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Aanwezig Eddy Poffé; voorzitter 
 Luka Augustijns, Manu Claes, Lucia Dewolfs, Diederik Dunon, Nicolas 

Kuczynski, Kris Poelaert, Willy Smout, Sarah Sneyers, Louis Tobback, Joris 
Van den Cruijce, Linda Van den Eede, Elke Zelderloo, Walter Zelderloo, 
provincieraadsleden 

 Gunther Coppens, Ann Schevenels, gedeputeerden 
Verontschuldigd  
 
 

Agendapunten 
 

1 Goedkeuring van de verslagen van 8 juni 2021 en 15 juni 2021 

 
De voorzitter Eddy Poffé opent de vergadering en deelt mee dat de commissievergadering van 
19 oktober 2021 verplaatst wordt naar 12 oktober 2021 om 13 uur. 
 
Vervolgens vraagt de voorzitter of er nog opmerkingen of vragen zijn bij de verslagen van 8 juni 
2021 en 15 juni 2021.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen waardoor de verslagen van 8 juni 2021 en 15 juni 2021 
worden goedgekeurd. 

2 Raamovereenkomst i.v.m. levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van 
server- en storage infrastructuur voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Opstart van 
een plaatsingsprocedure. 

 
De voorzitter Eddy Poffé geeft het woord aan meneer Pottie. 
 
Meneer Pottie geeft aan dat dit raamcontract ter vervanging is van het huidige raamcontract. Het 
huidige raamcontract is ongeveer een week of 2 geleden afgelopen. Dit raamcontract wordt 
afgesloten net als het voorgaande raamcontract voor de aankoop van server- en storage 
infrastructuur voor het provinciebestuur maar ook voor de gemeentebesturen en andere 
overheden binnen Vlaams-Brabant. De nadruk van dit dossier ligt bij het voorzien van continuïteit 
en het onderhouden van de huidige situatie. 

 
Meneer Smout geeft aan dat men hier spreekt over de continuering en tegelijkertijd zegt men dat 
sinds enkele weken de raamovereenkomst afgelopen is. Wat gebeurt er nu in tussentijd, wanneer 
verwacht men hier een uitsluitsel over? Aangezien hier een bepaalde periode over heengaat en 
hier momenteel geen enkel dekking is. 
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Meneer Pottie geeft aan dat het raamcontract de mogelijkheid geeft om nieuwe contracten af te 
sluiten, de bestaande contracten blijven gewoon doorlopen. Op dit moment hebben we geen 
mogelijkheid om een nieuwe contract af te sluiten. Dit dossier zou begin 2022 operationeel 
moeten zijn. Zowel wij als de besturen waren op de hoogte dat het contract ging aflopen. We 
hebben iedereen, onszelf inclusief, aanbevolen om te kijken of er nog iets nodig was en indien 
nodig te bestellen alvorens het contact afgelopen was. 
 
Meneer Smout merkt op dat er dan niet direct problemen verwacht worden in de komende 3 
maanden. 
 
Meneer Pottie verwacht voor ons als provinciebestuur geen problemen aangezien dit goed 
bekeken werd. Hopelijk hebben de lokale besturen dit ook goed bekeken zodat ze nog tijdig op 
het contract hebben afgenomen. 
 
Mevrouw Van den Eede merkt op dat het de eerste keer is dat ze in een raamcontract ziet staan 
dat wij met een maximale waarde gaan werken. De vraag is of die maximale waarde voorzien is 
in de meerjarenplanning en onder welke budgetpost moeten we dit gaan zoeken. 
 
Meneer Pottie merkt op dat er 2 ramingen werden gedaan eerst is er de geraamde waarde zowel 
voor de provinciebesturen als de aankoopcentrale (lokale besturen). Voor het provinciebestuur is 
dit in de meerjarenplanning voorzien. Daarnaast heb je de maximale waarde dat is iets nieuw 
door een uitspraak van het Europees Hof die wil dat raamcontracten afgegrensd worden zodat 
deze niet oneindig kunnen blijven lopen. Dat budget is niet voorzien Het is ook niet de bedoeling 
dat we aan dit budget geraken. 
 
Mevrouw Van den Eede merkt op dat er een maximale waarde staat en toch moet er dan alleen 
maar rekening gehouden worden met de geraamde waarde.  
 
Meneer Pottie voegt hier aan toe dat de maximale waarde is om te zeggen dan stopt het 
raamcontract met lopen. De geraamde waarde is om te informeren wat de verwachte afname zal 
zijn. 
 
Mevrouw Van den Eede is verwonderd dat als je zegt dat het contract stopt op die maximale 
waarde dat die maximale waarde dan in de meerjarenplanning niet voorzien is. 
 
Meneer Pottie kan alleen voor het provinciebestuur spreken. Wij hebben een raming gedaan die 
realistisch is voor de normale waarde. In de loop van contracten hebben we al gemerkt dat de 
behoeftes kunnen variëren, dingen kunnen veranderen. Als er veranderingen zijn dienen deze 
opgenomen te worden in de meerjarenplanning. Realistisch gezien moet er naar de geraamde 
waarde gekeken worden wat ook effectief in de meerjarenplanning voorzien is. De rest is voor 
noodgevallen. 
 
Mevrouw Van den Eede heeft nog een vraag ze kan nergens terugvinden naar welke budgetpost 
er gerefereerd wordt, waar is dat voorzien in de meerjarenplanning? 
 
Meneer Pottie geeft aan dat dat meerdere budgetposten zijn van de dienst informatica. Karl geeft 
aan dat dit zal toegevoegd worden aan het verslag. 
 

Aanvulling: 
 

De nodige budgetten zijn voorzien op: 
 
220INF01/001 Tijds- en plaatsonafhankelijk werken 
220INF02/001 ICT-infrastructuur en – beveiliging 
220INF04/001 ICT-uitbating 
 
Alsook diverse andere budgetten van de instellingen en buitendiensten. 

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frapport.infindo.ad.vl-brabant.be%2FReports%2FPages%2FReport.aspx%3FItemPath%3D%252fMJP%2B2020-2025%252fOperationele%2BRapporten%252fOpvolging%2BMeerjarenplan&data=04%7C01%7Cjolien.houtmeyers%40vlaamsbrabant.be%7C93e302d58aec450d370a08d97cf68000%7Cabeeed50ea7b4008b0e5d27f624bf85e%7C0%7C0%7C637678220413963195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y4IetHLWegsTdU3vDDDHyqNpfKApD4UbFAyE4B4V5Bw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frapport.infindo.ad.vl-brabant.be%2FReports%2FPages%2FReport.aspx%3FItemPath%3D%252fMJP%2B2020-2025%252fOperationele%2BRapporten%252fOpvolging%2BMeerjarenplan&data=04%7C01%7Cjolien.houtmeyers%40vlaamsbrabant.be%7C93e302d58aec450d370a08d97cf68000%7Cabeeed50ea7b4008b0e5d27f624bf85e%7C0%7C0%7C637678220413963195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y4IetHLWegsTdU3vDDDHyqNpfKApD4UbFAyE4B4V5Bw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frapport.infindo.ad.vl-brabant.be%2FReports%2FPages%2FReport.aspx%3FItemPath%3D%252fMJP%2B2020-2025%252fOperationele%2BRapporten%252fOpvolging%2BMeerjarenplan&data=04%7C01%7Cjolien.houtmeyers%40vlaamsbrabant.be%7C93e302d58aec450d370a08d97cf68000%7Cabeeed50ea7b4008b0e5d27f624bf85e%7C0%7C0%7C637678220413973156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W0HROz4L3r5fhNgXt5hLLp5MyjqfKwQrlui38uKV1Bk%3D&reserved=0
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Mevrouw Van den Eede merkt op dat volgens haar dat telkens in een voorstel is aangegeven op 
welke budgetposten die bedragen voorzien zijn maar dat kan ze hier nergens terugvinden. 
 
Meneer Pottie geeft aan dat dit meerdere budgetposten van informatica zijn maar dit kunnen ook 
budgetposten van andere diensten/directies zijn. 
 
Gedeputeerde Schevenels voegt toe dat de budgetposten zullen meegedeeld worden. Er worden 
hier meerdere budgetposten van informatica voor gebruikt maar ook van bijvoorbeeld de scholen. 
Het is ook niet alleen de provincie die afneemt van het raamcontract van daar misschien de 
verwarring die ontstaan is tussen de 2 bedragen. De nodige informatie zal toegevoegd worden. 
 
Meneer Tobback wijst er op dat er normaal in andere administraties maar een contract kan 
afgesloten worden als er budget voorzien is. Er kan dus geen contract afgesloten worden als er 
geen budget in de begroting staat en niet is goedgekeurd door de provincieraad. De 
provincieraad zou dit eigenlijk ook niet mogen stemmen als er geen budget voor werd gestemd. 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat budgettair 1 miljoen euro over verschillende budgetposten van 
informatica voorzien is. Dat gaat over hardware, software enzovoort. 
Aangezien het Europees Hof een uitspraak heeft gedaan in 2018 waarvan zij zeggen dat een 
raamovereenkomst niet eindeloos in budget gebruikt kan worden, zijn wij verplicht om hier een 
maximum bedrag in te vermelden. Dat maximum bedrag is een bedrag waarin wij kijken naar 
calamiteiten, stelt dat er morgen op de 5

de
 verdieping in het provinciehuis een brand uitbreekt en 

het serverlokaal is weg dan moeten wij deze vervangen terwijl dit budgettair niet voorzien is in de 
meerjarenplanning. Dit is dus enkel in het geval van een onvoorziene omstandigheid waar 
niemand iets kan aandoen. 
 
Meneer Tobback twijfelt niet aan de goede bedoelingen en zeker niet aan de competentie van 
zowel meneer Pottie als meneer Jaspers maar het voorbeeld klopt niet. Als er zich in een 
gemeente of een stad een onvoorziene omstandigheid voordoet waar er onmiddellijk een 
aannemer of dergelijke moet gevorderd worden, dan staat er in het decreet dat voor dergelijke 
spoedeisende uitgaven bij de eerstvolgende gemeenteraad dit voorgelegd moet worden. Het gaat 
er hier over of de provincieraad weet welke budgetten men waarvoor heeft goedgekeurd, dat is 
de specificiteit van de kredieten. Hij ziet ook niet in wat de uitspraak van het Europees Hof 
hiermee te maken heeft. Dit is een procedureel probleem dat de voorzitster reeds heeft 
aangehaald. Er is namelijk onvoldoende budget om het maximum bedrag in te schrijven. 
 
De heer Jaspers wil nog even aanhalen waarom dat maximum bedrag naar aanleiding van de 
uitspraak van het Europees Hof vermeld wordt. Dit is omdat we bij ons vorig contract enkele 
weken voor de einddatum hebben moeten adviseren aan alle lokale besturen om hiervan geen 
gebruik meer te maken omdat een bepaalde leverancier verwees naar die uitspraak van het 
Europees Hof en dreigde met een schadeclaim aan de provincie. Dit is dus ook om ons als 
bestuur conform de regelgeving veilig te stellen. 
 
Meneer Tobback geeft aan dat dit klopt maar dan moet men wel zorgen dat dit erin staat. Er kan 
geen geld uitgegeven worden dat niet is goedgekeurd door de provincieraad. 
 
Mevrouw Eynatten geeft aan dat voor raamovereenkomsten de budgetten worden ingeschreven 
volgens de noodwendigheden en op het moment dat er verdere afnames worden genomen van 
een raamovereenkomst is er altijd voorafgaand voldoende budget. Het budget is dus wel 
beschikbaar voor de bestelling wordt geplaatst. Dit is de fase van het bestek en dan is het strikt 
genomen nog niet nodig dat het nodige budget er is. Op het moment dat de deputatie de gunning 
doet moet het budget er zijn. Bij een raamovereenkomst is dat wanneer men effectief de afnames 
neemt. Die budgetten worden en zijn nu ook al voorzien in het meerjarenplan volgens hetgeen 
wat door informatica wordt ingeschat. 
 
De voorzitter Eddy Poffé vraagt of er nog vragen zijn en besluit vervolgens dat dit dossier met 
een positief advies naar de provincieraad kan.  
 
 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
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provincieraad  

3 Verlengen contract Topdesk 

 
De voorzitter Eddy Poffé geeft het woord aan meneer Jaspers. 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat wij al een aantal jaren de toepassing Topdesk gebruiken voor het 
opvolgen van informaticaproblemen die gemeld worden door gebruikers maar ook voor facilitaire 
problemen. Het raamcontract waarop wij deze toepassing hebben aangekocht vervalt 29 
september 2021 en wij moeten het onderhoud op deze toepassing kunnen bestellen bij de 
leverancier. We blijven bij deze toepassing omdat wij interne processen hebben afgestemd op 
Topdesk, omdat wij mensen hebben opgeleid en algemeen tevreden zijn over het gebruik van 
Topdesk. We starten daarom een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking op om het onderhoud op de Topdesk toepassing te kunnen 
bestellen en in de toekomst eventueel nieuwe modules aan te kopen indien dat nodig mocht 
blijken. 
 
Meneer Smout merkt op dat dit waarschijnlijk op de raad van 28 september 2021 zal 
goedgekeurd worden maar de dag erna verloopt de overeenkomst. Is men hier ook zo zeker dat 
men geen problemen gaat krijgen tussendoor. Waarom werd dit niet sneller voorgelegd? Deze 
dossiers hadden voor de zomervakantie aanbod moeten komen. 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat dit correct is. Een onderhoudscontract op zo’n software loopt altijd 
over een kalenderjaar dus dit vervangt het lopende onderhoudscontract. Op het moment dat deze 
raamovereenkomst gegund wordt gaan wij begin volgend jaar op ons nieuwe raamovereenkomst 
kunnen bestellen. 
 
Meneer Smout vraagt waar de datum van 29 september 2021 vandaan komt. 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat dit vervaldatum van de vorige raamovereenkomst is, die door 
VERA werd gegund en waarvan wij hebben afgenomen. 
 
Meneer Smout merkt op dat hij nog niet begrijpt hoe men dan tot een dekking tot op het einde 
van het jaar komt. 
 
Meneer Jaspers voegt toe dat wij eind vorig jaar een onderhoud op 2021 besteld hebben bij het 
huidige raamcontract. Dit loopt nu nog een aantal maanden door en eind december, begin januari 
bestellen wij het onderhoudscontract voor het jaar 2022. 
 
De voorzitter Eddy Poffé vraagt of er nog vragen zijn en besluit vervolgens dat dit dossier met 
een positief advies naar de provincieraad kan.  
 

 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad 

 

4 Toelichting audit geldmiddelen 

 
De voorzitter Eddy Poffé kondigt het punt rond de toelichting van de audit geldmiddelen aan. Dit 
werd gevraagd door de heer Louis Tobback, maar aangezien er in juni onvoldoende tijd was, 
wordt deze toelichting vandaag gehouden door mevrouw Céline Eynatten. 
 
Meneer Tobback heeft een voorafgaande vraag. Hij dankt de voorzitter dat dit punt op de agenda 
werd gezet vermits er eerder de opmerking werd gemaakt dat dit enkel de provinciegriffier 
aanging en niet bestemd was voor de provincieraad. De heer Louis Tobback stelt voor, gezien de 
ernst van de zaken in het rapport, van gedachten te wisselen in een provincieraad of in een 
raadscommissie met degenen die de audit hebben opgesteld. 
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Meneer Tobback geeft ook aan dat zijn standpunt rond het digitaal vergaderen blijkbaar wordt 
gedeeld door de leden van het managementteam. In de reactie van het management op de audit 
wordt gezegd dat het tijdstip van de audit niet ideaal was aangezien er geen fysiek overleg 
mogelijk was om bijvoorbeeld demo’s te geven. De heer Louis Tobback merkt op dat het digitaal 
vergaderen belet om op een ernstige manier met elkaar te praten en eventueel op een positieve 
manier tot eenvormige conclusies te komen. De heer Louis Tobback is niet bereid de discussie 
over alle onderdelen van deze audit op digitale manier te houden. 
 
Meneer Tobback erkent dat er heel wat sterke punten worden vermeld in het auditverslag, maar 
dat er ook veel geel in de tabel voorkomt. Als men zegt dat de risico’s op onregelmatigheden 
en/of fraude onvoldoende afgedekt zijn binnen de provincie, dan is het de plicht van de 
provincieraadsleden om te weten hoe men daarop antwoordt en vooral wat men daaraan gaat 
doen. Daarom vraagt de heer Louis Tobback aan de voorzitter om een vergadering te beleggen 
met de mensen van audit Vlaanderen, maar de heer Louis Tobback begrijpt dat de deputatie 
daarvoor zal moeten worden geraadpleegd. 
 
De voorzitter Eddy Poffé dankt de heer Louis Tobback voor zijn opmerkingen en vraagt of de 
voorzitter van de provincieraad of een van de gedeputeerden hierop wil inpikken. 
 
Gedeputeerde Coppens zegt dat de financieel beheerder is uitgenodigd om hierover een 
toelichting te geven en dat het hem dan ook opportuun lijkt om het woord te geven aan mevrouw 
Céline Eynatten. Verder vraagt gedeputeerde Gunther Coppens om eenduidigheid en efficiëntie 
voorop te stellen. Wat het digitale vergaderen betreft geeft gedeputeerde Gunther Coppens mee 
dat de maatregelen, die van hogerhand werden opgelegd, werden gevolgd. Bovendien werd dit 
afgesproken in het bureau van de raad. 
 
Gedeputeerde Coppens stelt voor over te gaan naar de presentatie. Hij geeft mee dat de controle 
werd uitgevoerd met de bedoeling aan de slag te gaan met de opmerkingen. Bijgevolg is 
gedeputeerde Gunther Coppens vooral benieuwd om te horen op welke manier hier in de 
toekomst preventief en remediërend  zal worden mee omgegaan. Er mag gerust worden gekeken 
naar andere besturen, maar met de bedenking  dat je rekening moet houden met het feit dat wat 
vandaag goed is, morgen minder goed kan zijn. 
 
De voorzitter Eddy Poffé geeft het woord aan mevrouw Céline  Eynatten. 
 
Mevrouw Eynatten deelt de presentatie. De presentatie werd toegevoegd aan de documenten 
van de raadscommissie van 21.09.2021. 
 
Mevrouw Eynatten situeert deze thema-audit. Het is zo dat organisatiebeheersing onder de 
verantwoordelijkheid van de provinciegriffier valt. Maar als het over financiële aangelegenheden 
gaat is mevrouw Céline Eynatten hier uiteraard nauw bij betrokken. De rapportering rond 
organisatiebeheersing wordt steeds toegelicht via het bureau van de raad en gaat vervolgens 
naar de provincieraad. Voor het hele thema organisatiebeheersing werd dat ook zo toegepast. 
Vorig jaar heeft mevrouw Céline Eynatten een toelichting gegeven aan het bureau van de raad 
over deze audit en werd het rapport daarna voorgelegd aan de provincieraad. 
 
Mevrouw Eynatten licht de presentatie toe en benadrukt dat de audit enkel het thema 
geldmiddelen behandelt. Deze audit werd op dezelfde manier bij 12 andere besturen uitgevoerd 
om vervolgens de resultaten te verwerken. 
 
Audit Vlaanderen baseert zich op een controleprogramma en geeft haar bevindingen weer met 
de kleuren groen, geel en rood. De resultaten worden per onderdeel afzonderlijk door mevrouw 
Céline Eynatten toegelicht. 
 
Bij het onderdeel kasbeheer en bankrekeningen: operationeel beheer geeft mevrouw Céline 
Eynatten mee dat er 2 facturen voor aankopen met Mastercard niet konden aangeleverd worden. 
Het bestuur is wel in het bezit van een offerte voor de ene aankoop en een bevestigingsmail voor 
de andere. 
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Meneer Kuczynski vraagt welke de bedragen zijn van deze twee facturen. Hij wil ook weten waar 
de Mastercard, die ter beschikking wordt gesteld van de organisatie, wordt bijgehouden. 
 
Mevrouw Eynatten geeft mee dat het niet gaat om erg grote bedragen, maar dat ze de exacte 
bedragen zal opzoeken en in het verslag laat zetten. 
 

Aanvulling:  
 

Het betreft facturen voor een bedrag van 565,67 euro en 57,58 euro. 
 
Mevrouw Eynatten verduidelijkt dat de Mastercard bij de directie financiën wordt beheerd en dat 
er enkel een uitgave mag gebeuren na goedkeuring van het diensthoofd budget en betalingen. 
Vervolgens gebeurt de uitvoering ervan door een medewerker van een andere dienst op de 
directie financiën omwille van de functiescheiding. Hiervoor werden onderling afsprakennota’s 
getekend, maar ook afsprakennota’s met de provinciegriffier die hiervoor verantwoordelijk is. 
 
Mevrouw Eynatten geeft ook mee dat nog een aantal andere kasprovisierekeningen bij de 
scholen en bij de domeinen beschikbaar zijn. Hierop staan limieten die verantwoord moeten 
worden als het bedrag is bereikt, met een minimum van één keer per jaar. Op deze rekeningen 
wordt enkel geld bijgezet op het moment dat de griffier daar zijn goedkeuring voor geeft. Dit 
gebeurt met een dubbele handtekening van de griffier en de financieel beheerder. De 
kasprovisierekeningen kunnen enkel worden gebruikt voor kleine uitgaven waarvoor een factuur 
niet mogelijk is. 
 
Meneer Kuczynski vraagt waarom er gekozen werd voor een Mastercard en niet voor 
Bancontact. 
 
Mevrouw Eynatten antwoordt hierop dat een aantal verrichtingen enkel mogelijk zijn via een 
Mastercard (bijvoorbeeld voor Facebook). Zij hoort dit ook meer en meer bij andere 
provinciebesturen en bij gemeentebesturen. 
 
Meneer Kuczynski repliceert hierop dat er een verschil is in veiligheid tussen een kredietkaart en 
een Bancontactkaart. Wanneer de Mastercard circuleert en men beschikt over het nummer, is het 
eenvoudig deze te gebruiken, terwijl bij een Bancontactkaart je een pincode hebt ter beveiliging.  
 
Gedeputeerde Coppens is van mening dat indien Bancontact niet gaat voor sommige diensten, 
dat moet worden aanvaard. 
 
Meneer Kuczynski zegt dat hij dit vergelijkt met zijn gemeente. Er zijn daar ook provisies 
beschikbaar, maar er wordt niet gewerkt met een Mastercard omwille van de veiligheid. 
 
Mevrouw Eynatten benadrukt nogmaals dat de kaart in beheer is bij de directie financiën en dat 
er afsprakennota’s zijn ondertekend. De kaart komt niet in het bezit van anderen. Misbruik kan 
vooraf niet volledig worden uitgesloten, maar er zijn maatregelen genomen om de risico’s zo klein 
mogelijk te maken.  
 
Gedeputeerde Coppens geeft mee dat als een medewerker van de financiële dienst die toegang 
heeft tot een gewone bankkaart of tot een zichtrekening en geld wil verduisteren, dat ook zal 
doen. Wat voor gedeputeerde Coppens vooral belangrijk is, is dat er een kader is, dat er 
voldoende beveiliging is zodanig dat je meer dan twee paar ogen hebt die toezien op het 
uitvoeren van een actie met betrekking tot een geldtransfert. Of dat nu een credit- of debetactie 
is, is louter een technische zaak. Maar als je een Facebookcampagne wil benutten, die 
bijvoorbeeld wordt gebruikt om sollicitanten te zoeken,  dan heb je een Mastercard nodig. De 
aanwezigheid van een kader, toezicht en verantwoordelijkheid zijn hierbij van prioritair belang. 
 
Voorzitter Eddy Poffé vraagt of dit antwoord volstaat. 
 
Meneer Kuczynski begrijpt dat de kaart beheerd wordt op de directie financiën, maar benadrukt 
het gevaar van het gebruik van een Mastercard. 
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Voorzitter Eddy Poffé geeft het woord aan de heer Willy Smout. 
 
Meneer Smout heeft nog een vraag in verband met de rekeningen. Er zijn rekeningen die 
geblokkeerd worden omdat die niet meer tot de bevoegdheid van de provincie behoren. Hij 
begrijpt ook dat het noodzakelijk is dat deze rekeningen behouden blijven. Maar men beschikt 
toch over SAP om de rekeningen op te volgen. Bijgevolg vraagt de heer Willy Smout of de 
rekeningen centraal geblokkeerd werden, zodat er geen transacties meer op kunnen gebeuren.  
 
Mevrouw Eynatten verduidelijkt dat het in de audit ook gaat over SAP. De bankrekeningen zijn 
afgesloten en bestaan dus niet meer, maar ze zitten nog in ons boekhoudsysteem. Audit 
Vlaanderen stelt zich de vraag waarom de rekeningen nog in SAP staan. De financieel beheerder 
is het hier niet mee eens omdat die rekeningen nog wel raadpleegbaar moeten zijn in de 
boekhouding van de provincie. 
 
Meneer Smout gaat akkoord dat de rekeningen raadpleegbaar moeten zijn, maar vraagt 
bevestiging dat er geen nieuwe transacties meer op kunnen gebeuren. 
 
Mevrouw Eynatten beaamt dat dit niet meer mogelijk is, dat de rekeningen zijn afgesloten. 
 
Gedeputeerde Coppens zegt dat de rekeningen opgehouden zijn te bestaan en dat er bijgevolg 
geen transacties meer mee uitgevoerd kunnen worden. Er kan enkel nog worden gekeken in SAP 
welke transacties er in het verleden mee zijn gedaan. 
 
Mevrouw Eynatten legt uit dat audit Vlaanderen de lijst van bankrekeningen die ter beschikking is 
gesteld door de NBB vergelijkt met de lijst die in onze boekhouding geregistreerd staat. In de 
boekhouding komen rekeningen voor die niet op de lijst van de NNB staan. De afgesloten 
rekeningen komen echter nog in de boekhouding voor die omwille van de historiek raadpleegbaar 
moeten zijn. Dat is transparant zijn.  
 
Meneer Smout vindt dat het duidelijk moet gemaakt worden dat het geen actieve rekeningen 
meer zijn.  
 
Meneer Tobback begrijpt deze discussie niet goed. Audit Vlaanderen houdt er niet van dat deze 
rekeningen nog in de boekhouding staan, maar er bestaan toch ook nog archieven waar de 
boekhouding van vroeger jaren in bijgehouden worden. Waarom worden deze rekeningen dan 
niet overgebracht naar de archiefboekhouding? Waarom blijven deze rekeningen staan in de 
actieve boekhouding? De heer Louis Tobback vermoedt dat de opmerking van Vlaanderen 
hierover gaat. Voor Vlaanderen zijn de stopgezette rekeningen vulsel waar praktisch niet meer 
mee wordt gewerkt. 
 
Mevrouw Eynatten legt uit dat dit vooral technisch is. Die rekeningen zitten in de huidige versie 
van SAP. De jaarrekeningen van bv. 2016 en 2017 willen we nog niet definitief archiveren en die 
transacties maken deel uit van die jaarrekeningen.  
 
Meneer Tobback herhaalt zijn vraag. Wat is er tegen om dit naar het archief over te brengen, 
waar het ten allen tijde geraadpleegd kan worden, en uit de actieve boekhouding te halen? Wat is 
het nadeel of voordeel hiervan? 
 
Mevrouw Eynatten legt uit dat de jaarrekeningen van 2107, 2016, 2015,… niet in een archief 
zitten, maar in het actieve deel van de boekhouding. Zij gaat ervan uit dat het overdragen naar 
een archief zou willen zeggen dat alle gegevens van de jaarrekeningen moeten worden 
overgezet naar een andere client binnen SAP. Dit is echter een technische aangelegenheid 
waarvoor zou moeten gekeken worden naar de dienst informatica en die momenteel nog niet 
nodig is.  
 
Meneer Tobback vraagt of dit dan niet mogelijk is.  
 
Mevrouw Eynatten vermoedt dat dit wel mogelijk is, maar stelt zich de vraag of dat wel efficiënt is. 
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Meneer Smout stelt dat dit eigen is aan SAP. Je kan in het systeem niets doen verdwijnen, dat 
blijft daar altijd aanwezig. En dit is ook veiligheid 
 
Mevrouw Eynatten beaamt dit. Ook dat is een maatregel tegen fraude. Het is helemaal niet slecht 
dat dat niet zomaar verwijderd kan worden. 
 
Mevrouw Eynatten licht de presentatie verder toe en sluit af met te zeggen dat er zowel sterke 
punten zijn aangehaald als een aantal verbeterpunten. Dat er zeker aandacht wordt besteed aan 
de minder sterke punten, maar dat ook de sterke punten verder zullen worden opgevolgd 
teneinde ze te behouden.  
 
Mevrouw Eynatten vermoedt dat er nog wel vragen zijn rond deze toelichting. 
 
Voorzitter Eddy Poffé geeft het woord aan de heer Louis Tobback. 
 
Meneer Tobback bedankt mevrouw Céline Eynatten voor de inspanning. Hij wil nogmaals 
herhalen dat hij de diensten heeft gefeliciteerd met de sterke punten. In verband met de 
bedenking dat het organisatiebeheer berust bij de griffier, merkt de heer Louis Tobback op dat de 
controle over de manier waarop het organisatiebeheer wordt uitgeoefend echter wel berust bij de 
provincieraad. Bijgevolg moet men de provincieraad in de mogelijkheid stellen om die controle uit 
te oefenen. Als de leden van de raad inzage vragen in bepaalde dossiers moet men hen niet 
antwoorden met verwijzing naar de commissie van openbaarheid van bestuur. Dit zou er op 
kunnen wijzen dat men niet weet hoe deze staat is ingericht. 
 
Meneer Tobback wil ook terugkomen op het feit dat gedeputeerde Gunther Coppens zegt dat 
men in het bureau van de raad akkoord was met het digitale vergaderen. Dit neemt niet weg dat 
de heer Louis Tobback de vraag herhaalt om in de toekomst fysiek samen te zitten met audit 
Vlaanderen over wat zij hier bedoelen. Dit voorstel legt hij voor aan de voorzitter van de 
commissie financiën. 
 
Meneer Tobback verwijst naar het feit dat er niet kon worden bijeengekomen in een zaal waar 
met 12, maximum 36, zou worden gezeten op 108 stoelen, terwijl de minister-president pleitte 
voor de mogelijkheid in zaal met 200 en buiten de zaal met 400 samen te komen. 
Ook de voorzitster van het Vlaams parlement zit in hetzelfde schuitje. Ze wordt geconfronteerd 
met een bureau dat liever vanuit Oostende stemt dan naar Brussel te komen om zijn plicht te 
vervullen. 
Meneer Tobback hoopt dat aan deze digitale vergaderingen een einde komt en dat  eindelijk op 
een behoorlijke manier onze taak kan worden vervuld. Hij roept de voorzitster op om dit op te 
volgen. Op het inzagerecht zal later nog teruggekomen worden. 
 
Meneer Tobback heeft het rapport van de audit intens gelezen. Ondanks de reactie van het 
management, stuurt audit Vlaanderen een definitief document waarin ze zeggen dat de risico’s 
op onregelmatigheden en/of fraude onvoldoende zijn afgedekt binnen de provincie. 
Dit gaat over onregelmatigheden en/of fraude. Mevrouw Céline Eynatten zegt in de voorstelling 
dat er geen fraude is vastgesteld. Maar audit Vlaanderen zegt wel dat het risico onvoldoende is 
afgedekt. 
Hij denkt dat hij zich als provincieraadslid over zulke uitspraak wel mag ongerust maken. Op 
welke manier zijn die risico’s nu wel afgedekt? 
Op de eerste plaats vraagt de heer Louis Tobback zich af wat audit Vlaanderen bedoelt met “het 
is onvoldoende afgedekt”. Bovendien zou hij graag weten welk antwoord geven wij op hun 
concrete voorbeelden van slecht afgedekte risico’s op onregelmatigheid en op fraude. 
 
Mevrouw Eynatten reageert hierop. In juni heeft audit Vlaanderen een globaal rapport 
gepubliceerd waarin ze hun globale aanbevelingen uit de thema-audit voor elk geauditeerd 
bestuur meegeven. Eén van de aanbevelingen voor elke van de 4 geauditeerde besturen is nog 
meer op fraudebestendigheid te focussen. Op zich is dat ook niet onlogisch, want men is met 
geld bezig. Zelfs al zijn er beheersmaatregelen, worden ze periodiek geëvalueerd, sensibiliseer 
je,… het kan altijd beter in haar ogen. In de inleiding van dat globaal rapport wordt dan ook 
geschreven dat er gemiddeld bij de 13 geauditeerde lokale besturen sprake is van een 
gestructureerde aanzet voor de beheersing van de meeste aspecten van het beheer van 
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geldmiddelen. Maar er wordt ook bij elk bestuur gezegd dat de aspecten “rollen en autorisaties” 
en “fraudebestendigheid” onvoldoende aandacht krijgen. Mevrouw Céline Eynatten geeft de heer 
Louis Tobback gelijk als hij zegt dat hij wil weten wat ze hier juist mee bedoelen, maar het is zo 
dat ze deze audit gebruiken om iedereen daar goed op te wijzen 
 
Mevrouw Eynatten legt ook uit wat er met de aanbevelingen wordt gedaan. In het 
managementteam is de actie meegenomen binnen het thema organisatiebeheersing rond 
sensibilisering en fraudebestendigheid. Dit zal verder worden uitgewerkt, vooral het beter 
uitschrijven van de volmachten en het beheer van de bankrekeningen. Die afspraken zijn er nu 
tussen de financieel beheerder en haar medewerkers, maar dit zijn ongeschreven afspraken. Dit 
zijn zaken die op papier zullen worden gezet. Er gaat aandacht worden besteed aan die 
sensibilisering, nog meer sessies organiseren, er wordt ter plaatse gegaan  bij diensten en 
instellingen. Voor Covid-19 werden met een aantal medewerkers van financiën reeds 2 
instellingen per jaar bezocht om ter plaatse met de mensen zaken te bespreken, hen de 
mogelijkheid te geven vragen te stellen, om te helpen en mee te zoeken naar oplossingen,… 
Maar dit werkt ook in omgekeerde richting. Financiën krijgt zo een beeld over de zaken waarover 
vragen worden gesteld, communicatie wordt gevoerd,… 
Er worden dus degelijk acties ondernomen en het plan is er om nog meer doen. 
 
Meneer Smout wil graag meegeven dat een onvoldoende in een audit niet hetzelfde betekent als 
een onvoldoende in het onderwijs, minder dan 50%. Wanneer zaken zoals fraudebestrijding 
worden geauditeerd streeft men naar de volle 100%. Wat zeer belangrijk is in deze context zijn 
de aanbevelingen die men doet en men heeft er een 6-tal meegegeven, waarvan er 2 bestemd 
zijn voor VERA. Er staat ook een datum bij, december 2020. De heer Willy Smout had graag 
geweten of aan al deze aanbevelingen is voldaan en op welke wijze. 
Een tweede opmerking die de heer Willy Smout zou willen maken is het kijken naar de toekomst. 
De audit heeft plaatsgevonden tijdens minder optimale omstandigheden, covid-19. Niemand wist 
goed hoe alles op digitale wijze tot in de puntjes kon worden aangepakt. Dat is uiteraard een 
nadeel voor degene die geauditeerd wordt, maar ook een nadeel voor degene die de audit 
uitvoert. Zijn ervaring is dat zij daar niet steeds volledig in kunnen zijn omdat zij bepaalde dingen 
op die manier niet echt kunnen aankaarten. Daaruit volgt zijn tweede vraag, namelijk wanneer 
vindt de volgende audit plaats, die dan waarschijnlijk wel fysiek zal zijn en hoe zeker is het dat we 
dan wel volledig is voldaan, m.a.w. is men van plan om tegen dan eerst nog eens een eigen 
interne audit te houden die een zo breed mogelijk spectrum omvat en misschien ook de dingen 
meeneemt die men nu niet onder de loep heeft kunnen brengen omwille van het virtuele aspect 
van de audit. 
 
Mevrouw Eynatten zegt dat wat de autonome provinciebedrijven betreft, dit moet opgevraagd 
worden. Wat de rollen en autorisaties betreft, zijn deze in december nagekeken. De rechten zitten 
correct. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad omdat dit niet steeds onmiddellijk wordt 
aangepast bij de bank. Dit zal ook één keer per jaar worden opgevolgd. Dit betreft de 
aanbeveling. Maar de afspraken worden nu op papier gezet zodat er een kader is dat ook past 
binnen het kader organisatiebeheersing.  
Gedurende de audit werd ook gesproken over het kader voor beleggingen en leningen. Dit staat 
niet tussen de officiële aanbevelingen, maar dat werd ook ter harte genomen. Dat kader is 
opgesteld en voorgelegd aan de provincieraad samen met het rapport, aangezien er aanzienlijk 
wat tijd was tussen het ogenblik dat een groot deel van de resultaten van de audit gekend waren 
en effectief hun rapport werd afgeleverd.  
 
Wat de toekomstige audit betreft, deelt mevrouw Eynatten mee dat audit Vlaanderen heeft laten 
weten dat ze steekproefsgewijs zullen nagaan of de aanbevelingen worden opgevolgd. Op het 
moment dat het kader werd goedgekeurd door de provincieraad heeft de financieel beheerder 
hen dit per mail bezorgd. Audit Vlaanderen doet jaarlijks één thema-audit. Een herhaling van 
deze audit wordt niet onmiddellijk verwacht omdat er bij Vlaanderen onvoldoende medewerkers 
zijn om dit jaarlijks in elk bestuur uit te voeren.  
 
Meneer Smout geeft aan dat er dan misschien zelf dichter op de bal moet worden gespeeld. Het 
lijkt de heer Willy Smout wenselijk om achter alle punten die aangehaald zijn kort te noteren hoe 
het is verholpen en hoe het verder opgevolgd wordt. 
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De voorzitter Eddy Poffé geeft het woord aan mevrouw Luka Augustijns. 
 
Mevrouw Augustijns meent te hebben begrepen dat ook andere besturen gelijktijdig geauditeerd 
werden. Zij stelt zich hierbij de vraag of de provincie proactief in de conclusies die zij trekt de 
andere gemeenten opzoekt zodat zij lessen kunnen trekken uit het provinciaal rapport of 
bijvoorbeeld bepaalde gebruiken kunnen overnemen waar zij tekort schieten. Met andere 
woorden is er een actieve samenwerking opgezet? Wordt er samengekomen om er 
gemeenschappelijk uit te leren? 
 
Gedeputeerde Coppens zegt dat er bij Audit Vlaanderen heel wat goede praktijken te vinden zijn. 
Op de website van Audit Vlaanderen kan je de actuele auditthema’s vinden, alsook de goede 
praktijken. Dit is de meest correcte manier om er mee om te gaan. 
 
Mevrouw Augustijns begrijpt dat er dan vanuit de lokale besturen minder nood is aan een 
dergelijke samenwerking als dit via Audit Vlaanderen zelf kan. 
 
Gedeputeerde Coppens wijst op het feit dat de manier van werken niet steeds kan worden 
vergeleken met die van de lokale besturen, o.a. gezien de grootte van de organisatie. 
 
Mevrouw Eynatten bevestigt dit. Tijdens de audit werd vastgesteld dat er meer voeling is met de 
gemeentebesturen dan met het provinciebestuur. Ze geeft ook mee dat ABB ook nieuwsbrieven 
heeft waarop iedereen zich kan inschrijven en waarvan ze overtuigd is dat haar collega’s bij de 
gemeentebesturen daar ook op ingeschreven zijn; de publicatie van het globaal rapport werd via 
de nieuwsbrief aangekondigd en er wordt ook meegegeven dat er goede praktijken zijn 
gepubliceerd. ABB houdt dat levend. 
 
De voorzitter Eddy Poffé polst of er verder nog vragen zijn. Hij wil beklemtonen dat de audit 
positief was voor het provinciebestuur. Dit duidt op het feit dat alles verloopt zoals het moet. Voor 
de opmerkingen die er waren heeft mevrouw Céline Eynatten duidelijk aangegeven dat hier 
rekening mee wordt gehouden zodat dit kan worden afgerond als een positief gegeven. 
 
De voorzitter neemt tevens de vraag van de heer Louis Tobback i.v.m. een fysiek overleg mee 
naar de voorzitter van de provincieraad en de deputatie. Toch wijst hij erop dat er vandaag 
voldoende goede uitleg werd gegeven en is hij ervan overtuigd dat het bestuur zeer goed werk 
levert. Hij dankt de administratie hiervoor. 
 

 

Dit agendapunt werd toegelicht op de raadscommissie.  

 

5 Rondvraag 

 
De voorzitter Eddy Poffé vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. 
 
Meneer Tobback dacht dat er in een vorige provincieraad afgesproken was dat we in deze 
commissie het ook eens over het personeel zouden hebben. De voorzitter ging dit voorleggen. 
 
Wat het vorige agendapunt betreft wil meneer Tobback audit Vlaanderen erop wijzen nadat al de 
antwoorden zouden zijn gegeven men nog steeds schrijft dat de risico’s onvoldoende afgedekt 
zijn. Dit zouden ze niet mogen doen. Ze spreken over fraude en onregelmatigheden die door ze 
onvoldoende af te dekken we ze blijven mogelijk maken. 
 
De voorzitter Eddy Poffé geeft aan dat hij de vraag rond personeel heeft afgestemd met 
gedeputeerde Nevens. Voor gedeputeerde Nevens was dit echter niet heel duidelijk aangezien hij 
ervan uit ging dat in de commissie van 8 juni 2021 daar al voldoende uitleg over gegeven werd. 
Als er nog meer specifieke vragen zijn is het misschien goed om deze eens specifiek te stellen. 
 
Meneer Tobback merkt op dat volgens hem en de andere de vragen duidelijk waren. De vraag is 
hoe is ons personeelsbestand geëvolueerd sinds de amputatie van de bevoegdheden van de 
provincies en hoe heeft men de zaken dan verdeeld. 
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De voorzitter Eddy Poffé neemt de vraag mee en gaat dit overleggen met gedeputeerde Nevens. 
 
De voorzitter Eddy Poffé vraagt of er nog vragen zijn en sluit vervolgens de raadscommissie af. 
Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en ziet iedereen graag terug op de volgende 
raadscommissie op 12 oktober om 13 uur. 
 
De heer Tobback vraagt of deze raadscommissie fysiek zal doorgaan. 
 
De voorzitter Eddy Poffé geeft aan dat in het Bureau is beslist om alle raadscommissies nog 
digitaal laten door te gaan tot het einde van het jaar. 
 
Meneer Kuczynski voegt toe dat er zo vlug als mogelijk zal gekeken worden om de 
raadscommissie hybride laten door te gaan. 
 
De voorzitter Eddy Poffé geeft aan dat dit correct is maar dit eerst in het Bureau zal moeten 
voorgelegd en beslist worden. 
 
De heer Tobback geeft aan om voorstander te zijn om de vergaderingen hybride laten door te 
gaan zodat men de discussie met de ambtenarij kan hebben. 
 
De voorzitter Eddy Poffé geeft aan dat hij deze opmerkingen meeneemt en dit zal bespreken in 
het eerstvolgende Bureau. 
 
Mevrouw Van den Eede geeft aan dat eens er beslissingen zijn genomen in het Bureau deze van 
toepassing zijn. De beslissing in het Bureau was dat de provincieraad en het Bureau fysiek 
doorgaan en de raadscommissies gaan tot minstens het einde van het jaar digitaal door. De 
meerderheid heeft hier zo over beslist en als 1 provincieraadslid hier zich niet in kan vinden is dit 
jammer. 
 
Meneer Tobback geeft aan dat het correct is wat mevrouw Van den Eede zegt maar ieder 
provincieraadslid rechten heeft. Dit provincieraadslid wenst zijn controlebevoegdheid fatsoenlijk 
uit te oefenen en als mevrouw Van den Eede als provincieraadsvoorzitster dit niet wil verdedigen 
is dit haar goed recht. Een raadscommissie zou in kleine groep met een beperkt aantal leden in 
een losser verband moeten besproken worden. De agendapunten voor de provincieraad worden 
hier  besproken en voorbereid zodat de provincieraad daar niet teveel tijd meer aan moet 
besteden. Als men in de raadscommissie niet kan zien wat de reactie van de meerderheid is dan 
ben je veroordeeld om deze te zien in de provincieraad. Wat is de verantwoording om minstens 
tot het einde van het jaar raadscommissies digitaal te houden? 
 
Mevrouw Van den Eede geeft aan dat het haar spijt maar dit is meneer Tobback zijn inschatting. 
Wat nu voorligt is besproken door het Bureau en alle leden van het Bureau waren hiermee 
akkoord. 
 
Meneer Tobback geeft aan dat dit een persoonlijk standpunt is. 
 
Meneer Smout bevestigt dat dit unaniem op het Bureau werd beslist en daar zijn heel wat 
voordelen aan het digitaal bijwonen van commissies. De raadscommissie van vandaag was voor 
een groot stuk informatief maar hij heeft de gewenste tussenkomsten kunnen doen en hij denkt 
meneer Tobback ook. Hij ziet dus niet goed in waarom wij zoveel verplaatsingen naar Leuven 
heen en weer zouden moeten maken wanneer dit op een veel efficiëntere en op een meer 
ecologische ook digitaal kan. De provincieraad is uiteraard iets anders daar worden de degens 
gekruist, de raadscommissies zijn maar de voorbereiding. 
 
Meneer Tobback geeft aan dat hij akkoord is om de degens in de provincieraad te kruisen. 
 
De voorzitter Eddy Poffé vraagt of er nog vragen zijn en sluit vervolgens de raadscommissie 
definitief af en bedankt vervolgens nog eens iedereen voor de aanwezigheid en medewerking. 
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Datum volgende vergadering  12 oktober 2021 
Einduur van de vergadering 14:54 uur 
 
 
De secretaris, De voorzitter, 
 
 
 
Jolien Houtmeyers Eddy Poffé 
 


