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Betreft: REGLEMENT INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN WAARONDER PERSO-
NEELSLEDEN KUNNEN WORDEN BELAST MET DE INNING VAN GERINGE DAGONTVANGSTEN 

REGLEMENT GERINGE DAGONTVANGSTEN  

1. BEGRIP GERINGE DAGONTVANGSTEN 

 

Het betreft het innen van kleine geldsommen in omstandigheden die noodzakelijk 
zijn voor een normaal functioneren van de diensten en waarvan de schuldenaar 
niet vooraf kan worden aangeduid. 

 

2. REKENPLICHTIGEN VAN DAGONTVANGSTEN, REKENPLICHTIGE 
VAN DE GEMEENTEKAS EN VERVANGENDE PERSONEELSLEDEN 

 

§1 - Het personeelslid/vervangend personeelslid, belast met de inning van geringe 
dagontvangsten, wordt rekenplichtige van dagontvangsten genoemd. 

§2 - Het personeelslid/vervangend personeelslid, belast met de inning van geringe 
dagontvangsten enerzijds en de centralisatie van de inning van geringe dagont-
vangsten anderzijds, wordt rekenplichtige van de gemeentekas genoemd. 

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

§4 - Met de term rekenplichtige(n) wordt zowel de rekenplichtigen van dagont-
vangsten als de rekenplichtige van de gemeentekas bedoeld. 
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3.  BEVOEGDHEID VOOR INNING DAGONTVANGSTEN 

 

Een rekenplichtige is enkel bevoegd voor de inning van geringe dagontvangsten en 
mag de ontvangen bedragen niet aanwenden voor het doen van uitgaven, ook niet 
in het kader van de verleende provisies. 

 

4. AANDUIDING REKENPLICHTIGEN EN VERVANGENDE PERSO-
NEELSLEDEN 

 

§1 - De rekenplichtigen, evenals de vervangende personeelsleden, worden door de 
secretaris aangeduid overeenkomstig artikel 162 §2 van het Gemeentedecreet. 

§2 - Per dienst kan slechts één rekenplichtige van dagontvangsten worden aange-
duid. Voor elke rekenplichtige van dagontvangsten kunnen meerdere vervangende 
rekenplichtigen van dagontvangsten worden aangeduid. 

§3 - Voor de gemeente kan slechts één rekenplichtige van de gemeentekas worden 
aangeduid. Voor de rekenplichtige van de gemeentekas kan slechts één vervan-
gende rekenplichtige van de gemeentekas worden aangeduid. 

§4 - Bij aanduiding ontvangt elke rekenplichtige, echter niet de vervangende per-
soneelsleden, een bedrag onder de vorm van wisselgeld om teruggave te kunnen 
doen bij de inning van dagontvangsten. Dit bedrag wordt voor elke rekenplichtige 
vastgesteld door de secretaris. 

 

5. VERANTWOORDING EN BEWARING VAN ONTVANGSTEN DOOR DE 
REKENPLICHTIGE 

 

§1 - De rekenplichtige verantwoordt de inning van de geringe dagontvangsten 
door, minstens, de wekelijkse inschrijving van de totale ontvangsten in een kas-
boek, volgens de onderrichtingen van de financieel beheerder. 

§2 - De eerste inschrijving in het kasboek betreft het bedrag dat elke rekenplichti-
ge bij aanduiding ontvangt onder de vorm van wisselgeld, zoals bepaald in artikel 4 
§4. 

§3 - De inschrijving in het kasboek wordt door de rekenplichtige bevestigd door het 
plaatsen van een handtekening naast het bedrag van de dagontvangsten. 

§4 - Alle beschikbare bewijsstukken ter verantwoording van de dagontvangsten 
worden door de rekenplichtige bewaard en per dag geklasseerd. Wanneer gebruik 
wordt gemaakt van een kasregister worden de bewijsstukken door dit systeem 
aangeleverd. 

§5 - De ontvangen bedragen worden door de rekenplichtige bewaard in een af-
sluitbare geldkluis of geldkist. Buiten de loketuren dient deze kas opgeborgen in 
verzekerde bewaring. 

§6 - Het bedrag dat een rekenplichtige van dagontvangsten bij zich mag bewaren, 
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wordt bepaald door de secretaris, met een maximumbedrag van 2.000,00 euro. 

§7 - Het bedrag dat de rekenplichtige van de gemeentekas bij zich mag bewaren, 
wordt bepaald door een beslissing van de secretaris, met een maximumbedrag van 
5.000,00 euro. 

§8 - De rekenplichtige controleert de eventuele overschrijding van dit maximum-
bedrag. 

 

6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REKENPLICHTIGE 

 

Elke rekenplichtige is verantwoordelijk voor het beheer van zijn kas en de bewaring 
van ontvangen bedragen en bewijsstukken. De rekenplichtige verifieert minstens 
wekelijks de overeenstemming tussen het kasboek en de bewaarde gelden in de 
geldkist of geldkluis. 

 

7. CENTRALISATIE VAN DE INNINGEN 

 

§1 - De dagontvangsten worden door de rekenplichtigen van dagontvangsten 
overgedragen aan de rekenplichtige van de gemeentekas, minstens één maal per 
week, volgens de onderrichtingen van de rekenplichtige van de gemeentekas. 

§2 - De omvang van het gedeponeerde bedrag wordt door de rekenplichtige van 
dagontvangsten zelf bepaald, onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 5. De 
rekenplichtige van dagontvangsten bewaart de bewijsstukken van overdracht aan 
de rekenplichtige van de gemeentekas. 

§3 - Indien een rekenplichtige van dagontvangsten vaststelt dat het maximumbe-
drag dat hij bij zich mag bewaren is overschreden, moet onverwijld een overdracht 
gebeuren aan de rekenplichtige van de gemeentekas. 

§4 - De rekenplichtige verantwoordt alle gedeponeerde bedragen door de opmaak 
van een nauwkeurige invorderingsstaat, volgens de onderrichtingen van de financi-
eel beheerder. Deze staat wordt rechtstreeks overgemaakt aan de rekenplichtige 
van de gemeentekas. Bij deze staat wordt, in voorkomend geval, het verslag toe-
gevoegd waarvan sprake in artikel 10, §3. 

§5 - De rekenplichtige van de gemeentekas brengt, minstens één maal per week, 
de inhoud van de gemeentelijke kas naar de bank. 

 

8. VERWERKING IN DE BOEKHOUDING 

 

De verantwoordelijke voor de boekhouding zorgt, onder verantwoordelijkheid van 
de financieel beheerder, voor de boekhoudkundige verwerking van de inning van 
de geringe dagontvangsten op basis van de invorderingsstaat, opgesteld door de 
rekenplichtigen, en de bewijsstukken van overdracht aan de rekenplichtige van de 
gemeentekas. 

 

9. CONTROLE DOOR FINANCIEEL BEHEERDER 

 

De financieel beheerder, of onder zijn verantwoordelijkheid een door hem aange-
stelde persoon, controleert minstens eenmaal per jaar de kasboekhouding en de 
geldvoorraad van de rekenplichtigen, conform artikel 162, §3 van het Gemeente-
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decreet. 

 

10. VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR EEN REKENPLICHTIGE 

 

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

§2 - Deze inschrijving wordt door de rekenplichtige bevestigd door het plaatsen 
van een handtekening naast het bedrag. 

 

11. PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR DE 
REKENPLICHTIGE VAN DAGONTVANGSTEN WAARBIJ HET VER-
SCHIL NIET VOORTKOMT UIT DIEFSTAL OF VERLIES 

 

§1 - Bij vaststelling van een verschil tussen de ontvangsten en de bewijsstukken 
en het verschil niet voortkomt uit diefstal of verlies wordt op het moment van de 
overdracht van de dagontvangsten aan de rekenplichtige van de gemeentekas door 
de rekenplichtige een verslag opgesteld ter duiding en motivering van het verschil. 
De rekenplichtige van dagontvangsten bezorgt dit verslag rechtstreeks aan de re-
kenplichtige van de gemeentekas. 

§2 - Het verslag, overeenkomstig §1 opgesteld door de rekenplichtige, wordt door 
de rekenplichtige van de gemeentekas overgemaakt aan de secretaris. Een af-
schrift van dit verslag wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 

 

12. PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR RE-
KENPLICHTIGE WAARBIJ HET VERSCHIL (TEKORT) VOORTKOMT 
UIT DIEFSTAL OF VERLIES 

 

§1 - Indien een rekenplichtige vaststelling doet van diefstal of verlies van gelden 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 secretaris neemt de nodige bewarende maatregelen. De financieel beheer-
der gaat over tot de verificatie van de kas en het vaststellen van het bedrag 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 rekenplichtige waarin de omstandigheden van de diefstal of het verlies 
worden toegelicht. 

 

13. INWERKINGTREDING 

 

Dit besluit treedt in werking per 1 februari 2009. 

 

 



GERINGE DAGONTVANGSTEN – toelichtingsnota  pag. 1/3 

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 

 8770 INGELMUNSTER, 15 januari 2009 

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

TOELICHTINGSNOTA 

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 PERSO-
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JURIDISCHE BASIS 
Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 162, §2 en 3. 
“§2 - De gemeentesecretaris kan, na advies van de financieel beheerder, onder zijn verantwoordelijk-
heid bepaalde personeelsleden van de gemeente die onder zijn gezag staan, belasten met de inning 
van geringe dagontvangsten. Deze beslissing van de gemeentesecretaris wordt ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd indien ze niet overeenstemt met het advies van de financieel beheerder dat 
hij in volle onafhankelijkheid heeft verstrekt. 
Deze personeelsleden storten op geregelde tijdstippen het totale bedrag van hun inningen in de ge-
meentekas en verantwoorden die bedragen door een nauwkeurige invorderingsstaat volgens de onder-
richtingen van de financieel beheerder. De ontvangsten en de storting ervan in de gemeentekas wor-
den in een kasboekhouding geregistreerd. 
§3 - Minstens eenmaal per jaar verifieert de financieel beheerder of een door hem aangestelde per-
soon, onder zijn verantwoordelijkheid, de boekhouding en de geldvoorraad van de houders van de 
provisie, bedoeld in §1, en de personeelsleden die belast zijn met de inning van geringe dagontvang-
sten, bedoeld in §2. 
Van zijn bevindingen wordt een proces-verbaal gemaakt dat aan de gemeentesecretaris, aan de be-
voegde budgethouder of aan het betrokken personeelslid en, in geval van onregelmatigheden, aan de 
externe auditcommissie wordt bezorgd. 
Dat proces-verbaal wordt zowel door het verantwoordelijke personeelslid als door de financieel be-
heerder ondertekend. 
§4. De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van provisies en de 
voorwaarden waaronder personeelsleden van de gemeente kunnen worden belast met de inning van 
geringe dagontvangsten.” 

In de memorie van toelichting bij het Gemeentedecreet staat het volgende bij artikel 86: 
“In dit decreet wordt het evenwicht tussen de secretaris en ontvanger (thans de financieel beheerder) 
beter uitgebalanceerd. Het is om die reden dat voortaan de secretaris moet instaan voor de betalingen 
en het chartaal kasbeheer. Deze opdrachten kan hij nooit delegeren aan de financieel beheerder gelet 
op het principe van de decretale functiescheiding. Onder chartaal kasbeheer wordt de kansfunctie die 
rechtsreeks in contact komt met de cliënten bedoeld; het betalen en ontvangen in speciën, proton e.d. 
De financieel beheerder staat in voor de registratie van de bewegingen op de rekeningen van het lo-
kaal bestuur en voor de verrichtingen die aan de kas gebeurden. Dit is een decretale bijdrage voor een 
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goed intern controlesysteem.” 

In de memorie van toelichting bij het Gemeentedecreet staat het volgende bij artikel 162: 
“De tweede paragraaf sluit inhoudelijk aan bij het artikel 138, §2 van de Nieuwe Gemeentewet. Het 
betreft het innen van kleine geldsommen in omstandigheden die noodzakelijk zijn voor het normale 
functioneren van de diensten (bijvoorbeeld het innen van inkomgelden in musea of bij manifestaties, 
de belasting op het afleveren van een identiteitskaart). De term dagontvangsten werd in dit artikel 
gebruikt om aan te geven dat het om opbrengsten gaat waarvan de schuldenaar niet vooraf kan wor-
den aangeduid (bijvoorbeeld het toegangsticket van de ondergrondse parking) of over ontvangsten die 
moeilijk van de dienstverlening kunnen worden afgescheiden (bijvoorbeeld het innen van de belasting 
op het afleveren van een identiteitskaart) zonder dat de dienstverlening wordt gehypothekeerd. Het 
betreft dus niet het innen van meer algemene fiscale en niet-fiscale inkomsten. Dergelijke afwijking op 
het algemeen principe van de inning en benaarstiging van de opbrengsten kan slechts na bindend ad-
vies van de financieel beheerder. Indien deze een positief advies weigert zal de gemeenteraad via het 
systeem van goedkeuring de knoop doorhakken. Aangezien de beslissingen gevolgen heeft op de in-
terne controle wordt er een jaarlijkse verificatie ingesteld op die kassen die wordt uitgevoerd door de 
financieel beheerder. De functiescheiding is hier immers gedeeltelijk aangetast. 
De gemeenteraad stelt het kader vast waarbinnen de beslissingen van de secretaris i.v.m. de kasprovi-
sies en het innen van geringe dagontvangsten moeten passen. Dat betekent meteen dat de financieel 
beheerder bij zijn advies ook met dit kader rekening zal moeten houden.” 

In de omzendbrief BB-2006/19 van 1 december 2006 betreffende het besluit van de Vlaamse regering 
van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeente-
decreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 
2005 lezen we het volgende: 
De chartale inningen volgens de gewone procedure 
De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de kasverrichtingen (art. 163 en 169 GD), dus ook 
voor de chartale inningen. Hij kan in dat opzicht, na advies van de financieel beheerder, de kasverrich-
tingen opdragen aan een of meer personeelsleden van de gemeente, met uitsluiting van de financieel 
beheerder (art. 163, §1 GD). 
Dit betekent dat de gemeentesecretaris (of het personeelslid dat door de gemeentesecretaris daarmee 
belast is) een ontvangstbewijs kan geven voor de ontvangen sommen. Aangezien de financieel be-
heerder de ontvangsten invordert, kan alleen hij kwijting geven voor de vereffening van de vordering. 
Het is echter evident dat de gemeentesecretaris op het ontvangstbewijs melding maakt van de factuur 
die de schuldenaar wenst te betalen. Deze nuance is onder meer van belang voor de kwijting op au-
thentieke akten. Voor de dagdagelijkse ontvangsten gebeurt het zelden dat er om een expliciete kwij-
ting zal worden gevraagd. 
De ontvangsten met onmiddellijke inning 
De gemeentesecretaris kan, na advies van de financieel beheerder, bepaalde personeelsleden belasten 
met de inning van geringe dagontvangsten, onder de voorwaarden die bepaald zijn door de gemeente-
raad (art. 162, §2 GD). Dat is alleen mogelijk bij ontvangsten die niet de normale inningsprocedure 
volgen, maar waarvan de inning samenvalt met de vaststelling van het invorderingsrecht. Het is dus 
zeker niet de bedoeling dat reeds vroeger vastgestelde rechten op die wijze geïnd worden. Die ont-
vangsten moeten de gewone inningsprocedure volgen. De gemeenteraad moet dus de voorwaarden 
bepalen waaronder de gemeentesecretaris personeelsleden met die inningen kan belasten. Hieronder 
valt onder meer de definiëring van een geringe dagontvangst. Ik merk wel op dat een dergelijke defi-
niëring in de eerste plaats moet slaan op een individuele verrichting. Hoewel de totale ontvangsten 
binnen een bepaalde periode aanzienlijk kunnen zijn, moeten de individuele ontvangsten gering van 
aard zijn. 
De gemeenteraad zal zo spoedig mogelijk de voorwaarden bepalen waaronder personeelsleden van de 
gemeente kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten. In de overgangsfase blij-
ven de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen genomen in toepassing van arti-
kel 138, §2, NGW uitvoerbaar. 

Er moet dus een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de delegatie die gegeven kan worden 
op basis van artikel 163 van het gemeentedecreet en de delegatie die gegeven kan worden op basis 
van artikel 162. 
De personeelsleden die belast worden met kasverrichtingen op basis van artikel 163 zijn enkel be-
voegd voor betalingen en inningen die de gewone vereffeningsprocedure gevolgd hebben. 
De personeelsleden die, op basis van artikel 162 van het gemeentedecreet, een kasprovisie ter be-
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schikking hebben gekregen, mogen die enkel gebruiken als de betaling samenvalt met de ontvangen 
prestatie. 
De personeelsleden die belast worden met de inning van geringe dagontvangsten, op basis van artikel 
162, zijn enkel bevoegd voor inningen die samenvallen met de vaststelling van het invorderingsrecht. 
Het beheer van een kasprovisie voor geringe exploitatie-uitgaven mag nooit vermengd worden met het 
kasbeheer in het kader van de inning van geringe dagontvangsten. Dat onderscheid moet duidelijk 
blijken uit de gevoerde kasboekhoudingen. Volgens de geest van het gemeentedecreet kan die kas-
boekhouding louter bestaan uit een kasregister. De gemeente beslist er vrij over hoe ze een en ander 
registreert. 
Zowel het werken met kasprovisies voor geringe exploitatie-uitgaven als de inning van geringe dag-
ontvangsten door personeelsleden moet het voorwerp zijn van een procedure binnen het interne con-
trolesysteem. 
 


