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Rechtsvorm : Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging

Zetel: 2160 Wommelgem. Doornaardstraat 60

Ondernemingsnr:

Voorwer akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte opgesteld op acht november tweeduizend en drie. door Walter Vanderplaaetsen,
burgemeester te Wommelgem. met tussenkomst van notaris Wim De Smedt te Wommelgem, optredend op
grond van artikel 39 van het decreet van zes juli tweeduizend en één. houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarvan het uittreksel der statuten hierna wordt weergegeven dat een opdrachthoudende
vereniging in de zin van het Decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de intergemeentelijke
samenwerking, is opgericht ingevolge de partiële splitsing bij wijze van oprichting waartoe is besloten op acht
november tweeduizend en drie door de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERCOMMUNALE
GRONDBELEID EN EXPANSIE ANTWERPEN" in het kort "I.G. E.A. N. " waarvan de zetel gevestigd is te 2160
Wommelgem, Doornaardstraat 60 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer
20676574, die zelf niet opgehouden heeft te bestaan en waarvan verslagschrift van de buitengewone algemene
vergadering wordt opgemaakt door notaris Wim De Smedt te Wommelgem op 8 november 2003 dragende
volgende registratiemeling: geregistreerd 27 bladen twee verzendingen, te Mortsel. Registratie de 19 november
2003 boek 113 blad 27 vak 20 Ontvangen: kosteloos. De eerstaanw. inspecteur W. Beugnies(getekend).

l. UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
1. "Eerste hoofdstuk : Naam. rechtsvorm, doel. zetel, duur en verlenging, deelnemers, uittreding en

uitsluiting
1. 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 Hove.
- de gemeente Kalmthout.
- de gemeente Kapellen.
- de gemeente Kontich
- de gemeente Lint,
- de gemeente Malle.
- de stad Mortsel,
- de gemeente Niel,
- de gemeente Ranst,
- de gemeente Rumst.
- de gemeente Schelle,
- de gemeente Schilde,
- de gemeente Schoten,
- de gemeente Stabroek.
- de gemeente Wijnegem.
- de gemeente Wommelgem.
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- 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 OCMW bestuur van Edegem.
- het OCMW bestuur van Essen.
- het OCMW bestuur van Hemiksem.
- het OCMW bestuur van Have.
- 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 Wuushwezel.
- het OCMW bestuur van Zandhoven.
- het OCMW bestuur van Zoersel.
- het OCMW bestuur van Zwijndrecht,
- IMSIR,
Art. 1 : naam

Onder de naam' l G. E.A.N -milieu en veiligheid' wordt een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging
opgericht, verder "de vereniging" genoemd. beheerst door het decreet van 06.07.2001 houdende* de
intergemeentelijke samenwerking, verder "het decreet" genoemd.

Art. 2 : rechtsvorm

De vereniging is een publiekrechtelijk rechtspersoon waarvan de kenmerken vastgelegd zijn overeenkomstig
de bepalingen van het decreet Overeenkomstig art. 11 van het decreet zijn voor a\ 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 handetskarakter.

Art. 3 : doelstellin en

De vereniging heeft tot doel het initiëren, coördineren en realiseren van een vooruitstrevend, duurzaam en
integraal beleid van de aangesloten deelnemers inzake milieu en veiligheid.

De volgende activiteiten kunnen met het oog op de realisatie van deze doelstelling door de deelnemers op
basis van één of 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
- inzameling via brengsystemen van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval
- 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-lnzameling, 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



- (her)inrichting, uitbreiding, oprichting, beheer en exploitatie van containerparken
- aankoop van recipiënten voor de inzameling van selectieve afvalfracties
3. Hergebruik van afvalstoffen evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en

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

nieuwe initiatieven terzake

-de aankoop van recipiënten en artikelen in het kader van afvalpreventie
S.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 verwerken 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 veiligheid van speeltoestellen en speelterreinen
- de bouwplaatscoördinatie voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
- de preventie en bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
- andere veiligheidstaken die wettelijk of decretaal voorgeschreven worden
De vereniging verwezenlijkt haar doel. hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met of door tussenkomst

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 toepassing van art. 10 van het decreet is de zetel van de vereniging gevestigd Doornaardstraat 60, 2160
Wommelgem.

Art. 5 : duur en verlenging
De duur van de vereniging wordt vastgelegd op 18 jaar te rekenen vanaf de datum van ODrichtina. ziir

08. 11.2003, hetzij tot 08.11^2021. - - . - .--.. -^.. -...... a,
Na het verstrijken van deze termijn kan zij opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die

telkens niet langer mag zijn dan 18 jaar overeenkomstig bepalingen van artikel 35 en 36 van het decreet.
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 niet-
deelneming aan de verlenging.

De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar bestaanstermijn overschrijdt,
indien deze verbintenissen kunnen nagekomen worden door haar inkomsten, reserves, vast beloofde
of voorafgaandelijk geplaatste 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 toetre ingen worden aanvaard door de algemene vergadering van de vereniging.
Art. 8 : uitsluitin

De algemene vergadering kan een lid uitsluiten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van zijn
verbintenissen. Het bestuit wordt getroffen bij twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Herb etrokken

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 dergelijk geval komt de betrokken vennoot terug in het volle bezit van de rechten, waarvan hij 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 basis van de toetreding wordt vastgesteld 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
toegestaan voor het algemeen belang.

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

Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5%, past de jaarvergadering 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.

De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de vennoten toegekend
worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

De deelneming van één of meer provincies samen mag niet meer dan 20% van het totale maatschappelijk
kapitaal bedragen.

Art. 12 : volstorten van het ka itaal

Bij de plaatsing zal door de deelnemers 100% van het geplaatste kapitaal volgestort worden.
De deelnemer, die in gebreke blijft de gevraagde stortingen op het bepaalde tijdstip te voldoen zal aan de

vereniging intrest betalen gelijk aan de wettelijke intrest.
De gedane stortingen worden in de eerste plaats op de vervallen intresten aangerekend.
Derde hoofdstuk : Bestuur, controle. al emene ver aderin
Raad van Bestuur
Art. 16: bestuurders

§ 1 Overeenkomstig art. 47 van het decreet wordt de vereniging bestuurd door een raad van bestuur waarin
iedere gemeente-deelnemer vertegenwoordigd is door één bestuurder.

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 waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de
samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden^

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 duur van het mandaat bedraagt zes jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar
Art. 21: Voorzitter en ondervoorzitter:
De raad van estuur les uit zijn sc oot een voorzitter en twee ondervoorzitters.
De voorzitter dient verkozen onder de vertegenwoordigers van de gemeenten.
Het mandaat van de voorzitter en van ondervoorzitter duurt twee jaar. Het is hernieuwbaar. Het neemt in

ieder geval een einde met het mandaat van bestuurder.
De raad van 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

voorzitter en de ondervoorzitters worden de raad van bestuur en de algemene vergadering voorgezeten door de
bestuurder met het grootste aantal dienstjaren in de raad. Bij gelijkheid van dienstjaren zat de oudste het
voorzitterschap waarnemen. In alle gevallen komt het voorzitterschap toe aan een vertegenwoordiger van de
gemeenten die tevens gemeenteraadslid is of burgemeester of schepen van een aangesloten gemeente.

Art. 22: Aans rakeli'ke bestuurders

De bestuurders kunnen niet persoonlijk veranhvoordelijk gesteld worden voor de verbintenissen aangegaan
door de vereniging. De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de ve"rvulling
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 raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging.



Alles wat door het decreet of onderhavige statuten niet aan de algemene vergadering voorbehouden 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: Directiecomité en adviescomité

Onder voorbehoud van artikel 27 mag de raad van bestuur één zijner leden of de directeur-zaakvoerder met
het dagelijks bestuur van 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 raad van bestuur beslissen in zijn schoot een directiecomité op te richten.
Desgevallend is dit directiecomité als volgt samengesteld :
-6 leden uit de vertegenwoordigers van de gemeenten met dien verstande dat er per regio zoals bepaald in

art. 16§2, 1° 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 vertegenwoordigers van 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
schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

Daarnaast wordt er een adviescomité "veiligheid" opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke
betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum 7 vertegenwoordigers
van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel 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 at de door de raad
van bestuur genomen besluiten.

Indien twee bestuurders gelast worden met de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur, dan
moet één van hen tenminste de gemeente vertegenwoordigen.

De handtekening van de directeur-zaakvoerder of van één enkel bestuurder volstaat nochtans om kwijting te
verlenen aan de post, de telegraafdienst en aan de ondernemingen van diensten en vervoer.

De handtekening van de voorzitter of directeur-zaakvoerder volstaat voor de dagelijkse briefwisseling.
Al emene vergadering
Art. 34: Samenstelling:
De regelmatige samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der vennoten.

Binnen de perken van het decreet en de onderhavige statuten zijn allen door haar besluit gebonden.
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de

gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en voor de overige
deelnemers door de organen die: krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd z[jn
tot deelneming of toetreding 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 aanpassing van het maatschappelijk kapitaal
-het beslissen over het jaarverslag van de raad van 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: Vergaderingen:
De 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.

Art. 39: Voorzitter

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn
plaatsvervanger. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan. In alle gevallen komt het voorzitterschap toe aan
een vertegenwoordiger van de gemeenten. die tevens gemeenteraadslid is of burgemeester of schepen van
een aangesloten gemeente.

Vierde hoofdstuk: Jaarrekening en bestemming van het resultaat



Art. 43: Jaarrekenin :
Het 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, met inachtneming van de door de bevoegde overheid uitgevaardigde richtlijnen.Tenminste 50
kalenderdagen voor de jaarvergadering, stelt de raad van bestuur, zonder verplaatsing van documenten, alle
stukken die vereist zijn voor het nazicht der rekeningen, ter beschikking van de commissaris-revisor.

De jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat evenals het verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de commissaris-revisor worden ten laatste samen met de oproeping tot de
jaarvergadering aan de vennoten meegedeeld.

De raad van bestuur legt bovendien aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het
eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden
worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging.

Tenminste 50 kalenderdagen voor de jaarvergadering, stelt de raad van bestuur, zonder verplaatsing van
documenten, alle stukken die vereist zijn voor het nazicht der rekeningen, ter beschikking van de commissaris-
revisor.

De jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat evenals het verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de commissaris-revisor worden ten laatste samen met de oproeping tot de
jaarvergadering aan de vennoten meegedeeld.

De raad van bestuur legt bovendien aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het
eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden
worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging.

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

wanneer de wettelijke resen/e 10% van het kapitaal heeft bereikt.
b. Op voorstel van de raad van bestuur zal de jaarvergadering 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 het gestorte kapitaal vermeerderd met de niet-uitkeerbare reserves, ledere winstuitkering moet gebaseerd
zijn op de echte winst van het boekjaar en/of van de vorige boekjaren.

2. Bij verlies :
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt het verlies vereffend door afneming van de

resen/es. Zo deze ontoereikend zijn dan wordt het saldo naar het volgend boekjaar overgedragen. Wanneer ten
gevolge van geleden verliezen het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het
kapitaal, dan moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste 60
kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld om te beraadslagen en te beslissen over een door de raad van
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 oproepingsbrief en alle bijhorende documenten waaruit de noodzaak van het
saneringsplan blijkt.

Art. 45: Neerleggen jaarrekening:
Binnen de 30 kalenderdagen na de vaststelling door de jaarvergadering zal de raad van bestuur de

jaarrekening en alle bij de wet of de onderrichtingen voorgeschreven documenten aan de regeringscommissaris
voorleggen..

Vi'fde hoofdstuk: Ontbinding en vereffening
Art. 46: Ontbindin : Op verzoek van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten en aan de hand van

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.

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. één of 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: Verdelin netto-actief: Na aanzuivering van alle ontvangsten en lasten alsmede van de kosten der
liquidatie of bewaring welke voor deze regeling gedaan werden, wordt het netto-actief evenredig verdeeld onder
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 voorafgaande terugbetalingen."

II. UITVOERINGSBESLUITEN
Volgende personen worden als bestuurders van IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID benoemd:
Opdrachthoudende vereniging : benoemen kandidaat-bestuurders
Cuyckens Ann - Bist 10-2630 Aartselaar - rijksregisternummer: 750330 170-41
Pairon Erwin - Transvaalstraat 49 - 2600 Berchem - rijksregisternummer: 530824 481-65
Verhaert-Crynen Cecile - Broechemsesteenweg 139 - 2530 Boechout - rijksregisternummer: 521206 450-61
Marnef Patrick - Hollezijp 1/6 - 2850 Boom - rijksregisternummer: 551015 457-27
VanTiggelenJan-Singel60-2150 Borsbeek - rijksregisternummer: 520205 411-60



Van Sancfen Jan - Bredabaan 1149 - 2930 Brasschaat - rijksregisternummer: 540211 201-35
Kerstens Ludo - Oostmalsebaan 82 - 2960 Brecht - rijksregisternummer: 430104 209-96
Duden Elke - Graaf de Fienneslaan 74 - 2650 Edegem - rijksregisternummer: 740412 216-36
Konings Dirk - Over d'Aa 191 - 2910 Essen - rijksregisternummer: 700404 345-63
Vingerhoets Kristien - Oxfordstraat 7 - 2620 Hemiksem - rijksregisternummer: 720219 216-61
Vuylsteke de Laps Luc - Bloemenplein 8 - 2540 Hove - rijksregisternummer: 551110 227-26
Van Loon August - Dr. J. Goossenaertsstraat 42- 2920 Kalmthout-rijksregisternummer:480220 171-57
Van Gansen Jack - Vredestraat 24 -2950 Kapellen - rijksregisternummer:420805 003-09
Verbist Eddy - Schuun/eld 15 -2550 Kontich- rijksregisternummer:510621 275-14
Van Rooy Xavier - Kinderstraat 103 -2547 Lint - rijksregisternummer:460309 303-26
Hendrickx Harry - Hoge Warande 1 -2390 Malle -rijksregisternummer:500125 271-36
Voets Geert - Van Peborghlei 62-2640 Mortsel -rijksregisternummer:720211 391-29
TrochWalter - Ed. Claessenslaan 67 - 2845 Niel- rijksregisternummer:520704 159-86
Hofmans Lode - Venusstraat 27 -2520 Ranst -rijksregisternummer:501207 191-54
Verschueren Marc -Molenstraat 39/1 - 2840 Rumst - rijksregistemummer:611109 315-94
Eeckeleers Maurice -Provinciale Steenweg 273- 2627 Schelle -rijl<sregisternummer:450825 167-84
Konings-Verbeeck Maria - Liersebaan 105-2970 Schilde - rijksregistemummer:400102 152-53
Empereur Els - Botermelkbaan 28- 2900 Schoten -rijksregisternummer: 641205 360-45
Heller Hugh- Dorpsstraat 74 -2940 Stabroek- rijksregisternummer:470416 331-10
Roeykens Gerda- Lazaretstraat 50-2110 Wijnegem- rijksregisternummer:491017 358-37
Borré Willy- Kempenlaan 40 - 2160 Wommelgem - rijksregistemummer: 490525 395-16
Smeulders Sonja - Kapelwei 1- 2990 Wuustwezel - rijksregisternummer: 530722 350-55
De Bie Willy - Schildebaan 18 - 2240 Zandhoven - rijksregisternummer: 330526 231-08
Peeters Bob - Gagelhoflaan 11 - 2980 Zoersel - rijksregisternummer:470322 433-12
Van der Donckt Loe - Kloosterstraat 24 - 2070 Zwijndrecht - rijksregisternummer:420202 325-26
Volgende drie personen zijn aangeduid als leden met raadgevende stem, van de Raad van Bestuur van

IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID:
1. Voor Brasschaat : Mevrouw Van Honste Myriam. wonende te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 38,

[rijksregistemummer 670719-426-72].
2. Voor Niel : Mevrouw Van Praet Nicole. wonende te 2845 Niet. W. Eeckelersstraat 8, [rijksregisternummer

530802-358-72].
3. Voor Wommelgem : Mevrouw Maes Dominique, wonende te 2160 Wommelgem, Terstraetenweg 4,

[rijksregisternummer 690705-024-63].
De vergadering beslist
1) dat de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur van de nieuwe opdrachthoudende vereniging

75 euro per zitting bedraagt. De voorzitter krijft ofwel voor de bijeenkomst van het bestuurscomité ofwel voor de
bijeenkomst van de raad van bestuut een dubbele zitpenning.

2) dat aan alle leden van de bestuursorganen een reisvergoeding wordt toegekend, conform de bepalingen
van het Besluit van de Vlaamse Regering van zes december negentienhonderd negenentachtig houdende
vaststelling van de grenzen en de toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en andere vergoedingen die
aan de leden van de bestuurs- en controleorganen van een intercommunale kunnen worden toegekend.

- Als commissaris van de intergemeentelijke vereniging IGEAN-MILIEU EN VEILIGHEID wordt aangesteld
voor een maximale termijn van drie jaar:ERNST & YOUNG. Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bedraagt vijfduizend euro (  5. 000. 00) per jaar, exclusief BTW.
-Aan de Heer Jos Van Hoydonck wonende te Kruibeke. Eyckensbeekstraat 22. worden alle machten

verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de intercommunales IGEAN - MILIEU EN
VEILIGHEID op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

-Volmacht wordt verleend aan voormelde Heer Jos Van Hoydonck, met macht van indeplaatsstelling, ten
einde de opdrachthoudende vereniging IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID in 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.

III. KAPITAALVERMINDERING
Uittredende provincie uit opdrachthoudende vereniging
De vergadering verwijst naar een schrijven van de Provincie Antwerpen. de dato drieëntwintig oktober

tweeduizend en drie, onder referentie "DETL/PB/MDC/12M11PVK4SE. DOC". waarvan een kopie toevertrouwd
wordt aan de minuuthoudende notaris.

De provincie Antwerpen neemt daarin volgende beslissing :

Artikel 1 :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 750§2 van het Wetboek van vennootschappen beslist de
provincie Antwerpen om uit Ie treden uit de opdrachthoudende vereniging "IGEAN - Milieu & Veiligheid", onder
de opschortende voorwaarde van aanname door de buitengewone algemene vergadering van 8 november
2003 van het voorstel tot partiële splitsing.

Artikel 2:

De uittredingsmodaliteiten worden vastgesteld als volgt



* de provincie ziet af van haar statutaire aanspraken op haar aandeel in de reserves van IGEAN. dat
volgens het door de raad van bestuur van IGEAN van 9 september 2003 goedgekeurde splitsingsvoorstel wordt
toegewezen aan de opdrachthoudende vereniging "IGEAN - Milieu & Veiligheid".

Uit dit voorstel blijkt dat de beschikbare reserves ten belope van 462.807.02 EUR gelijk verdeeld zullen
worden tussen de dienstverlenende en de opdrachthoudende vereniging.

-*. Pe Provincie .is bijkomend bereid een bedrag van 289.227.50 ERU (= haar huidig kapitaalaandeel in
IGEAN, verminderd met haar kapitaalaandeel in de dienstverlenende vereniging IGEAN) toe te voegen aan de
renteloze lening van 357. 279 EUR die de provincie aan IGEAN heeft toegekend naar aanleiding van de
verlenging van de vereniging in 1995."

P.^..ve^a^e-!irlg stelt vast dat de provincie Antwerpen uit de opdrachthoudende vereniging IGEAN - MILIEU
EN VEILIGHEID is getreden, vermits voormelde splitsing definitief is geworden.

De vergadering beslist hier nu reeds uitvoering aan te geven en stelt derhalve vast dat het maatschappelijk
kapitaal van de opdrachthoudende vereniging IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID dient verminderd te worden
met honderd negenenvijftigduizend zevenhonderd tweeënzeventig euro vijftig cent (  159. 772, 50). Daarbij
zullen twaalfduizend zevenhonderd tweeëntachtig (12. 782) B-aandelen vernietigd worden. De Vergadering
beslist artikel 9 van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEFo in die
zin aan te passen, zodat het thans zal luiden als volgt:

"Art. 9 : kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk voor het deel dat het vaste gedeelte overtreft. Het bestaat uit

aandelen op naam van 12.5 euro elk. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt 798. 862,50 euro en is
volledig geplaatst en volgestort."

De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur om deze beslissing uit te voeren de wettelijke
bepalingen dienaangaande en conform voormelde opdracht gegeven door de Provincie Antwerpen.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
IV. BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP-AFLSUITING EERSTE BOEKJAAR-DATUM EERSTE

JAARVERGADERING

H et eerste boekjaar van IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID gaat in op 8 november 2003 en zal eindigen op
eenendertig december van het jaar tweeduizend en drie. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het
jaar hweeduizend en vier.

V. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR OVER DE INBRENG IN NATURA-CONCLUSIES
De bul'9erliJI<e vennootschap ondej- de vorm van een coöperatieve vennoosc ap 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, heeft daarenboven overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van
vennootschappen op datum van tweeëntwintig september tweeduizend en drie een schriftelijk verslag opgesteld
met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te nchten
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 vol9estorte 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 beëindigen van 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 nauwkeuriaheid en
duidelijkheid;

de door de oprichters weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn in het
kader van een splitsingsoperatie en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden,
tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de in vergoeding van de inbreng uit fe 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)



Voor-
behouden

aan het
Belgisch

Staatsblad

Boudewijn Van Ussel
Vennoot."
VI. VOLMACHT VOOR HANDELSREGISTER EN BTW
Volmacht wordt verleend aan de Heer Jos Van Hoydonck wonende te Kruibeke, Eyckensbeekstraat 22, met

macht van indeplaatsstelling, ten einde de opdrachthoudende vereniging IGEAN - MÏLIEU EN VEILIGHE'ID jn
de Kruispuntbank voor Ondernemingen en/of ondernemingsloket in te schrijven en deze inschrijving in één of
meerdere maten te verbeteren en te wijzigen en/of te schrappen. en daartoe alle nodige documenten te
t?.^e.n.i1?; .^!snlecle het rlodi9e 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Wim De Smedt
Notaris

Hiermee samen neergelegd: uitgifte met bijlage, verslag raad van bestuur en verslag van de
bedrijfsrevisor(inbreng in natura)


