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Agenda nr. 0/1 Wijziging statuten extern verzelfstandigde agentschappen. 
Toewijzing mandaten in bestuursorganen. Goedkeuring.

1. Context

Binnen de provincie Antwerpen werden tijdens de vorige legislaturen een 
aantal instellingen of diensten omgevormd tot provinciaal externe 
verzelfstandigde agentschappen met eigen rechtspersoonlijkheid en belast 
met beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang.

Het provinciedecreet voorziet 2 vormen van externe verzelfstandiging :

- Autonoom provinciebedrijf (APB)
- Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP)

Bij de volledige vernieuwing van de provincieraad dienen de 
bestuursorganen van deze verzelfstandigde agentschappen te worden 
vernieuwd.

2. Wijziging statuten

Alvorens deze mandaten toe te wijzen moeten de statuten van 4 autonome 
provinciebedrijven, waarin externen zetelen, worden aangepast. Voor de 11 
autonome provinciebedrijven waarbij de leden van de raad van bestuur 
bestaat uit de voltallige provincieraad is een statutenwijziging niet vereist.

In volgende 4 autonome provinciebedrijven zetelen telkens 3 externe 
deskundigen uit het werkveld:

• APB Campus Vesta
• APB Cultuurhuis de Warande
• APB Toerisme Provincie Antwerpen
• APB Havencentrum

Het decreet van 6 juli 2018 houdende de wijziging van het provinciedecreet 
wijzigde onder meer artikel 229 §2 waarbij de bepaling dat het aantal leden 
van een raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf ten hoogste 
1/5 van het aantal raadsleden mag bedragen wordt gewijzigd in ten hoogste 
12.



Onder artikel 8 van de statuten van deze APB’s werd opgenomen dat de 
raad van bestuur is samengesteld uit maximum 14 leden (72 raadsleden/5). 
Het cijfer 14 wordt geschrapt en vervangen door 12. In hetzelfde artikel 
wordt de paragraaf “maximaal 11 provincieraadsleden” geschrapt en 
vervangen door “maximaal 9 provincieraadsleden”.

Daarnaast wenst de deputatie de bepalingen over het gewogen stemrecht in 
hetzelfde artikel te verduidelijken. Voorgesteld wordt het gewicht te laten 
bepalen door de bekomen zetelverdeling per fractie op basis van de laatste 
provincieraadsverkiezing. Het bekomen gewicht geldt voor de duur van de 
legislatuur. Dit sluit aan op de bepalingen in artikel 229 §2 van het 
provinciedecreet dat voorziet in een gewogen stemrecht indien de fracties 
die vertegenwoordigd zijn in de deputatie niet de helft van de leden van de 
raad van bestuur kunnen voordragen.

Hierdoor moet ook artikel 9 van de statuten worden aangepast en wordt 
voorgesteld de bepaling “Op de vergadering heeft ieder lid recht heeft op 
één stem.” te schrappen en te vervangen door: “Op de vergadering heeft 
ieder lid recht op een gewogen stem, zoals werd bepaald in artikel 8 voor de 
fracties en hebben de 3 deskundigen van het werkveld elk één stem.”

De raden van bestuur van voormelde autonome provinciebedrijven hebben 
gunstig advies uitgebracht over deze statutenwijziging.

Daarnaast zal bij de extern verzelfstandigde agentschappen, die allen een 
vzw-structuur hebben en waarop de vzw-wetgeving van toepassing is, een 
statutenwijziging moeten doorgevoerd worden door de algemene 
vergadering van deze vzw’s.

Het betreft volgende EVAP’s:

• Proefbedrijf pluimveehouderij vzw
• Provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker vzw
• Arboretum Kalmthout vzw

In de algemene vergadering van de vzw wordt de provincie 
vertegenwoordigd door de bevoegde gedeputeerde als voorzitter en door de 
leden (9) van de raadscommissie waar het beleidsdomein wordt behandeld 
en waarin de vzw actief is.

In artikel 17 van de statuten van deze vzw’s is opgenomen dat er 14 
vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen in de raad van bestuur 
zetelen. Aan de eerstvolgende algemene vergadering van de vzw’s zal 
worden voorgesteld het cijfer 14 te schrappen en te vervangen door het 
cijfer 10 (gedeputeerde + 9 leden raadscommissie).

3. Toewijzing mandaten

APB

Raad van bestuur

Samenstelling op grond van artikel 229 §2  van het provinciedecreet

- Ten hoogste 12 leden (3 mandaten voorbehouden voor externen uit het 
werkveld)

- Ten hoogste 2/3 van de leden is van hetzelfde geslacht = 8
- Elke fractie kan minstens één lid voordragen



- Indien fracties die vertegenwoordigd zijn in deputatie niet minstens de 
helft van de leden van de raad van bestuur kan voordragen, wordt er 
gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van de door de fracties 
voorgedragen bestuurders

- Ook niet-raadsleden kunnen voorgedragen worden
- Voorzitter is bevoegde gedeputeerde

EVAP

Algemene vergadering 

Samenstelling op grond van artikel 239 van het provinciedecreet

- Enkel raadsleden komen in aanmerking
- Provincie heeft meerderheid van de stemmen
- Provincie draagt meerderheid leden raad van bestuur voor
- Vertegenwoordigers handelen overeenkomstig instructies provincieraad

Raad van bestuur

Samenstelling op grond van artikel 239 van het provinciedecreet

- Niet-raadsleden komen ook in aanmerking
- Elke fractie is vertegenwoordigd
- Ten hoogste 2/3 van de provinciale vertegenwoordigers is van hetzelfde 

geslacht

4. Genderbepaling

De genderbepaling houdt in dat bij het verdelen van 12 mandaten (inclusief 
deskundigen niet-raadsleden bij APB’s) maximaal 8 leden van hetzelfde 
geslacht mogen zijn, of minstens 4 van het andere geslacht.

Voorgesteld wordt dat de provinciale vertegenwoordigers in de raad van 
bestuur van een EVAP, benevens de bevoegde gedeputeerde, worden 
gekozen uit de leden van de raadscommissie met het beleidsdomein waartoe 
het verzelfstandigd agentschap behoort, zodat een optimale afstemming met 
het provinciaal beleid wordt gewaarborgd.

Op grond van de huidige samenstelling van de raadscommissie Vrije Tijd, 
Leefmilieu en Personeel kan voor het toewijzen van de mandaten in de raad 
van bestuur van het Provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker vzw en 
in het Arboretum Kalmthout vzw niet voldaan worden aan de genderbepaling 
(slechts 3 vrouwelijke raadsleden). Op basis van 10 te begeven mandaten 
kunnen er ten hoogste 6 leden van hetzelfde geslacht zijn.

5. Verdeling mandaten

De deputatie stelt uw raad voor de mandaten volgens het stelsel D’Hondt 
toe te wijzen en elke fractie een gewaarborgde vertegenwoordiging te 
garanderen.

Bij toewijzing van 12 mandaten waarvan 9 aan provincieraadsleden, 
waaronder de bevoegde gedeputeerde, is de verdeling als volgt :

N-VA : 3
CD&V : 1
Groen : 1



Vlaams Belang : 1
open vld : 1
sp.a : 1
PVDA : 1

6. Provincieraadsbeslissing

Aan uw raad wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de 
statutenwijzing van de artikelen 8 en 9 van deze 4 autonome 
provinciebedrijven en een statutenwijziging voor te stellen aan de algemene 
vergadering van 3 extern verzelfstandigde agentschappen in 
privaatrechtelijke vorm, waarbij het aantal provinciale vertegenwoordigers 
van 14 naar 10 wordt gebracht in de raad van bestuur.

Daarnaast wordt uw raad ook uitgenodigd de onderscheiden mandaten toe 
te wijzen in deze 4 ABP’s en 3 EVAP’s.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 10 januari 
2019.

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 229 §2 van het provinciedecreet houdende de samenstelling 
van de raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf;

Gelet op artikel 239 van het provinciedecreet houdende de samenstelling 
van de algemene vergadering en de raad van bestuur van een provinciaal 
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;

Overwegende dat de participatie van deskundigen uit het werkveld een 
meerwaarde kan betekenen in de raad van bestuur van een autonoom 
provinciebedrijf;

Overwegende dat de artikelen 8 en 9 van de statuten van 4 autonome 
provinciebedrijven moeten worden aangepast aan het gewijzigd 
provinciedecreet;

Gelet op het gunstig advies uitgebracht door de raden van bestuur van het 
APB Campus Vesta, het APB Cultuurhuis de Warande, het APB Toerisme 
Provincie Antwerpen en het APB Havencentrum houdende de wijziging van 
de artikelen 8 en 9 van de statuten;

Overwegende dat de provinciale vertegenwoordiging in de raden van bestuur 
van provinciale extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke 
vorm bij voorrang gelijkvormig verloopt;

Op voordracht van de onderscheiden fracties;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:



In artikel 8 van de statuten van de autonome provinciebedrijven Campus 
Vesta, Cultuurhuis de Warande, Toerisme Provincie Antwerpen en 
Havencentrum wordt het cijfer 14 geschrapt en vervangen door:

het cijfer “12”;

wordt de paragraaf “Onverminderd voormelde bepaling, bedraagt het aantal 
leden van de raad van bestuur ten hoogste 1/5 van de raadsleden” 
geschrapt;

wordt het cijfer “11” geschrapt en vervangen door:

het cijfer “9”

wordt achter de laatste zin van de derde paragraaf volgende zin 
toegevoegd:

“Het gewogen stemrecht per fractie wordt bepaald door de bekomen 
zetelverdeling op basis van de laatste provincieraadsverkiezing en geldt voor 
de duur van de volledige legislatuur.”

Artikel 2:
In artikel 9 van de statuten van de autonome provinciebedrijven Campus 
Vesta, Cultuurhuis de Warande, Toerisme Provincie Antwerpen en 
Havencentrum wordt de zin “Op de vergadering heeft ieder lid recht op één 
stem” geschrapt en vervangen door:

“Op de vergadering heeft ieder lid recht op een gewogen stem, zoals werd 
bepaald in artikel 8 voor de fracties en hebben de 3 deskundigen van het 
werkveld elk één stem.”

Artikel 3:
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw, het Provinciaal sport- en 
recreatiedomein De Nekker vzw en het Arboretum Kalmthout vzw, allen 
provinciaal extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke 
vorm, zullen artikel 17 van hun statuten wijzigen bij de eerstvolgende 
algemene vergadering, waarbij de provinciale vertegenwoordiging in de raad 
van bestuur van 14 naar 10 wordt gebracht.

Artikel 4:
De raad van bestuur van het APB Campus Vesta wordt als volgt 
samengesteld :

9 provincieraadsleden:

N-VA (3) : de heer Jan De Haes (voorzitter)
de heer Koen Palinckx 
mevrouw Christ’l Cottenie

CD&V (1) : mevrouw Lili Stevens
Vlaams Belang (1) : de heer Stefan De Winter
Groen (1) : mevrouw Rina Rabau
open vld (1) : de heer Koen Anciaux 
sp.a (1) : mevrouw Inga Verhaert
PVDA (1) : de heer Rudy Sohier

3 deskundigen:

Werkveld brandweer : de heer Luc Faes



Werkveld politie : de heer Werner Cazaerck
Werkveld ambulanciers : de heer/mevrouw

Artikel 5:
De raad van bestuur van het APB Cultuurhuis de Warande wordt als volgt 
samengesteld :

9 provincieraadsleden:

N-VA (3) : de heer Koen Dillen 
mevrouw Nathalie Cuylaerts
mevrouw Katleen Vantyghem (niet-raadslid) 

CD&V (1) : mevrouw Katleen Helsen (voorzitter)
Vlaams Belang (1) : de heer Erik De Quick
Groen (1) : de heer Tobias Daneels
open vld (1) : de heer Koen Anciaux
sp.a (1) : mevrouw Fauzaya Talhaoui
PVDA (1) : de heer Rudy Sohier

3 deskundigen uit het werkveld cultuur regio Turnhout:

mevrouw Astrid Wittebolle
de heer Roger Delahaut
de heer Staf Lauwerysen

Artikel 6:
De raad van bestuur van het APB Toerisme Provincie Antwerpen wordt als 
volgt samengesteld :

9 provincieraadsleden

N-VA (3) : de heer Jan De Haes (voorzitter)
mevrouw Linda Lauwers
de heer Koen Dillen

CD&V (1) : mevrouw Wendy Weckhuysen
Vlaams Belang (1) : de heer Stefan De Winter
Groen (1) : mevrouw Ilse Van Dienderen
open vld (1) : mevrouw Ann Bakelants
sp.a (1) : mevrouw Inga Verhaert
PVDA (1) : de heer Rudy Sohier

3 deskundigen:

de heer Kris Quaghebeur 
mevrouw Mia Meeus 
de heer Tom Hendrickx 

Artikel 7:
De raad van bestuur van het APB Havencentrum wordt als volgt 
samengesteld :

9 provincieraadsleden:

N-VA (3) : mevrouw Mireille Colson
de heer Eric Janssens (niet-raadslid) 
de heer Seppe Gys

CD&V (1) : de heer Ludwig Caluwé (voorzitter)
Vlaams Belang (1) : mevrouw Marijke Dillen



Groen (1) : de heer Diederik Vandendriessche
open vld (1) : mevrouw Ann Bakelants
sp.a (1) : mevrouw Fauzaya Talhaoui
PVDA (1) : de heer Rudy Sohier

3 deskundigen uit de havensector:

mevrouw Nadia Werkers 
de heer Stephan Vanfraechem
mevrouw Nathalie Van Impe

Artikel 8:
In de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw worden voor de 
provinciale vertegenwoordiging, die een meerderheid der stemmen bezit 
binnen de algemene vergadering, de volgende raadsleden aangesteld :

Gedeputeerde : Ludwig Caluwé (voorzitter)
Commissieleden beleidsdomein landbouw:

N-VA (3) : mevrouw Mireille Colson
mevrouw Nathalie Cuylaerts
de heer Seppe Gys

CD&V (1) : mevrouw Wendy Weckhuysen
Vlaams Belang (1) : de heer Jan Claessen
Groen (1) : de heer Louis Schoofs
open vld (1) : mevrouw Ann Bakelants
sp.a (1) : mevrouw Fauzaya Talhaoui
PVDA (1) : de heer Rudy Sohier

Artikel 9:
Volgende provinciale vertegenwoordigers worden voorgedragen voor de raad 
van bestuur van het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw :

Gedeputeerde Ludwig Caluwé als voorzitter

N-VA (3) : mevrouw Mireille Colson
mevrouw Nathalie Cuylaerts
de heer Seppe Gys

CD&V (1) : mevrouw Wendy Weckhuysen
Vlaams Belang (1) : de heer Jan Claessen
Groen (1) : de heer Louis Schoofs
open vld (1) : mevrouw Ann Bakelants
sp.a (1) : mevrouw Fauzaya Talhaoui
PVDA (1) : de heer Rudy Sohier

Artikel 10:
In de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm Provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker 
vzw worden voor de provinciale vertegenwoordiging, die een meerderheid 
der stemmen bezit binnen de algemene vergadering, de volgende 
raadsleden aangesteld :

Gedeputeerde : Jan De Haes (voorzitter)
Commissieleden beleidsdomein Vrije Tijd:

N-VA (3) : mevrouw Christ’l Cottenie 
de heer Koen Palinckx



de heer Eddy Verhaeven
CD&V (1) : mevrouw Lili Stevens
Vlaams Belang (1) : de heer Erik De Quick
Groen (1) : de heer Tobias Daneels
open vld (1) : de heer Koen Anciaux 
sp.a (1) : mevrouw Inga Verhaert
PVDA (1) : de heer Rudy Sohier

Artikel 11:
Volgende provinciale vertegenwoordigers worden voorgedragen voor de raad 
van bestuur van het Provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker vzw:

Gedeputeerde Jan De Haes als voorzitter

N-VA (3) : mevrouw Christ’l Cottenie
de heer/mevrouw
de heer/mevrouw

CD&V (1) : mevrouw Lili Stevens
Vlaams Belang (1) : de heer Erik De Quick
Groen (1) : de heer Tobias Daneels
open vld (1) : de heer Koen Anciaux
sp.a (1) : mevrouw Inga Verhaert
PVDA (1) : de heer Rudy Sohier

Artikel 12:
In de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm Arboretum Kalmthout vzw worden voor de 
provinciale vertegenwoordiging, die een meerderheid der stemmen bezit 
binnen de algemene vergadering, de volgende raadsleden aangesteld :

Gedeputeerde : Jan De Haes (voorzitter)
Commissieleden beleidsdomein Vrije Tijd:

N-VA (3) : mevrouw Christ’l Cottenie 
de heer Koen Palinckx
de heer Eddy Verhaeven

CD&V (1) : mevrouw Lili Stevens
Vlaams Belang (1) : de heer Erik De Quick
Groen (1) : de heer Tobias Daneels
open vld (1) : de heer Koen Anciaux 
sp.a (1) : mevrouw Inga Verhaert
PVDA (1) : de heer Rudy Sohier

Artikel 13:
Volgende provinciale vertegenwoordigers worden voorgedragen voor de raad 
van bestuur van het Arboretum Kalmthout vzw:

Gedeputeerde Jan De Haes als voorzitter

N-VA (3) : mevrouw Christ’l Cottenie
de heer/mevrouw
de heer/mevrouw

CD&V (1) : mevrouw Lili Stevens
Vlaams Belang (1) : de heer Erik De Quick
Groen (1) : de heer Tobias Daneels
open vld (1) : de heer Koen Anciaux
sp.a (1) : mevrouw Inga Verhaert
PVDA (1) : de heer Rudy Sohier




