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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 3/12 Personeel. Instemming met de beheersovereenkomst tussen 
het provinciebestuur en het OFP-S. 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 van het OFP-S goed. Tevens werd de samenstelling van algemene 
vergadering van dit organisme vastgelegd.

Dit OFP-S 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.

Zoals hoger vermeld stemde uw raad in met de oprichting van een OFP. Een OFP 
(organisme voor de financiering van pensioenen) is een rechtsfiguur waarbij de 
kredieten, overgenomen van de OVV Provincie Antwerpen, beheerd worden om de 
pensioenverplichtingen voor het voormalige statutaire personeel van de provincie 
Antwerpen en de APB’s te betalen.

Het betreft de responsabiliseringsbijdragen van het provinciebestuur en de APB’s 
met statutairen, de gewone pensioenbijdragen en de pensioenen die nog onder 
rechtstreeks beheer vallen van het provinciebestuur.

Door het oprichten van een OFP is het mogelijk om deze kredieten gunstiger te 
beleggen.
Verder moet een OFP voldoen aan verschillende beschermende regels en staat een 
OFP onder toezicht van het FSMA. Door het oprichten van een OFP is er dus een 
bijkomende garantie gecreëerd dat de gelden, bestemd voor het betalen van de 
pensioenschulden van het statutair personeel, veiliger en meer gecontroleerd 
beheerd worden.

Op 26 maart 2020 besliste uw raad om de heer Kris Geysen, voorzitter van de 
provincieraad, aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering 



van het OFP-S. Conform de statuten van het OFP-S werd hij eveneens voorzitter 
van de algemene vergadering van het OFP-S.

In de zittingen van juni 2020 worden in de raden van bestuur van APB Provinciaal 
Recreatiedomein Zilvermeer, APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, APB  
PIH, APB Inovant, APB POA, APB Provinciaal Vormingscentrum Malle, APB 
Hooibeekhoeve, APB PSES, APB Kamp C en APB Campus Vesta beslist om toe te 
treden tot het OFP-S. ( Dit zijn de APB’s met statutair personeel). Verder wordt bij 
elke APB een afgevaardigde aangeduid in de algemene vergadering van het OFP-S 
en wordt de beheersovereenkomst tussen het OFP-S en het APB goedgekeurd.

Het provinciebestuur van Antwerpen heeft al een afgevaardigde voor de algemene 
vergadering van het OFP-S aangeduid. Zij moet echter eveneens instemmen met 
de beheersovereenkomst tussen het provinciebestuur van Antwerpen en het OFP-S.

De beheersovereenkomst beschrijft de rechten en plichten tussen beide partijen.

Het betreffen afspraken over het financieel beheer, de administratieve 
verplichtingen, ten laste van wie de beheerskosten vallen, een geschillenregeling bij 
conflicten, het lot van de activa bij uitstap en de werkingsmiddelen die door het 
provinciebestuur aan het OFP-S ter beschikking gesteld worden.

Uw raad gelieve in te stemmen met deze beheersovereenkomst.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 juni 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het feit dat het provinciebestuur van Antwerpen op 26 september 2019 de 
oprichtingsakte van het OFP-S goedkeurde; dat er eveneens een vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van het OFP-S werd aangeduid en dat de samenstelling 
van de raad van bestuur van deze instelling werd goedgekeurd; dat de 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 26 maart 2020 gewijzigd werd;

Overwegende dat heden het provinciebestuur nog moet instemmen met de 
beheersovereenkomst tussen het OFP-S en het provinciebestuur van Antwerpen; 
dat deze overeenkomst immers de rechten en plichten tussen het OFP-S en het 
provinciebestuur regelt;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: 
De beheersovereenkomst tussen het OFP-S en het provinciebestuur van Antwerpen 
in bijlage wordt goedgekeurd


