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Benaming: Intercommunale grondbeleid en expansie Antwerpen
Rechtsvorm :

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 60
Ondernemingsnr: 206767574
Voorwer akte : Buitengewone algemene vergadering
Tekst Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim DE SMEDTte WOMMELGEM met tussenkomst
van Walter Vanderplaetsen burgemeester te Wommelgem op 8 november 2003. dragende volgende melding
van de registratie: "Geregistreerd 27 bladen. 2 verzendingen, te Mortsel, Registratie, de 19 november 2003
Boek 113 blad 27. vak 20. Ontvangen: kosteloos. De eerstaanw. Inspecteur W. Beugnies (getekend) blijkt dat
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid"INTERCOMMUNALEGRONDBELEIDEN EXPANSIEANTWERPEN"in het kort "I.G.E.A. N"
te Wommelgem volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
1. dat de voorzitter de vergadering uitnodigt het volgende vast te stellen:
1. Dat de raad van bestuur van de intercommunale Igean het splitsingsvoorstel heeft opgesteld, hierna "het
voorstel" dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het wetboek van vennootschappen..
2. Dat de raad van bestuur van de intercommunale Igean op datum van 10 september 2003 een omstandig

schriftelijk verslag heeft opgesteld dat de mededelingen bevat zoals opgesomd in artikel 745 van het Wetboek
vavennootschappen en dat melding maakt van het verslag bedoeld in artikel 395 van het Wetboek van
vennootschappen betreffende de inbreng in natura in de op te richten opdrachthoudende vereniging in het
kader van deze partiële splitsing.
3. Dat de commissaris van de intercommunale Igean. de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd
door de heer Boudewijn Van Ussel, vennoot-bedrijfsrevisor op 22 september 2003 een schriftelijk verslag over
het voorstel heeft opgemaakt, dat alle mededelingen bevat zoals opgesomd door artikel 746 van het Wetboek
van vennootschappen. De conclusies van dit verslag luiden als volgt: "
8. BESLUITEN
Op basis van het onderzoek. uitgevoerd volgens de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, van het
splitsingsvoorstel, zoals opgesteld op 10 september 2003 door de bestuurders van de INTERCOMMUNALE
GRONDBELEID EN EXPANSIE ANTWERPEN CVBA. kan het volgende worden verklaard:
De beschrijving van de voorgenomen toewijzing van de activa- en passivabestanddelen ingevolge splitsing
beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid:
De waarde van het netto-actief dat enerzijds behouden blijft in de bestaande IGEAN en het netto-actief dat
anderzijds ingebracht wordt in de nieuw op te richten vennootschap IGEAN2, werd bepaald op basis van de
nominale netto-boekwaarde:

De methode volgens dewelke deze waarden werden vastgesteld, passen in het gegeven geval;
De in het splitsingsvoorstel op basis van de weerhouden waarden voorgestelde ruilverhouding, bestaande
uit één uit te geven aandeel van de nieuw op te richten vennootschap IGEAN2 per bestaand aandeel in de

bestaande INTERCOMMUNALEGRONDBELEIDEN EXPANSIEANTWERPEN CVBA is gebaseerd op een
gelijk kapitaal in beide vennootschappen; herwaarderingsreserves en subsidies zijn daarbij economisch niet als
eigen vermogen beschouwd. Door de voorgestelde aandelentoewijs behoudt elke aandeelhouder een gelijk
aandeel in de twee vennootschappen van na de splitsing. De ruilverhouding is aldus gepast en redelijk. Er wordt
terecht niet voorzien in een opleg in geld.
Bij de waardering hebben zich een aantal bijzondere moeilijkheden voorgedaan die beschreven zijn in
hoofdstuk 4 van dit verslag;
Ten gevolge van de splitsing zal het geplaatst kapitaal van de gesplitste vennootschap IGEAN én van de op
te richten vennootschap IGEAN2 EUR 958.635 bedragen, te verhogen met voor elk een gelijk deel in de
reserves; elke vennootschap ontvangt bovendien een deel van de herwaarderingsresen/es en subsidies in de

mate dat deze betrekking hebben op de ingebrachte activa, zodat de boekhoudkundige eigen vermogens van
de twee vennootschappen niet gelijk zijn, en deze van IGEAN2 aanzienlijk hoger is dan deze van de bestaande
IGEAN na splitsing. Beide vennootschappen zullen worden vertegenwoordigd door 76. 691, en worden
toegekend aan de aandeelhouders in de verhouding van hun participatie vóór de splitsing.
Inzake de in IGEAN2 ingebrachte activa en passiva is door ons een verslag opgesteld per 22 september
2003 waarnaar verwezen wordt.
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Antwerpen, 22 september 2003 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV vertegenwoordigd door: (getekend)
Boudewijn Van Ussel Vennoot"
4. Dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN". vertegenwoordigd door de heer Boudewijn Van
Ussel, vennoot-bedrijfsrevisor. door de oprichters van de intergemeentelijke vereniging IGEAN - MILIEU EN
VEILIGHEID in de zin van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking, aangesteld, daarenboven overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen
op datum van tweeëntwintig september tweeduizend en drie een schriftelijk verslag heeft opgesteld met
betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten
opdrachthoudende vereniging.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:" 6. BESLUITEN
De inbreng in natura bij de oprichting van IGEAN2 ("nieuw") gebeurt ingevolge de splitsing van de
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen CVBA ("oud"), met een netto-actief van 5. 660.525,55
EUR en waaruit een kapitaal voorvloeit van 958.635.00 EUR en een overdracht van 420.629, 10 EUR aan
reserves en 4. 281.261.45 subsidies en herwaarderingsmeerwaarden, op basis van de afgesplitste staat van
activa en passiva per 30 juni 2003 die voortvloeit uit de boekhouding van de Intercommunale Grondbeleid en
Expansie Antwerpen CVBA ("oud").De vergoeding van de inbreng in natura voor een totaal bedrag van
5. 660.525,55 EUR bestaat uit de toekenning van 76.691 volgestorte gelijke aandelen van IGEAN2 ("nieuw") met
stemrecht en een kapitaal vertegenwoordigend van 958. 635 EUR. De werkelijke vergoeding voor de inbreng is
gelijk aan 76. 691 aandelen met elk een intrinsieke waarde van 73. 81. in totaal 5. 660. 525, 55.

Bij het beëindigenvan onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:de verrichting werd nagezien
overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat

de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen
en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;

de beschrijving van elke inbreng in natura, zijnde de voorgenomen toewijzing van de activa- en
passivabestanddelen ingevolge de splitsing, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid; de door de oprichters weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn

in het kader van een splitsingsoperatie en dat de waardebepalingenwaartoe deze methoden van waardering
leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de in vergoeding van de inbreng uit te
geven aandelen. De waarde van de toegewezen vermogensbestanddelen komt overeen met het aantal en de
intrinsieke waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat wij in dit verslag gewezen hebben op een aantal moeilijkheden bij
de waardering, en dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting of. met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.
Antwerpen, 22 september 2003
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV
vertegenwoordigd door:
(getekend)
BoudewijnVanUssel
Vennoot."

2. dat de vergadering de agenda aanvat en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING:
De vergadering beslist het geplaatst kapitaal van de intercommunale IGEAN in EURO uit te drukken en de
nominale waarde van de aandelen aan te passen.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeventienduizend tweehonderd

zesenveertig euro vijfenvijftig cent ( 17. 246.55) om het te brengen van twee miljoen negenentwintigduizend
zeshonderd en drie euro en vijfenveertig cent ( 2. 029. 603.45) op twee miljoen zesenveertigduizend
achthonderd vijftig euro ( 2. 046. 850. 00), door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van gezegd
bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en met aanpassing van de nominale waarde van de aandelen.

Dit gebeurt door afname van een bedrag van zeventienduizend tweehonderd zesenveertig euro vijfenvijftig
cent ( 17. 246, 55) van de passiefrekening "Beschikbare reserves", en overboeking op de passiefrekening
"Kapitaal".
De vergadering beslist derhalve dat voortaan het maatschappelijk kapitaal twee miljoen
zesenveertigduizend achthonderd vijftig euro ( 2. 046. 850. 00) bedraagt en dat elk aandeel een nominale
waarde heeft van vijfentwintig euro ( 25.00).
Ze beslist tevens tot uitdrukking in EURO van de bedragen opgenomen in het huidig artikel 9 van de
statuten.

TWEEDE BESLISSING: Partiële splitsing Verslaggeving
Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzi-ter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en
verslagen bedoeld onder punten 2 tot en met 5 op de agenda.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.
-Belangrijke vermogenswijzigingen

Is vervolgens tussengekomen, de raad van bestuur van de intercommunale IGEAN, hier vertegenwoordigd
door de heer Vuylsteke de Laps Luc. te Hove. Bloemenplein 8. die overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek
van vennootschappen verklaart dat er zich tussen de datum van opstelling van het voorstel en de datum van
huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het
vermogen van de intercommunale IGEAN.
-Uittreding van vennoten en niet deelname in IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID
De vergadering neemt akte van de kennisgeving tot uittreding door volgende vennoten:

Dexia, die conform artikel 80§2 van het Decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de

intergemeentelijke samenwerking geen vennoot kan blijven.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de Provincie Antwerpen - in het kader van artikel 80§1 van
het Decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de intergemeentelijke samenwerking - tegen
eenendertig december tweeduizend en zes. haar aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de
intercommunale IGEAN dient te verminderen tot maximaal twintig procent (20 %) van het totale maatschappelijk
kapitaal.

De Provincie Antwerpen wenst bovendien - overeenkomstig de mogelijkheid haar geboden door artikel
750§2 wetboek van vennootschappen - niet deel te nemen in de naar aanleiding van deze partiële splitsing
nieuw op te richten intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging onder de naam "IGEAN - MILIEU EN
VEILIGHEID", (soms hierboven en verder aangeduid als "IGEAN 2") dit alles onder de opschortende
voorwaarde dat het voorstel tot partiële splitsing wordt aangenomen.
-Verrichting met splitsing gelijkgesteld - Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de
intercommunale IGEAN
A. Goedkeurin van de s litsin zonder vereffenin

De vergadering beslist tot partiële splitsing van de intercommunale IGEANover te gaan door overgang van
de bedrijfstakken "milieu en veiligheid" van de intercommunale IGEAN in een nieuw op te richten
opdrachthoudende vereniging IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2160
Wommelgem, Doornaardstraat 60.
De hiervoor genoemde bedrijfstakken zullen overgaan naar de nieuwe opdrachthoudende vereniging
volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.
De intercommunale IGEAN zal de overige bedrijfstakken behouden, en zal verder benoemd worden als
"IGEAN- DIENSTVERLENING".
B. Samenvattende beschri'vin van het over edragen vermo en
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het
over-gedragen vermogen vast te stellen.
l. Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de op te richten opdrachthoudende vereniging IGEAN -

MILIEU EN VEILIGHEID :
De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEIDbestaan uit de activa en

passivavan de bedrijfstakken "milieu en veiligheid"van de intercommunale IGEAN- DIENSTVERLENING.
Voor een uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddeten van de intercommunale IGEAN DIENSTVERLENING die worden toebedeeld aan de op te richten opdrachthoudende vereniging, verwijst de
vergadering naar het splitsingsvoorstel en naar de voormelde verslagen van de raad en de commissaris. Tot de
bedrijfstak behoren onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die mee worden overgedragen aan
I. G. E.A. N. en waarvan publicatie zal gegeven worden door de overschrijving op het bevoegde
hypotheekkantoor.

De vergadering beslist alhier uitdrukkelijk voorbehoud te maken voor de hierna gemelde gronden welke alhoewel deze WEL vermeld staan in voormeld splitsingsvoorstel en voormelde verslagen van raad van bestuur
en commissaris - NIET mee worden overgedragen aan IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID,dit alles omdat ze
niet tot de afgesplitste bedrijfstakken behoren. Specifiek gaat het over de gronden gelegen te Brecht, SintLenaarts, gekend als stortplaats "site Groenstraat". te weten :
- een perceel grond gelegen aan Lange Heide, vierde afdeling, Lange Heide, sectie C, nummer 283/h, groot
éénenveertig hectare acht are en vijftig centiare (41 ha, 8a. 50 ca):
-een perceel grond gelegen aan de Groenstraat. vierde afdeling, sectie C, nummer 285/n, groot achttien
centiare (18 ca);
-een perceel grond gelegen aan Lange Heide, vierde afdeling, sectie C, nummer 285/p, groot zeventien
hectare vijf are negenenveertig centiare (17ha. 5a, 49ca)
- een perceel grond gelegen aan de Bevrijdingsstraat. vierde afdeling, sectie C, nummer 256/e/2, groot
veertig hectare vijfentwintig centiare (40ha, 25ca)
De vergadering beslist alhier uitdrukkelijk dat alhoewel de overdracht van het hierna gemelde zakelijk recht
op het hierna gemelde perceel grond NIET vermeld staat in voormeld voorstel en voormelde verslagen van raad
van bestuur en commissaris, dat het WEL zal worden overgedragen aan IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID, dit

omdat het goed wel deel uitmaakt van de af te splitsen bedrijfstakken, zijnde :
Een perceel grond gelegen te Brecht. vierde afdeling Sint-Lenaarts, gekadastreerd sectie D, nummer 390/E,
groot eenentwintig are tweeënnegentigcentiare (2. 192m2).
C. Toekennin van nieuwe aandelen in de o te richten o drachthoudende vereni ing
l. Ruilverhoudin

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de intercommunale IGEAN DIENSTVERLENING recht geeft op een nieuw aandeel in IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID, van dezelfde
categorie als het overeenstemmend aandeel in de intercommunale IGEAN - DIENSTVERLENING en dezelfde
rechten genietend als die in de intercommunale IGEAN - DIENSTVERLENING. zoals beschreven in de statuten
van IGEAN- MILIEUEN VEILIGHEID.
II. Toekennin swi'ze
De aandelen van IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEIDdie toekomen aan de vennoten van de intercommunale

IGEAN - DIENSTVERLENING ter vergoeding van de overgang van een deel van het actief- en
passiefvermogen van de intercommunale IGEAN - DIENSTVERLENING zullen worden verdeeld door en onder
de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID. Onder
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID zal een register van
aandelen van IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID worden opgemaakt met vermelding van volgende gegevens in
vermelden:

de identiteit van de deelnemers van de op te richten opdrachthoudendevereniging;
het aantal aandelen dat aan elk van de deelnemers toekomt:

de datum van de beslissing tot partiële splitsing.
Van de inschrijving in dit register worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom
verzoeken.

Er wordt volmacht gegeven aan voormelde Heer Jos Van Hoydonck te Kruibeke, Eyckensbeekstraat 22 om
in naam en voor rekening van alle vennoten, het aandelenregister op te maken en te ondertekenen.
III. Deelname. in de winst

De vergadering beslist dat de aandelen van IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID onmiddellijk in de winst
deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de intercommunale IGEAN - DIENSTVERLENING
verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak. vanaf één juli tweeduizend en drie voor

rekening van IGEAN- MILIEUEN VEILIGHEID.
IV. Boekhoudkundi e datum

Alle verrichtingen vanaf één juli tweeduizend en drie uitgevoerd door de intercommunale IGEAN DIENSTVERLENING voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit
boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID.
DERDEBESLISSING :

Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten opdrachthoudende vereniging
IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEIDen vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum
van de eerste algemene vergadering
De vergadering beslist de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging "I.G. E.A. N. - Milieu en
Veiligheid", soms ook voorheen en verder vernoemd als "IGEAN 2" met maatschappelijk zetel te 2160
Wommelgem, Doornaardstraat 60. op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip
van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.
Een uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Oprichters:

Oprichtende besturen
- de gemeente Aartselaar.

-

de stad Antwerpen,
de gemeente Boechout.
de gemeente Boom
de gemeente Borsbeek.
de gemeente Brasschaat.
de gemeente Brecht.
de gemeente Edegem,
de gemeente Essen,
de gemeente Hemiksem.
de gemeente Have,
de gemeente Kalmthout,
de gemeente Kapellen.
de gemeente Kontich
de gemeente Lint,
de gemeente Malle,

- de stad Mortsel,

-

de gemeente Miei,
de gemeente Ranst.
de gemeente Rumst.
de gemeente Schelle.
de gemeente Schilde,
de gemeente Schoten.
de gemeente Stabroek.
de gemeente Wijnegem.
de gemeente Wommelgem.
de gemeente Wuustwezel.
de gemeente Zandhoven.
de gemeente Zoersel.
de gemeente Zwijndrecht.

-

het OCMW bestuur van Aartselaar.
het OCMW bestuur van Boechout.
het OCMW bestuur van Borsbeek.
het OCMW bestuur van Brecht.

- het OCMWbestuur van Edegem.
-

het OCMW bestuur van Essen.
het OCMW bestuur van Hemiksem.
het OCMW bestuur van Hove.
het OCMW bestuur van Kalmthout.

- het OCMW bestuur van Kapellen.
- het OCMW bestuur van Kontich.
- het OCMW bestuur van Lint,
- het OCMW bestuur van Malle.

-

het OCMW bestuur van Mortsel.
het OCMW bestuur van Ranst.
het OCMW bestuur van Rumst.
het OCMW bestuur van Schelle.
het OCMW bestuur van Schilde.
het OCMW bestuur van Stabroek.
het OCMW bestuur van Wijnegem.
het OCMW bestuur van Wommelgem.
het OCMW bestuur van Wuustwezel.
het OCMW bestuur van Zandhoven.

- het OCMW bestuur van Zoersel.
- het OCMW bestuur van Zwijndrecht.
-IMSIR,
1. "Eerste hoofdstuk : Naam. rechtsvorm, doel. zetel, duur en verlen in , deelnemers, uittredin en
uitsluitin;
Art. 1 : naam

Onderde naam I.G. E.A. N. -milieu en veiligheid wordt een intergemeentelijke opdrachthoudendevereniging

opgericht, verder "de vereniging" genoemd. beheerst door het decreet van 06.07.2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, verder "het decreet" genoemd.
Art. 2: rechtsvorm

Deverenigingis een publiekrechtelijk rechtspersoonwaarvande kenmerkenvastgelegdzijn overeenkomstig
de bepalingen van het decreet. Overeenkomstig art. 11 van het decreet zijn voor al wat niet uitdrukkelijk
geregeld is door het decreet of deze statuten, de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, die
gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van
toepassing. De vereniging heeft geen handelskarakter.
Art. 3 : doelstellin en

De vereniging heeft tot doel het initiëren, coördineren en realiseren van een vooruitstrevend, duurzaam en

integraalbeleidvan de aangeslotendeelnemers inzakemilieu en veiligheid.
De volgende activiteiten kunnen met het oog op de realisatievan deze doelstelling door de deelnemers op
basis van éénof meerdere beheersoverdrachten aan de vereniging worden toevertrouwd :
A. Milieu

1 . Inzameling, transport, voorbehandeling (zijnde o. m. sortering, overslag, mechanische behandeling, ... ) en
verwerking van restafval evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren
van nieuwe initiatieven terzake

- inzameling via haalsystemen van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval

- inzamelingviabrengsystemenvan huishoudelijkrestafval en/ofdaarmeevergelijkbaarbedrijfsafval
-

transport van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval
voorbehandeling van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval
verwerking van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval
de aankoop van recipiënten voor de inzameling van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar

bedrijfsafval

2. 1nzameling, transport, voorbehandeling (zijnde o. m. sortering, overslag, mechanische behandeling, ... ) en

verwerking van selectieve afvalfracties evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren
en realiseren van nieuwe initiatieven terzake

- inzameling via haalsystemen van huishoudelijk selectieve fracties en/of daarmee vergelijkbare selectieve
fracties van bedrijfsmatige oorsprong

- inzameling via brengsystemen van huishoudelijk selectieve fracties en/of daarmee vergelijkbare selectieve
fracties van bedrijfsmatige oorsprong

- transport van huishoudelijk selectieve fracties en/of daarmee vergelijkbare selectieve fracties van
bedrijfsmatige oorsprong

- voorbehandeling van huishoudelijk selectieve fracties en/of daarmee vergelijkbare selectieve fracties van
bedrijfsmatige oorsprong

- verwerking van huishoudelijk selectieve fracties en/of daarmee vergelijkbare selectieve fracties van
bedrijfsmatige oorsprong

- (herinrichting, uitbreiding, oprichting, beheer en exploitatie van containerparken
- aankoopvan recipiëntenvoor de inzamelingvan selectieve afvalfracties
3. 1-Iergebruik van afvalstoffen evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en
realiseren van nieuwe initiatieven terzake

-samenwerkingen ondersteuning van kringloopcentra
4. Afvalpreventie evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van
nieuwe initiatieven terzake

-de aankoopvan recipiëntenen artikelen in het kadervan afvalpreventie
5-Rioolkolken en andere species evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en
realiseren van nieuwe initiatieven terzake

-het reinigen van de rioolkolken
-het verwerken van rioolkolkenslib

-de overslag van allerhande grondspecies
-het transport van allerhande grondspecies
-het venwerken van allerhande grondspecies

G. Juridische en technische ondersteuning inzake milieu evenals de daarbij horende communicatie en het
initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven terzake
B. Veiligheid

- arbeidsveiligheid in het kader van de wettelijke verplichting die elke werkgever heeft om de
arbeidsveiligheid bij het personeel te verzekeren.
- de veiligheidvan speeltoestellen en speelterreinen
- de bouwplaatscoördinatievoor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

- de preventie en beschermingtegen geweld, pesterijen en ongewenstseksueel gedragop hetwerk
- andereveiligheidstaken die wettelijk of decretaalvoorgeschreven worden

Deverenigingverwezenlijkt haardoel. hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met of doortussenkomst
van elk ander publiek of particulier organisme overeenkomstig het decreet.

De vereniging kan. middels een besluit van de algemene vergadering. aan andere intergemeentelijk
samenwerkingsverbanden de rechten overdragen waarover zij statutair beschikt inzake milieu, evenwel voor
een termijn die niet langer kan duren dan de vennootschapsovereenkomst op grond waarvan deze rechten haar
zijn toegekend en voor zover de overdracht onontbeerlijk is voor de goede uitvoering van het afvalstoffenbeleid
in het Vlaamse Gewest.
Art. 4 : maatscha eli'ke zetel

In toepassingvan art. 10 van het decreet is de zetel van de vereniging gevestigd Doornaardstraat60, 2160
Wommelgem.
Art. 5 : duur en verten in

De duur van de vereniging wordt vastgelegd op 18 jaar te rekenen vanaf de datum van oprichting, zijnde
08. 11. 2003, hetzij tot 08. 11 .2021.

Na het verstrijken van deze termijn kan zij opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die
telkens nietlangermagzijn dan 18jaarovereenkomstig bepalingenvan artikel35 en 36van hetdecreet.
De deelnemers zijn niet individueel gebonden door een termijn die verder reikt dan was besloten voor het
ingaan van de verlenging, mits zij uiterlijk op dat ogenblik de vereniging op de hoogte brengen van hun nietdeelneming aan de verlenging.

De vereniging mag slechts verbintenissen aangaanvoor een termijn die haar bestaanstermijn overschrijdt,
indien deze verbintenissen kunnen nagekomen worden door haar inkomsten, reserves, vast beloofde toelagen
ofvoorafgaandelijkgeplaatste kapitalen.

De algemene vergadering kan de vereniging vroegtijdig ontbinden overeenkomstig art. 37, alinea 1 van het
decreet.
Art. 6: deelnemers

De vereniging is samengesteld uit de voor het opmaken van onderhavige akte verschijnende partijen. De
vereniging kan naast 2 of meer gemeenten uitsluitend bestaan uit de provincie, uit autonome

gemeentebedrijven, O.C. M.W 's en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen
bestaan, en andere samenwerkingsverbanden opgericht volgens de bepalingen van het decreet en voor zover
ze tot deelneming worden toegelaten.
Art. 7 : toetreding

Alle toetredingen worden aanvaarddoor de algemenevergadering van de vereniging.
Art. 8 : uitsluitin

De algemene vergadering kan een lid uitsluiten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van zijn
verbintenissen. Het besluit wordt getroffen bij twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Het betrokken
lid wordt vooraf gehoord. Het ontslag na uitsluiting wordt pas effectief op het einde van het boekjaar waarin het
werd verleend en voor zover alle aan de vereniging nog verschuldigde bedragen werkelijk zijn betaald, tenzij
hieromtrent tussen de betrokken partijen een overeenkomst is bedongen.

De uitgesloten deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in de vereniging, zoals dat blijkt uit
de balans van het boekjaar waarin het ontslag plaatsgrijpt. De terugbetaling zal slechts geschieden op het
ogenblik dat het ontslag effectief wordt overeenkomstig de voorgaande alinea.

In dergelijkgeval komt de betrokkenvennootterug in hetvolle bezitvan de rechten, waarvanhij afstand had
gedaan, waarbij de eventuele overdracht van deze rechten door de vereniging van rechtswege vervalt.
Tweede hoofdstuk : Maatschappelijk kapitaal
Art. 9 : ka itaal

Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk voor het deel dat het vaste gedeelte overtreft. Het bestaat uit
aandelen op naam van 12, 50 euro elk. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt 958. 635 euro en is volledig
geplaatst en volgestort.
Art. 10: aandelen

Er worden drie reeksen van aandelen gevormd:
A. aandelen toegerekend aan de gemeenten.
B. aandelen toegerekend aan de provincie.
C. aandelen toegerekend aan andere vennoten.

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder aangeslotenen van dezelfde reeks mits
toestemming van de raad van bestuur en indien de afstand der aandelen geen afbreuk doet aan de waarborg
van goede uitvoering der verbintenissen.
Art. 11 : te laatsen ka itaal

De basisvan de toetreding wordtvastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een maximum van 62 500 euro.
Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1. 55 euro door de algemene vergadering aangepast,
rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden
toegestaanvoor het algemeen belang.

Als bevolkingscijfer wordt in aanmerking genomen het bevolkingscijfer van het jaar, dat de toetreding
voorafgaat.

Ingeval van aangroeivan de bevolking met aangesneden schijven van 5%. pastdejaarvergadering opnieuw

het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.

De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere vennoten worden bepaald door de algemene
vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het
besluit.

Dealgemenevergaderingbepaalthetaantalmaatschappelijkeaandelenwelkeaandevennoten

worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

De deelneming van éénofmeer provincies samen mag niet meer dan 20% van het totale maatschappelijk

kapitaal bedragen.
Art. 12 : volstorten van het ka itaal

Bijdeplaatsingzaldoordedeelnemers 100%vanhetgeplaatstekapitaalvolgestortworden..
Derde hoofdstuk : Bestuur, controle, al emene ver aderin Raad van Bestuur

Art: 16: bestuurders

§ 1 Overeenkomstigart. 47van hetdecreetwordtdeverenigingbestuurddooreen raadvan bestuurwaarin
iedere gemeente-deelnemer vertegenwoordigd is door éénbestuurder.

De provincie Antwerpen heeft"maximaal 4 bestuurders. met dien verstande dat dit aantal nooit meer mag
bedragen dan een vierde van het aantal op voordracht van de aangesloten gemeenten benoemde bestuurders
Aan de niet-gemeentelijke deelnemers worden er geen mandaten toegekend.

§2, 1° ledere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende
stem, een gemeenteraadslid aan te duiden. verkozen op een lijst waaraan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van hetcoiïege van burgemeesteren schepenenof aangesteldis alsvoorzittervan het openbaarcentrumvoor
maatschappelijk welzijn, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de
samensteili'ngvanderaadvanbestuurnadealgehelevernieuwingvandegemeenteraden.
In de oproeping voor die algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op dit
recht.

Alle gemeenten worden onderverdeeld in de regio midden, noord, zuid en stad Antwerpen ..
Art. 17: benoemin

'De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen door haar worden ontslagen
ingeval van grove nalatigheid in de uitoefening van hun functie.
De duurvan het mandaatbedraagtzes jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar

Art. 18: Voordracht kandidaten

in uitvoering van art. 46 van het decreet en artikel 16 van de statuten draagt elke gemeente-deelnemer
evenals de provincie kandidaat-bestuurders voor overeenkomstig het aantal te begeven mandaten. Alle
stemmingen zijn geheim. De benoemingen gebeuren met eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.

Art. 21: Voorzitter en ondervoorzitter

De raadvan bestuur kiest uit zijn schoot een voorzitter en twee ondervoorzitters.
De voorzitter dientverkozen onderde vertegenwoordigersvan de gemeenten.
Het mandaat van de voorzitter en van ondervoorzitter duurt twee jaar. Het is hernieuwbaar. Het neemt in

iedergeval een eindemet het mandaatvan bestuurder.

De raadvan bestuur benoemt ook. buiten zijn schoot, een directeur-zaakvoerder.

Deze neemt het secretariaat van alle organen van de vereniging waar. Ingeval van afwezigheid van de
voorzitteren de ondervoorzitterswordende raadvan bestuur en de algemenevergaderingvoorgezeten doorde
bestuurder met het grootste aantal dienstjaren in de raad. Bij gelijkheid van dienstjaren zal de oudste het

voorzitterschap waarnemen. In alle gevallen komt het voorzitterschap toe aan een vertegenwoordiger van de
gemeentendietevensgemeenteraadslidis ofburgemeesterofschepenvaneenaangeslotengemeente.
Art. 22: Aans rakeli'kheid bestuurders

De bestuurders kunnen niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor de verbintenissen aangegaan

door de vereniging. De bestuurderszijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling

van de taak die hen is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de
normale uitoefening van hun bestuur.
Art. 27: Bevoe dheden

De raadvan bestuurbeschiktover de meestuitgebreidebevoegdhedenvoor het bestuurvan de vereniging.
Alles wat door het decreet of onderhavigestatuten niet aan de algemene vergaderingvoorbehouden is, valt
binnen zijn bevoegdheid.

Namens de vereniging mag geen verbintenis tegenover derden worden aangegaan, welke niet door de raad

van bestuur goedgekeurd werd en welke niet blijkt uit het proces-verbaal in het daartoe bestemd register
ingeschreven.
Art. 29: Directiecomitéen adviescomité

'Onder voorbehoud van artikel 27 mag de raad van bestuur één zijner leden of de directeur-zaakvoerder met
het dagelijks bestuurvan de vereniging belasten.

Hij"mag ook de directeur-zaakvoerder of een daartoe aangeduid personeelslid volmacht verlenen om de

aan- of verkoopakten in naam van de vereniging te ondertekenen.
Bovendien kan de raadvan bestuur beslissen in zijn schoot een directiecomitéop te richten.
Desgevallend is dit directiecomité als volgt samengesteld :

-6 leden uit de vertegenwoordigersvan de gemeenten met dien verstande dat er per regio zoals bepaaldin

art.

16§2, 1C

van

de statuten 2 leden worden aangeduid

-1 lid van de stad Antwerpen
-1 lid uit de vertegenwoordigers van de provincie.

De voorzitter van de raad van bestuur maakt steeds deel uit van het directiecomité en vult als dusdanig 1
mandaat in van de vertegenwoordigersvan de gemeenten.

De bestuurders, die de gemeenten vertegenwoordigen. moeten in dit directiecomité de meerderheid

hebben. Het directiecomité beslist volgens de procedure voorzien door de raad van bestuur. Het kan belast

worden met het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan bovendien bepaalde bevoegdheden aan dit
directiecomité of aan één of meer van zijn leden delegeren.

'Overeenkomstig art. 55 van het decreet wordt er een adviescomité "milieu" opgericht dat bestaat uit de

schepenenvan leefmilieuvan de betrokken deelnemers.
Daarnaast wordt er een adviescomité "veiligheid" opgericht, dat bestaat uit éénvertegenwoordiger van elke

betrokken deelnemer als vertegenwoordigersvan de werkgevers, evenals uit maximum 7 vertegenwoordigers
van de werknemers en devertegenwoordigersvan de arbeidsinspectiedie van rechtswegedeel uitmaken van
dit comité.
Art. 30: verte enwoordi in :

Buiten het geval van bijzondere bevoegdhedendelegatie door de raad van bestuur, zijn de voorzitter en de

directeur-zaakvoerder. of twee samen optredende bestuurders, met het uitvoeren gelast van al de door de raad
van bestuur genomen besluiten.

Indien twee bestuurders gelast worden met de uiWoering van de besluiten van de raad van bestuur, dan

moet éénvan hen tenminste de gemeente vertegenwoordigen.

Dehandtekeningvandedirecteur-zaakvoerderofvanéénenkel bestuurdervolstaatnochtansom kwijtingte

verlenen aan de post. de telegraafdienst en aan de ondernemingen van diensten en vervoer.

De handtekening van deVoorzitter ofdirecteur-zaakvoerder volstaat voor dedagelijkse briefwisseling.

Algemene yergadenng
Art. 34: Samenstellin :

De regelmatige samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der vennoten.
Binnende'perkenvanhetdecreeten de onderhavigestatutenzijnallendoorhaarbesluitgebonden.
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de
gemeenten worden zif rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en voor de overige
deelnemersdoorde organendie: krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegdzijn
tot deelneming oftoetreding te beslissen. De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
leder vertegenwoordigd aandeel geeft recht op een stem..
Art. 35: Bevoe dheid:

De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging.
O. m. onder haar bevoegdheid vallen:
-de wijziging van de statuten

-de benoeming en de afstelling van de bestuurders, de commissaris-revisor en de leden van het
adviescomité

-de uitsluiting van de leden

-de aanpassingvan het maatschappelijkkapitaal
-hetbeslissenover hetjaarverslagvan de raadvan bestuur. en van de commissaris-revisor
-de goedkeuring van de jaarrekening

-het verlenen van kwijting aan de bestuurders, en de commissaris-revisor
-de ontbinding of verlenging van de vereniging.
Art. 36: Ver aderin en:

be jaarvergadering komt elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeen op de plaats in de
oproepingsbrief vermeld. Op deze vergadering worden de jaarrekeningen vastgesteld aan de hand van het
verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor Buitengewone algemene
vergaderingen kunnen door de raad van bestuur worden samengeroepen zo dikwijls hij dit nodig acht..
Vierde hoofdstuk: Jaarrekenin en bestemmin van het resultaat
Art. 43: Jaarrekenin :

Hel boekjaar stemt overeen met het burgerlijk jaar.

Op 31 december van elk jaar sluit de raad van bestuur de rekeningen af en stelt de jaarrekening en het
voorstel tot bestemming van het resultaat op. overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen,metinachtnemingvande doordebevoegdeoverheiduitgevaardigderichtlijnen..
Art. 44: Bestemmin

van het resultaat:

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:
1.

Bij winst:

a.5% voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer verplicht
wanneerdewettelijke reserve 10% van het kapitaalheeftbereikt.
b. Opvoorstel van de raad van bestuur zal dejaarvergadering een bestemming
geven aan het saldo.

Er zal geen winst uitgekeerd worden indien het netto-actief van de vereniging zou dalen beneden het peil
van hetgestorte kapitaat'vermeerderdmet de niet-uitkeerbarereserves, lederewinstuitkeringmoetgebaseerd
zijn op de echtewinstvan het boekjaaren/ofvan devorige boekjaren.
2.

Bij verlies :

Wanneereen boekjaarmet verlies wordt afgesloten danwordt het verlies vereffend door afnemingvan de

reserves. Zodezeontoereikendzijn dan wordthet saldo naarhet volgend boekjaarovergedragen.Wanneerten

gevolgevan geledenverliezen het netto-actiefgedaaldis tot minderdandehelftvan hetvast gedeeltevan het

kapitaal, dan moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste 60
kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld om te beraadslagenen te beslissen over een door de raadvan
bestuur opgesteld saneringsplan. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat
uiterlijk 3 weken voor de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid
wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbriefen alle bijhorende documenten waaruit de noodzaakvan het
saneringsplan blijkt.
Art. 45: Neerle

en 'aarrekenin :

Binnen de 30 kalenderdagen na de vaststelling door de jaarvergadering zal de raad van bestuur de

jaarrekeningen alle bij de wet ofde onderrichtingenvoorgeschreven documenten aan de regeringscommissaris
voorleggen. Jaarlijkslegt de raadvan bestuur dejaarrekening binnen de 30 kalenderdagen na vaststelling door
de algemene vergadering neer bij de Nationale Bank met de vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het
administratieftoezicht.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte gebracht
van het verstrijken van de in het voorgaande lid bepaalde termijn.
Vi'fde hoofdstuk: Ontbindin

en vereffening

Art. 46: Ontbindin : Opverzoekvan drievierdevan het aantal deelnemendegemeenten en aande handvan
de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen. kan de algemene vergadering met een drievierde
meerderheid van het aantal stemmen tot de ontbinding van de vereniging voor het verstrijken van de door de
statuten bepaalde termijn beslissen.

Art. 47: Vereffenin : Ingeval van vervroegde ontbinding of bij het verstrijken van de bestaanstermijn van de

vereniging, duidt de algemene vergadering. op voordracht van de deelnemers, éénof meer vereffenaars aan,
omschrijft hun bevoegdheden, bepaalt hun bezoldigingen en stelt de liquidatiewijze vast overeenkomstig de
artikelen 184 en volgende van de Vennootschapswetgeving.

De gemeenten-deelnemers beschikken steeds

over de meerderheid der mandaten in het college van de vereffenaars.

Art. 49: Verdeling netto-actief: Na aanzuiveringvan alle ontvangsten en lasten alsmede van de kosten der
liquidatieof bewaringwelkevoor deze regeling gedaanwerden,wordt het netto-actiefevenredigverdeeldonder
alle maatschappelijke aandelen, rekening houdend met het percentage van hun volstorting.
Te dien einde kunnen de vereffenaars de rekening afsluiten, juist alsof de niet volgestorte schijven

opgeroepen werden en compenseren, zoniet alle aandelen terugbrengen tot dezelfde verhouding van
volstorting, door voorafgaandeterugbetalingen.'
De vergadering beslist dat het eerste boekjaar van IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID op heden een aanvang
neemt en zal eindigen op eenendertig december van het jaar tweeduizend en drie en dat de eerste
jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vier.
VIERDE BESLISSING:
Ka itaalverminderin

1. Ingevolge de uittreding van de vennoten zoals vastgesteld in de tweede beslissing hiervoor, beslist de
vergadering het kapitaal te verminderen met honderd vijfentwintig euro ( 125.00) en vernietiging van vijf (5)
C-aandelen.

Devergaderingneemt kennisvan het feit datovereenkomstig het decreet intergemeentelijkesamenwerking,
tegen eenendertig december tweeduizend en zes. het aandeel van de provincie maximaal twintig procent (20
%) van het totale maatschappelijk kapitaal bedragen. De vergadering beslist hier nu reeds uitvoering aan te
geven en het aandeelvan de provincie in die zin te verminderen. Het maatschappelijk kapitaal zal verminderd
worden met een bedrag van honderd negenentwintig duizend vierhonderd vijfenvijftig euro ( 129. 455, 00), dat

zal moetenterugbetaaldwordenaan de provincieAntwerpen. Daarbijzullen vijfduizendhonderdachtenzeventig
(5. 178) aandelen B vernietigd worden.

Het maatschappelijk kapitaal van de intercommunale IGEAN - DIENSTVERLENINGbedraagt na deze

kapitaalvermindering één miljoen negenhonderd zeventienduizend tweehonderd zeventig euro (1. 917. 270, 00
), vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend zeshonderd éénennegentig (76. 691) aandelen, met elke een
nominale waarde van vijfentwintig euro ( 25.00). Voormelde uitbetalingen zullen gebeuren overeenkomstig de
wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

De algemene vergadering stelt vast dat. ingevolge de overdracht van de bedrijfstakken "Milieu en
veiligheid", het kapitaal van de intercommunale IGEAN - DIENSTVERLENING verminderd is met negenhonderd

achtenvijftigduizendzeshonderdvijfendertig euro ( 958.635.00), zodanigdat het kapitaalthans negenhonderd
achtenvijftigduizend zeshonderd vijfendertig euro ( 958. 635. 00) bedraagt.

De vergadering beslist tevens dat de aandelen in de intercommunale IGEAN - DIENSTVERLENING
voortaan een nominale waarde zullen hebben van twaalf euro vijftig cent ( 12, 50).
VIJFDEBESLISSING:
Statutenwijziging:
Artikeen 9 en 11 van de statuten van de intercommunale Igean-Dienstverlening worden gewijzigd en

opgenomen in de artikelen 9 en 11 van de nieuwe tekst van de statuten.
ZESDEBESLISSING:

Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerkin .

De vergadering beslist de statuten van de intercommunale IGEAN - DIENSTVERLENINGaan te passen
conform het bepaalde in artikel 79. § 2 van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de
intergemeentelijke samenwerking teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
voormeld decreet van toepassing op een dienstverlenende vereniging. De vergadering stelt vast dat - ingevolge

de overdracht van de bedrijfstakken "milieu en veiligheid" naar de intercommunale vereniging IGEAN - MILIEU
EN VEILIGHEID - er activiteiten in de doelsomschrijving van de intercommunale vereniging IGEAN -

DIENSTVERLENINGkunnen en moeten geschrapt worden. De activiteiten welke binnen de dienstverlenende
intercommunale vereniging IGEAN - DIENSTVERLENINGbehouden blijven, zullen conform het decreet van

zes juli tweeduizend en een houdende de intergemeentelijke samenwerking herschreven worden, zoals zal
blijken uit de hierna vermelde statutaire bepalingen.

De vergadering bevestigt dat dit geen doelwijziginginhoudtin de zin van artikel 413 van hetWetboekvan

Vennootschappen.

De vergadering beslist artikelsgewijs een volledige nieuwe tekst van de statuten aan te nemen die in
overeenstemming is met het genoemde decreet.

De nieuwestatuten van de intercommunale IGEAN- DIENSTVERLENING,waarbij rekening werd gehouden
met de voorgaande beslissingen en luiden onder meer als volgt:
Art. 1: naam:

De-lntercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen. (I. G. E.A. N). opgericht bij K. B. van 03. 01. 1969 en

verder "de vereniging" genoemd, wordt omgevormd tot een dienstverlenende vereniging die beheerst wordt
door het decreet van'06. 07. 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder "het decreet"
genoemd.

De naam van deze vereniging is als volgt : Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen -

dienstverlening of afgekort I. G. E. A. N. - dienstverlening.
Art. 3: Doelstellin en:

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de duurzame ontwikkeling voor samenhangende

beleidsdomeinen "van de aangesloten deelnemers waarbij zowel ecologische, sociale als economische
aspecten aan bod komen.

Daartoe behoren, steeds in akkoord met de betrokken deelnemers, activiteiten met het oog op

1 .Een doelmatig grondbeleid, door het verwerven, bouwrijp maken, en het ter
beschikking stellen van onroerende goederen.

2-Eenhuisvestingspolitiekdoor hetverwen/en.gezondmaken, ontwerpen en
bouwenvanwoningenen woonwijkenin functievan de behoeften.
3. Derealisatie, exploitatie en uitbreidingvanterreinen en zonesvoor nijverheids-.
handels- en ambachtsbedrijven en land- en tuinbouwbedrijven door het verwerven, bouwrijp maken,
uitrusten en ter beschikkingstellen van onroerende goederen.
4. De bevordering van de duurzame ontwikkeling aan de hand van projecten in
het kader van het voeren van een ecologisch beleid.

5. De ruimtelijke ordening, waaronder verkeer en mobiliteit door studie van alle

daarbij betrokken problemen, in het bijzonder door het opmaken van gemeentelijke-, gewest- en

sectorplannen van ruimtelijke ordening, in samenwerking met de bestaande wettelijke organismen voor
stedenbouw en ruimtelijke ordening, en door de uitvoering ervan. Aan de gemeenten, leden van de vereniging,

geeft zij advies en verleent zij hulp over al de technische problemen, die verband houden met de ruimtelijke
ordening, de aanleg en uitrusting van het gemeentelijke grondgebied

6. De bevordering van de gezondheid, hygiëne en het sociaal welzijn.
7. Het verstrekken van diensten ter ondersteuning en begeleiding van de gemeenlelijke dienstverlening.

De vereniging verwezenlijkt haar doel. hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met of door tussenkomst
van elk anderpubliekof particulier organismeovereenkomstighet decreet.

Deverenigingbehartigtin het algemeen de intergemeentelijke regionalebelangendoorhetformuleren van

gemeenschappelijke stellingen en het stimuleren van gemeenschappelijke acties.
Art. 6: Deelnemers:

De vereniging kan naast 2 of meer gemeenten uitsluitend bestaan uit de provincie, uit autonome

gemeentebedrijven, O.C.M.W 's en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen
bestaan, en andere samenwerkings-verbanden opgericht volgens de bepalingen van het decreet en voor zover
ze tot deelneming worden toegelaten.
Art. 7: Toetreding

Alle toetredingenwordenaanvaarddoorde algemenevergaderingvan de vereniging.
Art. 8: Uitsluitin

De algemene vergadering kan een lid uitsluiten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van zijn
verbintenissen. Het besluit wordt getroffen bij twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Het betrokken
lid wordt vooraf gehoord.

Het ontslag na uitsluiting wordt pas effectiefop het einde van het boekjaarwaarin het werd verleend en

voor zover alle aan de vereniging nog verschuldigde bedragen werkelijk zijn betaald, tenzij hieromtrent tussen
de betrokken partijen een overeenkomst is bedongen.

De uitgesloten deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in de vereniging, zoals dat blijkt uit
de balans"van het boekjaar waarin het ontslag plaatsgrijpt. De terugbetaling zal slechts geschieden op het
ogenblikdathetontslag effectiefwordtovereenkomstigdevoorgaandealinea
Art. 9: ka itaal: Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk voor het deel dat het vaste gedeelte overtreft.
Het bestaatuit aandelen op naamvan 12.5 euro elk. Hetvast gedeeltevan het kapitaal bedraagt958. 635 euro
en is volledig geplaatst en volgestort.
Art. 10: Aandelen:

Er worden drie reeksen van aandelen gevormd:
A. aandelen toegerekend aan de gemeenten.
B. aandelen toegerekend aan de provincie.

C. aandelentoegerekend aan anderedeelnemers.

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder aangeslotenen van dezelfde /eeks^mits

toestemmÏng'van de'raadvan bestuur en indiendeafstandder aandelen geen afbreukdoet aande
van aoede uitvoering der verbintenissen. ..... . "^

_. _ ;.

"A'rt.''ïl':"Te"lÏaatsen'ka~'itaal7De-basis van de toetreding wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met

""BÏIatere toetreding wordt voormelde basis van 1.55 euro door de algemene ve''9aderir'9, aan9eP^st-

rekenmg>houdende"me't dewerkelijke waardenvan het netto-actief en van de uitgaven die tot danwerden

toegestaanvoor het algemeen belang.
'^isTevolkTngscijferw o'rdt in aanmerking

genomen

het

_", __.., :^_ ..__
i."* :"". dat
^"* ^
t^tr^ir
de toetredin
van het
jaar,

bevolkingscijfer

voo^g%'vanaangroeivandebevolkingmetaangesnedenschijvenvan5%,pastdejaarvergaderingopnieuw
het bedraa van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste.

LDeubeSraaen"die

moeten

geplaatst'worden

door de andere deelnemers worden

bepaald

door

de^algemene

vergadering"arekening"houden'de met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik vanhet

besKe algemenevergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelenwelke aan de deelnemers
fworden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

^

__ .. . ___^_,. "__. __^""""|»L

;ÜDen'd'eel"neiTÏin'g^n'éerTof"meer provinciessamenmagnietmeerdan20%vanhettotale maatschappelijk
kapitaal bedragen.

§"1'Ówreenkomstig art. 47 van hetdecreet wordt devereniging bestuurd door een raad van bestuur waarin
iederegemeente-deelnemer vertegenwoordigd isdooréénbestuurder- __, __, _ ^ ^ _^, _^
'Ï)e "provincie"Antwerpen heeft~maximaal"4 bestuurders, met dien verstande dat dit aanta^nooitmeer, ma9

bed7ag^n"dan'een"vierdevanhetaantalopvoordrachtvandeaangeslotengemeentenbenoemdebestuurders.
"A'an'de'niet-aemeentelijkedeelnemers,wordenergeenmandatentoegekend.
"2, "r Ïederó deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadge'

stem. een a'emeenteraadstidaan fe duiden, verkozen op een lijstwaarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt

^an'het'coieBe'van'burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het °Penbaar cerórum,voo"r

maats'chappe'lj]k'wetzjjn°en dezeaanduidingvoorte leggen aandealgem_enever9ad^rln9 dieover9aat'
samensteIÏi'ng'vanderaad van bestuur nadealgehele vernieuwing van de gemeenteraden^^ _"_,., ^ _ ^
'h"de"op?oeping"voor-die algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op
"Alte gemeenten worden onderverdeeld inderegiomidden"noOTd-zuide^sta^ AntwerPen enwelalsV019t:
Regto''noord:'Brasschaat. Brecht. Essen. Kalmthout, Kapellen, Malle. Stabroek,

Wuustwezel

R'egio'midden:Borsbeek, Mortsel. Ranst. Schilde,Schoten.Wijnegem, Wommel, Zandhoven, Zoersel

_

^

_

_ ^

Regio zuid:Aartseiaar, Boechout Boom. Edegem. Hemiksem. Hove. Kontich.
Lint, Niel, Rumst, Schelle, Zwijndrecht

.,,,__"__. .. _._^""

Fn'dien binnen elke regio slechts één afgevaardigde wordt aangeduid, dan neemt de algemene .

akte'van'betrokkengemeenteraadsbeslissingen en'wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende stem
vanafdatogenblikdezittingenvanderaadvanbestuurbij..
Art. 21: Aans rakeli'kheid bestuurders

_

^

.

....

De'bestuurders kunnen niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor de verbintenlssen aan9e9,aan

doo7de vereniging. 'De'bestuurders zijn overeenkomstig hefgemeen recht verantwoordelijk
voorde vervuj
de tekortkomingen in
^^'due;tark 'd^"haen"is opgedragen zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid
voor

en

de

normale uitoefeningvan hun bestuur.
Art. 28: directiecomité

Ondei"vooróehoudvan artikel 26 mag de raad van bestuur éénzijner leden of de directeur-zaakvoerder met

het dagelijks bestuur van de vereniging belasten.

^

^ ..,. __. ___,. ".

lHijamag"ook'dedirecteur-zaakTOerder of een daartoe aangeduid personeelslid volmacht verlenen om

aan- ofverkoopakten in naam van de vereniging te ondertekenen.

Bovendienkanderaadvan bestuurbeslissenin zijnschooteendirectiecomitéopte richten.
Desgevallend is ditdirectiecomité alsvolgt samengesteld :
- 6 leden uit devertegenwoordigers van de gemeenten met dienverstande dat

er'perregïo zoals bepaald inart. 15§2, 1~van destatuten 2 leden worden aangeduid
-1 lid van de stad Antwerpen

-1 lid uit de vertegenwoordigers van de provincie. . ,.

De'voorzrttervan'de'r'aad'van

bestuur

maakt steeds deel uit

mandaat in van de vertegenwoordigers van de gemeenten.

van

het

_ _., ____:^ __....,
*"," ^.. "^^";.
vult als

dusdanig 1

directiecomité en

^ _ ^ ^ ^. ".:_""":." ^ ^^^^

"De"bestuurdeTS, '"di'e~de gemeenten vertegenwoordigen, moeten in dit directiecomité
de^
bestuur.
"Het'directiecomité beslist volgens

hebben.

de

procedure

voorzien door de raad

van

Het^kan^ belast

woTden"met het"dagelijks- bestuur. De raad van bestuur kan bovendien bepaalde bevoegdheden aan
directiecomité of aan één of meer van zijn leden delegeren.
Art. 29: verte enwoordiging ... . , .

_"__, _.. _-":.

Buiten h'etgeval van bijzondere bevoegdhedendelegatie doorde raad van bestuur zijn devoorzitter en
dire^eur'-zaa^o'erder'of"tweesamen optredende bestuurders, met hetuitvoeren gelastvan al dedoorderaad
van bestuur genomen besluiten.

'Indien'twÏe bestuurders gelast worden met de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur,

moét éénvan hen tenminste de gemeente vertegenwoordigen.

Dehandtekening vandedirecteur-zaakvoerder ofvanéénenkel bestuurder volstaat nochtansom kwijtingte

verlenenaande post, detelegraafdienstenaande ondernemingenvandienstenenven/oe1'-.

Dehandtekening vandevoorzitter ofdirecteur-zaakvoerder volstaatvoor dedagelijkse briefwisseling.

Art. 35: Ver aderin en

.........

.

.

.

.

De'jaarvergadering komt elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verP'ichtend biJeen_OP_de_Plaatsm,

irieTvermeld. 'Op deze vergadering worden de jaarrekeningen vastgesteld aan de hand^ van het

verslag'^an de raad van'bestuur en het verslag van de commissaris-revisor-, Bulten9ew^ne__aJ?e^ene

'kunnen door de raad van bestuur worden samengeroepen zo dikwijls hij dit nodig acht. Hij^js

echÏer'tot'Sijeen'roeping'verplicht op verzoek van een tiende van de leden
of op verzoek van,dedejeden_dle
Wanneer in dit

samen'minstens'een vijfde van de'maatschappelijke
nret"binnen''de "dertig dagen bijeengeroepen 'is dan

ye rgadering

geval

aandelen bezitten.
worden opgeroepen

deelnemers_die
door^
mi'nstëns~eén~vijfde~'van"de aandelen vertegenwoordigen. De algemene vergadering kan bijeengeroepen
de

mag deze

worden door de commissaris-revisor. ......

'Êr'wordt in"elk geval nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de het
loop van

laatste'tri'mester"van'eikjaa7om

de te

ontwikkelen'activiteiten

en

de te volgen strategieën

vol9ende

yo or

boekjaar"te''besprekenY Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de dagorde van deze
vergadering.
Art. 36: Uitnodi in
tot de algemene

.

.

.

_.. .. ... ,,

zil, omya ttsn 'ndlen vere.'.^t
"^n"de daarbij horende documenten. Zij worden per aangetekende zending, uiterlijk 40

De'uitnodigingen

vergadering

vermelden

de

dagorde.

kaie'nderdagenvooïde datum van devergadering aan de leden toegestuurd wanneer Yoorstellen trtwi^9", ;9
van"de"sta"tróeno~p"de~dagorde voorkomen dan wordt een door de raadvan bestuur opgesteld ontwerp aan alle
deelnemers voorgelegd uïteriijk 90 kalenderdagen voor de datum vandevergadering.
Art. 38: Voorzitter

.

,.

.

.

,

_,.... _ ^

_::.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur ot zijn
r. De voorzitter~'duidt twee stemopnemers aan. In alle gevallen komt het voorzitterschap toe aan

een"verte'gemvoordiger van de gemeenten, die tevens gemeenteraadslid is of burgemeester of schepen van
een aangesloten gemeente.
Art. 43: Bestemming resultaat
Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:
1. Bij winst:

a. 5%voorafnemingvoordevormingvandewettelijkereserve. Dezeafhouding
is niet meerverplicht wanneer dewettelijke reserve 10% van het kapitaal heeft bereikt.
b.Opvoorstel van de raadvan bestuur zal dejaan/ergadering een bestemming
geven aan het saldo.

..____.. ^_, __ ^. _. ^__ L."* "";,

Er zal geen winst uitgekeerd worden indien het netto-actief van de vereniging zou. dalen beneder'^et_PeII
moet

van'hetge'storte'kapitaarv ermeerderd

met de niet-uitkeerbare

reserves.

ledere

winstuitkering

gebaseerd

zijn op deechte winstvan het boekjaar en/ofvan devorige boekjaren.
2. Bij verlies:

......

"... _, ___, ___._

Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt het verlies vereffend door aTnemin_9 Yan,
reserves.'Zodeze'onto'ereikendzijn danwordthetsaldonaarhetvolgendboekjaarovergedragen.Wanneerten

'geledenverliezen'het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van hetvast gedeelte^van het
^apteai, 'dan'-moet de algemene vergadermg bijeenkomen binnen , een termlin van_ ten, hoclgst^60
katende'rdagen nadat hetverlies is vastgesteld om te'beraadslagen en te beslissen
over een_dowde_raadvan
bestuur verantwoordt zijn voorste"en in dit_saner'n9SPIa"''^da,t
bestuur" opgesteld'saneringsplan. De raad
van

.

iiik'3'w'eken'voor de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende ^overheid

wordt'voorgelegd, 'samen met de oproepÏngsbrief en alle bijhorende documenten waaruit de noodzaak van het
saneringsplan blijkt.
Art. 46: Vereffening:

......

,

____. _, __ _,.. :.

ingeval van'vervroegde ontbinding of bij het verstrijken van de bestaanstermlin vand^ vere^91n9^du^

algem°ene"vergadering." op voordracht van de deelnemers één of meer vereffenaars_aan'_om^chr''ft^un
bwoegdheden^bepaalt hun bezoldigingen en stelt de liquidatiewijze vast overcenkomst'9 de artikelen 1_84 ^n
volgende van de Vennootschapswetgeving. De gemeenten-deelnemers beschikken steeds over de
meerderheid der mandaten in het college van de vereffenaars.
Art. 48: Verdelin netto-actief:

Na'aanzuivering van alle ontvangsten en lasten alsmede van de kosten der li(:luidatie of bewarin9_welke
voor'deze"regeling"gedaan werden." wordt het neHo-actief evenredig verdeeld onder alle maatschappelijke
aandelen, rekening houdend met het percentage van hun volstortmg.

Te"dien'einde"kunnen de vereffenaars de rekening afsluiten, juist alsof de niet volgestorte schijven

opgeroepen werden en compenseren zoniet alle aandelen terugbrengen tot dezelfde verhouding van
volstorting, door voorafgaande terugbetalingen.'

ZEVENDEBESLISSING:

^

....

,

-

De vergadering beslist de bezoldiging van de commissaris binnen de, intercommunate^lGE:AN_^

DIENSTVERLENIN'G. dienstverlenende vereniging, vast te stellen op drieduizend euro ( 3.000, 00) per jaar,
exclusief BTW

ACHTSTE BESLISSING: ..... . .

De vergadering beslist het mandaat van volgende bestuurders van de intercommunale IGEAN -

DIENSTVERLENING te herroepen:

1. voor de Stad Antwerpen : De heer Pairon Erwin
2. Voor Hemiksem : Mevrouw Vingerhoets Kristien

Voor-

behouden^
aan het

Belgisch
Staatsblad

'n

3. Voor Lint: De heer Stercks Dirk
4. Voor Wuustwezel: De heer Ansons Jos
5. Voor Zoersel: Mevrouw De Meester-De Meyer Wivina.

De vergadering beslist volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de intercommunale
IGEAN- DIENSTVERLENING :

1. voor de Stad Antwerpen : Mevrouw Piryns Freya. wonende te 2600 Berchem, Waterloostraat 39,
[rijksregisternummer: 760826-386-01].
2. Voor Hemiksem

: de Heer Keveryn Flor. wonende te 2620 Hemiksem,

Hoofdboslaan 53,

[rijksregisternummer: 480820-305-62].
3. Voor Lint : De Heer Van Rooy Xavier. wonende te 2547 Lint. Kinderstraat 103, [rijksregisternummer
460309-0303-26].
4. Voor Wuustwezel : Mevrouw Smeulders Sonja, wonende te 2990 Wuustwezel, Kapelwei 1,

[rijksregisternummer 530722-350-55].
5. Voor Zoersel : de Heer Peeters Bob. wonende te 2980 Zoersel. Gagelhoflaan 11, [rijksregistemummer
470322-433-12].
DERTIENDEBESLISSING

De vergadering verleent aan Heer Jos Van Hoydonck wonende te Kruibeke, Eyckensbeekstraat 22, alle
machten om de gecoördineerdetekst van de statu-ten van de intercommunales IGEAN- DIENSTVERLENING
en IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEIDop te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegderechtbankvan koophandel,overeenkomstigdewe-telijke bepalingenter zake.
VEERTIENDEBESLISSING:

Dealgemenevergaderingbeslistvolmachtte geven aan de raadvan bestuurtot uitvoeringvan de genomen
beslissingen.

VIJFTIENDE BESLISSING:

De Buitengewone Algemene Vergadering geeft volmacht aan voormelde Heer Jas Van Hoydonck, met
macht van indeplaatsstelling, ten einde de inschrijving van de dienstverlenende vereniging IGEAN DIENSTVERLENING in één of meerdere malen te verbeteren, te wijzigen en/of te schrappen, en indien nodig in

te schrijvenin de Kruispuntbankvoor Ondernemingenen/ofhetOndernemingsloketen dezeinschrijvingin^én
of meerdere malen te verbeteren en te wijzigen alsmede de registratie van de vereniging als BTWbelastingsplichtige te bekomen, te wijzigen en te schrappen.

De Buitengewone Algemene Vergadering geeft volmacht aan voormelde Heer Jas Van Hoydonck, met
macht van indeplaatsstelling, ten einde de opdrachthoudendevereniging IGEAN- MILIEU EN VEILIGHEIDin
de Kruispuntbank voor Ondernemingen en/of ondernemingsloket in te schrijven en deze inschrijving in één of
meerdere malen te verbeteren en te wijzigen en/of te schrappen. en daartoe alle nodige documenten te
tekenen, alsmede het nodige te doen voor de registratie van de opdrachthoudende vereniging IGEAN - MILIEU
EN VEILIGHEID als BTW-belastingsplichtige en in voorkomend geval deze registratie te verbeteren en/of te
wijzigen voor zover als nodig.

Vaststellingverwezenlijkingvan de partiëlesplitsing:

Gelet op het voorgaande, en op de vaststelling door de Burgemeestervan de Gemeente Wommelgem,van
de oprichting van gemelde opdrachthoudendevereniging IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEIDvoorafgaandelijk
dezer, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing

opgerichtovereenkomstig artikel 754 van hetWetboekvan vennootschappen.
VOOR ONTLEDENDUITTREKSEL

Wim De Smedt
Notaris

Hiermee samen neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten met bijlagen en verslagen raad van
bestuur en verslagen van de bedrijfsrevisoren

