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Agenda nr. 3/5 Provinciepersoneel. OFP PROVANT. Wedersamenstelling raad 
van bestuur. Goedkeuring.

Het provinciale pensioenfonds tot aanvullende pensioenopbouw voor de 
contractuele personeelsleden in overheidsdienst (OFP PROVANT) wordt in haar 
operationele werking aangestuurd door een Raad van Bestuur en een Dagelijks 
Bestuur.
Na afloop van de voorbije provincie- en gemeenteraadsverkiezingen dienen beide 
organen opnieuw te worden samengesteld.
Artikel 15 van de statuten van OFP PROVANT bepaalt dat het organisme een Raad 
van Bestuur heeft bestaande uit minimum 11 bestuurders, waarvan:
5 bestuurders worden voorgedragen door de Provincie Antwerpen;
2 bestuurders worden voorgedragen door de arrondissementshoofdplaatsen van de 
2 arrondissementen met het meeste aangeslotenen;  
3 bestuurders worden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties; 
1 bestuurder wordt voorgedragen door de intercommunale met de meeste 
personeelsleden.
Artikel 16 stipuleert verder dat de dagelijks werking verder gedelegeerd kan 
worden aan een dagelijks bestuur, bestaande uit één of meerdere fysieke personen, 
al dan niet zetelend binnen de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering van OFP PROVANT wordt statutair samengesteld uit alle 
leden en wordt voorgezeten door de vaste vertegenwoordiger van de Provincie 
Antwerpen, zijnde de voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze samenstelling dient 
aldus niet afzonderlijk aan uw raad te worden voorgelegd.
Op basis van deze statutaire bepalingen worden de nieuwe provinciale 
vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van OFP 
PROVANT aan uw raad voorgelegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 24 januari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat de Raad van Bestuur van OFP PROVANT opnieuw moet 
samengesteld worden na afloop van de voorbije provincieraadsverkiezingen; 

Overwegende dat deze wedersamenstelling eveneens een aanduiding impliceert  
van het Dagelijks Bestuur, belast met de dagelijkse werking van OFP PROVANT;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:



Artikel 1:
Beslist wordt om de Raad van Bestuur van OFP PROVANT opnieuw samen te stellen 
met de volgende provinciale vertegenwoordigers:
 De heer Jan De Haes, gedeputeerde (voorzitter);
 De heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde (ondervoorzitter);
 De heer Luk Lemmens, gedeputeerde;
 De heer Peter Sommen, departementshoofd DMCO; 
 De heer Stefan Verbruggen, financieel beheerder.

Artikel 2:
Op basis van de voormelde samenstelling worden de volgende personen 
afgevaardigd als lid van het Dagelijks Bestuur :
 De heer Jan De Haes, gedeputeerde;
 De heer Peter Sommen, departementshoofd DMCO;
 De heer Stefan Verbruggen, financieel beheerder.


