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Agenda nr. 3/11 Provinciepersoneel. Oprichting van het OFP-S. Goedkeuring 
van de oprichtingsakte, de provinciale vertegenwoordiger in 
de OFP en de samenstelling van de raad van bestuur. 
Goedkeuring.

Op 28 februari 2019 stemde uw raad principieel in met de oprichting van het OFP-
S, een organisme voor de financiering van de pensioenlast van de statutaire 
medewerkers van de provincie en de APB’s. Verder werden de statuten van het 
OFP-S eveneens goedgekeurd.

Bij de oprichting van het OFP-S werden volgende krachtlijnen met betrekking tot de 
statuten van het OFP-S goedgekeurd:

 Het organisme heeft tot doel om op te treden in de financiering van de 
pensioen-verplichtingen, responsabiliseringsbijdragen en aanverwante 
verplichtingen verschuldigd in het licht van het federale pensioenstelsel voor 
de statutaire personeelsleden, alsook de eigen rechtstreekse 
pensioenverplichtingen voor de statutaire personeelsleden van de provincie 
en de APB’s die nog resteren uit het verleden. De pensioenlasten van de 
gedeputeerden van de provincie Antwerpen zullen niet opgenomen worden 
in de financiering vanuit het OFP-S en dienen dus rechtstreeks te worden 
voorzien in het provinciale budget.

 De APB’s, die via de hiertoe afgesloten pensioenlastconventies hun statutaire 
pensioenkosten zelf ten laste nemen, treden eveneens toe tot dit OFP-S.

 Naast het provinciebestuur worden alle deelnemende besturen 
vertegenwoordigd in de algemene vergadering.

 Er is voorzien dat er tien bestuurders deel uitmaken van de raad van 
bestuur, met name zeven vanuit het provinciebestuur en drie vanuit de 
representatieve vakorganisaties. Beslist werd (PR 28 februari 2019) om alle 
leden van de deputatie op te nemen in dit orgaan zodat de 
bevoegdheidsverdeling wordt gerespecteerd en naast de provincie ook alle 
APB’s binnen het bestuur van het pensioenfonds vertegenwoordigd zijn. De 
raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

 In de slotbepalingen van de statuten zijn de standaardbepalingen 
opgenomen inzake het toezicht op het OFP, met name met betrekking tot de 
commissarissen, de boekhouding en de jaarrekening.

Voor de oprichting en de werking van het OFP-S zijn twee stappen te nemen
 Het OFP-S moet nog effectief opgericht worden. Dit gebeurt door een 

goedgekeurde oprichtingsakte enerzijds te publiceren in het Belgisch 
Staatsblad, de nodige documenten neer te leggen bij de rechtbank van 



koophandel en de nodige stappen te doen voor de registratie bij de 
kruispuntbank van Ondernemingen

 Het OFP-S moet goedgekeurd worden door het FSMA ( toezichthoudende 
dienst op de organisme’s voor de financiering van pensioenen).

In deze raadszitting handelt het over de eerste stap namelijk het goedkeuren van 
de oprichtingsakte in de bijlage (met aanduiding van een provinciale 
vertegenwoordiger en de samenstelling van de raad van bestuur).

De oprichtingsakte bestaat uit
 de letterlijke weergave van de statuten zoals goedgekeurd in raadszitting 

van 28 februari 2019, 
 de afvaardiging van de heer Jan De Haes als provinciale vertegenwoordiger 

in het OFP,
 de samenstelling van de raad van bestuur (conform artikel 15 van de op 28 

februari 2019 door uw raad goedgekeurde statuten) zijnde de leden van 
deputatie, drie leden van het ambtelijk korps voorgesteld door de deputatie 
( het departementshoofd MCO, de griffier en de financiëel beheerder) en 
drie leden van de representatieve organisaties.

De 3 leden van de vakorganisaties zijn leden die tot eind 2019 lid zijn van de raad 
van bestuur van de Onderlinge Verzekeringsvereniging voor de Pensioenen van het 
Personeel van de Provincie Antwerpen en hun Rechthebbenden, zijnde het 
organisme dat eind 2019 opgeheven wordt en vervangen wordt door het OFP-S (zie 
ook PR 28 februari 2019 over de oprichting van het OFP-S). Vanzelfsprekend 
beslissen de vakbondsorganisaties autonoom over hun vertegenwoordigers in het 
OFP-S, een geldt het doortrekken van het lidmaatschap vanuit het OVV tot op het 
moment dat één van de vakorganisaties een andere vertegenwoordiger zou 
aanduiden.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 september 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de provincieraadsbeslissing van 28 februari 2019 waarbij principieel beslist 
werd het OFP-S op te richten (organisme voor de financiering van de pensioenlast 
van de statutairen van het provinciebestuur en de APB’s) en waarbij de statuten 
van voormeld organisme goedgekeurd werden;

Overwegende dat voor de effectieve oprichting ingestemd moet worden met een 
oprichtingsakte, een provinciale vertegenwoordiger in het OFP en de samenstelling 
van de raad van bestuur;

Overwegende dat de oprichtingsacte in het HOC van 17 september besproken 
werd;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De oprichtingsakte voor het OFP-S in de bijlage, en de hierin vermelde provinciale 
vertegenwoordiger in het OFP-S en de hierin vermelde samenstelling van de raad 
van bestuur van het OFP-S, worden goedgekeurd.


