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Artikel 165 van het Provinciedecreet handelde, net als de 
overige artikelen van hoofdstuk V van dat decreet over 
Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole. In de 
eerste versie van het decreet uit 2005 was het een lang 
artikel van negen paragrafen, waarvan de paragrafen 4 tot 
en met 8 echter nog niet in werking waren getreden. Bij 
wijziging van 30 april 2009 werden de paragrafen 4 tot en 
met 8 vervangen door nieuwe versies, die evenmin in wer-
king traden. Artikel 137, § 2 van het wijzigende decreet 
bepaalde immers: “Voor de artikelen van het Provinciede-
creet die op 1 juli 2009 nog niet in werking zijn, treden de 
artikelen of onderdelen van artikelen, vermeld in het eerste 
lid, in werking uiterlijk op datum van de volledige inwer-
kingtreding van het artikel uit het Provinciedecreet dat 
erdoor gewijzigd wordt.” Volgt u nog? Uiteindelijk werd 
het hele artikel 165 opgeheven bij wijzigend decreet van 
29 juni 2012. 

De nieuwe versie van de paragrafen 4 tot en met 8, die in 
2009 de nooit in werking getreden vorige versies vervin-
gen, blonken niet meteen uit in taalkundige duidelijkheid. 
Zo bepaalde de nieuwe paragraaf 6: 

“De provincieraad wijst een personeelslid aan dat be-
last wordt met de verificatie van de kas van de reken-
plichtigen, vermeld in artikel 159, in geval van een 
overschot of een tekort dat toe te schrijven is aan diefstal 
of verlies. Het betrokken personeelslid kan de aan hem 
gedelegeerde bevoegdheid niet weigeren als zijn functie-
omschrijving erin voorziet. 
Het interne controlesysteem bepaalt de gevallen waarin 
het personeelslid aangewezen door de provincieraad 
moet overgaan tot verificatie van de kas van de reken-
plichtigen, bedoeld in artikel 159.
Van zijn bevindingen wordt een proces-verbaal opge-
maakt dat aan de deputatie, de provinciegriffier, aan 
het betrokken personeelslid en, in geval van onregelma-

tigheden, aan de Vlaamse Regering en de provincie-
raad wordt bezorgd.
Dat proces-verbaal wordt zowel door het verantwoorde-
lijke personeelslid als door het personeelslid aangewezen 
door de provincieraad, ondertekend.”

In de eerste zin heeft de decreetgever terecht het werk-
woord aanwijzen gebruikt en niet het zo vaak fout ge-
bruikte aanduiden, een al te letterlijke vertaling van het 
Franse désigner. Belast worden met de verificatie klinkt dan 
weer wel een tikje Frans en zeker erg ambtelijk. Boven-
dien lokt het werkwoord belasten met het gebruik van 
naamwoordstijl uit: de verificatie, afgeleid van het werk-
woord verifiëren. Dat laatste zou beter gebruikt worden, 
want werkwoorden brengen actie en vaart in de tekst. De 
interne verwijzing vermeld in artikel 159 zorgt voor de 
klassieke problemen met verwijzingen: uiteraard weet een 
doorsneelezer niet meteen wat er in artikel 159 staat, maar 
bovendien is hier niet duidelijk of de verwijzing hoort bij 
de kas dan wel bij de rekenplichtigen. Als je artikel 159 erop 
naleest, komen beide erin voor, dus voor echte problemen 
kon deze verwijzing niet zorgen, maar echt precies was 
ze evenmin. Als er in het hele Provinciedecreet trouwens 
maar sprake is van één kas en één soort rekenplichtigen, is 
de verwijzing zelfs overbodig. 

In de tweede zin van het eerste lid wil de decreetgever 
vooral eenduidig zijn, maar daardoor stapelt hij de ver-
wijswoorden wat te uitbundig op. Zo is het voor elke lezer 
duidelijk over welk personeelslid het gaat: het is pas in de 
vorige zin ter sprake gekomen. De toevoeging betrokken 
is dus helemaal niet nodig, evenmin als de tangconstructie 
de aan hem gedelegeerde bevoegdheid: ook dat is vanuit de 
vorige zin nog helemaal duidelijk. 

Ook in het tweede lid is er nog altijd maar sprake van één 
personeelslid en hoeft dus niet te worden herhaald dat het 
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Als we alle bovenstaande suggesties toepassen op de tekst, 
krijgen we een kortere en vooral duidelijker tekst, waarbij 
ook in de wetgevingstechniek geldt: less is more. De mo-
gelijke tegenspraak tussen het eerste en het tweede lid en 
de verwijzing naar artikel 159 zijn behouden. 

De provincieraad wijst een personeelslid aan dat de kas 
van de rekenplichtigen, vermeld in artikel 159, veri-
fieert in geval van een overschot of een tekort dat toe 
te schrijven is aan diefstal of verlies. Het personeelslid 
kan die opdracht niet weigeren als ze in zijn functie-
omschrijving voorkomt. 
Het internecontrolesysteem bepaalt de gevallen waarin 
het personeelslid de kas moet verifiëren.
Het personeelslid maakt van zijn bevindingen een 
proces-verbaal op en ondertekent dat. Hij laat het on-
dertekenen door de betrokken rekenplichtige en bezorgt 
het aan de deputatie, de provinciegriffier, de betrokken 
rekenplichtige en, in geval van onregelmatigheden, aan 
de Vlaamse Regering en de provincieraad. 

In 2012 besloot de decreetgever artikel 165 op te heffen, 
volgens de parlementaire voorbereiding omdat de pro-
cedure die erin wordt bepaald, opgenomen zou worden 
in het internecontrolesysteem van de provincie en niet in 
detail bij decreet hoefde te worden geregeld. De decreet-
gever had dus ook de mogelijke contradictie tussen de le-
den van paragraaf 6 aangevoeld. Meteen is voorkomen dat 
bovenstaande bepalingen ooit in werking zouden treden, 
en dat is alvast een goede zaak geweest. 

gaat over het personeelslid aangewezen door de provincie-
raad. Overgaan tot verificatie is van hetzelfde kaliber als 
belast zijn met de verificatie: een leeg werkwoord wordt 
gecombineerd met een gesubstantiveerd werkwoord. Ge-
bruik liever het werkwoord verifiëren zelf; de actie komt 
dan veel beter tot uiting. Dat het gaat over de kas en/of 
de rekenplichtigen die vermeld worden in artikel 159, is 
al gezegd en hoeft dus niet te worden herhaald. Er is im-
mers nog altijd geen sprake van een andere kas of andere 
rekenplichtigen. Bovendien is de juiste wetgevingstechni-
sche formule vermeld in artikel 159, zoals in het eerste lid, 
en niet zoals bedoeld in artikel 159, zoals hier. 

Verwarrender is dat het vorige lid bepaalt dat het aange-
wezen personeelslid de kas moet verifiëren bij een over-
schot of een tekort door diefstal of verlies, terwijl dit lid 
bepaalt dat het internecontrolesysteem (aaneengeschre-
ven, interne slaat op controle en niet op systeem) dat be-
paalt. Dit lijkt contradictorisch en is misschien een van 
de redenen waarom het artikel uiteindelijk is opgeheven. 

In het derde lid draaien, ondanks de inspanningen van 
de decreetgever in de vorige leden om uiterst duidelijk 
te zijn, de verwijzingen volledig in de soep. Over wiens 
bevindingen gaat het daar immers? Wellicht over die van 
het personeelslid aangewezen door de provincieraad, dat 
verderop ook als het betrokken personeelslid wordt aan-
geduid. Maar diens bevindingen moeten worden bezorgd 
– door wie trouwens? – aan… het betrokken personeelslid. 
Je eigen verslag aan jezelf bezorgen, zo kafkaiaans hebben 
we het toch nog niet gehad in de Belgische regelgeving. 
Wellicht wordt hier plots met betrokken personeelslid ei-
genlijk de rekenplichtige bedoeld. 

En om de personeelsleden helemaal door elkaar te halen, 
is er in het laatste lid van de paragraaf opnieuw sprake van 
een personeelslid aangewezen door de provincieraad, maar 
plots ook van een verantwoordelijk personeelslid. Wellicht 
is daarmee opnieuw de rekenplichtige bedoeld en heeft 
verantwoordelijke hier voor één keer niet de betekenis van 
leidinggevende – je zou verwachten dat “de verantwoor-
delijke” het verslag mee tekent – maar wel van degene die 
verantwoording moet afleggen, in dit geval dus voor het 
tekort of het overschot. Bovendien is er geen reden om 
in de laatste zin een passief te gebruiken: het handelend 
voorwerp is duidelijk uitgedrukt. 

De laatste zin, die gaat over het ondertekenen van het 
verslag, komt in de chronologie van de uit te voeren acties 
trouwens vóór het laatste stuk van de vorige zin, dat han-
delt over het bezorgen van het verslag. Beide delen kun-
nen dus beter omgewisseld worden om de chronologie 
van de procedure te respecteren.


