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SCHRIFTELIJKE VRAGEN 2017 
 
 
Schriftelijke vraag van Mireille Colson (N-VA) 
van 10 januari 2017 
aan de deputatie 
over onderzoek RUP woonzones Herselt 
 
In het kader van inzagerecht had ik een aantal vragen n.a.v. een openbaar onderzoek 
dat loopt over RUP woonzones in Herselt.  
 
1) Hoeveel weekendverblijven werden er tot op heden door provincie al aangekocht in 
provinciaal domein Hertberg? voor welk totaalbudget?  
 
2) Welk budget wordt hier in begroting 2017 voor uitgetrokken? Wordt dit budget verder 
aangehouden in MJP?  
 
3) Welke andere uitgaven werden in dit kader nog gedaan sinds het  in werking treden 
van het PRUP ifv herlocalisatie weekendverblijvers. Vermoedelijk zal dit het meest 
complex zijn aangezien er naast Herselt nog 2 andere pilootgemeenten waren.  
 
 
Antwoord van de deputatie (25/01/2017): 
 
Hoeveel weekendverblijven werden er tot op heden al aangekocht in provinciaal 
domein Hertberg? Voor welk totaalbudget? 
 
Er werden 19 weekendverblijven met aangrenzende percelen aangekocht voor een 
bedrag van 2.448.496 EUR. 
 
Welk budget wordt hier in begroting 2017 voor uitgetrokken? Wordt dit budget 
verder aangehouden in MJP? 
 
Er wordt een bedrag van 400.000 EUR voorzien in 2017. In 2018 werd opnieuw 400.000 
EUR voorzien. 
 
Welke ander uitgaven werden nog gedaan sinds het in werking treden van het 
PRUP ifv herlocalisatie weekendverblijvers?  
 
De dienst Ruimtelijke Planning deed volgende uitgaven: 
 

1. Hoofdopdracht PRUP weekendzones in Essen, Wuustwezel en Herselt, 
studiebureau Soresma, 99.806,85 EUR, factuur 1: 39.922,74 EUR betaald op 
18/11/2010;  

2. Aanvullende dienst voor het PRUP weekendverblijven in Herselt, studiebureau 
Soresma, 13.237,40 EUR, betaald op 6/08/2010; 

3. Moderator voor de klankbordgroep voor het PRUP weekendverblijven in Essen, 
Wuustwezel en Herselt op 2/4/2010, ACP, 508,20 EUR, betaald op 11/06/2010; 

 
4. Publicatie in Gazet van Antwerpen van het openbaar onderzoek voor het PRUP 

weekendverblijven in Herselt, Essen en Wuustwezel, Concentra Media Regie, 
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3.205,05 EUR, factuur 1: 801,26 EUR betaald op 14/02/2011, factuur 2: 2.403,79 
EUR betaald op 14/02/2011; 

5. Publicatie in Het Nieuwsblad en De Standaard van het openbaar onderzoek voor 
het PRUP weekendverblijven in Herselt en Essen, Corelio Publishing, 4.252,24 
EUR, betaald op 22/02/2011; 

6. Huur van parochiezaal voor infoavond over het PRUP weekendverblijven in Herselt 
op 3/3/2011, Gemeente Herselt, 50,00 EUR, 7/04/2011; 

 
De dienst Welzijn en Gezondheid heeft in het kader van de begeleiding en herhuisvesting 
van de permanente bewoners van de weekendverblijven volgende subsidiebedragen 
uitbetaald aan CAW De Kempen: 
 

- 2011: 16.816 euro toegekend en uitbetaald; 
- 2012: 23.184 euro toegekend en uitbetaald; 
- 2013: 67.626 euro toegekend en uitbetaald; 
- 2014: 55.600 euro toegekend en uitbetaald; 
- 2015: 27 800 euro toegekend waarvan 23.064,01 uitbetaald; 

 
 
Schriftelijke vraag van Jan De Haes (N-VA) 
van 17 januari 2017 
aan de deputatie 
over pompstations 
 
 
“Als de dijken breken”, was dan misschien wel fictie. 
Toch doet dit ons nadenken over de organisatie en de bewaking van de wateroverlast in 
onze provincie en in het bijzonder van die van de pompstations. 
 
Kan u voor ons een overzicht geven van: 
- de verschillende pompen die door de provincie beheerd worden; 
- de mate waarin afstandsbewaking werd geïnstalleerd; 
- de normale onderhoudsfrequentie enerzijds en anderzijds de effectieve 
onderhoudsbeurten die plaats vinden; 
- of en hoeveel onderhoudscontracten er lopende zijn. 
 
 
Antwoord van de deputatie (27 januari 2017): 
 
Bij deze bevestigen wij de goede ontvangst van uw schriftelijke vraag van 17 januari 
2017, met betrekking tot de organisatie en de bewaking van de wateroverlast in onze 
provincie en in het bijzonder van die van de pompstations. 
 
Graag geven wij u een overzicht van de provinciale pompstations met het beheer en de 
opvolging van deze installaties.  
 
Momenteel beheert de dienst Integraal Waterbeleid 19 installaties: 4 vijzelgemalen en 15 
pompstations. Op onderstaande kaart zijn de locaties en de belangrijkste 
karakteristieken van de installaties terug te vinden. In de loop van 2017 wordt gestart 
met de bouw van een nieuwe pompinstallatie aan de Zwaluwbeek te Zwijndrecht. Het 
pompstation aan de Lisperloop te Lier wordt dan weer in 2017 overgedragen aan de stad, 
gezien dit station alleen nog hemelwater ontvangt vanuit het gescheiden rioleringsstelsel 
en geen toevoer meer krijgt vanuit een provinciale waterloop.  
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De belangrijkste pompstations zijn voorzien van een afstandsbewaking. Alle 
pompstations waarbij een falen kan leiden tot wateroverlast in huizen of bedrijven 
kunnen vanop afstand opgevolgd en bediend worden. Voor sommige installaties, zoals de 
pompstations aan de Itterbeek en de Lachenebeek is het ook mogelijk om beelden van 
de camerabewaking te raadplegen via de beveiligde site van de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM). Momenteel is de dienst Integraal Waterbeleid ook bezig om 
de waterpeilen van de pompstations en diverse peilmeters op www.waterinfo.be 
opvolgbaar te maken voor derden. Voor de meeste stations is dit al in orde.  
 
Sinds dit jaar staat de firma Engie Fabricom in voor het onderhoud van alle provinciale 
installaties. Dit onderhoud omvat een driemaandelijkse onderhoudsbeurt; zijnde 4 
onderhoudsbeurten per jaar, waarvan één onderhoudsbeurt een groot onderhoud betreft. 
Naast dit preventief onderhoud bestaat er via het onderhoudscontract ook de 
mogelijkheid om de onderhoudsfirma in te schakelen voor het oplossen van problemen 
op korte en middellange termijn.  
 
In 2017 staat er door de afdeling Projecten van de dienst nog een screening gepland om 
zo de mogelijke zwaktes en verbeterpunten bij de provinciale installaties te bepalen. 
Deze screening moet leiden tot een actieplan om de werking en opvolging van onze 
installaties nog te verbeteren.  
 
 
Schriftelijke vraag van Jan De Haes (N-VA) 
van 17 januari 2017 
aan de deputatie 
over PRUP Langveld 
 
PRUP Langveld: 
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1. In welke mate was er voorafgaand overleg; 
2. Werden daar ook andere opties als Langveld besproken; 
3. Was Langveld al dan niet door gemeente als optie naar voor gebracht; 
4. In vroegere plannen werd Langveld (niet alleen Oost maar ook West) reeds als 
mogelijke industriezone weerhouden: waren deze plannen bekend en zo ja lagen deze 
plannen mee aan de basis van de nu voorgestelde optie; 
 
 
Antwoord van de deputatie (27 januari 2017): 
 
Procesverloop en overzicht van overlegmomenten 
Het procesverloop van het afbakeningsproces valt uiteen in 3 onderdelen met name 
voorstudie, de planMER en fase van het ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP). 
 
voorstudie 
Het PRUP Langveld kadert binnen het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Heist-op-
den-Berg. Vooraleer er overgegaan wordt tot de opmaak van PRUP’s en gemeentelijke 
RUP’s, gebeurt eerst een uitgebreide voorstudie. In een voortraject wordt samen met alle 
relevante Vlaamse partners en de betrokken gemeenten (waaronder Heist-op-den-Berg) 
een filtering gemaakt van potentiële gebieden waar bijkomende mogelijkheden zijn voor 
stedelijke ontwikkelingen zoals wonen, regionale bedrijvigheid, bovenlokale 
groenontwikkeling, grootschalige detailhandel ed. De voorstudiefase werd afgerond in 
2010.  
 
Tijdens de voorstudie was er een afvaardiging van de gemeente Heist-op-den-Berg in 
zowel de ambtelijke werkgroep als stuurgroep. De ambtelijke werkgroep bestaat uit 
afvaardiging van de provincie (dienst ruimtelijke planning), gemeentelijk Heist-op-den-
Berg en Ruimte Vlaanderen. De stuurgroep omvat de ambtelijke werkgroep uitgebreid 
met de verschillende advies verlenende administraties.  
 
PlanMER  
Bij het afronden van de voorstudie werden door de stuurgroep selecties goedgekeurd 
aangaande de deelgebieden die in aanmerking kwamen voor verder onderzoek in kader 
van opmaak planMER. (alsook bijkomend mobiliteitsonderzoek en ruimtelijk 
veiligheidsrapportage) 
In het kader van de opmaak van het planMER werd meermaals samengezeten met de 
gemeente Heist-op-den-Berg. De gemeente werd formeel om advies gevraagd door de 
dienst MER in kader van de richtlijnenvergadering (9 januari 2015) en de 
ontwerptekstvergadering (23 juli 2015).  
 
In de zomer van 2015 werden de eerste resultaten van het planMER overlopen met de 
gemeente. Ter afronding van het planMER werd een billateraal overleg met gemeente 
voorzien op 1 oktober 2015 waar is overeengekomen om het deelgebied Diepenbroek 
niet langer te weerhouden, wegens waterproblematiek. Het deelgebied Langveld-oost 
bleef weerhouden. 
 
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 
Op basis van de resultaten van het planMER is tijdens overleg met gemeente akkoord 
gegaan om verder te gaan met 6 PRUP’s voor 6 deelgebieden waaronder ook Langveld-
Oost. 
Voor de opmaak van de voorontwerp PRUP’s werd intensief overlegd met de gemeente 
(zowel ambtelijk als politiek). 
 
Ter voorbereiding van de plenaire vergadering werd  een stuurgroep georganiseerd op 
23/02/2016 waarbij een akkoord werd verkregen betreffende de principes over de 
opbouw van de stedenbouwkundige voorschriften van de PRUP’s en om deze PRUP’s voor 
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te leggen voor een plenaire bespreking op 17 mei 2016. Tijdens de plenaire vergadering 
werd het behoud van het PRUP Langveld (oost) door de gemeente niet in vraag gesteld. 
 
Het PRUP Langveld (oost) werd voorlopig vastgesteld door de provincieraad van 22 
september 2016. 
 
Inhoudelijke afweging met betrekking tot deelgebied Langveld 
 
2.1 algemene afweging 
 
Heist-op-den-Berg is door Vlaanderen aangeduid als kleinstedelijk gebied. Dit betekent 
dat binnen het kleinstedelijk gebied een beleid gevoerd wordt dat ontwikkelingen 
aanmoedigt. Dit volgt uit het Vlaams principe “vlaanderen open en stedelijk”, waarbij in 
stedelijke gebieden een beleid gevoerd moet worden dat inzet op bijkomende woningen, 
bedrijven en bovenlokale functies. De afbakening van deze kleinstedelijke gebieden is 
door Vlaanderen aan de provincie gegeven. 
 
Zoals reeds gesteld is er in de voorstudie een filtering gebeurd van potentiële 
ontwikkelingsgebieden. Voor de inplanting van bijkomend aanbod aan regionale 
bedrijvigheid zijn in de voorstudie 5 verschillende zoekzones onderzocht: 
Zoekzone Driehoek N15 x N10 (al dan niet in combinatie met grootschalige detailhandel)  
Zoekzone woonuitbreidingsgebied Slachthuis (Diepenbroek) (al dan niet in combinatie 
met grootschalige detailhandel)  
Zoekzone Heistse Hoek zuid  
Zoekzone Langveld oost  
Zoekzone Langveld west  
 
De zoekzone Langveld is een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Heistse 
hoek. 
 
Op voorstel van de stuurgroep van 24 juni 2010 heeft de deputatie op 25/11/2010 beslist 
om 3 gebieden verder te onderzoeken met het oog op herbestemming in functie van 
regionale bedrijvigheid: 
de zoekzones Langveld-oost, Langveld-west en het deel van de zone Slachthuis 
(Diepenbroek) : meenemen als mogelijkheid in planMER en herbestemming via 
provinciaal RUP.  
Voor de andere zoekzones werd het volgende voorgesteld door de stuurgroep: 
De invulling van de zone Driehoek N10xN15 :  gericht op de uitbreiding van het medisch 
centrum Somedi waarvoor de gemeente reeds een masterplan heeft opgemaakt. 
Daarnaast betreft het een kleinschalige uitbreiding met kantoorachtigen waarvoor de 
gemeente zelf een gemeentelijk RUP kan opmaken. 
De uitbreiding van Heistse Hoek : een kleinschalige afwerking van het bestaande 
bedrijventerrein naar het zuiden toe en kan door de gemeente worden aangepakt via de 
opmaak van een gemeentelijk RUP.  
Zoekzone Slachthuissite (Diepenbroek) : gemengd regionaal bedrijventerrein met KMO 
en wonen. 
 
2.2 Afweging van de uiteindelijk 3 weerhouden zones in het planMER en verder 
PRUP-procedure 
 
In kader van de ontwerp planMER werden bijgevolg 3 gebieden onderzocht met het oog 
op regionale bedrijvigheid met name : Langveld-west, Langveld-oost en Diepenbroek. 
Langveld-west : in kader van het planMER bleek dat dat indien men Langveld-west wil 
ontwikkelen er slechts een klein deel zou overblijven als industriegebied. Een groot deel 
van de zone zou ingenomen worden voor  de aanleg van weginfrastructuur en voor 
waterberging. De problematiek van het PRUP Langveld-west werd besproken tijdens de 
stuurgroep van 6 mei 2013. Op 14 mei 2013 ging het college van burgemeester en 
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schepenen akkoord met het schrappen van PRUP Langveld-west.  
Langveld-oost : dit deelgebied werd besproken op de stuurgroep van 6 mei 2013 waar 
werd voorgesteld om dit deelgebied te behouden. Op 14 mei  2013 ging het college van 
burgemeester en schepenen akkoord met de verderzetting van het PRUP Langveld-oost. 
De gemeente heeft tijdens het proces de opname van het PRUP Langveld(oost) niet in 
vraag gesteld. 
Diepenbroek:  Naar aanleiding van de eerste resultaten in het ontwerp planMER heeft het 
college van Heist-op-den-Berg in beslissing van 10 april 2012 aan de deputatie gevraagd 
om in het PRUP Diepenbroek meer wonen te voorzien en geen regionale bedrijvigheid 
noch grootschalige detailhandel. Op de stuurgroep van 6 mei 2013 vroeg de gemeente 
om dit gebied enkel in te vullen met wonen. Het schrappen van Diepenbroek als locatie 
voor bedrijventerrein kwam voort uit besprekingen met de gemeente, onderzoeken van 
AWV en resultaten van het plan-MER.  
 
 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 31 januari 2017 
aan de deputatie 
over sportaanbod provinciepersoneel 
 
Verschillende gemeentebesturen geven hun werknemers de mogelijkheid om te sporten 
tijdens hun (pauze)uren. 
 
Terecht, want werknemers die bewegen, functioneren beter en zijn beter gemotiveerd. 
Bovendien zijn medewerkers die sporten meer ontspannen. Overheidsdiensten doen 
steeds meer zittend werk en komen nog nauwelijks achter hun computer vandaan. 
 
Graag had ik vernomen wat de provincie doet voor haar personeel: 
 

- Komt in het nieuw provinciehuis een (fitness)ruimte om aan lichaamsbeweging te 
doen? 

- Organiseert de provincie een jaarlijkse – niet verplichte- sportdag voor het 
personeel? 

- Hoe stimuleert de provincie haar werknemers om beweging/fitheid te bevorderen? 
Vergoedt (gedeeltelijk) de provincie sportabonnementen zoals zwem- en 
fitnessabonnementen? 

 
 
Antwoord van de deputatie (17 februari 2017) 
 

- Dit is het geval. 
- Er wordt geen jaarlijkse sportdag georganiseerd. 
- De provincie stimuleert haar werknemers sinds 2005 op verschillende manieren 

om hun fitheid te bevorderen. Hiervoor wordt er elk jaar een sportaanbod 
samengesteld. 

Voor 2017 zijn zo volgende activiteiten gepland: 
• De Fitbus: Verspreid over de provincie wordt tijdens de diensturen de fysieke 

fitheid van het personeel gemeten met een fietstest (nulmeting). Hierna krijgt 
het personeel een persoonlijk trainingsprogramma aangeboden. Tijdens het 
jaar worden er verschillende hertesten uitgevoerd zodat het personeelslid zijn 
vorderingen kan opvolgen. 

• Een aanbod om gratis mee te lopen in diverse loopevenementen. In 2017 zijn 
dit de Antwerp 10 miles, de Valentijnsrun (Rivierenhof), de Spartacusrun (De 
Schorre), Rivierenhofloop,- Dwars door Mechelen (De Nekker),de Bollekesloop 
(Coveliers),- Amphiman (De Schorre), Urban Trail Antwerpen, Urban Trail 
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Mechelen en Hercules Trophy (De Nekker). 
• Het afhuren van een zwembaan in de Wezenberg (Antwerpen) op maandag-, 

dinsdag- en donderdagmiddag. 
 
4 De provincie vergoedt geen sportabonnementen. Personeel dat lid is van Prova (de 
provinciale personeelskring) krijgt wel korting  

• bij bepaalde fitnesszaken verspreid over de provincie,  
• bij het zwembad van EVAP de Nekker. 

Verder kunnen Prova-leden gratis een tennisterrein reserveren in het Vrijbroekpark, 
sportcentrum Peerdsbos en het Rivierenhof. 
 
 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 17 februari 2017 
aan de deputatie 
over mandaten in intercommunales 
 
De laatste tijd heerst er heel wat commotie over politieke mandaten en vergoedingen 
van politici. Wat begon in Wallonië, is nu ook overgewaaid naar Vlaanderen. 
 
Ook de provincie participeert in verschillende intercommunales. Provinciale 
vertegenwoordigers/plaatsvervangers wonen de Algemene Vergadering en of de Raad 
van Bestuur bij of zetelen in het Directiecomité. 
 
Kan de deputatie mij een overzicht geven van: 
 

- Alle intercommunales waarin de provincie participeert. 
- Het aantal gedeputeerde/provincieraadsleden/plaatsvervangers in deze 

intercommunales. 
- Wie en welke partij ze vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur/Directiecomité 

 
 
Antwoord van de deputatie (9 maart 2017): 
 
In antwoord op uw schriftelijke vraag i.v.m. politieke mandaten in intercommunales, 
vindt u als bijlage een overzicht van de provinciale vertegenwoordiging in de 
verschillende intercommunales. 
 
De provincie Antwerpen is vertegenwoordigd in volgende intercommunales : 
 

 Algemene vergadering Raad van Bestuur Directiecomité 
CIPAL Peter Bellens CD&V Bert Corluy N-VA Bert Corluy N-VA 
 Frank Sels (PV) SP.A Inga Verhaert SP.A Inga Verhaert SP.A 
IGEAN Koen De Cock CD&V Koen Palinckx N-VA Rik Röttger SP.A 
 Inga Verhaert (PV) SP.A Tine Muyshondt CD&V   
   Wendy Weckhuysen CD&V   
   Rik Röttger SP.A   
IGEMO Rony Cuyt SP.A Eddy Verhaeven N-VA   
 Sofie Bradt (PV) CD&V     
IKA Kris Geysen N-VA Els Baeten N-VA Koen De Cock CD&V 
 Michel Meeus (PV) CD&V Mireille Colson N-VA Sener Ugurlu SP.A 
   Kris Goossens N-VA   
   Herman Minnen N-VA   
   Marleen Peeters N-VA   
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   Koen De Cock CD&V   
   Wendy Weckhuysen CD&V   
   Sener Ugurlu SP.A   
IOK Ivo Bollen CD&V Jan De Haes N-VA Michel Meeus CD&V 
 Nicole Boonen (PV) CD&V Bruno Peeters N-VA   
   Peter Bellens CD&V   
   Michel Meeus CD&V   
   Werner Hens SP.A   
PIDPA Bruno Peeters N-VA Christ’l Cottenie N-VA Kris Goossens N-VA 
 Ludwig Caluwé 

(PV) 
CD&V Kris Goossens N-VA Luk Lemmens N-VA 

   Luk Lemmens N-VA Peter Bellens CD&V 
   Herman Minnen N-VA Rony Cuyt SP.A 
   An Vanalme N-VA   
   Katleen Van Hove N-VA   
   Peter Bellens CD&V   
   Lili Stevens CD&V   
   Mien Van Olmen CD&V   
   Rony Cuyt SP.A   
   Rit Röttger SP.A   
   Adviescomité A    
   Peter Bellens CD&V   
   Rony Cuyt SP.A   
   Kris Goossens N-VA   
PONTES Luk Lemmens N-VA Gerda Van 

Langendonck 
N-VA Frank Geudens SP.A 

 Rik Röttger SP.A Linda Verlinden N-VA   
   Koen De Cock CD&V   
   Frank Geudens SP.A   
Hooge Maey   Rik Röttger SP.A   

 
 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 3 maart 2017 
aan de deputatie 
over onbereikbaarheid parking zone west Rivierenhof 
 
Vanaf 4 maart e.k. starten de werken voor de herinrichting van de Turnhoutse Poort.  
Het Vlaams gewest, agentschap van wegen en verkeer, liet weten dat vanaf deze dag tot 
begin mei de ‘parking zone West’ van het groendomein Rivierenhof niet meer 
beschikbaar is. 
De werken zullen tot aan de brug reiken.  Het gaat dus over een 10-tal meter tot aan de 
oprit van de parking waar het Vlaams gewest werken uitvoert die beletten dat de parking 
toegankelijk is. 
Honderd parkeerplaatsen zijn dus een 2-tal maanden niet meer beschikbaar voor de 
buurtbewoners maar vooral ook voor de bezoekers van het Rivierenhof. 
 
Graag antwoord op volgende vragen: 

- Was het provinciebestuur op de hoogte dat de parking Zone West (Deurne 
Huiskens) tussen 4 maart en begin mei zou afgesloten worden?  Zo ja, vanaf 
wanneer en welke maatregelen neemt het provinciebestuur? 

 
- Waarom dient het Vlaams gewest de parking af te sluiten gezien de werken maar 

over een 10-tal meter gaan? 
 

- Zal de naastgelegen speeltuin toegankelijk blijven en veilig worden afgeschermd 
tegen de werken? 
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Antwoord van de deputatie (24/03/2017): 
 
- Was het provinciebestuur op de hoogte dat de parking Zone West (Deurne 
Huiskens) tussen 4 maart en begin mei zou afgesloten worden?  Zo ja, vanaf wanneer en 
welke maatregelen neemt het provinciebestuur? 
 
In januari werd het Rivierenhof op de hoogte gesteld van de geplande werken. Hoewel de 
communicatie voor deze werken onder verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen 
en Verkeer valt, werd in februari afgesproken dat we op de facebook-pagina van het 
Rivierenhof melding zouden maken van het feit dat de parking zou worden afgesloten, 
werden infoborden op A3 formaat aan de parking geplaatst met het bericht van de 
nakende afsluiting en werd bij de auto’s die op de parking stonden door onze wachters 
een briefje onder de ruit gestoken met het bericht dat de parking vanaf de avond van 3 
maart afgesloten zou worden. 
 
Voorbeeld flyer: 
 

INFORMATIE: 
DEZE PARKING SLUIT OP 3 MAART: 

 
VERPLAATS UW WAGEN TIJDIG! 

 
Omwille van werken aan de Turnhoutsepoort wordt parking West van het Rivierenhof (ter 
hoogte van het Cogelsplein) op vrijdagavond 3 maart 2017 voor twee maanden volledig 
afgesloten. Auto’s die op 4 maart nog op de parking staan, zullen in opdracht van 
Agentschap Wegen en Verkeer worden verwijderd. Verplaats uw wagen tijdig! 
Voor meer informatie kan u terecht het Agentschap voor Wegen en Verkeer of bij de 
domeinwachters van het Rivierenhof via het nr. 03 360 52 18, of  aan het onthaal, adres: 
Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne 
 
Gebruikers van de parking konden voor meer inlichtingen ook met onze domeinwachters 
bellen. 
 
- Waarom dient het Vlaams gewest de parking af te sluiten gezien de werken maar 
over een 10-tal meter gaan? 
 
Voor een precieze  toelichting van de werken verwijzen we naar het Agentschap Wegen 
en Verkeer.  We geven wel mee dat de werken niet “maar over een 10-tal meter gaan”, 
maar dat de volledige asfaltlaag van over de hele lengte van de parking en verder over 
de brug weggeschraapt is en het dus niet meer mogelijk is om de parking op of af te 
rijden. 
 
- Zal de naastgelegen speeltuin toegankelijk blijven en veilig worden afgeschermd 
tegen de werken? 
 
De speeltuin blijft net als de rest van het park toegankelijk.  De aannemer van de werken 
dient te voorzien in de nodige afsluiting van de werfzone. Deze bevindt zich evenwel op 
ruime afstand van de speeltuigen. 
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Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 20 maart 2017 
aan de deputatie 
over bezoekersaantal Provinciaal Veiligheidsinstituut 
 
Het provinciaal veiligheidsinstituut is ondertussen ruim een jaar geleden verhuisd van de 
Jezusstraat naar het Coveliersgebouw in Berchem. 
 
Daarom graag een stand van zaken: 
 

- Hoeveel personen hebben in 2016 het nieuw veiligheidsinstituut bezocht en/of een 
opleiding genoten? (met uitzondering van interne diensten). 

- Hoeveel bezoekers bezochten het veiligheidsinstituut op de vorige locatie in 2013, 
2014 en 2015? 

- Graag een overzicht van de geplande opleidingen in 2017/2018  
 
 
Antwoord van de deputatie (06/04/2017): 
 
1. In 2016 bezochten meer dan 4463 personen het Veiligheidsinstituut in de 

Boomgaardstraat.  Dit totaal omvat: 
o Cursisten van onze eigen opleidingen: 249 
o Deelnemers aan een groepsbezoek in onze Didactische ruimte(s): 3464 
o Deelnemers aan een open VCA-examen: 750 

 
Zijn niet meegerekend in dit totaal:  

- Deelnemers aan opleidingen door derden georganiseerd in het Veiligheidsinstituut 
(Coprant, Prevent, Stedelijk Onderwijs Antwerpen): jaarlijks een 100-tal 
personen  

- bezoekers n.a.v. netwerk- of alumni-activiteiten (zoals bv. de jaarlijkse 
proclamatie, opening vh PVI in de Boomgaardstraat, Algemene Vergadering 
VIBNA en Febelsafe, lerarendag, docentendag, vergadering met alle inrichters van 
de opleidingen preventieadviseur, …): jaarlijks een 300-tal personen  

- bezoekers n.a.v. stuur- of werkgroepvergaderingen 
- losse bezoekers 
- de deelnemers (261 in 2016) aan ons jaarlijks congres ‘Navorming’, aangezien 

dat plaatsvindt in het Vormingscentrum in Malle en niet in het Veiligheidsinstituut. 
 
2. Het aantal bezoekers in 2013, 2014 en 2015:  d.w.z., toen het Veiligheidsinstituut 

gehuisvest was in de 
Jezusstraat. 

 
 
Toelichting: 

- Het aantal 
cursisten in 2016, 
na verhuis, is 
ongeveer gelijk aan het aantal voor de verhuis.  

- Het verminderd aantal bezoekers aan de didactische ruimte (DiRu) in 2016 is te 
verklaren door het feit dat de 1e DiRu pas opende op 1/3/2016, de 2e op 
15/9/2016. Vanaf dan pas konden we weer op volle toeren draaien met parallelle 
groepen. We verwachten dat we vanaf 2017 opnieuw het niveau halen van de 

 
2013 2014 2015 2016 

Open opleidingen 256 232 272 249 
bezoekers 
didactische ruimte 5.187 5.226 5.434 3.464 
VCA open examens 951 1055 977 750 
Totaal 6.394 6.513 6.683 4.463 
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jaren voor de verhuis. 
- Het aantal deelnemers aan open VCA-examens is ook iets lager dan voorgaande 

jaren. De reden hiervoor zou de locatie kunnen zijn (in de buurt van de 
Jezusstraat zitten meer interimkantoren, die doorverwijzen naar ons). We 
wachten af of de trend zich ook in 2017 en volgende jaren voortzet. 

 
3. Geplande opleidingen 2017/2018. 

De opleidingen die gepland staan voor 2017 en 2018 zijn idem als deze gepland de 
voorgaande jaren.  Vanaf dit jaar plannen we 2 nieuwe sectorspecifieke opleidingen.  
Momenteel denkt het PVI ook na over verdere uitbreiding van het opleidingsaanbod. 

De opleidingen die al concreet ingepland staan (en waarvan er al enkele gestart zijn), 
zijn:  

o Aanvullende vorming preventieadviseur niveau II 
 Jaarlijks start van 4 opleidingen 

januari/maart/september/november 
o Basiscyclus preventieadviseur niveau III 

 Jaarlijks start van 3 opleidingen 
Januari/april/september 

o VOL-VCA 
 Jaarlijks 4 à 5 opleidingen (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) 

januari/maart/mei/september/november 
o Upgrade veiligheidscoördinator 

 Jaarlijks 1 opleiding 
september 

o Meer Impact als preventieadviseur 
 Jaarlijks 1 opleiding 

oktober 
o Congres Navorming 

Jaarlijks 
voorjaar 
 
 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 20 maart 2017 
aan de deputatie 
over onderhoud grachten groendomein Rivierenhof 
 
Hoewel het provinciaal groendomein goed onderhouden wordt liggen sommige grachten 
vol zwerfvuil/sluikstort.  Vooral de gracht die evenwijdig loopt met de Ruggeveldlaan en 
uitmondt in rivier ‘De Schijn’ is bezaaid met afval. 
(Zie foto’s van 19.03.17 in bijlage). 
Dit is spijtig want het geeft een vertekend beeld van het verder goed onderhouden 
Rivierenhof. 
 
Grachten die minder goed onderhouden zorgen voor geurhinder en verhoogt het risico op 
ongedierte. 
 
Daarom graag antwoord op volgende vragen: 
 

- Wie onderhoudt deze gracht op de scheiding van de Ruggeveldlaan – stad 
Antwerpen of provincie Antwerpen? 

- Hoeveel keer per jaar worden de grachten gereinigd in het gehele domein? 
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- Hoeveel ton zwerfvuil wordt jaarlijks opgehaald uit de grachten van het 
Rivierenhof?  

 
 
Antwoord van de deputatie (30/03/2017): 
 
1. Wie onderhoudt deze gracht op de scheiding van de Ruggeveldlaan – stad Antwerpen 

of provincie Antwerpen?  
 
Het onderhoud van deze gracht valt onder de verantwoordelijkheid van de stad 
Antwerpen. 
 

2. Hoeveel keer per jaar worden de grachten gereinigd in het gehele domein? 
 
Het verwijderen van zwerfvuil en sluikstort uit de grachten is een doorlopend proces, 
net zoals het verwijderen van zwerfvuil en sluikstort in andere onderdelen van het 
park. Alle zichtbaar afval wordt tijdens de vuilnisophaalrondes verwijderd, dit 
gebeurt zowel door eigen personeel als door enkele vrijwillige papierprikkers. 
 

3. Hoeveel ton zwerfvuil wordt jaarlijks opgehaald uit de grachten van het Rivierenhof? 
 
Hiervan zijn geen aparte cijfers beschikbaar. 

 
 
Schriftelijke vraag van  Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 30 maart 2017 
aan de deputatie 
over de subsidies moskeeën. 
 
 
Het decreet van 7 mei 2004 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten maakten voor het 
eerst de financiering van lokale islamitische gemeenschappen (moskeeën) mogelijk. 
Graag had ik geweten van welke moskeeën de werkingstekorten in 2016 werden 
bijgepast door de provincie en voor welke bedrag. Het uitvoeringsbesluit van 30 
september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de 
plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten verplicht de 
moskeeën, die een erkenning bekomen op basis van dit besluit bovendien om elk jaar, bij 
het indienen van het budget, een verslag te bezorgen inzake hun concrete betrokkenheid 
bij het geheel van de lokale gemeenschap. 
 

1. Kan u meedelen van welke moskeeën in 2016 werkingstekorten werden bijgepast 
en voor wel bedrag? 

 
2. Kan u voor de erkende moskeeën die in 2016 geen provinciale bijpassing 

ontvingen, meedelen wat er de reden van is dat de tekorten van deze moskeeën 
niet werden bijgepast, hoewel de wetgeving dit mogelijk maakt? 

 
3. Werd er door alle moskeeën, waarvan het werkingstekort werd bijgepast, een 

verslag bezorgd waarin de maatschappelijke betrokkenheid van de desbetreffende 
moskee werd aangetoond? Zo niet, welke moskeeën bezorgden dit verslag, welke 
niet? Kan u een kopij bezorgen van de overgemaakte verslagen? 

 
4. Werden de verslagen met betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid aan 

een controle onderworpen, waarbij werd vastgesteld of de maatschappelijke 
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betrokkenheid al dan niet voldoende is aangetoond? Zo ja, welke controle? Zo 
niet, waarom niet? Kan u per moskee meedelen wat de bevindingen van deze 
controles waren? 

 
 
Antwoord van de deputatie (27/04/2017): 
 
1. In 2016 werden de tekorten op het exploitatiebudget 2016 door de provincie 
Antwerpen bijgepast voor de hierna vermelde vijf erkende islamitische 
geloofsgemeenschappen (I.G.’s) : 
 
1° De I.G. Innerlijke Vrede te Antwerpen : 29.243,00 EUR. 
De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2016 van deze I.G. in de 
vergadering van 22 oktober 2015. 
De deputatie heeft de provinciesubsidie van 29.243,00 EUR toegekend en de betaling 
ervan goedgekeurd in zitting van 18 februari 2016. De betaling werd uitgevoerd op 25 
februari 2016. 
 
2° De I.G. Attaqwa te Deurne (Antwerpen) : 21.776,00 EUR. 
De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2016 van deze I.G. in de 
vergadering van 22 oktober 2015. 
De deputatie heeft de provinciesubsidie van 21.776,00 EUR toegekend en de betaling 
ervan goedgekeurd in zitting van 17 maart 2016. De betaling werd uitgevoerd op 31 
maart 2016. 
 
3° Antwerpen Islamic Association te Antwerpen : 24.821,00 EUR. 
De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2016 van deze I.G. in de 
vergadering van 16 december 2015. 
De deputatie heeft de provinciesubsidie van 24.821,00 EUR toegekend en de betaling 
ervan goedgekeurd in zitting van 17 maart 2016. De betaling werd uitgevoerd op 1 april 
2016. 
 
4° De I.G. Mehmet Akif te Antwerpen : 23.770,00 EUR. 
De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2016 van deze I.G. in de 
vergadering van 28 januari 2016. De deputatie heeft de provinciesubsidie van 23.770,00 
EUR toegekend en de betaling ervan goedgekeurd in zitting van 14 april 2016. De 
betaling werd uitgevoerd op 2 mei 2016. 
 
5° De I.G. Ensar te Mol : 14.551,60 EUR. 
De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2016 van deze I.G. in de 
vergadering van 25 februari 2016. 
De deputatie heeft de provinciesubsidie van 14.551,60 EUR toegekend en de betaling 
ervan goedgekeurd in zitting van 14 april 2016. De betaling werd uitgevoerd op 21 april 
2016. 
 
2. De I.G. De Koepel te Borgerhout werd met besluit van 24 oktober 2011 van Vlaams 
minister Geert Bourgeois officieel erkend, nadat de gemeenteraad van Antwerpen (20 
september 2010), de provincieraad van Antwerpen (23 september 2010), de Veiligheid 
van de Staat en de Minister van Justitie (op een later tijdstip) een gunstig advies aan 
hem hadden geformuleerd. 
Deze I.G. heeft als territoriale gebiedsomschrijving (werkingsgebied) Antwerpen 
(waarmee bedoeld wordt het grondgebied van de stad Antwerpen en niet het 
grondgebied van de provincie Antwerpen) en gebruikt als enige in Vlaanderen het 
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Nederlands als voertaal ook tijdens de eredienstvieringen (gebeden, preek imam). 
Daardoor wordt zij frequent bezocht door enerzijds Vlaamse bekeerlingen uit heel 
Vlaanderen en door anderzijds jonge allochtonen van Marokkaanse, Turkse en Aziatische 
afkomst uit de stad Antwerpen en omgeving (derde generatie) die geen of onvoldoende 
Arabisch kennen om de eredienstvieringen in de moskeeën van hun eigen woonwijk te 
kunnen volgen. 
Sinds haar erkenning in 2011 heeft deze I.G. nog geen verkiezingen georganiseerd voor 
de samenstelling van een comité om de I.G. te besturen conform de Vlaamse regelgeving 
ter zake. 
Zij doet ook geen beroep op een imam die betaald wordt door de Belgische Staat (FOD 
Justitie). 
 
In vergadering van 30 april 2014 heeft de provincieraad van Antwerpen een gunstig 
advies uitgebracht over het voornemen van Vlaams minister Geert Bourgeois om de 
erkenning van deze I.G. in te trekken (nadat de gemeenteraad van Antwerpen in de 
vergadering van 31 maart 2014 al een gelijkaardig gunstig advies had verstrekt). 
 
In vergadering van 26 juni 2014 heeft de provincieraad van Antwerpen een gunstig 
advies uitgebracht over de vraag van het Executief van de Moslims van België om de 
gebiedsomschrijving (werkingsgebied) van voormelde I.G. uit te breiden (tot het 
grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen), terwijl de provincieraad 
van Oost-Vlaanderen in een latere vergadering van 3 september 2014 eenzelfde gunstig 
advies heeft verstrekt. 
 
Na deze dubbele adviesverlening heeft de provinciale overheid niets meer vernomen over 
het eventuele gevolg dat de Vlaamse Overheid heeft voorbehouden aan voormelde 
adviesverlening. 
 
Tot op heden werd nog altijd geen comité verkozen, zodat geen financiële documenten 
(meerjarenplan, budget, jaarrekening) kunnen worden opgemaakt en ingezonden 
overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en evenmin een betrokkenheidsverslag. Deze 
I.G. wordt “de facto” nog  
bestuurd als de vroegere VZW en kan geen subsidies aanvragen en verkrijgen. Blijkbaar 
slaagt zij er in om te blijven functioneren met de financiële giften van de gelovigen / 
leden van de VZW. 
 
3. Geen enkele van de vijf onder 1. vermelde erkende I.G.’s heeft bij haar budget 2016 
een verslag bezorgd inzake haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 
(leef)gemeenschap. Deze verslagen werden ook niet opgevraagd om volgende redenen. 
 
1° De eerste drie erkende I.G.’s in de provincie Antwerpen (Antwerpen Islamic 
Association, Mehmet Akif en Ensar) voegden bij de inzending van hun eerste budgetten 
na hun erkenning (de budgetten 2009, 2010 en 2011) wel degelijk de vereiste 
betrokkenheidsverslagen. 
 
Deze verslagen werden door de provinciale overheid destijds als louter informatief 
beschouwd, aangezien de inhoud ervan, nl. de mate van betrokkenheid van de lokale 
I.G. bij het geheel van de lokale gemeenschap (buurt, wijk, district, gemeente) enkel 
deskundig, zinvol en nuttig kan gecontroleerd en geëvalueerd worden door het betrokken 
gemeentebestuur (de gemeentelijke administratie), net zoals het erkenningscriterium 
van de maatschappelijke relevantie van de plaatselijke I.G. bij het initiële eerste 
onderzoek van de erkenningsaanvraagdossiers ingediend door de lokale 
moskeeverenigingen (VZW’s). 
 

 
 

 

 
PROVINCIE ANTWERPEN 

 
1747 

 



Deze verslagen werden bijgevolg, zoals voorzien in de Vlaamse regelgeving, steeds 
(zonder opmerkingen) doorgestuurd naar de Vlaamse Overheid, nl. de Gouverneur – 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) – Afdeling Antwerpen. De provinciale 
administratie kreeg ook geen enkele feedback achteraf over deze verslagen vanwege 
ABB. 
 
Bovendien merkte de provinciale administratie op dat de zorg voor de betrokkenheid van 
de erkende lokale I.G.’s bij de lokale gemeenschap niet vermeld wordt bij de taken van 
de I.G., georganiseerd als openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, zoals exhaustief 
opgesomd in artikel 232 van het Eredienstendecreet van 7 mei 2004. 
In de praktijk zijn het veeleer de (na de erkenning) verder bestaande en functionerende 
moskee-VZW’s, die hun vroegere maatschappelijke en socio-culturele rol en activiteiten 
verder blijven voortzetten en ontwikkelen, waaruit hun betrokkenheid met de lokale 
gemeenschap blijkt. Deze VZW’s blijven echter zuiver privaatrechtelijke rechtspersonen, 
waarover de provinciale overheid geen enkele gezagsrelatie (geen administratief 
toezicht) uitoefent en waaraan zij geen subsidies verleent. 
 
2° Omwille van de bovenvermelde redenering werd er door de provinciale overheid sinds 
2012 niet meer aangedrongen op het bijvoegen van een dergelijk betrokkenheidsverslag 
bij hun budget, ook niet door de op een later tijdstip erkende I.G.’s (Attaqwa en Ensar). 
 
3° In het Vlaams Parlement heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Nadia SMINATE op 7 
december 2015 een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister Liesbeth HOMANS 
betreffende de hogervermelde problematiek van de betrokkenheid van de plaatselijke 
kerk- en geloofsgemeenschappen bij de lokale gemeenschap. 
 
Met brief van 21 december 2015 heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur te Brussel 
(administrateur-generaal Guido DECOSTER) Gouverneur Cathy BERX verzocht om hem 
de nodige elementen te bezorgen, teneinde hem toe te laten een definitief antwoord van 
de Vlaamse minister aan mevrouw Nadia SMINATE te kunnen verstrekken. 
 
Met e-mail van 25 januari 2016 heeft de Kabinetschef van de Gouverneur de 
Provinciegriffier gevraagd om het aan de Gouverneur voorgelegde ontwerp van antwoord 
(opgemaakt door ABB-Afdeling Antwerpen) nog eens (juridisch) te laten nakijken door de 
provinciale administratie.  
 
De hogervermelde visie van de provinciale administratie werd met e-mail van 29 januari 
2016 medegedeeld aan de Kabinetschef van de Gouverneur. 
 
Met brief van 29 februari 2016 deelde de Gouverneur aan de deputatie mede dat zij 
kennis had genomen van het standpunt van de provinciale administratie en dat zij de 
door de provinciale administratie geformuleerde kritische opmerkingen had overgemaakt 
aan ABB-Brussel met de vraag om dit mee te nemen bij een toekomstige evaluatie 
van de desbetreffende Vlaamse regelgeving. 
 
Zij vroeg de deputatie evenwel ook om in de toekomst de betrokken I.G.’s te 
herinneren aan hun verplichtingen (om een betrokkenheidsverslag te voegen bij hun 
budget) en om haar een afschrift van deze verslagen te bezorgen met haar (= van de 
deputatie) eventuele opmerkingen. 
 
Vermits de budgetten 2016 van de vijf voormelde I.G.’s reeds voordien behandeld waren 
door de provincieraad (akteneming) in de provincieraadsvergaderingen van 22 oktober 
2015, 16 december 2015, 25 januari 2016 en 25 februari 2016, werden de 
bepalingen van de Vlaamse regelgeving met betrekking tot de inzending van de 
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betrokkenheidsverslagen opnieuw gereactiveerd door de provinciale administratie met 
het oog op de inzending van de budgetten 2017 door voormelde vijf I.G.’s. 
 
4. De budgetten 2017 van de I.G.’s en de betrokkenheidsverslagen. 
 
1° Met e-mails van 4 april en van 19 juli 2016 heeft de provinciale administratie 
(dienst Erfgoed/ DREM) de vijf erkende I.G.’s in de provincie Antwerpen : 
- gewezen op de verplichting om bij hun budget 2017 een verslag maatschappelijke 
betrokkenheid in te zenden; 
- concrete en gedetailleerde richtlijnen verstrekt over de door de provinciale overheid 
gewenste opmaak en inhoud van het betrokkenheidsverslag. 
 
In deze e-mails (die ook naar het Executief van de Moslims van België werden gezonden) 
werd aan de vijf I.G.’s ook medegedeeld dat : 
- de provinciale administratie de betrokkenheidsverslagen ter evaluatie zou overmaken 
aan de gemeentelijke overheid (stad Antwerpen, gemeente Mol); 
- de provinciale administratie de door de gemeentelijke administratie geformuleerde 
opmerkingen zou overmaken aan de deputatie, de provincieraad en de Gouverneur (ABB 
– Afdeling Antwerpen). 
 
2° Met e-mail van 5 april 2016 stelde het Executief van de Moslims van België de door 
de provinciale administratie vooropgestelde werkwijze juridisch in vraag (“… de vraag 
dringt zich nu op of de beoogde behandeling van jullie overheid naar de gemeenten toe 
met betrekking tot de betrokkenheidsverslagen wel kan. Ziet in de eerste plaats de 
Vlaamse Overheid graten in deze werkwijze ?”). 
 
3° De provinciale administratie heeft vastgesteld dat de verplichting om een 
betrokkenheidsverslag bij te voegen er mede voor gezorgd heeft dat de budgetten 2017 
van de vijf erkende I.G.’s (veel) later dan anders bij de provinciale overheid zijn 
toegekomen, wat automatisch impliceert dat de provinciesubsidie aan voormelde I.G.’s 
later dan anders kan uitbetaald worden. 
 
De vijf I.G.’s hebben de betrokkenheidsverslagen ingezonden als volgt : 
- de I.G. Innerlijke Vrede (Huzur) te Antwerpen : op 8 december 2016; 
- de I.G. Attaqwa te Deurne (Antwerpen) : op 24 januari 2017; 
- de I.G. Mehmet Akif te Antwerpen : op 24 februari 2017; 
- de I.G. Ensar te Mol : op 24 februari 2017; 
- de I.G. Antwerpen Islamic Association te Antwerpen : op 1 maart 2017. 
 
4° Uit de ontleding van de ingezonden verslagen door de provinciale administratie blijkt 
het volgende . 
Het begin van het verslag (de toelichtende nota) is eigenlijk bij alle vijf een quasi-
identieke tekst (die vermoedelijk door het Executief zelf ter beschikking werd gesteld van 
alle erkende I.G.’s in Vlaanderen). 
Verder bevat het verslag (zoals ook in de oorspronkelijke erkenningsaanvraagdossiers en 
in de eerste ingezonden betrokkenheidsverslagen na de erkenning het geval was) een 
overzicht en een oplijsting van de socio-culturele, sportieve, maatschappelijke en 
educatieve activiteiten in de gevraagde periode (1 januari 2015 tot 30 juni 2016). 
Tot slot bevatten zij enige informatie over haar contacten met de gemeentelijke 
overheid. 
 
5° De vijf betrokkenheidsverslagen werden bezorgd aan de gemeentelijke administraties 
(stad Antwerpen en gemeente Mol) met een officieuze (want geenszins voorzien in de 
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huidige Vlaamse regelgeving) vraag naar een beoordeling/evaluatie van de inhoud van 
de verslagen aan de hand van volgende eenvoudige dubbele vraagstelling : 
- wenst U opmerkingen ter zake te formuleren ? 
- wat kan U zeggen over de contacten en de samenwerking van de I.G. met uw 
bestuur/administratie ? 
 
6° Met e-mails van 15 februari (I.G.’s Innerlijke Vrede, Attaqwa en Mehmet Akif) en 
van 13 maart 2017 (I.G. Antwerpen Islamic Association) heeft de stedelijke dienst 
Levensbeschouwingen een zeer beknopte en summiere evaluatie ter zake verstrekt, 
die nu eens als positief, dan weer als negatief of als eerder negatief bestempeld kan 
worden. 
 
Met e-mail van 17 maart 2017 (I.G. Ensar) heeft de gemeentelijke dienst 
Samenlevingsopbouw van Mol eveneens een summiere en beknopte evaluatie 
verstrekt, die als positief kan bestempeld worden. 
 
7° Voormelde betrokkenheidsverslagen en de gemeentelijke evaluaties ervan maakten 
samen met de desbetreffende budgetten 2017 als digitale bijlagen deel uit van de vier 
dossiers (I.G.’s Attaqwa, Innerlijke Vrede, Mehmet Akif en Ensar) die aan de 
provincieraad werden voorgelegd in de vergadering van 23 maart 2017. 
De deputatie heeft vastgesteld dat geen enkel provincieraadslid, noch tijdens de 
bespreking van de dossiers in de voorafgaande provincieraadscommissie van 16 maart 
2017, noch tijdens de behandeling ervan in de provincieraadsvergadering van 23 maart 
2017, enige opmerking of vraagstelling ter zake heeft geformuleerd. 
 
8° De concrete besluitvorming van 23 maart 2017 van de provincieraad, nl. de 
akteneming enerzijds van het budget 2017 van vier I.G.’s zonder formulering van 
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake en de kennisneming anderzijds van 
het jaarverslag over de maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 
vier I.G.’s zonder formulering van opmerkingen dienaangaande werd met brieven van 27 
maart 2017 (aan de Gouverneur – ABB Afdeling Antwerpen) en van 28 maart 2017 
(aan het Executief van de Moslims van België) officieel betekend. 
 
9° Het dossier van de vijfde I.G. (Antwerpen Islamic Association) zal in de eerstvolgende 
vergadering van 27 april 2017 aan de provincieraad worden voorgelegd. 
 
10° Volledigheidshalve vindt U in bijlage kopie van de vier betrokkenheidsverslagen en 
van de gemeentelijke evaluaties ervan. 
 
Tot slot delen wij U mede dat de deputatie in het licht van de behandeling van deze 
dossiers – en mede gelet op het groot aantal vragen dat hierover door Vlaamse 
volksvertegenwoordigers aan Vlaams minister Liesbeth HOMANS werden gesteld (cf. de 
Commissievergaderingen C130 van 7 februari 2017 en C148 van 21 februari 2017 
van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en 
Stedenbeleid in het Vlaams Parlement / 2016-2017) – het kabinet van voormelde 
Vlaamse minister heeft gecontacteerd met de vraag om de desbetreffende Vlaamse 
regelgeving aan te passen en te verfijnen. 
 
 
Schriftelijke vraag van 4 april 2017 
van Jan Huijbrechts (Vlaams Belang) 
aan de deputatie 
over de inningsopdracht betalingsachterstallen. 
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Valt het aanbesteden van de inningsopdracht v.d. betalingsachterstallen van de 
provinciebelasting onder de Wet op de Overheidsopdrachten ? Indien dit het geval is had 
ik graag geweten op welke manier het mededingingsprincipe werd toegepast bij deze 
aanbestedingen ? 

Wie is de aanbestedende partij precies ? Is dit het provinciebestuur of de ontvanger ? 

Kan u mij de data mededelen wanneer in de laatste twintig jaar deze opdracht werd 
aanbesteed en welke deurwaarder deze opdracht kreeg ? 

Werden en worden er met de betrokken deurwaarder afspraken gemaakt m.b.t. de wijze 
van invordering, bv. al dan niet aangetekend verzenden van aanmaningen,… ? 

Krijgt de betrokken deurwaarder de vrije hand m.b.t. het ‘verdelen’ en ‘centraliseren’ van 
de inningen via ‘bevriende’ kantoren in andere gerechtelijke arrondissementen of 
werden/worden hierover voorafgaand afspraken gemaakt tussen het provinciebestuur en 
de betrokken deurwaarder(s) ? Zo ja, welke ? Zo neen, waarom niet ? 

 
Antwoord van de deputatie (20/04/2017): 
 
Valt het aanbesteden van de inningsopdracht v.d. betalingsachterstallen van de 
provinciebelasting onder de Wet op de Overheidsopdrachten ? Indien dit het 
geval is had ik graag geweten op welke manier het mededingingsprincipe werd 
toegepast bij deze aanbestedingen ? 
Het uitbesteden van de inningsopdracht van de betalingsachterstallen van de 
provinciebelastingen valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten. 
De provincieraad heeft op 25 februari 2016 de plaatsing van een overheidsopdracht voor 
de raamovereenkomst tot het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het 
invorderen van fiscale en niet-fiscale vorderingen goedgekeurd.   
5 kandidaten hebben een aanvraag tot deelneming ingediend. Alle 5 werden weerhouden 
in zitting van de deputatie van 2 juni 2016 en zij werden gevraagd om een offerte in te 
dienen.  De 5 kandidaten werden op basis van hun offerte gerangschikt. De beste 3 
kandidaten werden uitgenodigd om hun offerte verder toe te lichten.   
In zitting van 27 oktober 2016 werd de gunning van deze overheidsopdracht toegekend 
aan één van deze 3 kandidaten op basis van de beoordeling van de offertes aan de in het 
bestek opgenomen gunningscriteria. 
 
Wie is de aanbestedende partij precies ? Is dit het provinciebestuur of de 
ontvanger ? 
Dit is het provinciebestuur. 
Kan u mij de data mededelen wanneer in de laatste twintig jaar deze opdracht 
werd aanbesteed en welke deurwaarder deze opdracht kreeg ? 
Ingevolge de wijziging van de provinciewet in 1997 dienden de provincies met ingang 
van 1/1/1998 zelf in te staan voor de inning en dwanginvordering van de eigen 
belastingen (in plaats van de rijksontvangers). 
Overeenkomstig de toen vigerende federale wet- en regelgeving (overheidsopdrachten 
en fiscaal) behoorde het innen van de belastingen en de dwanginvordering via een 
deurwaarder tot de exclusieve bevoegdheden van de provincieontvangers. Zij beslisten 
autonoom over de aanstelling van een deurwaarder. Aanbesteden vormde sowieso geen 
optie : de te hanteren tarieven waren/zijn wettelijk vastgelegd. 
Na marktanalyse heeft de toenmalige provincieontvanger daaromtrent een gemotiveerde 
beslissing genomen. Het opteren voor een centralisatiekantoor en de keuze van 
dienstverlener werden op 26 februari 1998 voor kennisneming aan de deputatie 
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voorgelegd.  Het deurwaarderskantoor Brackeva werd door de toenmalige 
provincieontvanger aangeduid als centralisatiekantoor.  
Tot einde vorige jaar stond het deurwaarderskantoor in voor de inning van deze 
betalingsachterstanden. 
Intussen was de wetgeving overheidsopdrachten grondig gewijzigd, werden de 
provinciewet en de belastingwet voor gemeenten en provincies vervangen door de 
respectievelijke decreten, en werd door de Raad van State eenduidig bepaald dat 
deurwaardersdiensten in de nieuwe context wel degelijk onderworpen zijn aan de 
wetgeving overheidsopdrachten.  Zie vorige vraag. 
 
Werden en worden er met de betrokken deurwaarder afspraken gemaakt m.b.t. 
de wijze van invordering, bv. al dan niet aangetekend verzenden van 
aanmaningen,… ? 
Er werden inderdaad afspraken gemaakt over de wijze van invordering. De aangeduide 
deurwaarder zal afhankelijk van de solvabiliteit van betrokkenen een aangepast 
invorderingstraject opstarten : kosteloze aanmaning, aanmaning enz. 
 
Krijgt de betrokken deurwaarder de vrije hand m.b.t. het ‘verdelen’ en 
‘centraliseren’ van de inningen via ‘bevriende’ kantoren in andere gerechtelijke 
arrondissementen of werden/worden hierover voorafgaand afspraken gemaakt 
tussen het provinciebestuur en de betrokken deurwaarder(s) ? Zo ja, welke ? Zo 
neen, waarom niet ? 
Overeenkomstig de opdrachtdocumenten moesten de verschillende kandidaten minstens 
3 regionale kantoren in het eigen rechtsgebied aanduiden waarmee zij gingen 
samenwerken. Dit werd opgelegd omdat zij meer regionale betrokkenheid en kennis 
hebben én ook om de kosten voor de belastingplichtige te beperken.  
De kandidaten werden hierop geëvalueerd.  
Het centralisatiekantoor moet bij de regionale kantoren in het eigen rechtsgebied en de 
confraters buiten zijn rechtsgebied de kostenbesparende werkwijze opvolgen. 
 
 
Schriftelijke vraag van Jan Huijbrechts (Vlaams Belang) 
van 4 april 2017 
aan de deputatie 
over de leerlingenaantallen provinciaal onderwijs. 
 
Naar goede gewoonte vond op 1 februari l.l. in alle scholen de officiële leerlingentelling 
plaats. Naar even goede gewoonte had ik graag de leerlingencijfers per provinciale 
onderwijsinstelling gekregen op volgende data: 
01.09.2016 en 01.02.2017 
 
 
Antwoord van de deputatie (13/04/2017): 
 
Hierbij vindt u de gevraagde gegevens in tabelvorm. De op te merken verschuiving 
binnen de leerlingenaantallen van PM+PTS Mechelen/Boom is te wijten aan een 
administratief-technische handeling. 
 
Leerlingenaantal  
schooljaar 2016-2017 01.09.2016 01.02.2017 
      
PIVA 843 831 
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PM Sint-Godelieve 378 372 
PI Sint-Godelieve 866 851 
PM+PI Sint-Godelieve 1244 1223 
   
PM Stabroek 380 385 
PITO Stabroek 944 929 
PM+PITO Stabroek 1324 1314 
   
PM campus Mechelen/Boom 275 158 
PTS campus Mechelen/Boom 916 1021 
PM+PTS Mechelen/Boom 1191 1179 
   
CLW PTS 162 188 
 
 
Schriftelijke vraag van Jan Huijbrechts (Vlaams Belang) 
van 4 april 2017 
aan de deputatie 
over de opdrachten aan IOK. 
 
Hoeveel opdrachten werden in 2016 door het Antwerpse provinciebestuur, de provinciale 
diensten, APBS, e.d. gegund aan de Kempische intercommunale I.O.K. ? 
Waaruit bestonden deze opdrachten concreet en welke gunningsprocedures werden 
hierbij gehanteerd ? 
Wat was de kostprijs (incl. BTW) die hiervoor betaald werd ? 
 
 
Antwoord van de deputatie (20/04/2017): 
 
De provincie Antwerpen heeft in 2016 vier opdrachten gegund aan de intercommunale 
IOK, alle vier door het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM): 
 

1. Afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg: actualisatie en 
heropstart van de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, 
besteld en betaald: 25.919,25 EUR incl. btw, onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

 
2. Afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals: aanvullende dienst: ruimtelijk 

veiligheidsrapport (RVR) voor de zone Kamergoor-Proostenbos, besteld en 
betaald: 1.878,53 EUR incl. btw, onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking 

 
3. Afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals: aanvullende dienst: 

aanpassingen aan het RVR en extra overlegmomenten, besteld en betaald: 
3.872,00 EUR incl. btw, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

 
4. Afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals: aanvullende dienst: 

bijkomende berekeningen in het kader van de plan-MER, besteld in 2016 en 
betaald in 2017: 15.233,42 EUR incl. btw, onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
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Schriftelijke vraag van Kris Merckx (PVDA+) 
van 25 april 2017 
aan de deputatie 
over de boscompensatie Eikenbosje Hoboken. 
 
In bijlage vindt u het persbericht van 2014 over de belofte van het provinciebestuur voor 
een boscompensatie in de buurt voor het kappen van het Eikenbosje in de Salesianenlaan 
in Hoboken.  
Bij ons weten is deze compensatie tot nu toe niet gerealiseerd. Graag kregen we een 
stand van zaken over de inspanningen die het provinciebestuur ter zake nog ondernam 
of onderneemt. Welk perspectief is er?  
 

16/01/2014 
 Provincie zet mee haar schouders onder boscompensatie in Hoboken 
Beroep tegen verkaveling Salesianenlaan Hoboken wordt niet ingewilligd  

 

 
   

Natuurpunt Hobokense Polder en Bos+Vlaanderen vzw dienden bij het provinciebestuur een beroep in tegen 
de vergunning die de stad Antwerpen toekende voor de verkaveling van 9 percelen tussen de Salesianenlaan 
en kolonel Harrystraat in Hoboken. De provincie bekeek hiervoor onder meer het advies van Stads- en 
buurtonderhoud Antwerpen, stadsontwikkeling Stad Antwerpen, Agentschap voor natuur en Bos, Agentschap 
Ruimte en Erfgoed en Dienst Integraal Waterbeleid. Op basis hiervan besliste de deputatie om het 
verkavelingsberoep niet in te willigen vermits er geen rechtsgrond aanwezig is. De provincie zal wel zelf mee 
haar schouders zetten onder de beloofde boscompensaties.  

  

Halve hectare van huidig bos wordt openbaar domein en maximale boscompensatie in de nabije 
omgeving 
  
Een halve hectare van het huidige bos wordt gevrijwaard en zal door de eigenaar worden overgedragen aan 
de stad Antwerpen. Die zal er dan een openbaar bos van maken en onderhouden. Daarnaast voorziet de 
vergunning ook een geldelijke compensatie voor de aanplanting van nieuw. De provincie zal er op toezien dat 
dit budget ook daadwerkelijk zal geïnvesteerd worden in boscompensatie in de omgeving. 
  
De provincie Antwerpen zal hiervoor in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, maximale 
inspanningen leveren om de noodzakelijke boscompensatie te verrichten via de aanplanting van een nieuw 
bos; zo dicht mogelijk in de omgeving van het betrokken gebied. 
  
Hiervoor wordt op de eerste plaats gekeken naar de mogelijkheden binnen het provinciaal patrimonium 
(groendomeinen, dienst integraal waterbeleid, …). Verder zal de provincie aan haar bevoorrechte partners: de 
bosgroepen en het landschapspark Zuidrand, voorstellen een verkenning naar bebossing te ondernemen.   
  
De bosgroepen hebben de voorbije jaren ervaring opgebouwd in het faciliteren van privéeigenaars die nieuw 
bos willen aanplanten. In 2013 is op deze wijze nagenoeg 5 ha nieuw bos in de provincie Antwerpen 
aangeplant. 
  
Het landschapspark Zuidrand, gelegen net ten zuiden van Hobokense Polder, is twee jaar geleden opgericht 
onder meer om tot meer bos in de regio te komen. Ook deze partner is goed geplaatst om samen met het 
provinciebestuur bij te dragen aan het doel tot meer beleefbaar bos in de regio te komen.  
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Verantwoordelijke gedeputeerden:  
  
Luk Lemmens, N-VA 
Rik Röttger, sp.a 

Perscontacten:  
  
Willem Migom, medewerker gedeputeerde Luk Lemmens 
gsm  0494 75 32 22 
  
Chris Ceuppens, medewerker gedeputeerde Rik Röttger 
gsm 0477 87 47 07 

 
 
Antwoord van de deputatie (18/05/2017): 
 
De provincie heeft als eerste stap via de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (DMN) 
bebossing als beleidsthema op de agenda gezet bij het landschapspark Zuidrand en haar 
partnernetwerk.  
Dit leidde sinds 2014 tot volgende bebossingen in de nabije regio rond Hoboken: 
 
Door Natuurpunt is in 2014 2 ha bos (het Langbos) aangeplant en in 2016 is eveneens 2 
ha aangeplant te Schapenhagen (Kontich). 
Verder zitten bebossingsprojecten in de pijplijn te Edegem (3 ha, Pluyseghembos) en in 
Hove (Zone Frijthout, aantal ha nog niet gekend). 
 
De Bosgroep Antwerpen-Zuid heeft in januari 2017 0.30tha bebost te Boechout 
(aansluitend aan bos van Moretus, in het oosten) en is in Hove bezig met de 
voorbereiding van een bebossing van 0,5 ha. 
Eerder heeft de provincie Antwerpen met de VVP de onderhandelingen gevoerd met het 
kabinet van minister Schauvliege, over de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SO) 
tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincies aangaande projecten voor 
Regionale Landschappen en Bosgroepen in uitvoering van het Vlaamse beleid. Deze 
nieuwe SO (periode 2017-2019) is in januari 2017 goedgekeurd en bevat expliciet het 
thema bebossing. De bosgroep Antwerpen-Zuid kan hierdoor de komende drie jaar met 
meer armslag werken aan het thema bebossing in de Zuidrand. 
 
 
Schriftelijke vraag van Jan Huijbrechts (Vlaams Belang) 
van 26 april 2017 
aan de deputatie 
over de veehouderij Markdal. 
 
Eind februari formuleerden verschillende partijen in de Noorbrabantse Staten hun 
bezorgdheid over de invloed van de toenemende intensieve veehouderij in het Vlaamse 
gedeelte van het Markdal, een gebied dat ruwweg omschreven samenvalt met het kanton 
Hoogstraten. Een belangrijk stuk van het Merkse op Noord-Brabants gebied heeft 
namelijk een beschermde status en men vreest dat verdere uitbreiding van intensieve 
veehouderij met nieuwe vergunningsaanvragen voor grote pluimveebedrijven en twee 
mestverwerkingsinstallaties zou kunnen leiden tot problemen. 
Uit het antwoord dat de gedeputeerde Staten gaven blijkt dat intussen het Waterschap 
Brabantse Delta, Staatsbosbeheer én de provincie Noord-Brabant intussen al het nodige 
voorbehoud hebben geformuleerd bij het Antwerpse provinciebestuur. Klopt dit ? Welke 
bezwaren werden er geuit en wat was de reactie van het Antwerpse provinciebestuur ? 
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Uit hetzelfde antwoord blijkt ook dat er afspraken zouden zijn gemaakt tussen beide 
provinciebesturen om elkaar eerder te informeren over voorgenomen 
bedrijfsontwikkelingen aan weerszijden van de grens. Klopt dit ? Wat moet ik mij daar 
concreet bij voorstellen ? 
 
 
Antwoord van de deputatie (18/05/2017): 
 
Wat betreft uw eerste vraag kunnen wij u bevestigen dat Waterschap Brabantse Delta 
een aantal opmerkingen en aandachtspunten heeft geformuleerd naar aanleiding van een 
recente milieuvergunningsaanvraag m.b.t. het omvormen en verder exploiteren van een 
gemengd veebedrijf in het Markdal. Het project voorziet in de oprichting van 2 nieuwe 
pluimveestallen met plaatsen voor in totaal 83.000 slachtkuikens. Een gedeelte van de 
thans aanwezige, verouderde varkensstallen zullen daarvoor worden gesloopt. 
 
De exploitant verkreeg eerder reeds een milieuvergunning voor de exploitatie van deze 
stallen op een aanpalend perceel. De stad Hoogstraten weigerde echter de 
stedenbouwkundige vergunning omwille van aantasting van open ruimte en schending 
van de schoonheidswaarde van het landschap. Door de stallen op te richten op een 
bestaand veebedrijf en aldus geen bijkomende open ruimte aan te snijden, wenst de 
exploitant aan deze bezwaren tegemoet te komen. 
 
Als antwoord op uw eerste en tweede vraag kunnen wij u het hiernavolgende melden. 
Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer hebben inderdaad het nodige 
voorbehoud geformuleerd bij voormelde aanvraag. 
 
Beide dienden tijdens het openbaar onderzoek een schriftelijke reactie in, waarin zij hun 
bezorgdheid uitten op basis van de volgende overwegingen: 

1. Brabantse Delta 
a. Het situeren van intensieve landbouwactiviteiten in een 

stroomdallandschap van deze beek waarop hoge water- en 
natuurdoelstellingen rusten, maakt dat wij opteren voor een extra 
zorgvuldige afweging van elke nieuwe ontwikkeling. 

b. Op basis van een aantal (in de vergunningsaanvraag niet nader 
onderbouwde en onderzochte) punten heeft het waterschap Brabantse 
Delta zorgen of met de (mogelijke) impact van de voorgenomen activiteit 
de voornoemde water- en natuurdoelen nog wel behaald kunnen worden. 

c. Het is niet duidelijk of de volgens artikel 4 van de Kaderrichtlijn Water 
verplichte toets op "geen achteruitgang" van de waterkwaliteit heeft 
plaatsgevonden. 

d. Het is onduidelijk welke maatregelen worden getroffen om te verhinderen 
dat met meststoffen of reinigingswater verontreinigd hemelwater afspoelt 
naar het Merkske. 

e. Op basis van goed nabuurschap en het feit dat deze ontwikkeling zodanig 
dicht tegen de Nederlandse grens is gelegen dat een invloed op Nederlands 
grondgebied niet ondenkbaar is, wensen wij gebruik te maken van de 
mogelijkheid om aanvullende vergunningsvoorwaarden op basis van 
Nederlandse beleid te stellen. 

2. Staatsbosbeheer 
a. Het gebied wordt (h)erkend als een bijzonder waardevol agrarisch 

cultuurlandschap (geomorfologische en historisch-geografische kenmerken 
van het landschap, zeldzame plantengroei en karakteristieke fauna). 

b. Het Merkske kent binnen de Kaderrichtlijn Water de status van natuurlijk 
waterlichaam en Vlaanderen heeft in dit kader het gebied aangeduid als 
speerpuntgebied. In Nederland  heeft het gebied onder andere de status 
van Natuurparel. 

c. Er werden jarenlang inspanningen verricht voor herstel van het 
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beeksysteem en om de landschappelijke en de natuurwaarde van het 
gebied te versterken  en om vormen van extensieve recreatie (wandelen 
en fietsen) te stimuleren. Uitbreiding tot een groot en intensief 
pluimveebedrijf past niet in die lijn, noch met de bestemming 
‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. 

d. Mogelijke precedentwerking voor vestiging/uitbreiding van andere 
intensieve landbouwbedrijven. 

 
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) – die in dit soort milieuzaken 
optreedt namens de provincie Noord-Brabant – liet in eerste instantie weten dat de 
aanvraag geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen. In een aanvullend advies 
uit ook de OMWB echter een aantal bezorgdheden. De OMWB merkt net als waterschap 
Brabantse Delta en Staatsbosbeheer op dat het dal van het Merkske een beschermde 
status (Natte Natuurparel) heeft en is aangemeld als natuurlijk water en een terrestrisch 
grondwaterafhankelijk natuurgebied in het kader van de Kaderrichtlijn Water. 
Grondwateronttrekkingen zijn hier volgens het provinciale beleid verboden en uitbreiding 
van veehouderijen is aan strikte regels gebonden. Voor het overige herhaalt de OMWB 
woordelijk de hierboven vermelde reactie van Waterschap Brabantse Delta. 
 
Net als de overige bezwaren en opmerkingen werden deze bezorgdheden in aanmerking 
genomen bij de besluitvorming. Zo besliste de deputatie op basis van deze opmerkingen 
en het ongunstige advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid (DIW) om de 
termijn voor de behandeling van het dossier te verlengen met twee maanden. In het 
kader van die termijnverlenging werd aan de exploitant gevraagd om op de adviezen van 
de provinciale Dienst Integraal Waterbeleid en van de OMWB te reageren. Daarnaast 
werd aan de DIW en aan de OMWB gevraagd om deze zaak te bespreken en op basis 
daarvan een gecoördineerd voorstel van aanvullende voorwaarden aan de deputatie te 
bezorgen. 
 
De DIW benadrukte in haar aanvullende advies, opgemaakt in navolging van het overleg 
met Waterschap Brabantse Delta, nogmaals het uitzonderlijke belang en de 
natuurwaarde van het Merkske en haar vallei. De dienst blijft dan ook bij haar 
oorspronkelijk standpunt. Uit het overleg van DIW met de OMWB en Waterschap 
Brabantse Delta blijkt dat mits het opleggen van strikte voorwaarden de impact kan 
worden beperkt zodat er geen significante aantasting is van de natuurwaarde in de vallei 
van het Merkske. Deze voorwaarden werden integraal opgelegd als bijzondere 
voorwaarden in de milieuvergunning. 
 
Wat betreft uw derde vraag verwijzen wij naar de verdragen van Espoo en Aarhus die de 
Europese lidstaten verplichten om andere verdragspartijen te betrekken bij 
besluitvormingsprocessen die mogelijk grensoverschrijdende gevolgen hebben. 
Het Verdrag van Espoo legt de nadruk op de voorkoming, beperking en beheersing van 
belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten. Het bepaalt dat niet alleen 
overheden, maar ook de burgers in de mogelijk getroffen landen bij de besluitvorming 
betrokken moeten worden door middel van een publieke consultatie. 
Het Verdrag van Aarhus stipuleert dat ze hiertoe in een voldoende vroeg stadium, 
wanneer alle opties nog open zijn, alle noodzakelijke informatie moeten krijgen. Hun 
inbreng moet vervolgens in rekening genomen worden. 
 
Deze verplichtingen werden onder meer ingeschreven in artikel 19bis van Vlarem I. Dat 
artikel bepaalt dat indien de bevoegde vergunningverlenende overheid vaststelt dat de 
exploitatie van de inrichting negatieve en significante effecten op het milieu van een 
ander Gewest en/of van een andere EU-lidstaat en/of een Verdragspartij bij het Verdrag 
van Espoo zou kunnen hebben, of wanneer een ander Gewest en/of een EU-lidstaat en/of 
een Verdragspartij bij het Verdrag van Espoo die daardoor in belangrijke mate getroffen 
kan worden ter zake een verzoek indient, deze bevoegde vergunningverlenende overheid 
een exemplaar van de milieuvergunningsaanvraag en de bijbehorende bijlagen bezorgt 
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aan de bevoegde autoriteit van het bedoelde Gewest en/of EU-lidstaat en/of een 
Verdragspartij bij het Verdrag van Espoo. In uitvoering van dit artikel werd een 
exemplaar van het dossier bezorgd aan de OMWB. 
 
De provincie Antwerpen pleegt echter ook los van concrete dossiers overleg met de 
Nederlandse collega’s over grensoverschrijdende thema’s. De dienst 
Omgevingsvergunningen zit in dat verband periodiek samen met de Omgevingsdiensten 
omtrent de afstemming van het vergunningenbeleid in het grensgebied, terwijl de dienst 
Integraal Waterbeleid samen met de Nederlandse waterbeheerders (onder meer het 
reeds genoemde Waterschap Brabantse Delta) zorgt voor een gecoördineerd beheer van 
grensvormende en/of -overschrijdende waterlopen, zoals de Mark en het Merkske. Naast 
deze zuiver ambtelijke werkgroepen is er tot slot ook op regelmatige basis overleg op 
politiek niveau tussen de bevoegde gedeputeerden. 
 
 
Schriftelijke vraag van Kris Merckx (PVDA+) 
van 26 april 2017 
aan de deputatie 
over de mandatenlijst. 
 
Op 29/03/2013 redigeerde dhr. Bats, in antwoord op mijn vraag, een lijst getiteld 
‘Overzicht mandaten provincie Antwerpen’.  
Bij deze vraag ik u om een actualisering én aanvulling van deze lijst. 
De gevraagde aanvulling betreft een vraag waarop destijds niet is ingegaan: nl. achter 
elk (type van) mandaat vermelden of het al dan niet vergoed is (ja/neen) en, in geval 
van vergoeding, in een kolom ernaast het bedrag van de vergoeding voorzien voor de 
diverse functies (voorzitter of lid RVB, voorzitter of lid directiecomité enz.). 
Recent hield onze provincieraad een kort debat over de beroering veroorzaakt door 
onthullingen over de vergoedingen van politici voor mandaten in intercommunales (de 
affaires Publifin, Publipart enzovoort). Bij die gelegenheid is er gepleit om, ook wat 
betreft de vergoedingen, de burgers transparantie te schenken. Om uitvoering te geven 
aan de consensus die daarover leek te bestaan is het opmaken van een lijst die ook de 
gegevens bevat over vergoedingen een voor de hand liggende opdracht. De daartoe 
vereiste inspanningen, voor het verzamelen van deze gegevens, zijn verantwoord en 
nodig. Bij die gelegenheid kan misschien een sjabloon gemaakt worden dat het 
provinciebestuur toelaat om in de toekomst regelmatig (bv. om de 2 jaar) bij de 
betrokken bedrijven, verenigingen enz. een actualisering van die gegevens op te vragen. 
 
 
Antwoord van de deputatie (23/05/2017): 
 
“In antwoord op uw schriftelijke vraag van 26 april 2017 maken wij in bijlage een 
geactualiseerde overzichtslijst over van de mandaten begeven door de provincie 
Antwerpen. 
Voor de leden van de deputatie wordt  trouwens de mandatenlijst, na controle door het 
Rekenhof, elk jaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
Wij beschikken momenteel niet  over een overzicht van de vergoedingen die betaald 
worden in de externe organisaties waarin wij vertegenwoordigers hebben. De deputatie 
wil wel op het verzoek ingaan en heeft de administratie reeds de opdracht gegeven dit 
overzicht samen te stellen.” 
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Overzicht mandaten provincie 
Antwerpen  

 

Departement mens, communicatie en organisatie 
Griffie 

Departement algemeen beleid 
 
Vzw VVP 0445.212-083 
 
Bestuursorgaan functie  invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
Vergadering 

leden 1. Luk Lemmens (N-VA) 
2. Bruno Peeters (N-VA) 
3. Kris Geysen (N-VA) 
4. Vera De Hert (N-VA) 
5. Ludwig Caluwé (CD&V) 
6. Michel Meeus (CD&V) 
7. Rik Röttger (sp.a) 
8. Jan Claesen (Vlaams Belang)  
9. Koen Helsen (open vld)  
 

100 EUR (all-in) 
 
Gemiddeld 1 zitting/jaar 

Raad van Bestuur Leden 1. Luk Lemmens (N-VA) 
2. Kris Geysen (N-VA) 
3. Ludwig Caluwé (CD&V) 
4. Rik Röttger (sp.a) 

201,02 EUR (bruto) + 
eventueel 
verplaatsingskost: 
treinticket of 0,3349 
EUR/km 
 
Niet voor gedeputeerden 
 
Gemiddeld 10 
zittingen/jaar 
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Bureau Leden 1. Luk Lemmens (N-VA) 
2. Kris Geysen (N-VA) 
3. Ludwig Caluwé (CD&V) 
 

201,02 EUR (bruto) + 
eventueel 
verplaatsingskost: 
treinticket of 0,3349 
EUR/km 
 
Niet voor gedeputeerden 
 
Gemiddeld 10 
zittingen/jaar 
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Departement MCO 
 
OVV Pensioenkas Provincie Antwerpen  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
Vergadering 

Voorzitter 1. Bruno Peeters (N-VA)  

 Leden 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Luc Bungeneers (N-VA) 
3. Pascale Gielen ( N-VA) 
4. Katleen Van Hove (N-VA) 
5. Ludwig Caluwé (CD&V) 
6. Michel Meeus (CD&V) 
7. Sener Ugurlu (sp.a) 
8. Livia Moreau (open vld) 

 

75 EUR 
 
Gemiddeld 1 
zitting/jaar 

Raad van Bestuur Voorzitter 
 
Leden 

Bruno Peeters ( N-VA)  75 EUR 
 

Ludwig Caluwé (CD&V) 
Sener Ugurlu (sp.a) 

 

Gemiddeld 1 -2 
zittingen/jaar 

 
OFP Provant 809.537.155 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Raad van 
Bestuur 

Voorzitter 
Ondervoorzitter 
lid 

1. Ludwig Caluwé (CD&V) 
2. Bruno Peeters (N-VA) 
3. Rik Röttger (sp.a) 

75 EUR 
 
Gemiddeld 4 
zittingen/jaar 

 
Departement Ontwikkeling en educatie 
 
APB Campus Vesta  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Raad van Bestuur Voorzitter 1. Bruno Peeters (N-VA) Geen vergoeding 
 leden 2. Vera De Hert (N-VA) 

3. Danny Thijs (N-VA) 
4. Marleen Peeters (N-VA) 
5. Jürgen Godden (CD&V) 
6. Lili Stevens (CD&V) 
7. Frank Sels (sp.a) 
8. Steven Vollebergh 

(Vlaams Belang) 
9.  Livia Moreau (open vld) 
10. Koen Kerremans (Groen) 
11. Kris Merckx (PVDA+) 

Zoals 
provincieraadscommissies 
 
Gemiddeld 4 zittingen/jaar 

College van 
commissarissen 

leden   

 
MEIVA vzw (Multidisciplinair en Innovatief Veiligheidsfonds Antwerpen) 408.675.252 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
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Raad van Bestuur Leden De gedeputeerden: 
1. Peter Bellens (CD&V) 
2. Bruno Peeters (N-VA) 
3. Kris Merckx (PVDA+) 
 
Gouverneur Cathy Berx 

Geen vergoeding 

 
Scholengemeenschap PROGEMFOR  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
bestuurscollege 

 
Voorzitter 
Leden 
 

1. Inga Verhaert (sp.a) 
2. Bruno Peeters (N-VA) 
3. Lili Stevens (CD&V) 

 

Geen vergoedingen 
 
(enkel km-vergoeding voor 
niet-gedeputeerde) 

 
Artesis - Plantijn Hogeschool 535.880.359 
 
 functie Invulling mandaten Vergoedingen 
Inrichtingsorgaan Leden 

 
 
 

1. Gerda Van Langendonck 
(N-VA) 

2. Lili Stevens (CD&V) 
3. Inga Verhaert (sp.a) 
 

124,98 EUR (dubbel voor 
voorzitter) + reiskosten 
 
Gemiddeld 2 zittingen/jaar 

Bestuursorgaan leden 1. Inga Verhaert (sp.a) 
2. Lili Stevens (CD&V) 
3. Tom Caals (Groen) 
 

124,98 (dubbel voor 
voorzitter) + reiskosten 
 
Gemiddeld 12 zittingen/jaar 

 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw (POV) 445.224.456 
 
 functie Invulling mandaten Vergoedingen 
Bestuursorgaan Bestuurder 

 
Inga Verhaert (sp.a) Geen vergoeding 

 
 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning vzw (POVPO) 
434.377.678 
 
 functie Invulling mandaten Vergoedingen 
Bestuursorgaan Bestuurder 

 
Inga Verhaert (sp.a) Geen vergoeding 

 
Adviesraad Educatie 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
adviesraad 

 
Leden 
 

1. Pascale Gielen (N-VA)  
2. Kris Geysen (N-VA) 
3. Ilse Jacques (N-VA) 
4. Marleen Peeters (N-VA) 
5. Eddy Verhaeven (N-VA) 
6. Koen De Cock (CD&V) 
7. Lili Stevens (CD&V) 
8. Aysel Bayraktar (sp.a) 
9. Sener Ugurlu (sp.a) 

Vergoedingen zoals 
provincieraadscommissies 
 
Gemiddeld 2 zittingen/jaar 
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10. Tim Willekens (Vlaams 
Belang) 

11. Livia Moreau (open vld) 
12. Greet Bockx (Groen) 
 

Voorzitter  13. Inga Verhaert Geen vergoeding 
 
Departement Cultuur 
 
Raad voor Cultuur  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
Vergadering (niet-
stemgerechtigde 
leden) 

Afgevaardigde 
lid deputatie 
Afgevaardigden 
provincieraads- 
fracties  
 
 

Luk Lemmens (N-VA) 
 
1. Linda Verlinden (N-VA) 
2. Michel Meeus (CD&V) 
3. Greet Van Gool (sp.a) 
4. Jan Claesen  (Vlaams Belang) 
5. Yolande Avontroodt (open vld) 
6. Loes Van Cleemput (Groen) 
7. Kris Merckx (PVDA+) 
 

 
Geen vergoeding 

Bestuur van de raad  Idem Geen vergoeding 
 
Prospekta vzw 459.115.153 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene Vergadering Voorzitter 1. Luk Lemmens (N-VA)  
 Ondervoorzitter 2. Rik Röttger (sp.a)  
 Leden 3.  Mireille Colson (N-VA) 

4. Bert Corluy (N-VA) 
5. Ilse Jacques (N-VA) 
6. Koen De Cock (CD&V) 
7. Patrick Janssen (CD&V) 
8. Jan Claesen (Vlaams Belang) 
9. Yolande Avontroodt (open 

vld) 
 

50 EUR 
 
Gemiddeld 3 
zittingen/jaar 

Raad van Bestuur  Idem algemene vergadering 50 EUR 
 
Gemiddeld 3 
zittingen/jaar 

 
Vzw Monumentenwacht Vlaanderen 445.321.852 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene Vergadering Lid Luk Lemmens (N-VA) Geen vergoeding 
Raad van Bestuur Lid Luk Lemmens (N-VA) Geen vergoeding 
 
VZW Vredescentrum van de Provincie en de stad Antwerpen 0479.235.329 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 

Leden Luk Lemmens (N-VA) 
Patrick Janssen (CD&V) 

Geen vergoeding 
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Frank Geudens (sp.a) 
Raad van bestuur  idem Geen vergoeding 
 
APB Cultuurhuis De Warande  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Raad van Bestuur Voorzitter 1. Peter Bellens (CD&V) Geen vergoeding 
 leden 2. Els Baeten (N-VA) 

3. Kris Goossens (N-VA) 
4. Luk Lemmens ( N-VA) 
5. Marleen Peeters (N-VA) 
6. Michel Meeus (CD&V) 
7. Werner Hens (sp.a) 
8. Jan Huijbrechts (Vlaams 

Belang) 
9. Hans Schoofs (open vld) 
10. Greet Bockx (Groen) 
11. Nicole Naert (PVDA+) 

160,82 EUR 
 
Gemiddeld 5 zittingen/jaar 

College van 
commissarissen 

leden 1. Mireille Colson ( N-VA) 
2. Greet Van Gool (sp.a) 

 

 
vzw Emile Verhaeren Genootschap 453.620.302 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
raad van bestuur lid Luk Lemmens ( N-VA) Geen vergoeding 
 
vzw Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 427.190.176 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
raad van bestuur lid Luk Lemmens (N-VA) Geen vergoeding 
 
Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen 890.626.977  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
raad van bestuur lid Luk Lemmens (N-VA) Geen vergoeding 
 
vzw Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen 425.591.359 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Raad van bestuur lid Luk Lemmens (N-VA) Geen vergoeding 
 
vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen 475.885.166 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
algemene 
vergadering 

lid Luk Lemmens (N-VA) Geen vergoeding 

 
vzw Festival van Vlaanderen-Mechelen 411.975.529 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Raad van Bestuur lid Luk Lemmens (N-VA) Geen vergoeding 
 
HetPaleis stichting van openbaar nut 462.144.919 
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Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Raad van Bestuur lid Cathy Berx Geen vergoeding 
 
vzw Kazerne Dossin 807.452.744 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Raad van bestuur lid Luk Lemmens ( N-VA) Geen vergoeding 
 
Commissie voor het Beheer van het Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen (316.380.841) 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
commissie lid Luk Lemmens (N-VA) Geen vergoeding 
 
Departement Recreatie, Sport en Toerisme 
 
Toerisme Rupelstreek vzw 434.155.667 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
bestuurder Lid Rik Röttger (sp.a) Geen vergoeding 
 
APB Sport 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Raad van 
Bestuur 

Voorzitter Bruno Peeters (N-VA) Geen vergoeding 

 leden 1. Christ’l Cottenie ( N-VA) 
2. Herman Minnen ( N-VA) 
3. An Vanalme ( N-VA) 
4. Nicole Boonen (CD&V) 
5. Lili Stevens (CD&V) 
6. Rony Cuyt (sp.a) 
7. Jan Zander (Vlaams 

Belang)  
8. Inge Michielsen (open vld) 
9. Koen Kerremans (Groen) 
10. Kris Merckx(PVDA+) 

Basisvergoeding 122,52 
 
Geïndexeerde 201,01 EUR 
 
Gemiddeld 6 zittingen/jaar 

 
APB Toerisme Provincie Antwerpen (APB TPA) 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Directiecomité  Bruno Peeters (N-VA) Geen vergoeding 

 
Raad van Bestuur Voorzitter Bruno Peeters (N-VA) Geen vergoeding 

 
 Leden  1. Els Baeten (N-VA) 

2. Christ’l Cottenie (N-VA) 
3. Jan De Haes (N-VA) 
4. Daan De Veuster (CD&V) 
5. Michel Meeus (CD&V) 
6. Rony Cuyt (sp.a) 
7. Jan Huijbrechts (Vlaams 

Belang) 
8. Roel Van Eetvelt (open vld) 

Basisvergoeding 124,98 
 
Geïndexeerde 
vergoeding 205,04 
 
Gemiddeld 5 
zittingen/jaar 
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9. Karin Van Hoffelen (Groen) 
10. Nicole Naert (PVDA+) 

 
Vzw Logeren in Vlaanderen (Leuven) 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 

Lid Bruno Peeters (N-VA) (als 
voorzitter van APB TPA) 

Geen vergoeding 

 
 
 
Vzw Toerisme Scheldeland (Dendermonde) 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 

Lid Bruno Peeters (N-VA) (als 
voorzitter van APB TPA) 

Geen vergoeding 

 
EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Algemene 
vergadering 

 zie RvB Geen vergoeding 
 
Gemiddeld 1 
zitting/jaar 

Raad van Bestuur Voorzitter Bruno Peeters (N-VA) 
 

Geen vergoeding 

 Leden  1. Christ’l Cottenie (N-VA) 
2. Jan De Haes (N-VA) 
3. Herman Minnen (N-VA) 
4. An Vanalme (N-VA) 
5. Linda Verlinden (N-VA) 
6. Nicole Boonen (CD&V) 
7. Lili Stevens (CD&V) 
8. Rony Cuyt (sp.a) 
9. Werner Hens (sp.a) 
10. Steven Vollebergh (Vlaams 

Belang) 
11. Inge Michielsen (open vld) 
12. Karin Van Hoffelen (Groen) 
13. Kris Merckx (PVDA+) 

Geen vergoeding 
 
Gemiddeld 3 
zittingen/jaar 

 
EVAP Arboretum Kalmthout vzw 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Algemene 
vergadering 

voorzitter 1. Inga Verhaert ( sp.a) Geen vergoeding 

 
 

leden 
 

2. Christ’l Cottenie (N-VA) 
3. Jan De Haes (N-VA) 
4. Herman Minnen (N-VA) 
5. An Vanalme (N-VA) 
6. Linda Verlinden (N-VA) 
7. Nicole Boonen (CD&V) 
8. Lili Stevens (CD&V) 
9. Rony Cuyt (sp.a) 

Geen vergoeding 
 
Gemiddeld 2 
zittingen/jaar 
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10. Werner Hens (sp.a) 
11. Steven Vollebergh (Vlaams Belang) 
12. Inge Michielsen (open vld) 
13. Karin Van Hoffelen (Groen) 
14. Kris Merckx (PVDA+) 

 
Raad van Bestuur voorzitter 1. Inga Verhaert ( sp.a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leden 2. Christ’l Cottenie (N-VA) 
3. Jan De Haes (N-VA) 
4. Eric Janssens (N-VA) 
5. Herman Minnen (N-VA) 
6. An Vanalme (N-VA) 
7. Linda Verlinden (N-VA) 
8. Nicole Boonen (CD&V) 
9. Lili Stevens (CD&V) 
10. Rony Cuyt (sp.a) 
11. Steven Vollebergh (Vlaams Belang) 
12. Inge Michielsen (open vld) 
13. Karin Van Hoffelen (Groen) 
14. Kris Merckx (PVDA+) 

Geen vergoeding 
 
Gemiddeld 3 
zittingen/jaar 

Dagelijks bestuur Voorzitter 1. Inga Verhaert (sp.a) Geen vergoeding 
 
Gemiddeld 8 
zittingen / jaar 

 
Vzw De Lilse Bergen 420.392.258 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Algemene 
vergadering 

Leden 1. Els Baeten ( N-VA)  
2. Mireille Colson ( N-VA)  
3. Jan De Haes (N-VA) 
4. Herman Minnen ( N-VA) 
5. Marleen Peeters (N-VA)  
6. Peter Bellens (CD&V) 
7. Mien Van Olmen (CD&V) 
8. Rik Röttger (sp.a) 
9. Frank Sels (sp.a) 

75 EUR 
 
Gemiddeld 1 zitting/jaar 

Raad van 
bestuur 

Leden 1. Marleen Peeters ( N-VA) 
2. Mien Van Olmen (CD&V) 
3. Frank Sels (sp.a) 

75 EUR 
 
Gemiddeld 5 zittingen/jaar 

College van 
toezichthouders 

Toezichthouder Kris Goossens ( N-VA) 75 EUR 
 
Gemiddeld 5 zittingen/jaar 

 
vzw Kempens Landschap 463.095.123 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Algemene 
Vergadering 

co-voorzitters Peter Bellens (CD&V) 
Inga Verhaert (sp.a) 

 

 Leden Luk Lemmens (N-VA) 
Ludwig Caluwé (CD&V) 
Bruno Peeters (N-VA) 
Rik Röttger (sp.a) 

Geen vergoeding 
 
Gemiddeld 2 zittingen/jaar 
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Raad van 
Bestuur 

Co-voorzitters 
 
Leden 

Peter Bellens (CD&V) 
Inga Verhaert (sp.a) 
Luk Lemmens (N-VA) 
Ludwig Caluwé (CD&V) 
Bruno Peeters (N-VA) 
Rik Röttger (sp.a) 
 

Geen vergoeding 
 
Gemiddeld 2 zittingen/jaar 

De gedeputeerden betalen jaarlijks persoonlijk hun lidmaatschap bijdrage aan de vzw 
Kempens Landschap. 
 
Projectvereniging de Merode 638.866.051 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoeding  
bestuurder Lid Peter Bellens (CD&V) Geen vergoeding 

 
Gemiddeld 4 
zittingen/jaar 

 
Departement Leefmilieu 
 
vzw Intercommunale Hooge Maey 464.834.688 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoeding  
Raad van Bestuur lid Rik Röttger (sp.a) 205,04 EUR 

 
Gemiddeld 11 zittingen/jaar 

 
Regionale Landschapppen  
 
Naam functie invulling mandaten Vergoedingen 
Vzw Regionaal 
Landschap 
Rivierenland 
899.152.980 

Lid algemene vergadering 
Plaatsvervangend lid 
algemene vergadering 
bestuurder 

Rik Röttger (sp.a) 
Eddy Verhaeven (N-VA) 
 
Rik Röttger (sp.a) 

Geen vergoeding 

Vzw Regionaal 
Landschap Kleine 
en Grote Nete 
810.764.897 

Lid algemene vergadering 
Plaatsvervangend lid 
algemene vergadering 
bestuurder 

Rik Röttger (sp.a) 
Peter Bellens (CD&V) 
 
Rik Röttger (sp.a) 

Geen vergoeding 

Vzw Regionaal 
Landschap “Schelde 
– Durme” 
889.859.093 

Leden algemene 
vergadering 
 
Plaatsvervangende leden 
algemene vergadering 
 
bestuurders 

1. Rik Röttger (sp.a) 
2. Marleen Van 

Hauteghem ( N-
VA) 

1. Rony Cuyt (sp.a) 
2. Aysel Bayraktar 

(sp.a) 
 
1. Rik Röttger (sp.a) 
2. Mireille Colson ( 

N-VA) 

Geen vergoeding 

Vzw Regionaal 
Landschap de 
Voorkempen 
898.729.546 

Lid algemene vergadering 
Plaatsvervangend lid 
algemene vergadering 
bestuurder 

Rik Röttger (sp.a) 
L. Caluwé (CD&V) 
 
Rik Röttger (sp.a) 

Geen vergoeding 
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Bekkenbesturen  
 
Algemene bekkenvergadering Effectief lid lid Vergoedingen 
Nete Rik Röttger (sp.a) Geen vergoeding 
Benedenschelde Rik Röttger (sp.a) Geen vergoeding 
Maas Rik Röttger (sp.a) Geen vergoeding 
Dijle-Zenne Rik Röttger (sp.a) Geen vergoeding 
 
Bosgroepen 
 
Bosgroep Effectief lid lid  Vergoedingen 
Antwerpen Noord vzw Rik Röttger (sp.a) 884.382.751 Geen vergoeding 
Bij de bosgroepen vertegenwoordigt Rik Röttger de provincie in de Raden van Bestuur, 
zonder vergoeding. 
 
Departement welzijn, economie en plattelandsbeleid  
 
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
 
1. PIDPA 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Raad van Bestuur Leden 1. Christ’l Cottenie (N-VA)  

2. Kris Goossens (N-VA)  
3. Luk Lemmens (N-VA) 
4. Herman Minnen (N-VA)  
5. An Vanalme ( N-VA) 
6. Katleen Van Hove (N-VA) 
7. Peter Bellens (CD&V) 
8. Lili Stevens (CD&V) 
9. Mien Van Olmen (CD&V) 
10. Rony Cuyt (sp.a) 
11. Rik Röttger (sp.a) 

205,04 EUR 
 
Gemiddeld 5 zittingen/jaar 

Adviescomité A Leden 1. Kris Goossens (N-VA 
2. Peter Bellens (CD&V) 
3. Rony Cuyt (sp.a) 

 

102,52 EUR 
 
2 zittingen/jaar 

 
2. CIPAL 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoeding  
Raad van Bestuur leden 1.   Bert Corluy (N-VA) 

2.   Inga Verhaert (sp.a) 
205,04 EUR bruto 
 
Gemiddeld 4 zittingen/jaar 

Directiecomité Leden 1. Bert Corluy (N-VA) 
2. Inga Verhaert (sp.a) 

205,04 EUR bruto 
 
Gemiddeld 7 zittingen/jaar 

 
3. PONTES  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Raad van Bestuur Leden 1. Gerda Van Langendonck (N-VA) 

2. Linda Verlinden (N-VA) 
3. Koen De Cock (CD&V) 

175 EUR 
 
Gemiddeld 8 
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4. Frank Geudens (sp.a) zittingen/jaar 
 
5. IKA 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Raad van Bestuur Leden 1. Els Baeten (N-VA) 

2. Mireille Colson (N-VA) 
3. Kris Goossens (N-VA) 
4. Herman Minnen (N-VA) 
5. Marleen Peeters (N-VA) 
6. Koen De Cock (CD&V) 
7. Wendy Weckhuysen (CD&V) 
8. Sener Ugurlu (sp.a) 

205,04 EUR bruto 
 
Gemiddeld 4 – 5 
zittingen/jaar 

 
6. IOK 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Raad van Bestuur Leden 1. Jan De Haes (N-VA) 

2. Bruno Peeters (N-VA) 
3. Michel Meeus (CD&V) 
4. Peter Bellens (CD&V) 
5. Werner Hens (sp.a) 

102,52 EUR (+ 
reisvergoeding 0,3363 
EUR/km) 
 
Gemiddeld 11 zittingen/jaar 

 
7. IGEAN 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Raad van bestuur Leden 1. Koen Palinckx (N-VA) 

2. Daan De Veuster (CD&V) 
3. Wendy Weckhuysen (CD&V) 
4. Rik Röttger (sp.a) 

102,52 EUR 
 
Max. 10 zittingen/jaar 

 
8. IGEMO 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Raad van Bestuur Lid Eddy Verhaeven (N-VA) 201,02 EUR 

 
Gemiddeld 11 zittingen/jaar 

 
POM Antwerpen 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Raad van Bestuur bestuurders 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Luc Bungeneers ( N-VA) 
2. Eric Janssens (N-VA) 
3. Luk Lemmens (N-VA) 
4. Linda Verlinden (N-VA) 
5. Ludwig Caluwé (CD&V) 
6. Peter Bellens (CD&V) 
7. Rik Röttger (sp.a) 
8. Sener Ugurlu (sp.a) 
9. Tim Willekens (Vlaams Belang) 
10. Koen Helsen (open vld) 
11. Diederik Vandendriessche (Groen) 
 

205,04 EUR 
 
Gemiddeld 2 
zittingen/jaar 
 
Geen vergoeding 
voor de 
gedeputeerden 
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VZW ERSV/Resoc’s 873.875.077 
 
Bestuursorgaan Functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
vergadering  

voorzitter Ludwig Caluwé (CD&V) Geen vergoeding 
 
Gemiddeld 1 zitting/jaar 

Raad van Bestuur 
ERSV 
 
 
Platformfunctie 

Voorzitter 
Bestuurders 
 
 
( louter 
raadgevend) 

Ludwig Caluwé (CD&V) 
1. Eric Janssens (N-VA) 
2. Ludwig Caluwé (CD&V) 
3.  Rik Röttger (sp.a) 
1. Eddy Verhaeven (N-

VA) 
2. Peter Bellens (CD&V) 
3. Frank Geudens (sp.a) 

Geen vergoeding 
 
Gemiddeld 1 zitting/jaar 

 
APB Havencentrum 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Raad van bestuur Voorzitter Ludwig Caluwé (CD&V) Geen vergoeding 
 ondervoorzitter 1. Eric Janssens (N-VA) 

 
 

 leden 2. Marleen Van Hauteghem (N-VA) 
3. Katleen Van Hove ( N-VA) 
4. Danny Thijs (N-VA) 
5. Nicole Boonen (CD&V) 
6. Frank Geudens (sp.a) 
7. Jan Claessen (Vlaams Belang) 
8. Koen Helsen (open vld) 
9. Loes Van Cleemput (Groen) 
10. Nicole Naert (PVDA+) 
 

250 EUR 
 
Gemiddeld 5 
zitting/jaar 

 Genodigden 
(geen effectief 
lid cfr. statuten) 

11.  Koen Dillen (N-VA) 
12. Jürgen Godden (CD&V) 
13. Sener Ugurlu (sp.a) 
14. Jan De Haes (N-VA) 
 

 

 
Vzw Innotek 433.764.994 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Algemene 
Vergadering 

lid Werner Hens (sp.a) Onbezoldigd 

Raad van Bestuur 
 

Voorzitter 
Leden 
 

1 Ludwig Caluwé (CD&V ) 
2. Bruno Peeters (N-VA) 
 

Onbezoldigd  

 
Vzw Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK) 
 
Bestuursorgaan Functie invulling mandaten Vergoeding 
Raad van Bestuur Voorzitter 

Lid 
Ludwig Caluwé (CD&V) 
Bruno Peeters (N-VA) 

Geen vergoeding 

 
vzw Innovatiecentrum 
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Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoeding 
Raad van Bestuur Waarnemer Ludwig Caluwé (CD&V) Geen vergoeding 
 
vzw Streekplatform Kempen 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
Vergadering 

Leden 
 

Peter Bellens (CD&V) 
Bruno Peeters (N-VA) 

Geen vergoeding 

Raad van Bestuur Leden Peter Bellens (CD&V) 
Bruno Peeters (N-VA) 

Geen vergoeding 

 
Landbouw en platteland 
 
Vzw EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 

Voorzitter 
Leden 

1. Ludwig Caluwé (CD&V) 
2. Jan De Haes ( N-VA) 
3. Koen Dillen ( N-VA) 
4. Katleen Van Hove (N-VA) 
5. Danny Thijs (N-VA) 
6. Eric Janssens (N-VA) 
7. Nicole Boonen (CD&V) 
8. Jürgen Godden (CD&V) 
9. Frank Geudens (sp.a) 
10. Sener Ugurlu (sp.a) 
11. Jan Zander (Vlaams Belang) 
12. Koen Helsen (open vld) 
13. Loes Van Cleemput (Groen) 
14. Nicole Naert (PVDA+) 

 

Geen vergoeding 
 
75 EUR 
 
Gemiddeld 3 
zittingen/jaar 

Raad van 
bestuur 

Voorzitter 
Leden 

1. Ludwig Caluwé (CD&V) 
2. Els Baeten (N-VA) 
3. Jan De Haes ( N-VA) 
4. Koen Dillen ( N-VA) 
5. Katleen Van Hove (N-VA) 
6. Danny Thijs (N-VA) 
7. Eric Janssens (N-VA) 
8. Nicole Boonen (CD&V) 
9. Sener Ugurlu (sp.a) 
10. Aysel Bayraktar (sp.a) 
11. Jan Zander (Vlaams Belang) 
12. Koen Helsen (open vld) 
13. Loes Van Cleemput (Groen) 
14. Nicole Naert (PVDA+) 

 

Geen vergoeding 
 
205,04 EUR 
 
Gemiddeld 5 
zittingen/jaar 

 
VLM  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 

lid Mien Van Olmen (CD&V) 234,34 EUR 
 
Gemiddeld 1 zitting/jaar 

Raad van Bestuur leden Mien Van Olmen (CD&V) 234,34 EUR/zitting + vaste 
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 vergoeding per jaar 2343,40 EUR 
 
Gemiddeld 11 zittingen/jaar 

 
Vzw Landbouwcentrum voor Voedergewassen 466.376.889 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoeding 
Raad van bestuur lid Ludwig Caluwé (CD&V) Geen vergoeding 
 
Proefstation van de Groenteteelt Sint-Katelijne –Waver vzw 407.884.802 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 
Raad van bestuur 

Lid 
 
lid 

Ludwig Caluwé (CD&V) 
 
Ludwig Caluwé (CD&V) 

Geen vergoedingen 

 
Vzw Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt 
(CCBT) 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 

Lid Ludwig Caluwé (CD&V) Geen vergoedingen 

 
Vzw Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 

Lid Ludwig Caluwé (CD&V) Geen vergoeding 

 
Vzw VILT 457.798.230 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 
Raad van bestuur 

Lid 
 
lid 

Ludwig Caluwé (CD&V) 
 
Ludwig Caluwé (CD&V) 

Geen vergoedingen 

 
Provinciale Landbouwkamer   
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaat Vergoedingen 
Algemene 
Vergadering 
Bureau 

Lid 
 
Lid 

Ludwig Caluwé (CD&V) 
 
Ludwig Caluwé (CD&V) 

Geen vergoedingen 

 
Welzijn en Gezondheid 
 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen vzw  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 

stemgerechtigde 
leden 

Luk Lemmens (N-VA) 
Peter Bellens (CD&V) 
Inga Verhaert (sp.a) 

Geen vergoeding 
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Vzw Antwerps DrugInterventie Centrum (ADIC) 431.752.146 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen  
Algemene vergadering leden 1. Pascale Gielen N-VA) 

2. Ilse Jacques (N-VA) 
3. Eric Janssens (N-VA) 
4. Peter Bellens (CD&V) 
5. Annie Bwatu Nkaya (sp.a) 

Geen vergoeding 
 
Gemiddeld 2 
zittingen/jaar 

Raad van bestuur Lid  Peter Bellens (CD&V)  
 
Vzw Het GielsBos 408.318.233 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene Vergadering Voorzitter Peter Bellens (CD&V) Geen 
 Leden 1. Els Baeten (N-VA)  

2. Koen Dillen (N-VA)  
3. Kris Goossens (N-VA) 
4. Herman Minnen (N-VA) 
5. Marleen Peeters (N-VA) 
6. Gerda Van Langendonck (N-VA) 
7. Michel Meeus (CD&V) 
8. Lili Stevens (CD&V) 
9. Aysel Bayraktar (sp.a) 
10. Greet Van Gool (sp.a) 
11. Tim Willekens (Vlaams Belang) 
12. Patrick Feyaerts (open vld) 
13. Greet Bockx (Groen)  
 

 

Raad van Bestuur Voorzitter Peter Bellens (CD&V)  
 Leden: 1. Koen Dillen (N-VA)  

2. Kris Goossens (N-VA)  
3. Herman Minnen (N-VA) 
4. Marleen Peeters (N-VA) 
5. Lili Stevens (CD&V) 
6. Greet Van Gool (sp.a) 
7. Tim Willekens (Vlaams Belang) 
8. Patrick Feyaerts (open vld)  

 

100 EUR (o EUR 
voor 
gedeputeerden) 
 
Gemiddeld 9 
zittingen/jaar 

 
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene Vergadering Voorzitter 1. Peter Bellens (CD&V) Geen 
 Leden 2. Vera De Hert (N-VA) 

3. Koen Dillen (N-VA) 
4. Eddy Verhaeven (N-VA) 
5. Ilse Jacques (N-VA) 
6. Gerda Van Langendonck (N-VA) 
7. Ivo Bollen (CD&V) 
8. Patrick Janssen (CD&V) 
9. Aysel Bayraktar (sp.a) 
10. Greet Van Gool (sp.a) 
11. Tim Willekens (Vlaams Belang) 
12. Yolande Avontroodt (open vld) 

Geen 
vergoeding 
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13. Greet Bockx (Groen) 
14. Kris Merckx (PVDA+) 

Raad van Bestuur Voorzitter Cfr. Algemene vergadering  
 Leden: Cfr. Algemene vergadering  
 
Vzw EVAP Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 

Voorzitter 
 
Leden 

1. Peter Bellens (CD&V) 
 
2. Vera De Hert (N-VA) 
3. Koen Dillen ( N-VA) 
4. Saadet Gülhan ( N-VA) 
5. Ilse Jacques (N-VA) 
6. Gerda Van Langendonck (N-VA) 
7. Ivo Bollen (CD&V) 
8.  Patrick Janssen (CD&V) 
9. Aysel Bayraktar (sp.a) 
10. Greet Van Gool (sp.a) 
11. Tim Willekens (Vlaams Belang) 
12. Yolande Avontroodt (open vld) 
13. Greet Bockx (Groen) 
14. Kris Merckx (PVDA+) 

 

Geen vergoeding 
 
 
Geen vergoedingen 

Raad van bestuur Voorzitter 
Leden 

1. Peter Bellens (CD&V) 
2. Els Baeten (N-VA) 
3. Vera De Hert (N-VA) 
4. Koen Dillen ( N-VA) 
5. Saadet Gülhan ( N-VA) 
6. Ilse Jacques (N-VA) 
7. Gerda Van Langendonck (N-VA) 
8.  Patrick Janssen (CD&V) 
9. Aysel Bayraktar (sp.a) 
10. Greet Van Gool (sp.a) 
11. Tim Willekens (Vlaams Belang) 
12. Yolande Avontroodt (open vld) 
13. Greet Bockx (Groen) 
14. Kris Merckx (PVDA+) 

 

Geen vergoedingen 

 
Vzw EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum  
 
Bestuursorgaan functie invulling mandaten Vergoedingen 
Algemene 
vergadering 

Voorzitter 
Leden 

1. Peter Bellens (CD&V) 
2. Vera De Hert (N-VA) 
3. Koen Dillen ( N-VA) 
4. Saadet Gülhan ( N-VA) 
5. Ilse Jacques (N-VA) 
6. Gerda Van Langendonck (N-VA) 
7. Ivo Bollen (CD&V) 
8.  Patrick Janssen (CD&V) 
9. Aysel Bayraktar (sp.a) 
10. Greet Van Gool (sp.a) 
11. Tim Willekens (Vlaams Belang) 

 
Geen vergoeding 
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12. Yolande Avontroodt (open vld) 
13. Greet Bockx (Groen) 
14. Kris Merckx (PVDA+) 

 
Raad van bestuur Voorzitter 

Leden 
1. Peter Bellens (CD&V) 
2. Vera De Hert (N-VA) 
3. Koen Dillen ( N-VA) 
4. Saadet Gülhan ( N-VA) 
5. Katleen Van Hove (N-VA) 
6. Ilse Jacques (N-VA) 
7. Gerda Van Langendonck (N-VA) 
8. Ivo Bollen (CD&V) 
9. Aysel Bayraktar (sp.a) 
10. Greet Van Gool (sp.a) 
11. Tim Willekens (Vlaams Belang) 
12. Yolande Avontroodt (open vld) 
13. Greet Bockx (Groen) 
14. Kris Merckx (PVDA+) 

 

Geen vergoeding 

 
Huisvestingsmaatschappijen 
 
Naam 
huisvestingsmaatschappij 

functie Invulling mandaten Vergoedingen  

De Ideale Woning 
Antwerpen 

bestuurder Koen De Cock (CD&V) 
Inga Verhaert (sp.a) 

150 EUR 
 
Gemiddeld 10 
zittingen/jaar 

Woonhaven - Antwerpen bestuurder Luc Bungeneers (N-
VA) 

150 EUR 
 
Gemiddeld 12 
zittingen/jaar 

ABC Antwerpen bestuurder Vera De Hert (N-VA) 140,87 EUR 
 
Gemiddeld 11 
zittingen/jaar 

Goed Wonen – Rupelstreek 
Boom 

bestuurder Rik Röttger (sp.a) 163,75 EUR 
 
Gemiddeld 11 
zittingen/jaar 

Soc. Bouwmij. Schelle bestuurder Katleen Van Hove (N-
VA) 

135 EUR 
 
Gemiddeld 12 
zittingen/jaar 

De Voorkempen H.E. - 
Wuustwezel 

bestuurder An Vanalme (N-VA) 125 EUR 
 
Gemiddeld 10 
zittingen/jaar (in 
2016 : 4 voor An 
Vanalme) 

Zwijndrechtse Bouwmij. 
Zwijndrecht 

bestuurder Marleen Van 
Hauteghem (N-VA) 

125 EUR 
 
Gemiddeld 10 tot 12 
zittingen/jaar 
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Woonpunt Mechelen bestuurder Sofie Bradt (CD&V) 81,58 EUR 
 
13 zittingen in 2016 

Gezellige Woningen Bornem bestuurder Jürgen Godden (CD&V) 110 EUR 
 
Gemiddeld 12 
zittingen/jaar 

Volkswoningen Duffel bestuurder Lili Stevens (CD&V) 205,04 EUR 
 
Gemiddeld 11 
zittingen/jaar 

Mij voor de Huisvesting  
Heist o/d Berg. 

bestuurder Jan De Haes (N-VA) 150 EUR 
 
Gemiddeld 7 
zittingen/jaar 

Lierse Mij voor de 
Huisvesting. 

bestuurder Tine Muyshondt 
(CD&V) 

191 EUR 
 
Gemiddeld 11 
zittingen/jaar 

Eigen Woning – Puurs bestuurder Eddy Verhaeven (N-
VA) 

110 EUR 
 
Gemiddeld 11 
zittingen/jaar 

cvba voor Huisvesting 
Willebroek 

bestuurder Rony Cuyt (sp.a) 172,04 EUR 
 
Gemiddeld 10 
zittingen/jaar 

De Ark – Turnhout bestuurder Els Baeten (N-VA) 160 EUR 
 
Gemiddeld 11 
zittingen/jaar 

Geelse Huisvesting bestuurder Ivo Bollen (CD&V) 120 EUR 
 
Gemiddeld 8 
zittingen/jaar 

Eigen Haard Herentals bestuurder Kris Goossens (N-VA) 72,22 
 
Gemiddeld 10 
zittingen/jaar 

Molse Bouwmaatschappij bestuurder Koen Dillen (N-VA) 81,57 EUR 
 
Gemiddeld 8 
zittingen/jaar 

De Heibloem Olen bestuurder Frank Sels (sp.a) 150 EUR 
 
Gemiddeld 12 
zittingen/jaar 

Zonnige Kempen Westerlo bestuurder Peter Bellens (CD&V) 138,01 EUR 
 
Gemiddeld 7 
zittingen/jaar 

De Noorderkempen 
Merksplas 

bestuurder Marleen Peeters (N-
VA) 

80 EUR 
 
Gemiddeld 10 
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zittingen/jaar 
KLE. Mechelen en 
Omstreken 

bestuurder Eddy Verhaeven (N-
VA) 

125 EUR 
 
Gemiddeld 10 
zittingen/jaar 

KLE De Zuiderkempen 
Westerlo 

bestuurder Mien Van Olmen 
(CD&V) 

191 
 
Gemiddeld 11 
zittingen/jaar 

KLE. Klein Brabant Puurs bestuurder Eddy Verhaeven (N-
VA) 

110 EUR 
 
Gemiddeld 7 
zittingen/jaar 

KLE  ARRO-Antwerpen bestuurder Greet Van Gool (sp.a) 205,04 EUR 
 
Gemiddeld 11 
zittingen/jaar 

Vlaamse Maatschappij voor 
sociaal Wonen 

Bestuurder Peter Bellens (CD&V)  

 
 
Schriftelijke vraag van Jan Claessen (Vlaams Belang) 
van 12 05/2017 
aan de deputatie 
over verhuis PVI. 
 
Ondanks het gegeven dat het provinciaal veiligheidsinstituut reeds 16 maanden niet 
meer gehuisvest is in het Antwerpse stadscentrum (Jezusstraat) prijkt het uithangbord 
nog steeds aan de voorgevel. (zie foto). Dit kan verwarrend zijn voor wandelaars en 
eventuele personen die een bezoek willen brengen aan het veiligheidsinstituut. 
Bovendien is het uithangbord nog voorzien van het voormalige logo van de provincie. 
 
Daarom had ik graag vernomen of het mogelijk is het uithangbord te verwijderen en of 
er nog op deze lichtreclame in 2016 belastingen werden betaald? 
 
 
Antwoord van de deputatie (30/05/2017): 
 
Het PVI werd bij akte van 16 juni 2016 verkocht. In de akte werd opgenomen: “Het 
goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevond bij het ondertekenen van de 
onderhandse overeenkomst, welke de koper verklaart goed te kennen (…)” 
 
De provincie heeft dus sinds 16 juni 2016 geen inspraak meer in het gebouw. 
 
Het departement Logistiek zal in het licht van bovenstaande vragen de eigenaar 
contacteren met in eerste orde de vraag om het uithangbord te verwijderen. Indien deze 
vraag negatief wordt beantwoord met de vraag of het departement Logistiek dit 
uithangbord mag verwijderen. 
 
Er werden geen belastingen betaald voor het uithangbord. 
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Schriftelijke vraag van Inge Michielsen (Open Vld) 
van 30 mei 2017 
aan de deputatie 
over liquide middelen. 
 
Naar aanleiding van mijn vraag aangaande de liquide middelen op de raad van bestuur 
van de APB Arboretum dd. 24 mei 2017, had ik graag een overzicht gehad dd. mei 2017 
van alle liquiditeitsrekeningen van de provincie Antwerpen zelf, de APB’s en de EVAP’s. 
Gelieve mij dit overzicht te bezorgen per entiteit met volgende opsplitsing: 
geldbeleggingen en bank + kas (-> liquide middelen), vorderingen en schulden (-> 
saldo facturen). 
 
 
Antwoord van de deputatie (13 juni 2017): 
 
Hieronder vindt u de behandeling van uw vraagstelling aan de deputatie via mail van 30 
mei 2017. 
 
Liquiditeiten Provincie Antwerpen per 31/05/2017 
Geldbeleggingen  43.219.987,42 EUR Vorderingen 8.081.473,73 EUR 
Bank + Kas 20.384.983,29 EUR Schulden 7.582.525,57 EUR 
Liquide middelen 63.604.970,71 

EUR 
Saldo 
facturen 

489.948,16 EUR 

    
Liquiditeiten APB Arenbergschouwburg per 31/05/2017 
Geldbeleggingen 1.430.601,20 EUR Vorderingen 712.462,33 EUR 
Bank + Kas 1.644.752,94 EUR Schulden 1.047.576,28 EUR 

Liquide middelen 3.075.384,14 EUR Saldo 
facturen -335.113,95 EUR 

        
Liquiditeiten APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant per 
31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 1.704.727,50 EUR 
Bank + Kas 1.859.956,22 EUR Schulden 75.605,76 EUR 

Liquide middelen 1.859.956,22 EUR Saldo 
facturen 

1.629.121,74 
EUR 

        
Liquiditeiten APB FotoMuseum per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 82.758,32 EUR 
Bank + Kas 1.142.755,43 EUR Schulden 260.484,19 EUR 

Liquide middelen 1.142.755,43 Saldo 
facturen -177.725,87 EUR 

        
Liquiditeiten APB ModeMuseum per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 1.086.246,43 EUR 
Bank + Kas 601.968,46 EUR Schulden 204.515,90 EUR 

Liquide middelen 601.968,46 EUR Saldo 
facturen 881.730,53 EUR 
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Liquiditeiten APB De Warande per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 38.449,56 EUR 
Bank + Kas 1.780.608,73 EUR Schulden 364509,88 EUR 

Liquide middelen 1.780.608,73 EUR Saldo 
facturen -326.060,32 EUR 

        
Liquiditeiten APB De Schorre per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 1.350.302,44 EUR 
Bank + Kas 1.366.474,85 EUR Schulden 647484,46 EUR 

Liquide middelen 1.366.474,85 EUR Saldo 
facturen 702.817,98 EUR 

        
Liquiditeiten APB Zilvermeer per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 603.718,88 EUR 
Bank + Kas 3.510.518,94 EUR Schulden -182.157,71 EUR 

Liquide middelen 3.510.518,94 EUR Saldo 
facturen 785.876,59 EUR 

        
Liquiditeiten APB Toerisme Provincie Antwerpen per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 161.161,13 EUR 
Bank + Kas 1.653.211,33 EUR Schulden 236.269,19 EUR 

Liquide middelen 1.653.211,33 EUR Saldo 
facturen -75.108,06 EUR 

        
Liquiditeiten APB Sport per 31/05/2017 
Geldbeleggingen 2.263.265,52 EUR Vorderingen 131.882,09 EUR 
Bank + Kas 770.113,97 EUR Schulden 389.173,29 EUR 

Liquide middelen 3.033.440,49 EUR Saldo 
facturen -257.291,20 EUR 

        
Liquiditeiten APB Provinciaal Instituut Hygiëne per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 3.673.755,41 EUR 
Bank + Kas 5.789.964,97 EUR Schulden 596.785,67 EUR 

Liquide middelen 5.789.964,97 EUR Saldo 
facturen 

3.076.969,74 
EUR 

        
Liquiditeiten APB Campus Vesta per 31/05/2017 
Geldbeleggingen 3.515.822,46 EUR Vorderingen 1.516.194,83 EUR 
Bank + Kas 1.937.824,70 EUR Schulden -147.227,30 EUR 

Liquide middelen 5.453.647,16 EUR Saldo 
facturen 

1.663.422,13 
EUR 

        
Liquiditeiten APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen per 31/05/2017 
Geldbeleggingen 8.369.095,48 EUR Vorderingen 7.173.092,00 EUR 
Bank + Kas 377.944,07 EUR Schulden 1.208.457,42 EUR 

Liquide middelen 8.747.039,55 EUR Saldo 
facturen 

5.964.634,58 
EUR 
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Liquiditeiten APB Inovant per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 316.627,50 EUR 
Bank + Kas 1.248.834,73 EUR Schulden 7.270,23 EUR 

Liquide middelen 1.248.834,73 EUR Saldo 
facturen 309.357,27 EUR 

        
Liquiditeiten APB Provinciaal Vormingscentrum Malle per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 1.533.984,34 EUR 
Bank + Kas 2.729.307,14 EUR Schulden 269.347,50 EUR 

Liquide middelen 2.729.307,14 EUR Saldo 
facturen 

1.264.546,84 
EUR 

        
    
    
Liquiditeiten APB Documentatiecentrum Atlas per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 332.985,12 EUR 
Bank + Kas 348.557,02 EUR Schulden 34.231,02 EUR 

Liquide middelen 348.557,02 EUR Saldo 
facturen 298.754,10 EUR 

        
Liquiditeiten APB Havencentrum per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 476.889,20 EUR 
Bank + Kas 645.688,70 EUR Schulden 144.633,41 EUR 

Liquide middelen 645.688,70 EUR Saldo 
facturen 332.255,79 EUR 

        
Liquiditeiten APB Hooibeekhoeve per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 776.752,55 EUR 
Bank + Kas 1.488.038,15 EUR Schulden 8.462,89 EUR 

Liquide middelen 1.488.038,15 EUR Saldo 
facturen 768.289,66 EUR 

        
Liquiditeiten APB Kamp C per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 1.029.823,23 EUR 
Bank + Kas 757.000,22 EUR Schulden 26.589,31 EUR 

Liquide middelen 757.000,22 EUR Saldo 
facturen 

1.003.233,92 
EUR 

        
Liquiditeiten APB PSES per 31/05/2017 

Geldbeleggingen   Vorderingen 12.207.193,97 
EUR 

Bank + Kas 14.783.991,59 EUR Schulden 14.783.991,58 
EUR 

Liquide middelen 14.783.991,59 
EUR 

Saldo 
facturen 

-2.576.797,61 
EUR 
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Liquiditeiten EVAp Arboretum per 31/05/2017 
Geldbeleggingen 86.994,18 EUR Vorderingen 165.761,70 EUR 
Bank + Kas 595.187,65 EUR Schulden 136.655,57 EUR 

Liquide middelen 682.181,83 EUR Saldo 
facturen 29.106,13 EUR 

        
Liquiditeiten EVAp De Nekker per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 355.905,97 EUR 
Bank + Kas 691.726,94 EUR Schulden 1.263.994,19 EUR 

Liquide middelen 691.726,94 EUR Saldo 
facturen -908.088,22 EUR 

        
Liquiditeiten EVAp Gouverneur Kinsbergencentrum  per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 584.306,22 EUR 
Bank + Kas 2.184.992,93 EUR Schulden 509.875,68 EUR 

Liquide middelen 2.184.992,93 EUR Saldo 
facturen 74.430,54 EUR 

        
Liquiditeiten EVAp PCMA    per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 220.562,50 EUR 
Bank + Kas 429.501,96 EUR Schulden 319.266,28 EUR 

Liquide middelen 429.501,96 EUR Saldo 
facturen -98.703,78 EUR 

        
Liquiditeiten EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij  per 31/05/2017 
Geldbeleggingen   Vorderingen 1.086.534,69 EUR 
Bank + Kas 2.168.632,49 EUR Schulden 711.535,34 EUR 

Liquide middelen 2.168.632,49 EUR Saldo 
facturen 374.999,35 EUR 
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