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Agenda nr. 2/12 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging 
PIDPA. Overeenkomst n.a.v. uittreding. 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:
De onderhandelingen tussen de opdrachthoudende vereniging PIDPA en de 
Provincie Antwerpen vonden op ambtelijk niveau plaats tussen de algemeen 
directeur van de opdrachthoudende vereniging PIDPA en het departementshoofd 
van DESE. Deze gesprekken hebben geleid tot een ontwerp van overeenkomst. De 
belangrijkste elementen in deze overeenkomst zijn:

 Deze overeenkomst heeft tot doel de rechten en verplichtingen van de 
Partijen uiteen te zetten met betrekking tot de verplichte uittreding van de 
provincie Antwerpen uit PIDPA, evenals de verdere engagementen die de 
provincie Antwerpen neemt ten aanzien van PIDPA.

 Bij ondertekening van deze overeenkomst verklaren Partijen dat zij met 
betrekking tot de verplichte uittreding niets meer van elkaar te vorderen 
noch te betwisten hebben en dat zij onvoorwaardelijk en onherroepelijk 
verzaken aan elk recht van vordering met betrekking tot deze verplichte 
uittreding.

 De aandelen van het provinciebestuur van Antwerpen worden overgenomen 
aan nominale waarde. Op een totaal van 39.680 A-Aandelen heeft de 
provincie Antwerpen 10.000 A-aandelen in bezit. De provincie Antwerpen zal 
per brief aan de raad van bestuur van PIDPA te kennen geven haar aandelen 
te willen overdragen. De totale waarde van de aandelen bedraagt 
25.000 EUR.

 Daarnaast zal PIDPA een bedrag van 12.000.000 EUR betalen aan de 
provincie Antwerpen. De provincie Antwerpen verklaart dat ze deze gelden 
zal aanwenden in functie van het openbaar nut.



 PIDPA zal 6 miljoen EUR inbrengen in een PIDPA-fonds, waarvan de 
middelen worden aangewend conform artikel 4 van de overeenkomst. Deze 
middelen worden onmiddellijk voor dit doel gereserveerd door ze als een 
afzonderlijke reserve te boeken.

 De deputatie van de provincie Antwerpen en de Raad van Bestuur van PIDPA 
beslissen beiden over de aanwending van de middelen van het PIDPA-fonds.

 Deze overeenkomst wordt aangegaan bij ondertekening door de Partijen en 
eindigt van rechtswege op 10 november 2037.

Dit verslag werd goedgekeurd door deputatie in zitting van 14 juni 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op 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 (Decreet wijziging DIS), waarin artikel 19 
wijzigingen aanbrengt aan het artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het huidige artikel 80, §1 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, wat stelt: “De projectverenigingen, 
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer 
provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze 
geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, passen hun statuten in 
die zin aan dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. De 
provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te 
komen waarde.”

Gelet op de statutaire bepalingen van PIDPA, waarin wordt gestipuleerd dat de 
uittredende deelnemer enkel aanspraak kan maken op zijn aandeel aan nominale 
waarde in de vereniging, zoals dat blijkt uit de balans van het  boekjaar waarin 
deze uittreding heeft plaatsgehad;

Gelet op de wens van PIDPA en de provincie Antwerpen om in de toekomst op een 
positieve manier te blijven samenwerken;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

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

Artikel 2:
De uittredingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen en PIDPA wordt 
goedgekeurd.

Artikel 3:
De provincieraad stemt in met een bedrag van 25.000 EUR als scheidingsaandeel 
voor de 10.000 A-aandelen van de provincie Antwerpen, conform de onderhandelde 
exit-regeling met PIDPA en zoals goedgekeurd in deputatiezitting van 7 juni 2018.

Artikel 4:



De opdrachthoudende vereniging PIDPA betaalt een vergoeding van 
12.000.000 EUR, die de provincie Antwerpen zal aanwenden in functie van het 
openbaar nut.

Artikel 5:
PIDPA zal 6 miljoen EUR inbrengen in een PIDPA-fonds, waarvan de middelen 
worden aangewend conform artikel 4 van de overeenkomst. Deze middelen worden 
onmiddellijk voor dit doel gereserveerd door ze als een afzonderlijke reserve te 
boeken.

Artikel 6:
De provinciale vertegenwoordiger bij de opdrachthoudende vereniging PIDPA wordt 
opgedragen om de beslissingen genomen door de provincieraad in zitting van 28 
juni 2018 in hierboven vermelde artikelen 1 t/m 4 schriftelijk over te maken aan de 
algemeen directeur van de opdrachthoudende vereniging PIDPA.


