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Agenda nr. 3/4 OFP-S. Aanduiding nieuwe vertegenwoordiger in algemene 
vergadering. Bekrachting. Goedkeuring.

Uw raad keurde in haar zitting van 26 september 2019 de oprichtingsakte, de 
provinciale vertegenwoordiger in de OFP-S en de samenstelling van de raad van 
bestuur goed. Tevens werd de samenstelling van algemene vergadering van dit 
organisme vastgelegd.

Dit OFP is bedoeld als de rechtsopvolger van het OVV, de pensioenkas in opbouw 
die vanaf haar ontstaan in 2000 beoogde de (sterk oplopende) statutaire 
pensioenlast op termijn af te leiden uit het provinciale budget.

Dit OVV heeft deze specifieke functie verloren bij de overdracht van de statutaire 
pensioenen in 2008 naar de RSZ – PPO, later geïncorporeerd binnen de RSZ, de 
rijksdienst voor sociale zekerheid. Een aanzienlijke ‘spaarpot’ kwam bij deze 
operatie vrij, zij het dat die spaarpot om fiscale redenen enkel kon worden ingezet 
om pensioen te betalen. Het is steeds de bedoeling geweest de oorspronkelijke 
doelstelling bij het gebruik van het opgebouwde kapitaal door te trekken in de 
toekomst, zij het aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Fiscale redenen 
zijn hierbij steeds doorslaggevend geweest.

In 2015 kreeg het bestuur vanuit de Vlaamse administratie de opmerking dat er 
onduidelijkheid was over de precieze positie van dit OVV ten aanzien van het 
provinciale budget. Het OVV stond op dat moment met één been buiten en met één 
been binnen het budget en vooral de provinciale boekhouding. Het bestuur maakte 
hierop met de Vlaamse administratie de afspraak het OVV te externaliseren tot een 
OFP (een Organisme voor de financiering van pensioenen), het OFP – S, waarbij de 
S staat voor ‘statutairen’. Op deze manier werd het onderscheid gemaakt met het 
OFP – PROVANT, het tweede pijlerfonds dat in een aanvullend pensioen voorziet 
voor onze contractuele medewerkers. Deze omvorming en externalisering maakt 
het opnieuw mogelijk de binnen het OVV opgebouwde spaarpot strategisch in te 
zetten om de lasten van de oplopende statutaire pensioenlast te milderen in het 
provinciale budget.

1. Voorzitterschap algemene vergadering OFP – S.

In het dagelijks bestuur (in oprichting) van het OFP – S  dook een praktisch 
probleem op om de werking van het OFP - S zo snel mogelijk te kunnen 
operationaliseren. Het OFP is bedoeld als een multiwerkgevers - organisme 



bestaande uit enerzijds het provinciebestuur en anderzijds onze APB’s met 
statutaire pensioenlasten (niet alle APB’s hebben statutaire pensioenlasten). 
Gedeputeerde Jan De Haes werd door de raad aangesteld als vertegenwoordiger 
van het provinciebestuur in het OFP-S. Conform artikel 12 van de statuten werd hij 
eveneens voorzitter van de algemene vergadering van het OFP – S. 

De heer De Haes wordt eveneens voorzitter van de raad van bestuur. Op basis van 
recente onderrichtingen van het FSMA (en in uitvoering van de Europese IORP II – 
richtlijnen) kan de voorzitter van de raad van bestuur van het OFP - S enkel de 
algemene vergadering van het OFP – S leiden als voorzitter zonder stemrecht. Deze 
algemene vergadering zal in de toekomst worden samengesteld uit een 
vertegenwoordiger van het provinciebestuur en een vertegenwoordiger van elk van 
de nog aan te sluiten APB’s.

In de huidige stand van het dossier (er is nog geen operationele Raad van Bestuur 
en nog geen bemande algemene vergadering omdat de APB’s nog niet tot het OFP 
– S zijn toegetreden) moet de voorzitter van de algemene vergadering echter de 
raad van bestuur installeren. Aangezien dit dus niet kan gebeuren door 
gedeputeerde De Haes, stelt DMCO voor dit voorzitterschap te laten opnemen door 
de voorzitter van de provincieraad, de heer Geysen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 26 maart 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op zijn beslissing van 26 september 2019 houdende de goedkeuring van de 
oprichtingsakte van het OFP-S, de aanstelling van de provinciale vertegenwoordiger 
in de OFP-S en de samenstelling van de raad van bestuur en algemene vergadering 
van het OFP-S;
Overwegende dat het  noodzakelijk is om door uw raad een andere voorzitter van 
de algemene vergadering aan te duiden, aangezien gedeputeerde De Haes, die 
eerder als vertegenwoordiger van het provinciebestuur in de algemene vergadering 
van het OFP-S  werd aangeduid  ( en conform artikel 12 van de statuten hierdoor 
voorzitter van de algemene vergadering werd), enkel kan fungeren als voorzitter 
zonder stemrecht vermits hij eveneens voorzitter wordt van de raad van bestuur, 
en deze situatie in deze stand van het dossier allerminst wenselijk is;

Overwegende dat de deputatie voorstelt de heer Kris Geysen aan te duiden;

Overwegende dat de voorgestelde beslissing gepland was voor de provincieraad 
van 26 maart 2020; dat deze zitting wegens de coronacrisis niet doorging;

Overwegende dat de deputatie bij hoogdringendheid op 26 maart 2020 de heer Kris 
Geysen, voorzitter van de provincieraad, namens het provinciebestuur als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het OFP – S heeft aangeduid;

Op voorstel van deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Bekrachtigd worden de beslissing bij hoogdringendheid  genomen door de deputatie 
op 26 maart 2020 in verband met de aanduiding van de heer Kris Geysen als de 
vertegenwoordiger van het provinciebestuur in  de algemene vergadering van het 
OFP-S.


