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Aanwezigen:  
Leo Nicolaï, Voorzitter 
Luc Aerts, Burgemeester 
Peter Schrijvers, Jos Matheeussen, Schepenen 
Patrick Van Assche, Martine Bresseleers, Bruno Bellens, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Ben Van 
Riel, Gemeenteraadsleden 
Annemie Marnef, Secretaris 
Verontschuldig:  
Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Schepenen 
Eline Peeters, Gemeenteraadslid 
 

 

1. Integratie OCMW - gemeente 

Motivatie 
Tijdens de zitting wordt een toelichting verstrekt over de integratie ocmw-gemeente door secretaris A. 
Marnef. De presentatie zal als bijlage in dit dossier op extranet geplaatst worden. 
Er wordt duidelijk gemaakt dat de aanpassingen over het organogram op een zeer slecht tijdstip komen met 
het verkiezingsjaar dat eraan komt.  

Stemming:  
Met 10 niet gestemd (Leo Nicolaï, Luc Aerts, Peter Schrijvers, Jos Matheeussen, Patrick Van Assche, 
Martine Bresseleers, Bruno Bellens, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Ben Van Riel) 

Besluit 

 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de toelichting door secretaris A. Marnef over de integratie ocmw-gemeente. 
 

2. Verslag voorgaande zitting d.d. 27 april  2017 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Huishoudelijk reglement commissie intergemeentelijke samenwerking 27.03.2014, laatst aangepast op 
28.04.2016. 

Motivatie 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 27 april 2017 van de commissie intergemeentelijke 
samenwerking wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de commissie intergemeentelijke samenwerking. 
Er wordt een gepaste toelichting verstrekt door voorzitter L. Nicolaï. 
Raadslid B. Van Riel merkt op dat de stemming in de voorgaande zitting niet correct is. Hij heeft zich 
onthouden. Dit zal gecorrigeerd worden. 
  

Stemming:  
Met 6 stemmen voor (Leo Nicolaï, Luc Aerts, Jos Matheeussen, Patrick Van Assche, Martine Bresseleers, 
Karina de Hoog), 4 onthoudingen (Peter Schrijvers, Bruno Bellens, Sven Vandeneijnde, Ben Van Riel) 

Besluit 

 
Artikel 1 
De commissie intergemeentelijke samenwerking keurt het verslag van de voorgaande zitting d.d. 27 april 
2017 goed. 
 
  

Zitting van de commissie intergemeentelijke samenwe rking en integratie  
 

donderdag 26 oktober 2017 
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3. Statutenwijziging dienstverlenende vereniging Ci pal - buitengewone algemene vergadering 
van 15 december 2017 - Advies 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43. 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
Het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 (B.S. 17 juni 2016, 
hierna “het wijzigingsdecreet” genoemd); 

Historiek 
Brief van Cipal met toelichtende nota van 13 september 2017. 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”). 
De statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van het wijzigingsdecreet; 
Er worden ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd zoals uiteengezet in de 
toelichtende nota; 
Op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur zal een buitengewone algemene vergadering van Cipal 
plaatsvinden; 

Motivatie 
De statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit van 25 maart 
2014  van de Vlaamse regering. 
Het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur van Cipal in zitting van 
12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13 september 2017 aan de gemeente overgemaakt. 
Toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging. 
Artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de 
statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers 
wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben 
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene 
vergadering. 
Voorstel van de raad van bestuur van Cipal. 
Tijdens de CISI wordt een gepaste toelichting verstrekt door voorzitter L. Nicolaï. Hij overloopt artikelsgewijs 
de informatie die door Cipal werd overgemaakt. 
Raadslid B. Bellens vraagt waarom er gekozen wordt voor nominale waarde. Voorzitter L. Nicolaï antwoordt 
dat er vroeger onduidelijkheid was omtrent het scheidingsaandeel. Hier heeft men ervoor gekozen om te 
gaan voor nominale waarde omdat men zich niet mag verrijken bij een scheiding. Dit kan niet de bedoeling 
zijn. Een grote aandeelhouder zou anders grote financiële schade kunnen toebrengen bij een scheiding. 
Men krijgt terug wat men erin gestoken heeft. 
  

Stemming:  
Met 7 stemmen voor (Leo Nicolaï, Luc Aerts, Peter Schrijvers, Jos Matheeussen, Patrick Van Assche, 
Martine Bresseleers, Karina de Hoog), 3 onthoudingen (Bruno Bellens, Sven Vandeneijnde, Ben Van Riel) 

Besluit 

 
Artikel 1  
De CISI geeft een gunstig advies aan de statutenwijzigingen van Cipal die behandeld zullen worden op de 
buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeenteraad. 
 

4. IKA - Statutenwijziging - Buitengewone algemene vergadering - 21 december 2017 - Advies 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet; 
Het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
In artikel 44, 1e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking wordt bepaald dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger voor een 
(buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad. 
De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 
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Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.11.2013 houdende de aanstelling van mevr. Els De Groof als 
afgevaardigde van de gemeente Brecht. 

Historiek 
De gemeente neemt deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband “Investeringsvereniging voor de 
gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot IKA; 
  

Motivatie 
De gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA die 
bijeengeroepen op 21 december 2017 per aangetekend schrijven van 20 september 2017; 
De passende documenten worden bij de oproeping gevoegd. 
De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering; 
De raad van bestuur van IKA stelt de splitsing voor van door afsplitsing enerzijds naar IVEKA en anderzijds 
naar Zefier CVBA; 
De raad van bestuur van IKA heeft te dien einde een splitsingsvoorstel opgemaakt samen met de raden van 
bestuur van IVEKA en Zefier CVBA en de raad van bestuur van IKA heeft daarnaast een bijzonder verslag 
over het splitsingsvoorstel opgesteld en dit voorstel en verslag aan de gemeente bezorgd naar aanleiding 
van de oproeping tot de algemene vergadering; 
De commissaris heeft zonder voorbehoud een verslag opgemaakt met betrekking tot het splitsingsvoorstel 
en dit verslag is nagezonden naar de gemeente per aangetekend schrijven van 2017; 
Het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur maken melding van bepaalde 
balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing (meer bepaald een incorporatie van reserves in 
kapitaal tot volstorting van die aandelen die nog niet volgestort zijn en een kapitaalvermindering tot 
vereffening van de rekeningsector met kengetal 1) en die eveneens aan de algemene vergadering worden 
voorgelegd samen met een statutenwijziging die betrekking heeft op de vereffening van de rekeningsector 
met kengetal 1; 
De algemene vergadering van IKA heeft op 19 december 2016 besloten om de duur van de vereniging te 
verlengen tot en met 31 december 2034; 
Als gevolg van deze recente verlengingsbeslissing dient de splitsing gepaard te gaan met een verzoek tot 
splitsing door ten minste drie vierden van het aantal gemeentelijke deelnemers naar analogie met artikel 37 
van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Tijdens de commissie wordt een gepaste toelichting verstrekt door voorzitter L. Nicolaï. De agendapunten 
over Ika en Iveka zullen samen toegelicht worden aan de hand van een powerpointpresentatie. Vervolgens 
licht voorzitter L. Nicolaï de historiek toe betreffende dit splitsingsvoorstel. De eerste maal werd dit 
geagendeerd op de raad van bestuur van 11 september 2017. Men concludeerde finaal dat de raad van 
bestuur deze beslissing niet kan nemen, maar om het voorstel voor te leggen aan de gemeenteraden van de 
deelnemende besturen. Dat is wat nu gebeurt. Minstens 75% van de deelnemende besturen moet het 
splitsingsvoorstel goedkeuren. Door de voorzitter wordt voorgesteld om het splitsingsvoorstel niet goed te 
keuren. 
Raadslid B. Bellens stelt dat in het ontwerp van IKA ook kapitaalverhogingen staan. Heeft de stemming hier 
effect op? Voorzitter L. Nicolaï stelt dat dit te maken heeft met de balans. De rest wordt uitgekeerd aan de 
gemeenten-deelnemers. Ook ongeacht wat men beslist als gemeente of alle gemeenten zullen de reserves, 
na eventuele aanzuivering van schulden, worden uitgekeerd. De kapitaaloperatie op zich wordt best wel 
goedgekeurd, maar bij de splitsing stel ik voor om niet goed te keuren. 
Burgemeester L. Aerts stelt dat de informatie over de kapitaalverhoging pas vandaag werd ontvangen en 
daardoor niet verwerkt in het ontwerpbesluit van de CISI. Voor de gemeente Brecht is het totaal uitkeerbare 
bedrag in cash voor 2017 599.421,70 euro. 
Raadslid P. Van Assche stelt een vraag over artikel 9 over Zefier. Er wordt genoteerd dat een beslissing 
omtrent een niet-aanvaarding niet gemotiveerd moet worden. Dat is toch een merkwaardig artikel. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat het een louter privaatrechtelijke CVBA wordt. In deze context mag je 
niet per se verwachten dat elke beslissing gemotiveerd moet worden. Wat niet wil zeggen dat de 
burgemeester de bedenking niet deelt. 

Stemming:  
Met 3 stemmen voor (Bruno Bellens, Sven Vandeneijnde, Ben Van Riel), 5 stemmen tegen (Leo Nicolaï, Luc 
Aerts, Jos Matheeussen, Martine Bresseleers, Karina de Hoog), 2 onthoudingen (Peter Schrijvers, Patrick 
Van Assche) 

Besluit 

 
Artikel 1  
De commissie intergemeentelijke samenwerking geeft ongunstig advies over de splitsing van IKA die op 
donderdag 21 december 2017 op de algemene vergadering behandeld zal worden. 
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Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de gemeenteraad. 
  

5. Iveka - Statutenwijziging - Algemene Vergadering  in buitengewone zitting - 21 december 2017 
- Advies 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Het decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013 (artikel 44) 

Motivatie 
De gemeente Brecht neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de opdracht-
houdende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het 
Antwerpse. 
De gemeente Brecht werd per aangetekend schrijven van 21 september 2017 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 21 december 2017 zal 
plaatshebben in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee. 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 19 september 2017 
werd aan de gemeente overgemaakt.  Er wordt eveneens verwezen naar het dossier dat de 
dienstverlenende vereniging IKA aan de gemeente/stad heeft overgemaakt in het kader van haar algemene 
vergadering die zij in december e.k. organiseert. 
Inkanteling van deel IKA in IVEKA – SPLITSING DOOR OVERNEMING 
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging IKA, van de opdrachthoudende vereniging Iveka en 
van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen gegeven te willen overgaan tot een 
algehele splitsing van de activa en passiva van IKA waarbij Iveka en Zefier elk een gedeelte van de 
activiteiten van IKA overnemen. 
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse 
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten aansluiten 
bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te 
rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief in milieuvriendelijke 
energieopwekking, aangehouden door IKA en de andere financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar 
Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportnetbeheerders ingekanteld worden in Iveka, wat IKA betreft, 
en in de andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft. 
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische participaties 
Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders, waaronder Iveka.  Samen 
met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over. 
Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 1 januari 2018 
met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en Ag)  en van het realiseren 
van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Iveka, samen met de zogeheten 
“gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv. 
Iveka verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij IKA partij is en die met 
voormelde vermogensbestanddelen verband houden. 
Binnen Iveka worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd teneinde het 
afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken. 
Zo blijven de bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt 
voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de 
ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben. 
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Iveka en Zefier in overeenstemming 
met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de deelnemingen die ingebracht worden. De 
wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en 
het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de 
strategische participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd werden. 
STATUTENWIJZIGINGEN  
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat de 
bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen 
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden. 
De voornaamste statutenwijzigingen zijn: 
-         de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van strategische 
participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en bijkomend: het verzorgen en 
opvolgen van financieringen die door de voormalige financieringsvereniging IKA vόόr 1 januari 2018 zijn 
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer 
Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden 
aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten; 
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-        de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de strategische participaties, de 
rekeningsectoren en de gouden aandelen;                         
-        de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas; 
-        de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van aandelen Ate 
per gemeente/stad;    
-        het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van strategische 
participaties; 
-        de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de 
financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden verleend om 
voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad 
toekomende dividenden; 
-        een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen; 
-        een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het kader 
van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de 
deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun aandelenbezit 
in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen 
wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg; 
-        de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 
-        de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de 
participaties binnen de verschillende soorten aandelen; 
-        bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer 
worden in het kader van de subactiviteit beheer van strategische participaties en de overgenomen 
financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging overgenomen. 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 
2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene ver-
gadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door overneming en aan de 
voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger 
vast te stellen. 
Tijdens de CISI wordt een gepaste toelichting verstrekt door voorzitter L. Nicolaï. 

Stemming:  
Met 3 stemmen voor (Bruno Bellens, Sven Vandeneijnde, Ben Van Riel), 5 stemmen tegen (Leo Nicolaï, Luc 
Aerts, Jos Matheeussen, Martine Bresseleers, Karina de Hoog), 2 onthoudingen (Peter Schrijvers, Patrick 
Van Assche) 

Besluit 

 
Artikel 1 
De CISI geeft ongunstig advies aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 21 december 2017 mbt. de statutenwijzigingen. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeenteraad. 
  

6. Varia en rondvraag 

Motivatie 
Voorzitter L. Nicolaï stelt dat de volgende vergadering op 26 april 2018 en 25 oktober 2018 zal doorgaan. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï
Secretaris Voorzitter
 


