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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/4 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. 
Aanstelling bedrijfsrevisor (activiteitsjaren 2018-2020). 
Goedkeuring.

In vergadering van 26 november 2015 keurde uw raad de aanstelling goed van 
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba, Potvlietlaan 6 te Antwerpen als 
bedrijfsrevisor van de POM Antwerpen voor een periode van drie activiteitsjaren 
(2015 t.e.m. 2017).

De heer Luc Broos, Algemeen directeur POM Antwerpen, vraagt de verlenging van 
dit mandaat bij POM Antwerpen van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba.
POM Antwerpen ontving van Grant Thornton een offerte op 21 september 2015. 
Voor de boekjaren 2015-2016-2017 bedroeg het ereloon 15.500 EUR per jaar 
(exclusief btw; jaarlijks geïndexeerd, rekening houdend met het cijfer der 
kleinhandelsprijzen). De hernieuwing van hun mandaat voor de jaren 2018, 2019 
en 2020 gebeurt aan dezelfde voorwaarden met als startbedrag 16.300 EUR per 
jaar.

Gezien het specifieke karakter van uit te voeren controlewerkzaamheden binnen de 
organisatie POM Antwerpen, meer bepaald: de grondprojecten op 
bedrijventerreinen; diverse gesubsidieerde projecten en de achtergrond van diverse 
balansrekeningen, mag worden gesteld dat de ervaring van Grant Thornton 
Bedrijfsrevisoren cvba als bedrijfsrevisor de  doorslaggevende factor is om te 
beslissen tot verlenging van hun mandaat voor de activiteitsjaren 2018, 2019 en 
2020.

De Raad van Bestuur van POM Antwerpen heeft in vergadering van 26 november 
2018 de verlenging van het huidig mandaat van Grant Thornton bedrijfsrevisoren 
cvba bij POM Antwerpen (vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Luc Deltour) 
goedgekeurd. Artikel 23 van de statuten van POM Antwerpen bepaalt dat “het 
toezicht op de jaarrekeningen wordt opgedragen aan een revisor, lid van het 
instituut voor bedrijfsrevisoren, die door de provincieraad wordt aangesteld voor 
een hernieuwbare periode van drie jaar. De provincieraad kan de revisor horen”.

Gelet op het voorgaande wordt aan uw raad gevraagd in te stemmen met de 
verlenging van het mandaat van Luc Deltour van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren 
cvba als bedrijfsrevisor van POM Antwerpen voor een periode van drie 
activiteitsjaren (2018 t.e.m. 2020).

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 januari 2019.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het verslag van de deputatie;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedkeuring wordt gehecht aan de aanstelling van Grant Thornton 
Bedrijfsrevisoren cvba, Potvlietlaan 6 te Antwerpen en vertegenwoordigd door 
bedrijfsrevisor Luc Deltour, als bedrijfsrevisor van POM Antwerpen voor een periode 
van drie activiteitsjaren (2018 t.e.m. 2020).


