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Agenda nr. 0/1 Wijziging statuten en beheersovereenkomst van autonome 
provinciebedrijven. Goedkeuring.

De deputatie wenst de mogelijkheid te voorzien dat vanaf 1 januari 2019 ook 
statutairen in dienst kunnen komen van de autonome provinciebedrijven. Deze 
statutaire tewerkstelling is reeds opgenomen in de statuten van de autonome 
provinciebedrijven Gouverneur Kinsbergencentrum en Cultuurhuis de Warande, 
maar dient voor de 13 overige autonome provinciebedrijven nog te worden 
geïmplementeerd. Dit houdt in dat artikel 21 (artikel 20 voor het APB Campus 
Vesta) van de statuten van de autonome provinciebedrijven moet worden gewijzigd 
en de raden van bestuur van de onderscheiden APB’s hierover hun advies moeten 
geven.

Deze wijziging is ingegeven uit financiële, technische en juridische beweegredenen. 
Ingevolge de wijziging van de pensioenwetgeving, begin 2018, werd de 
mogelijkheid geboden de gestorte bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor de 
contractuelen gedeeltelijk aftrekbaar te maken van de responsabiliseringsbijdrage 
(verrekening voor betaling statutaire pensioenen). Deze bijdrage wordt tot op 
heden door de provincie betaald als werkgever van de statutairen. Om beroep te 
kunnen doen op voormelde aftrekbaarheid zou de responsabiliseringsbijdrage 
rechtstreeks moeten worden verrekend op het APB in plaats van op de provincie.

Op begrotingstechnisch vlak kan een sterke vereenvoudiging worden gerealiseerd. 
De financiële middelen voor het uitbetalen van de lonen van statutairen die 
tewerkgesteld zijn in een APB worden vandaag driemaal ingeschreven in het 
budget, met name tweemaal in de uitgaven (weddekredieten en dotaties aan APB) 
en éénmaal in de ontvangsten van de provincie als terugvordering van de lonen. Op 
administratief vlak wordt er efficiëntiewinst geboekt daar er geen terugvorderingen 
meer vereist zullen zijn. Tevens zal de rapportering transparanter en eenvoudiger 
kunnen verlopen. Tenslotte dient aan de statutairen, die worden tewerkgesteld in 
een APB, geen verlof voor opdracht meer te worden toegekend wat een 
administratief-juridische vereenvoudiging betekent.

In vergadering van heden werd door de raden van bestuur (samengesteld door de 
voltallige provincieraad) van 10 autonome provinciebedrijven (PVM, POA, INOV, 
PRZ, PRDS, PIH, PSES, PDA, KMPC en HH) gunstig advies uitgebracht over het 
voorstel tot statutenwijziging. De raad van bestuur van het APB Campus Vesta 
bracht gunstig advies uit op 27 juni 2018, deze van het APB Toerisme Provincie 
Antwerpen op 26 juni 2018 en deze van het APB Havencentrum op 20 september 
2018, zodat de wijziging kan bekrachtigd worden door uw raad in uitvoering van 
artikel 227 van het provinciedecreet.



De mogelijkheid dat een APB ook statutaire medewerkers in dienst kan nemen 
houdt in dat de afgesloten beheersovereenkomsten tussen de autonome 
provinciebedrijven en de provincie Antwerpen moeten herzien worden met 
betrekking tot het personeelsbeleid. Onder artikel 43 wordt opgenomen dat er ook 
statutair personeel in dienst van het APB kan treden. De mogelijkheid om een 
statutair personeelslid een verlof voor opdracht toe te kennen om hem ter 
beschikking te stellen van een APB is zonder voorwerp en kan worden geschrapt, 
alsmede het onderscheid tussen functionele en juridische werkgever, zoals 
opgenomen in de artikelen 44 en 45. In artikel 44 wordt opgenomen dat het APB 
zowel de functionele als juridisch werkgever is en wordt het directiecomité bevoegd 
voor de evaluatie van de statutaire en contractuele directeur wanneer de raad van 
bestuur is samengesteld uit de voltallige provincieraad. Bij autonome 
provinciebedrijven met derden in de raad van bestuur wordt de statutaire en 
contractuele directeur geëvalueerd door de raad van bestuur. De paragraaf onder 
artikel 26 waarbij het loon van de statutairen wordt geprefinancierd door de 
provincie en nadien gefactureerd aan het APB vervalt.

De deputatie stelt voor dat uw raad zou instemmen met deze wijzigingen van de 
beheersovereenkomst, die door de respectievelijke raden van bestuur van de 
autonome provinciebedrijven gunstig werden geadviseerd in voormelde 
vergaderingen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 6 september 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 artikel 227 van het provinciedecreet houdende de wijziging van de 
statuten van een autonoom provinciebedrijf;

Gelet op artikel 228 van het provinciedecreet houdende de af te sluiten 
beheersovereenkomst tussen de provincie en een autonoom provinciebedrijf;

Overwegende dat uit financiële, technische en juridische beweegredenen de 
mogelijkheid moet voorzien worden dat een autonoom provinciebedrijf statutair 
personeel in dienst kan nemen;

Overwegende dat het in dienst nemen van statutair personeel door een autonoom 
provinciebedrijf een aanpassing vereist van de afgesloten beheersovereenkomst 
met betrekking tot het personeelsbeleid;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
In artikel 21 van de statuten van de autonome provinciebedrijven Provinciaal 
Vormingscentrum Malle, Provinciaal Onderwijs Antwerpen, Inovant, Provinciaal 
Recreatiedomein Zilvermeer, Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Provinciaal 
Instituut voor Hygiëne, Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen, 
Provinciaal Documentatiecentrum Atlas, Kamp C, Hooibeekhoeve, Toerisme 
Provincie Antwerpen en Havencentrum en in artikel 20 van het autonoom 
provinciebedrijf Campus Vesta wordt volgende paragraaf:



“Het autonoom provinciebedrijf werft personeel aan in contractueel dienstverband,”

geschrapt en vervangen door:

“Het autonoom provinciebedrijf werft personeel aan in statutair en contractueel 
dienstverband.”

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt de wijziging van artikel 43 van de beheersovereenkomsten 
afgesloten tussen de autonome provinciebedrijven en de provincie Antwerpen, 
waarbij het artikel wordt geschrapt en vervangen door:

“Het APB kan zowel statutair als contractueel personeel aanwerven. Het APB volgt 
bij deze aanwervingen de procedures zoals omschreven in de rechtspositieregeling 
van het provinciepersoneel.

De lonen en vergoedingen van het personeel worden rechtstreeks aangerekend op 
een financiële rekening van het APB.”

Artikel 3:
Goedgekeurd wordt de wijziging van artikel 44 van de beheersovereenkomst 
afgesloten tussen de autonome provinciebedrijven, met de voltallige provincieraad 
als raad van bestuur, en de provincie Antwerpen, waarbij het artikel wordt 
geschrapt en vervangen door:

“Het APB is zowel de functionele als de juridische werkgever van het personeelslid.

De directeur van het APB wordt geëvalueerd door het directiecomité op basis van 
het door de raad van bestuur goedgekeurd evaluatiereglement” 

Artikel 4:
Goedgekeurd wordt de wijziging van artikel 44 van de beheersovereenkomst 
afgesloten tussen de autonome provinciebedrijven, met externe deskundigen in de 
raad van bestuur, en de provincie Antwerpen, waarbij het artikel wordt geschrapt 
en vervangen door:

“Het APB is zowel de functionele als de juridische werkgever van het personeelslid. 

De directeur van het APB wordt geëvalueerd door de raad van bestuur op basis van 
het door de raad van bestuur goedgekeurd evaluatiereglement” 

Artikel 5:
Goedgekeurd wordt de schrapping van artikel 45 van de beheersovereenkomsten 
afgesloten tussen de autonome provinciebedrijven en de provincie Antwerpen.

Artikel 6:
Goedgekeurd wordt de schrapping van de paragraaf in artikel 26 van de 
beheersovereenkomsten, afgesloten tussen de autonome provinciebedrijven en de 
provincie Antwerpen, waarbij het loon van de statutairen wordt geprefinancierd en 
nadien gefactureerd door de provincie.


