorafgaand visum.

Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan het voorstel tot 
wijziging van de voorgenomen financiële verbintenissen die vrijgesteld zijn van het 
voorafgaand visum van de financieel beheerder.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 42 en artikel 158 derde lid van het provinciedecreet;

Gelet op artikel 99 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 
over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Volgende categorieën van verrichtingen worden uitgesloten van het voorafgaand 
visum van de financieel beheerder:



 De voorgenomen verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto 
kasstroom en een financiële verrichting tot gevolg hebben, waarvan het 
bedrag niet hoger is dan 30.000 euro (exclusief btw);

 De voorgenomen meerjarige verbintenissen die resulteren in een uitgaande 
netto kasstroom en een financiële verrichting tot gevolg hebben en waarvan 
het bedrag niet hoger is dan 25.000 euro (exclusief btw) per jaar;

 De toekenning van werkingssubsidies en projectsubsidies niet hoger dan 
30.000 euro;

 De toekenning van investeringssubsidies niet hoger dan 10.000 euro;
 De goedkeuring van aanvullende werken of verrekeningen in min en meer 

binnen reeds gegunde overheidsopdrachten die visumplichtig waren, zolang 
het totaal van deze meeruitgaven het gunningsbedrag van de opdracht niet 
met 10 % overstijgt of niet meer dan 50.000 euro (exclusief btw) bedraagt.

Artikel 2:
Het besluit van de provincieraad van Antwerpen van 23 mei 2013 betreffende de 
vrijstelling van de verrichtingen met voorafgaand visum van de financieel 
beheerder, wordt opgeheven.


