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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/2 Opdrachthoudende vereniging PONTES. Uittreding provincie 
Antwerpen. Waardering scheidingsaandeel van de provincie 
Antwerpen. Goedkeuring.

Wettelijk kader:
Op 17 juni 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 13 mei 2016 
tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005.

In artikel 80, §1 van het (gewijzigd) decreet van 6 juli 2001 betreffende de 
intergemeentelijke samenwerking wordt bepaald dat de provincies uittreden uit de 
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen uiterlijk op 31 december 2018 
en dat de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen 
overeen te komen waarde.

Onderhandelingen i.v.m. bepalen van het scheidingsaandeel:
Eind januari 2017 vonden er op ambtelijk niveau onderhandelingen plaats tussen 
de algemeen directeur van de opdrachthoudende vereniging PONTES en het 
departementshoofd van DWEP in verband met de uittreding uit PONTES en de 
daarmee gepaard gaande waardering van het scheidingsaandeel van de provincie 
Antwerpen.

In opvolging van dit uittredingsoverleg bezorgde PONTES begin mei 2017 aan de 
provincie Antwerpen de nota “Waardering aandelen provincie Antwerpen” (zie 
bijlage) waarin volgende conclusies worden geformuleerd en bijhorend concreet 
voorstel wordt gedaan:
“Samengevat zijn er verschillende goede argumenten om uit te gaan van de 
nominale waarde van de aandelen ter gelegenheid van de uittreding van de 
provincie: 

1. een correcte waardering van de aandelen zou ertoe leiden dat de provincie 
moet uittreden zonder enige vergoeding; 

2. vermits er geen concrete richtlijnen zijn over de waarderingsmethode van de 
aandelen is het redelijk om de algemeen aanvaarde statuten te gebruiken 
als leidraad; 

3. de statuten gaan uit van de nominale waarde en stelt dat deelnemers 
hoogstens voor hun oorspronkelijke inbreng kunnen vergoed worden; 

4. dezelfde redenering is gebruikt voor tussentijdse toetredingen en de 
waardering van een inbreng in natura. 



Concreet voorstel: PONTES kan instemmen met een vergoeding van de 250 B-
aandelen van de provincie Antwerpen die overeenstemt met de nominale waarde, 
hetzij 620.000 EUR.”

Beslissing in deputatiezitting van 29 juni 2017:
In zitting van 29 juni 2017 heeft de deputatie kennis genomen van de nota van de 
opdrachthoudende vereniging PONTES met betrekking tot de waardering aandelen 
provincie Antwerpen.

De deputatie heeft goedkeuring gehecht aan de onderhandelde exit-regeling met 
betrekking tot de uittreding uit PONTES. Als resultaat van deze onderhandelingen 
werd een bedrag van 2.480,00 EUR als scheidingsaandeel overeengekomen tussen 
PONTES en de provincie Antwerpen. Dit bedrag van het scheidingsaandeel komt 
overeen met de nominale waarde van het provinciaal aandeel.

Vermits de provincie Antwerpen over 250 B-aandelen beschikt is de 
opdrachthoudende vereniging PONTES een uittredingsvergoeding van 
620.000,00 EUR (250 B-aandelen à rato van 2.480,00 EUR per aandeel) 
verschuldigd aan de provincie Antwerpen.

Aan de provinciale vertegenwoordiger bij de opdrachthoudende vereniging PONTES 
wordt opgedragen om deze besluitvorming schriftelijk over te maken aan de 
algemeen directeur van PONTES.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 januari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking;

Overwegende dat de deputatie van de provincie overeenkomstig artikel 80, § 1 van 
het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 
onderhandeld heeft met de algemeen directeur van PONTES over de waarde van 
het scheidingsaandeel van de provincie; dat als resultaat van deze 
onderhandelingen een bedrag van 2.480,00 EUR als scheidingsaandeel wordt 
voorgesteld;

Overwegende dat PONTES een uittredingsvergoeding van 620.000,00 EUR (250 B-
aandelen van de provincie Antwerpen à rato van 2.480,00 EUR per aandeel) is 
verschuldigd aan de provincie Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad beslist om uit de opdrachthoudende vereniging PONTES te treden.

Artikel 2:
De provincieraad stemt in met een bedrag van 2.480,00 EUR als scheidingsaandeel 
van de 250 B-aandelen van de provincie Antwerpen conform de onderhandelde 
exit-regeling met PONTES en zoals goedgekeurd in deputatiezitting van 29 juni 
2017.

Artikel 3:



De opdrachthoudende vereniging PONTES is een vergoeding van 620.000,00 EUR 
(250 B-aandelen van de provincie Antwerpen à rato van 2.480,00 EUR per aandeel) 
verschuldigd aan de provincie Antwerpen.

Artikel 4:
De provinciale vertegenwoordiger bij de opdrachthoudende vereniging PONTES 
wordt opgedragen om de beslissingen genomen door de provincieraad in zitting van 
25 januari 2018 in hierboven vermelde artikelen 1 t/m 3 schriftelijk over te maken 
aan de algemeen directeur van opdrachthoudende vereniging PONTES.


