
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 oktober 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 0/1 Beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met extern 
verzelfstandigde entiteiten. Goedkeuring.

Artikel 228 van het provinciedecreet stelt dat tussen de provincie en het autonoom 
provinciebedrijf na onderhandeling een beheersovereenkomst moet worden 
gesloten. Na de volledige vernieuwing van de provincieraad moeten er nieuwe 
overeenkomsten worden gesloten. In afwachting ervan zijn de bestaande 
overeenkomsten gesloten tijdens de vorige legislatuur van rechtswege verlengd. 
Binnen het jaar na de verlenging dient een nieuwe beheersovereenkomst in 
werking te treden.

In de provincieraad van 26 september 2019 werden de evaluatierapporten van de 
18 extern verzelfstandigde entiteiten (15 APB’s/3 EVAP’s) goedgekeurd. Tevens 
werd beslist om hun organisatievorm te behouden voor de nieuwe legislatuur 
(APB/EVAP).

Gelet op deze beslissingen kunnen nu de nieuwe overeenkomsten aan de 
provincieraad worden voorgelegd zodat zij kunnen ingaan vanaf 1 januari 2020.

Waar in het verleden het provinciedecreet gedetailleerd beschreef welke 
aangelegenheden minstens moet worden geregeld in de beheersovereenkomst, is 
sedert de vernieuwing van het provinciedecreet vanaf 1 januari 2019 dit niet meer 
voorzien.
Enkel voor de EVAP’s, waar men spreekt van een samenwerkingsovereenkomst, 
stelt artikel 240 van het provinciedecreet dat “tussen de provincie en de provinciale 
vennootschap, vereniging of stichting een samenwerkingsovereenkomst wordt 
gesloten betreffende de uitvoering van de toevertrouwde taken van provinciaal 
belang. De samenwerkingsovereenkomst regelt de volgende aangelegenheden:
 1° in voorkomend geval de aanwending van de aan het agentschap ter beschikking 
gestelde of overgedragen personeelsleden, middelen en infrastructuur;
 2° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door 
de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader 
van de bestuurlijke werking van het agentschap worden toegekend;
 3° de wijze waarop de provinciale vennootschap, vereniging of stichting zal 
voorzien in een systeem van organisatiebeheersing;
 4° de toekenning aan een of meer commissarissen van de controle op de financiële 
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te 
geven in de jaarrekening van de provinciale vennootschap, vereniging of stichting. 
Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren.”



Voor de nieuwe overeenkomsten werd geopteerd om na onderhandeling tussen het 
APB/EVAP en de provinciale departementen, de bestaande afspraken en 
wederzijdse engagementen te actualiseren en om de overeenkomsten, rekening 
houdende met het provinciedecreet, te aligneren met de lopende beheers- of 
samenwerkingsovereenkomst.

Concreet bevat de beheers-/samenwerkingsovereenkomst, die samengesteld is uit 
9 delen, het volgende:
Deel 1 Algemene bepalingen: partijen, duur, wijzigingen en interpretatie
Deel 2: Situering van de overeenkomst in beleidskader: situering, algemeen 
wettelijk kader
Deel 3 :de engagementen van het APB/EVAP:
- Realisatie van de doelstellingen en actieplannen
- de plannings- en rapporteringsdocumenten
- de codes, standaarden en richtlijnen
Deel 4: de engagementen van de provincie Antwerpen:
- de financiering en ondersteuning: algemeen
- de financiering in het kader van personeel
-  de financiering in het kader van logistieke voorzieningen
- de financiering in het kader van ICT – voorzieningen
- de financiering in het kader van communicatievoorzieningen
- de financiering in het kader van financiële processen
- gegevensverstrekking aan het APB
- de ondersteuning in het kader van het ISO14001
- de ondersteuning in het kader van privacy en informatieveiligheid1
Deel 5: het personeel van het APB/EVAP: personeelsbeleid, statuut, functionele en 
juridische werkgever, overname personeel
Deel 6: Bestuur: presentiegeld en vergoedingen, deelname in andere 
rechtspersonen.
Deel 7: externe audit: controle en externe audit, externe milieuaudit
Deel 8: evaluatie, sanctionering en geschillenregeling: evaluatie, sancties, 
ontbinding en vereffening, geschillen hoorrecht
Deel 9: inwerkingtreding: vanaf 1 januari 2020.

De duur van de overeenkomst wordt afgestemd op de legislatuur. Ze wordt 
gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige 
vernieuwing van de provincieraad. Indien bij het verstrijken van deze termijn geen 
nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de overeenkomst van 
rechtswege verlengd met één jaar.

Het provinciedecreet legt op dat de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan 
jaarlijks worden geëvalueerd door de provincieraad.  Dit zal gebeuren door 
neerlegging van een jaarrapport met daarin tevens het financieel verslag van het 
afgelopen jaar.

In bijlage vindt uw vergadering de beheers- of samenwerkingsovereenkomsten van 
de hierna vermelde extern verzelfstandigde entiteiten: 

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle
APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen
APB Inovant
APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne
APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
APB Gouverneur Kinsbergencentrum
APB Kamp C



APB Hooibeekhoeve
APB Cultuurhuis de Warande
APB Campus Vesta 
APB Toerisme Provincie Antwerpen 
APB Havencentrum
EVAP Arboretum Kalmthout vzw
EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw
EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw

Na de goedkeuring door uw raad zullen deze ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan de andere partij i.c. de raden van bestuur of de algemene vergadering (ingeval 
van een EVAP) van de verschillende verzelfstandigde entiteiten.

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 228 en 240 van het provinciedecreet houdende de bepalingen 
met betrekking tot het sluiten van een beheers- of samenwerkingsovereenkomst 
tussen de provincie en de autonome provinciebedrijven en extern verzelfstandigde 
agentschappen in privaatrechtelijke vorm;

Overwegende dat de opgestelde beheers- of samenwerkingsovereenkomsten 
werden onderhandeld tussen de directies van de onderscheiden autonome 
provinciebedrijven en extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke 
vorm en de provincie Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan de beheersovereenkomsten die met ingang van 
1 januari 2020 worden afgesloten tussen de provincie en de hiernavolgende 
autonome provinciebedrijven:

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle
APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen
APB Inovant
APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 
APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 
APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne 
APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
APB Gouverneur Kinsbergencentrum
APB Kamp C
APB Hooibeekhoeve (HH)
APB Cultuurhuis de Warande
APB Campus Vesta
APB Toerisme Provincie Antwerpen
APB Havencentrum

Artikel 2:
Goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomsten die met ingang 
van 1 januari 2020 worden afgesloten tussen de provincie en de hiernavolgende 
extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm:

EVAP Arboretum Kalmthout vzw



EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw
EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw

Artikel 3:
De duur van de beheers- of samenwerkingsovereenkomsten wordt afgestemd op de 
legislatuur 2019 -2024. Ze wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes 
maanden na de volledige vernieuwing van de provincieraad. Indien bij het 
verstrijken van deze termijn geen nieuwe beheers- of samenwerkingsovereenkomst 
in werking is getreden, wordt de overeenkomst van rechtswege verlengd met één 
jaar.


