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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 0/2 Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, 
provinciale participaties in verenigingen, stichtingen en 
vennootschappen. Kennisname.

Jaarlijks dient de deputatie, bij toepassing van artikel 57 & 4bis van het 
provinciedecreet, aan uw raad een geactualiseerd overzicht te bezorgen van:

1° alle extern verzelfstandigde agentschappen van de provincie, hun statuten en 
hun overeenkomsten met de provincie;
2° alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de provincie 
deelneemt.

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

Het provinciedecreet voorziet 2 vormen van extern verzelfstandigde 
agentschappen:

• Autonome provinciebedrijven (APB);
• Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm (EVAP).

Volgende 11 autonome provinciebedrijven werden door uw raad opgericht met de 
voltallige provincieraad als raad van bestuur en de 4 gedeputeerden als 
directiecomité:

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie

• APB Provinciaal Vormingscentrum
• APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen
• APB Inovant

Beleidsdomein Vrije Tijd

• APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
• APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

Beleidsdomein Leefmilieu

• APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Beleidsdomein Economie, Streekbeleid en Europa



• APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen
• APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
• APB Gouverneur Kinsbergencentrum
• APB Kamp C
• APB Hooibeekhoeve

Daarnaast werden nog 4 autonome provinciebedrijven opgericht (APB met derden), 
waarbij door uw raad maximum 3 externe deskundigen uit het werkveld werden 
benoemd in de raad van bestuur van het APB, benevens 11 leden voorgedragen 
door de onderscheiden fracties waaronder de bevoegde gedeputeerde. Het 
provinciedecreet voorziet een gewaarborgde vertegenwoordiging voor elke fractie. 
Het directiecomité is samengesteld uit de bevoegde gedeputeerde, het 
departementshoofd en de directeur van het APB.

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie

• APB Cultuurhuis de Warande

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie

• APB Campus Vesta

Beleidsdomein Vrije Tijd

• APB Toerisme Provincie Antwerpen 

Beleidsdomein Economie, Streekbeleid en Europa

• APB Havencentrum

Tenslotte werden nog 4 extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke 
vorm opgericht door uw raad. Er werd driemaal gekozen voor een vzw-formule en 
éénmaal voor een stichting van openbaar nut (Kempens Landschap). In de statuten 
van deze entiteiten werd opgenomen dat de provincie in de algemene vergadering 
van de vereniging steeds over een meerderheid van de stemmen beschikt en dat de 
provincie de meerderheid van de leden van de raad van bestuur voordraagt.

Beleidsdomein Vrije Tijd

• EVAP Arboretum Kalmthout vzw
• EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw
• EVAP Stichting Kempens Landschap Stichting van Openbaar Nut 

Beleidsdomein Economie, Streekbeleid en Europa

• EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw

De statuten van deze 19 extern verzelfstandigde agentschappen werden door uw 
raad goedgekeurd. Tevens werd aan uw raad alle (vernieuwde) 
beheersovereenkomsten met een APB ter goedkeuring voorgelegd alsmede de 
(vernieuwde) samenwerkingsovereenkomsten die worden afgesloten met een EVAP.

2. Verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de provincie deelneemt

Artikel 188 van het provinciedecreet bepaalt dat provincies kunnen deelnemen of 
zich laten vertegenwoordigen in verenigingen, stichtingen en vennootschappen met 
sociaal oogmerk (rechtspersonen) in zover deze organisaties niet belast worden 
met de verwezenlijking van welbepaalde taken van provinciaal belang.



Bij de verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de provincie deelnam 
werd in de loop van 2019 uitgetreden uit de volgende vzw’s en 
samenwerkingsverbanden omwille van een heroriëntering van onze taakstelling 
door eigen keuze of ten gevolge van gewijzigde decretale wetgeving. Het gaat 
specifiek om de navolgende vzw’s:

• Inotek vzw
• Levanto vzw
• Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Mechelen en 
omstreken cvba

De provincie Antwerpen participeert op 1 januari 2020 in volgende rechtspersonen 
zonder dat er sprake is van verzelfstandiging, maar waarbij de werking van de 
rechtspersoon kan bijdragen tot het provinciaal belang.

Beleidsdomein Algemeen Beleid

• Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw (VVP)

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie

• Ethias onderlinge verzekeringsvereniging
• OVV Provincie Antwerpen (in vereffening)
• OFP PROVANT
• OFP-S
• Vlaams selectiecentrum voor het overheidspersoneel cvba (Poolstok)

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie

• Artesis Plantijn Hogeschool
• Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw (POV)
• Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning vzw (POVPO)
• Regionaal Technologisch Centrum Antwerpen vzw (RTC-Antwerpen)

Beleidsdomein Veiligheid

• Multidisciplinair En Innovatief Veiligheidsfonds Antwerpen vzw (Meiva)

Beleidsdomein Erfgoed

• Monumentenwacht Vlaanderen vzw 

Beleidsdomein Mobiliteit

• Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

Beleidsdomein Vrije Tijd

• Kempen Campings vzw
• Kempens Landschap vzw
• Lilse Bergen vzw

Beleidsdomein Leefmilieu

• Bosgroep Antwerpen Noord vzw
• Bosgroep Antwerpen Zuid vzw
• Bosgroep Kempen Noord vzw



• Bosgroep Zuiderkempen vzw
• Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw
• Regionaal Landschap Rivierenland vzw
• Regionaal Landschap Schelde–Durme vzw
• Regionaal Landschap Voorkempen vzw

Beleidsdomein Economie, Streekbeleid en Europa

Economie

• Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen vzw (ERSV)
• Gemeentelijke Holding nv (in vereffening)
• Streekplatform Kempen vzw
• Syntra provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant vzw (Syntra AB)
• Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (VMW)

Landbouw en plattelandsbeleid

• Coördinatiecentrum Praktijkgericht Onderzoek en Voorlichting Biologische 
Teelt vzw (CCBT)
• Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting 
vzw (CVBB)
• Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw (LCV)
• Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver vzw (PSKW)
• Proefcentrum Hoogstraten vzw (PCH)
• Rurant vzw (RR)
• Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw (VCM)
• Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw vzw (VILT)
• Vlaamse Landmaatschappij nv (VLM)

Samenleven

• Het GielsBos vzw
• Instituut voor Tropische Geneeskunde stichting van openbaar nut (ITG)
• Universitair Ziekenhuis Antwerpen vzw (UZA)

Sociale huisvesting

• ABC cvba (Antwerpen) 
• Bouwmaatschappij Noorderkempen cvba (Merksplas) 
• De Ark nv (Turnhout)
• De Ideale Woning cvba (Antwerpen)
• De Voorkempen cvba (Brecht)
• De Woonbrug nv (Herentals – Olen)
• De Woonveer Klein-Brabant cvba (Puurs – Bornem)
• Geelse Huisvesting cvba
• Goed Wonen Rupelstreek cvba
• Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba
• Lierse Maatschappij voor de Huisvesting cvba
• Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg cvba
• Molse Bouwmaatschappij cvba
• Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba (Willebroek)
• Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen cvba
• Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV (VMSW)
• Volkswoningen van Duffel cvba
• Woonhaven Antwerpen cvba
• Woonpunt Mechelen cvba
• Woonpunt Schelde–Rupel (Schelle – Zwijndrecht)



• Zonnige Kempen cvba (Westerlo)

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 2 april 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van artikelen 57 & 4bis en 188 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: Kennis wordt genomen van het overzicht van de extern 
verzelfstandigde agentschappen en de provinciale participaties in verenigingen, 
stichtingen en vennootschappen waarvan de provincie deel uitmaakt op 1 januari 
2020.


