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Agenda nr. 3/6 Provinciepersoneel. OVV Provincie Antwerpen. 
Wedersamenstelling  Algemene Vergadering en Raad van 
Bestuur. Goedkeuring.

Het OVV Provincie Antwerpen, reservefonds voor de pensioenfinanciering voor de 
statutaire personeelsleden van het provinciebestuur, wordt in haar operationele 
werking aangestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

Na afloop van de voorbije provincie- en gemeenteraadsverkiezingen dienen beide 
organen opnieuw te worden samengesteld.

Artikel 5 van de statuten van OVV Provincie Antwerpen bepaalt dat deze organen 
paritair dienen te worden samengesteld door vertegenwoordigers van de Provincie 
en van de personeelsleden :

Algemene Vergadering
Artikel 19 bepaalt dat de Algemene Vergadering 24 leden bedraagt, waarvan 9 
leden worden voorgedragen door de provincieraad en 12 leden door de erkende 
representatieve vakorganisaties. De provinciegriffier, de financieel beheerder en het 
departementshoofd DMCO maken uit hoofde van hun ambt of functie eveneens deel 
uit van de Algemene Vergadering. De gedeputeerde bevoegd voor personeelszaken 
is krachtens artikel 20 voorzitter van de Algemene Vergadering.

Raad van Bestuur
Artikel 12 bepaalt dat de Raad van Bestuur 12 leden bedraagt, als volgt 
samengesteld :

- 3 bestuurders die de provinciale overheid vertegenwoordigen, waarbij de 
gedeputeerde bevoegd voor personeelszaken krachtens artikel 13 het 
voorzitterschap waarneemt;
- 6 bestuurders  gekozen uit  kandidaten voorgedragen door de erkende 
representatieve vakorganisaties;
- 3 bestuurders die het management van de Provincie Antwerpen 
vertegenwoordigen, zijnde: de provinciegriffier, de financieel beheerder en het 
departementshoofd DMCO.

Op basis van deze statutaire bepalingen en de voorgestelde mandatenlijst worden 
de kandidaten van de provincieraad en het management van de Provincie 
Antwerpen voor de nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering en de Raad 
van Bestuur van OVV Provincie Antwerpen aan de provincieraad voorgelegd.



Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van OVV 
Provincie Antwerpen opnieuw moet samengesteld worden na afloop van de voorbije 
provincie- en gemeenteraadsverkiezingen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Beslist wordt om de Algemene  Vergadering van OVV Provincie Antwerpen  opnieuw
samen te stellen met de volgende provinciale vertegenwoordiging :

• Namens de provincieraad van Antwerpen: 

De heer Jan De Haes (N-VA) (voorzitter), mevrouw Marleen Van Hauteghem (N-
VA), de heer Koen Palinckx (N-VA), mevrouw Linda Lauwers (N-VA), de heer 
Ludwig Caluwé (CD&V), mevrouw Kathleen Helsen (CD&V), de heer Wim Verheyden 
(VB), Stefan De Winter (VB), de heer Diederik Vandendriessche (Groen).

• Namens de provinciale administratie : De heer Danny Toelen, provinciegriffier, de 
heer Peter Sommen, departementshoofd DMCO, de heer Stefan Verbruggen, 
financieel beheerder.

Artikel 2:

Beslist wordt om de  Raad van Bestuur van OVV Provincie Antwerpen opnieuw 
samen te stellen met de volgende provinciale vertegenwoordiging :

• Namens de provincieraad van Antwerpen :

De heer Jan De Haes ( N-VA) (voorzitter), de heer Luk Lemmens (N-VA) en de heer 
Ludwig Caluwé (CD&V).

• Drie bestuurders die het management van de Provincie Antwerpen 
vertegenwoordigen: De heer Danny Toelen, provinciegriffier, de heer Peter 
Sommen, departementshoofd DMCO en de heer Stefan Verbruggen, financieel 
beheerder.


