
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 november 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 5/2 Wijziging van de maatschappelijke zetel van het autonoom 
provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA). 
Goedkeuring.

Het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA) heeft 
zijn maatschappelijke zetel in 2600 Berchem, Boomgaardstraat 22, zoals 
opgenomen onder artikel 2 van de statuten en waar de stafdienst van het APB POA 
kantoor houdt.

De stafdienst van het APB POA verhuisde evenwel vorige maand naar het 
provinciehuis, zodat de maatschappelijke zetel moet worden overgebracht naar 
2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22.

De overbrenging van de maatschappelijke zetel houdt in dat de statuten moeten 
gewijzigd worden. Op voorstel van het directiecomité van het APB POA heeft de 
raad van bestuur in vergadering van 25 oktober 2018 een gunstig advies 
uitgebracht over deze statutenwijziging, zodat deze wijziging heden kan 
bekrachtigd worden door uw raad in uitvoering van artikel 227 van het 
provinciedecreet.

De overbrenging van de maatschappelijke zetel gaat in op 1 december 2018, zodat 
tijdig de nodige aanpassingen in onder meer informaticatoepassingen konden 
worden aangebracht.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 oktober 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 219 en volgende van het provinciedecreet van 22 december 
2006, nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van 
provinciale extern verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op het gunstig advies uitgebracht door de raad van bestuur van het APB POA 
in vergadering van 25 oktober 2018;

Gelet op artikel 227 van het provinciedecreet houdende de wijziging van de 
statuten van een autonoom provinciebedrijf;

Overwegende dat de stafdienst van het autonoom provinciebedrijf is verhuist naar 
het provinciehuis;



Overwegende dat het aangewezen is de wijziging te laten ingaan op 1 december 
2018;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de overbrenging, met ingang van 1 december 2018, van de 
maatschappelijke zetel en de wijziging van artikel 2 van de statuten van het 
autonoom provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen, waarbij volgende 
tekst: 

“2600 Berchem, Boomgaardstraat 22”

wordt geschrapt en vervangen door:

“2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22”


