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PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

GEMEENTE

INGELMUNSTER

8770 INGELMUNSTER, 29 mei 2009 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

REGLEMENT 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be

Betreft: REGLEMENT INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN WAARONDER AAN PERSO-
NEELSLEDEN KASPROVISIES TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD

REGLEMENT KASPROVISIES

1. BEGRIP KASPROVISIES 

§1 - Het betreft financiële middelen die de betaling mogelijk maken van geringe 
exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur, die zonder uitstel moeten gebeuren 
of die onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de dienst. 

§2 - Een kasprovisie wordt enkel ter beschikking gesteld aan, door de gemeentese-
cretaris, aangeduide personeelsleden, provisiebeheerders genoemd. 

§3 – Aan een kasprovisie kan een financiële rekening bij een bankinstelling worden 
gekoppeld. Deze financiële rekening kan nooit een debetsaldo vertonen. 

§4 - Naast structurele kasprovisies kunnen er ook niet-structurele kasprovisies in 
uitzonderlijke omstandigheden ter beschikking gesteld worden. Deze niet-
structurele kasprovisies worden onder dezelfde voorwaarden ter beschikking ge-
steld als de structurele kasprovisies, mits advies van de financieel beheerder en na 
kennisgeving aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

§4 - Een kasprovisie mag enkel worden aangewend in voornoemde omstandighe-
den en wanneer de algemeen geldende procedure van bestelaanvraag noch enige 
andere procedure overeenkomstig de regelgeving op de overheidsopdrachten kan 
worden gevolgd. 

2. OMVANG KASPROVISIES 

§1 - De provisie die aan een provisiebeheerder kan worden ter beschikking gesteld 
bedraagt maximaal 2.500 euro. 
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§2 - Het bedrag van de provisie wordt aan de provisiebeheerder beschikbaar ge-
steld door de rekenplichtige van de gemeentekas tegen ontvangstbewijs. Het ont-
vangstbewijs wordt door de rekenplichtige van de gemeentekas bewaard. 

3. AANDUIDING VAN PROVISIEBEHEERDERS 

§1 – De provisiebeheerders, evenals de vervangende personeelsleden, worden 
nominatief aangeduid door de gemeentesecretaris, overeenkomst artikel 162, §1 
van het Gemeentedecreet. 

§2 – Bij de aanduiding van de provisiebeheerders bepaalt de gemeentesecretaris: 

het bedrag van de provisie met een maximum zoals bepaald onder 2, §1 van 
dit reglement; 

de aard van de provisie (structureel of niet-structureel); 

de termijn van de provisie; 

de uitgaven die met de kasprovisie mogen worden verricht. 

§3 - Vervangende personeelsleden treden enkel op indien dit vereist is om de con-
tinuïteit van de werking van de dienst te kunnen garanderen. 

4.  VERANTWOORDELIJKHEID PROVISIEBEHEERDER 

§1 - De provisiebeheerder is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer van de 
toegekende provisie. De persoonlijke verantwoordelijkheid houdt in dat de provi-
siebeheerders zullen worden aangesproken voor kastekorten of uitgaven die ach-
teraf worden betwist. Op elk ogenblik kan tot verificatie van de kas worden over-
gegaan. 

§2 – Het bewaren van geld voor rekening van derden, vreemd aan het bestuur, is 
verboden, tenzij dit wordt voorzien in een beheersovereenkomst tussen de ge-
meente en de derde. 

5. BEWARING VAN DE KASPROVISIE 

De ter beschikking gestelde kasprovisie wordt door de provisiebeheerder bewaard 
in een afsluitbare geldkluis of geldkist. Buiten de diensturen dient deze kas opge-
borgen in verzekerde bewaring. 

6. BEWIJS VAN UITGAVEN 

De provisiebeheerder bewaart alle bewijsstukken van de gedane uitgaven en 
schrijft deze in in een staat van uitgaven met minstens de vermelding van om-
schrijving, datum en bedrag. 
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7. AANZUIVERING PROVISIE 

§1 – Indien de provisiebeheerder na gedane uitgaven zijn/haar provisie wil aanzui-
veren, dan wendt hij/zij zich met zijn/haar staat van uitgaven en de daarbij horen-
de bewijsstukken tot de rekenplichtige van de gemeentekas. De aanzuivering van 
de provisie gebeurt op vraag van de provisiebeheerder. De aanzuivering van de 
provisie gebeurt minstens één maal per jaar en uiterlijk voor het einde van het 
dienstjaar. 

§2 – De rekenplichtige van de gemeentekas verifieert of de staat van uitgaven 
overeenstemt met de erbij horende bewijsstukken en controleert de bewijsstukken. 

§3 - Bij aanvaarding van de uitgaven verricht de rekenplichtige van de gemeente-
kas een terugbetaling aan de provisiebeheerder voor het totaalbedrag van de aan-
vaarde uitgaven. 

§4 - Uitgaven worden niet aanvaard indien zij niet conform zijn aan de voorwaar-
den van dit reglement of aan de beslissing van de gemeentesecretaris overeen-
komstig wat bepaald is onder 3. van dit reglement. 

§5 - Indien bepaalde gedane uitgaven van de provisiebeheerder door de reken-
plichtige van de gemeentekas niet worden aanvaard, kan de provisiebeheerder een 
verslag opstellen. Dit verslag wordt aan de gemeentesecretaris bezorgd. 

§6 - De secretaris neemt een beslissing over de al dan niet aanvaarding van de 
gedane uitgaven. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de provisiebeheerder, de 
rekenplichtige van de gemeentekas en de financieel beheerder. 

8. VERWERKING IN DE BOEKHOUDING 

De rekenplichtige van de gemeentekas zorgt voor de boekhoudkundige verwerking 
van de op provisie gedane uitgaven op basis van de uitgavenstaat en de daarbij 
horende bewijsstukken. 

9. CONTROLE DOOR DE FINANCIEEL BEHEERDER 

De financieel beheerder of een door haar aangestelde persoon, onder haar verant-
woordelijkheid, controleert minstens één maal per jaar de staat van uitgaven en de 
geldvoorraad van de provisiebeheerders, conform artikel 162, §3 van het Gemeen-
tedecreet. 

10. VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR EEN PROVISIEBE-
HEERDER 

§1 - Bij vaststelling van een verschil wordt dit op duidelijke en gepaste wijze inge-
schreven in het kasboek van de provisiebeheerder. 

§2 - Deze inschrijving wordt door de provisiebeheerder bevestigd door het plaatsen 
van een handtekening naast het bedrag. 
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11. PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR DE 
PROVISIEBEHEERDER WAARBIJ HET VERSCHIL NIET VOORT-
KOMT UIT DIEFSTAL OF VERLIES 

§1 - Bij vaststelling van een verschil tussen de gelden aanwezig in kas en de be-
wijsstukken en dit verschil niet voortkomt uit diefstal of verlies wordt op het mo-
ment van de aanzuivering van de provisie aan de rekenplichtige van de gemeente-
kas door de provisiebeheerder een verslag opgesteld ter duiding en motivering van 
het verschil. De provisiebeheerder bezorgt dit verslag rechtstreeks aan de reken-
plichtige van de gemeentekas. 

§2 - Het verslag, overeenkomstig §1 opgesteld door de provisiebeheerder, wordt 
door de rekenplichtige van de gemeentekas overgemaakt aan de gemeentesecreta-
ris. Een afschrift van dit verslag wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 

12. PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR PRO-
VISIEBEHEERDER WAARBIJ HET VERSCHIL (TEKORT) VOORT-
KOMT UIT DIEFSTAL OF VERLIES 

§1 - Indien een provisiebeheerder vaststelling doet van diefstal of verlies van gel-
den in zijn kas worden de secretaris en de financieel beheerder onverwijld op de 
hoogte gebracht van de diefstal of het verlies. 

§2 - Bij diefstal of vermoeden van diefstal is onmiddellijke aangifte bij de politie 
verplicht. 

§3 - De gemeentesecretaris neemt de nodige bewarende maatregelen. De financi-
eel beheerder gaat over tot de verificatie van de kas en het vaststellen van het be-
drag van diefstal of verlies. De financieel beheerder stelt van deze verificatie en 
vaststelling een proces-verbaal op, dat wordt toegevoegd aan een verslag dat 
wordt opgesteld door de provisiebeheerder waarin de omstandigheden van de dief-
stal of het verlies worden toegelicht. 

13. INWERKINGTREDING 

Dit besluit treedt in werking per 1 juli 2009. 




