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Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
vzw CEVI (moedermaatschappij), holding ADINFO Management, werkmaatschappij nv CEVI en
NV Logins 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
De provincie Oost-Vlaanderen heeft belangen: 1. In de vzw CEVI, de moedermaatschappij van de
gelijknamige werkingsmaatschappij nv CEVI die informaticatoepassingen voor lokale besturen
levert 2. In de werkingsmaatschappij nv CEVI die de IT-diensten levert. 3. In de holding ADINFO
die boven de werkingsmaatschappij nv CEVI staat. De taak van de vzw CEVI bestaat erin een
portefeuille van zo'n 12 miljoen euro te beheren. In de verschillende media konden we lezen dat, en
ik citeer, "de vzw de facto niet meer is dan een beleggingsclub die door geen enkele externe
overheid wordt gecontroleerd". Er worden ook 48 betaalde mandaten verdeeld onder 38 politici.
Voor het overige worden alle bestuursorganen bezet door West- en Oost-Vlaamse politici. De
meest bekende is Renaat Landuyt, sp.a-burgemeester in Brugge, die ondervoorzitter is. In de raad
van bestuur zit onder anderen nog Yannick De Clercq, regeringscommissaris van de UGent, net als
een hele reeks schepenen en lokale mandatarissen van CD&V, Open Vld en de N-VA. De Gentse
sp.a-schepen Martine De Regge heeft vijf betaalde zitjes bij CEVI.De vzw CEVI zou maar één
personeelslid in dienst hebben dat instaat voor de administratie. Dan is er ook nog de nv Logins.
Logins nv is een Belgisch full service ICT-bedrijf, gevestigd in Mechelen. Logins nv biedt
oplossingen aan hoofdzakelijk gemeenten en OCMW's in de provincies Antwerpen, Limburg en
Vlaams-Brabant. Sinds 2004 maakt Logins deel uit van ADINFO NV, waarvan NRB (Network
Research Belgium) sinds september 2010 hoofdaandeelhouder is. Twee ADINFO-centra (Logins
en Cevi) richten zich op de Vlaamse markt; het andere (Civadis) op het Franstalige gedeelte van
België. Samen met zusterbedrijf Cevi NV (gevestigd in Gent en ICT-marktleider van de lokale
overheid in provincies Oost- en West-Vlaanderen) wordt Logins NV geleid door hetzelfde
management-team. Beide organisaties bundelen dan ook hun competenties op ICT-vlak. 
  
Concrete vragen:
Kan de deputatie enige toelichting geven over het doel en de werking van de moedermaatschappij
nv CEVI,de holding ADINFO, de werkmaatschappij nv CEVI en de NV Logins? Is het nu
werkelijk nodig om dergelijke ingewikkelde, weinig transparante structuren te creëren voor iets dat
gewoon kan omschreven worden als "dienstverlening of het verlenen van ICT-bijstand aan
gemeenten en OCMW's"? Is het niet aangewezen dergelijke "veelkoppige draken" een aantal
kopjes kleiner te maken? 
  


