
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 5/3 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Jaarrapport en 
jaarrekening 2016. Goedkeuring.

Artikel 236bis &2 van het provinciedecreet bepaalt dat de raad van bestuur van een 
APB zich jaarlijks moet uitspreken over de vaststelling van de jaarrekening en deze 
vaststelling wordt binnen de 20 dagen bezorgd aan de provincieraad. De 
provincieraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 
revisor als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 
financiële toestand van het APB. Daarnaast werd in de beheersovereenkomst 
tussen de provincie Antwerpen en het APB onder artikel 9 opgenomen dat het APB 
een jaarrapport moet voorleggen.

Het jaarrapport is een rapporteringsdocument waarin verantwoording wordt 
afgelegd over wat het verzelfstandigd agentschap gedaan heeft het afgelopen jaar. 
Dit bevat minimaal een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met de 
realisatiegraad van de indicatoren, een financieel hoofdstuk en een 
personeelshoofdstuk.

Het jaarrapport en het BBC-rapport met de jaarrekening zijn digitaal toegevoegd en 
werden door de raad van bestuur goedgekeurd in vergadering van 24 mei 2017.

De jaarrekening 2016 sluit af met een balanstotaal van 14.380.258,90 EUR en een 
te verwerken resultaat van 548.542,73 EUR. Het resultaat op kasbasis bedroeg 
988.613,48 EUR.

De raad van bestuur zal dit resultaat als volgt bestemmen: aanlegging als reserve 
voor reeds geplande uitgaven in 2017.

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is 
afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor is 
toegevoegd aan het jaarrapport.

In zitting van heden wordt tevens de ‘eindrapportering budget 2016’ van de 
provincie Antwerpen aan uw raad voorgelegd. Als digitale bijlage is het deelrapport 
van het APB toegevoegd waarin de bijdrage van deze entiteit aan de provinciale 
beleidsacties wordt weergegeven.

Daarnaast werden het geïllustreerd jaarverslag, het detail van de roerende 
investeringen en het rapport van het milieumanagementsysteem (MMS) digitaal 
toegevoegd als onderdeel van het jaarrapport.



Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 236 bis van het provinciedecreet;

Gelet op Titel 6 – Hoofdstuk 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende 
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport en de jaarrekening 2016 door de raad 
van bestuur van het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen in vergadering van 24 
mei 2017;

Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 
Antwerpen en het APB;

Gelet op het verslag van de revisor en zijn verklaring zonder voorbehoud 
betreffende de jaarrekening;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Goedgekeurd wordt het jaarrapport en de jaarrekening 2016 van het autonoom 
provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen.

Artikel 2:

Kennis wordt genomen van het deelrapport APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen 
van de ‘eindrapportering budget 2016’.

Artikel 3:

Kennis wordt genomen van de beslissing van de raad van bestuur om het resultaat 
als volgt te bestemmen: aanlegging als reserve voor reeds geplande uitgaven in 
2017.

Bijlagen: 

1. Jaarrapport 2016
2. Rapport voer de uitvoering van het budget 2016
3. Geïllustreerd jaarverslag met cijfermateriaal
4. BBC-rapport 2016
5. Verslag bedrijfsrevisor
6. Rapport milieumanagementsysteem (MMS)

a. PI Sint Godelieve
b. PIVA
c. PTS Boom
d. PTS Mechelen
e. PITO Stabroek




