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OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 12 april 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karen Van Looveren, Karina de 
Hoog, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 40 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 12 april 2018 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts heet iedereen welkom. 
Schepen W. Van Puymbroeck is verontschuldigd voor de zitting van de gemeenteraad. 
Raadsleden Mieke Michiels, Eline Peeters, Johan Bellens en Sven Vandeneijnde zijn verontschuldigd voor 
de zitting van de gemeenteraad. 
Raadsleden K. Van Looveren en K. De Hoog zullen later toekomen op de zitting. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts geeft toelating aan raadslid P. Van Assche om te filmen. 
De eedaflegging van raadslid H. Verbeeck wordt agendapunt 2 in plaats van agendapunt 3. 
Algemeen directeur A. Marnef geeft een korte toelichting over de omgevingsanalyse. 
Raadslid P. Van Assche maakt van de gelegenheid gebruik om voor het verslag voorgaande zitting te 
verwijzen naar naar de verschillende moderne middelen die ter beschikking zijn voor de verslaggeving. 

Stemming:  
Met 13 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van 
Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Els De Groof, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 2 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche), 6 onthoudingen 
(Peter Schrijvers, Bart Van De Mierop, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Dennis De bruyn), 1 niet 
gestemd (Hans Verbeeck) 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 12 april 2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 

Zitting van de Gemeenteraad   woensdag 9 mei 2018  
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2. Eedaflegging Hans Verbeeck als gemeenteraadslid 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karen Van Looveren, Karina de 
Hoog, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 januari 2013 - Installatie gemeenteraadsleden en installatie 
  

Motivatie 
Op 5 april 2018 is raadslid Bruno Bellens overleden. 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 werd de volgende opvolger voor N-VA verkozen: 
Carl Vrints. 
Op 11 april 2018 heeft de heer Carl Vrints afstand gedaan van zijn mandaat als gemeenteraadslid. 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 werd de volgende opvolger voor N-VA verkozen: 
Katy Reynders. 
Op 19 april 2018 heeft Mevrouw Katy Reynders afstand gedaan van haar mandaat als gemeenteraadslid. 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 werd de volgende opvolger voor N-VA verkozen: 
Nancy D'Huyvetter. 
Op 20 april 2018 heeft Mevrouw Nancy D'Huyvetter afstand gedaan van haar mandaat als 
gemeenteraadslid. 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 werd de volgende opvolger voor N-VA verkozen: 
Hans Verbeeck. 
De geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend door Hans Verbeeck en deze werden ter inzage 
gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake. 
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat Hans Verbeeck die wordt uitgenodigd om heden de eed af 
te leggen, voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
Hans Verbeeck heeft verklaard dat hij zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevindt. 
In openbare vergadering en in handen van de voorzitter legt hij de eed af, welke bepaald is bij art. 7 § 3 van 
het gemeentedecreet: 
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".  

Besluit 
Artikel 1 
De heer Hans Verbeeck wordt na beëdiging als raadslid aangesteld verklaard. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Dhr. Hans Verbeeck en de dienst interne zaken. 
 

3. Lokale Politie Voorkempen - Jaarverslag 2017 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 64 

Motivatie 
Het jaarverslag van de politiezone Voorkempen toegelicht door korpschef Geert Smet tijdens de zitting van 
de gemeenteraad. 
Raadslid J. Slegers vraagt of er een effect is op diefstal in woningen die zich bevinden op de weg van de 
trajectcontroles. 
Korpschef G. Smet zegt dat door de jaren heen een tal van zaken zijn opgelost doordat bepaalde wagens 
reeds op voorhand kwamen observeren.  Getuigen konden een deel van de nummerplaat geven en zo 
konden voertuigen gedetecteerd worden.  Dit gaat ook over herkenning buiten de politiezone en zelfs over 
de grenzen. 
Raadslid P. Van Assche vraagt of de korpschef akkoord gaat met de stelling dat men moet denken als een 
crimineel om misdaad te bestrijden. 
Korpschef G. Smet antwoordt dat de politie analyses maakt en modus operandi om bepaalde misdrijven aan 
bepaalde personen te linken of voor preventie-advies. 
Raadslid P. Van Assche wilt weten hoe de politie omgaat met criminelen en terroristen die gebruik maken 
van valse nummerplaten. 
  
Raadslid K. Van Looveren vervoegt de zitting.  
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Korpschef G. Smet repliceert dat voordat de ANPR er was de politie dit middel niet had.  Het is een 
meerwaarde, maar het is niet volledig sluitend.  De nummerplaat is uniek, maar er is ook een link naar type 
voertuig of kleur,...  Dit wordt samen gecontroleerd. 
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt wat als een crimineel aanbelt en de camera neemt een foto.  Wat doet de 
politie met deze foto ?  Kan deze opgezocht worden ? 
Korpschef antwoordt dat de politie veel databanken heeft waarin ook aliassen staan, foto's, fototapes..... Er 
worden vergelijkingen gemaakt in deze databank.  Nieuwe criminelen zitten hier niet in. 
Raadslid C. Van Akeleyen zegt dat men vroeg naar resultaten naar aanleiding van een inbraak.  De 
voorzitter van een recent opgerichte BIN kreeg geen info. 
Korpschef G. Smet antwoordt dat de resultaten van een sporenonderzoek worden overgemaakt aan het 
parket, maar de bestraffing is een zaak van de magistratuur.  
Korpschef G. Smet stelt dat hij hier is namens de politie. 
Raadslid C. Van Akeleyen oppert dat het misschien een idee is om volgende legislatuur een bezoek te 
brengen aan het parket. 
In het kader van de verkeersveiligheid vraagt raadslid D. De bruyn of de percentages van 2016 en 2017 
kunnen vergeleken worden nu Sniffers pas in 2017 werden gebruikt ? 
Korpschef G.Smet zegt dat de testen veel efficiënter worden uitgevoerd.  Het aantal gecontroleerde 
voertuigen ligt hoger dan het aantal waarop de Sniffer reageerde. 
Raadslid H. Verbeeck vraagt of het mogelijk is om een kruisbestuiving te hebben tussen verschillende 
databanken ? 
Korpschef G. Smet repliceert dat er nu door toedoen van de de Minister van Binnenlandse zaken een 
nieuwe wetgeving is wat camera's betreft. ANPR camera's worden nu geïntegreerd in de wet op het 
politieambt. Dit laat toe om andere middelen en databanken te gebruiken. 
Raadslid B. Van Riel stelt dat er een project 'weglopers' is en of dit wil zeggen dat er veel zijn? 
Korpschef G. Smet antwoordt dat er jammer genoeg heel wat weglopers zijn, maar dat het vaak gaat over 
dezelfde personen.  Vaak gaat het over personen uit instellingen zoals op Bethanïenlei. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt dat op pagina 22 cijfers te vinden zijn van het aantal 
weglopers.  Deze cijfers werden opgesplitst opgenomen. 
Raadslid R. Matthé vraagt naar aanrijtijden en ritten. Deze worden normaal in percentages 
weergegeven.  Zijn de cijfers verbeterd of verslechterd ? 
Korpschef G. Smet zegt dat het aantal interventies is gestegen. De bezettingsgraad is niet gewijzigd. 
Wanneer een ploeg ter plaatse is en er komt een dringendere oproep, dan vertrekt men naar de dringendere 
oproep. Politie Voorkempen wordt aangestuurd door CICANT, vanuit Wilrijk. 
Er wordt een informatiesysteem gebruikt. In dit systeem zaten fouten. Het vroegere berekeningsmodel was 
nauwkeuriger. Onze zone heeft dit opgemerkt en doorgegeven aan de federale diensten. 
De ploegen op het terrein moeten statusupdate geven. Als dit niet gebeurt, kan er een vertekend beeld 
ontstaan. De prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan wordt gepreciseerd in jaaractieplannen.  Daarin 
staat opgenomen dat een PV voor diefstal in woningen onmiddellijk wordt afgewerkt. 
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt of slachtoffers bij inbraak nadien worden herbezocht door iemand van de 
politie. 
Korpschef G. Smet verwijst naar de cijfers in de presentatie.  Uiterlijk 2 weken later gaat de wijkinspecteur 
terug langs bij de slachtoffers.  Wij slagen in 91 % van de gevallen in deze doelstelling.  Bij dit bezoek wordt 
gevraagd of de mensen nog een herbezoek wensen.  Meestal gaan zij hier niet op in. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt akte van het verslag van de politiezone Voorkempen voor het dienstjaar 2017. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de politiezone Voorkempen. 
 

4. Dagorde OCMW-raad 17 april 2018 - kennisgeving 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Artikel 9 

Historiek 
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. 17 april 2018: 
  
Agendapunten van de openbare zitting: 
Verslag - Briefwisseling 
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1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 20.3.2018 
2. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 13.3.2018 en 27.3.2018 
3. Kennisname inkomende briefwisseling 
Secretariaat 
4. Kosteloze grondafstand Igean/OCMW 
5. Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor Archief, ICT en communicatie 

Motivatie 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. 

Besluit 
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. 17 april 2018 
 

Interne Zaken 

5. Lastvoorwaarden aanstellen architect Technische Diensten (Igean) 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 1 Algemeen bestuur 
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor BRECHT, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich 
inzetten om voortdurend de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen. 
Actieplan: We onderhouden en kopen (ons materiaal voor) gebouwen, voertuigen en machines structureel 
aan. 
Actie: Gebouwen 
Budgetcode: 2211000/1/0119 - Nieuwe infrastructuur voor de technische dienst en groendienst - 2019 
(2.000.000 euro) - 2020 (2.000.000 euro) 

Juridisch kader 
De gemeente is deelnemer van Igean. 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 april 2018 - Lastgevingsovereenkomst Igean - Gemeente Brecht - 
Herlocalisatie Technische dienst - Bedrijventerrein Klein Veerle 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,  
 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

Motivatie 
Door Igean werd een ontwerp opgemaakt voor de lastvoorwaarden voor de aanstelling van een architect 
voor de bouw van een nieuwe technisch centrum. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. 

Besluit 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de lastvoorwaarden voor de aanstelling van een architect voor de bouw van een 
nieuw technisch centrum op het bedrijventerrein van Coertjens. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

6. Cipal - Algemene vergadering - 15 juni 2018 - Go edkeuring agendapunten 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
De laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”) van 14 
april 2014; 
Artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering; 

Historiek 
De gemeente Brecht is deelnemer van Cipal; 
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Het gemeenteraadsbesluit van 14.11.2013 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal namelijk Luc Torfs. 

Motivatie 
Cipal verstuurde op 23 april 2018 een oproepingsbrief voor de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 
2018 met de volgende agendapunten: 

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 
december 2017 

3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 
31 december 2017 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 
hun mandaat tijdens het boekjaar 2017 

6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Er is een toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 
De raad van bestuur van Cipal stelt deze agenda voor. 
Er zijn geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2  
De gemeentelijke vertegenwoordiger, Luc Torfs, wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van 
Cipal van 15 juni 2018 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet 
geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden 
worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke 
volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Cipal en aan schepen Luc Torfs. 
  

7. Iveka - Algemene Vergadering - 19 juni 2018 - Go edkeuring agendapunten 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

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) 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 november 2013 - Aanstelling raadslid E. De Groof als afgevaardigde van 
de gemeente Brecht 

Advies 
Advies CISI d.d. 26 april 2018 over de statutenwijziging. 

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 20 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan 
de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 19 juni 2018 zal plaatshebben in de E10 
Hoeve, Kapelstraat 8 te 2960 Brecht. 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 13 maart 2018 
werd aan de gemeente Brecht overgemaakt. 
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 20 19 NAAR 1 APRIL 2019  
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De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iveka (met uitzondering van PBE) 
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.  
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de opdrachthoudende 
verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om in 
de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering 
om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. 
De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de 
noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar 
gerichte verzoek. 
  
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee verschillende 
raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  Vandaar wordt voorgesteld om de aanstelling van de 
nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te 
plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, 
maar draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de 
verlengde duurtijd. 
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRI L 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037  
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 603 
van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de 
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze 
nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de 
toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang 
vindt vanaf 29 maart 2019. 
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 423 van 
het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid van 
het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde 
meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen 
met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen. 
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene 
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een 
vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen. 
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de 
raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te 
maken van de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt 
gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  Deelnemers die nalaten over de verlenging te 
beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende 
vereniging. 
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de gemeentelijke 
mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen dat de Raad van 
Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de 
vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten 
samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel. 
STATUTENWIJZIGINGEN  
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen: 
-        aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba 
en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018 : 
*   naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator; 
*   doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 
*   introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;  
*   regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de verschillende 
distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten; 
*   winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 
*   vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit; 
*   actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3); 
-        aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële 
inwerkingtreding op 1 januari 2019 : 
*   aantal leden van de raad van bestuur; 
*   genderbepaling; 
*   mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders; 
*   inlassing opstelling code goed bestuur; 
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*   mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang toe te 
vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging; 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de 
gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer op 
expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de 
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat 
van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting gegeven door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Raadslid S. Deckers komt tussen tijdens de bespreking. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad beslist : 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 19 juni 2018 :  

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iveka, zijnde 
9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur. 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveka van 1 april 2019 tot 29 maart 
2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de 
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024. 

3. Statutenwijzigingen:3.1.   Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 
wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel 
3.2.   Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 

4. Inkanteling van deel IKA – Vaststelling van de (niet-)vervulling van de opschortende voorwaarden. 
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 3 bij 

authentieke akte vast te stellen. 
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator 

cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Iveka in de 
nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

7. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 
2017. 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

9. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 
de commissaris Iveka met betrekking tot het boekjaar 2017. 

10. Statutaire benoemingen. 
11. Benoeming van een commissaris. 
12. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2  
• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum 

van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (*); 
• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging 

Iveka van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende 
vereniging Iveka te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die 
bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*); 

• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Iveka; 

               (*)     onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het 
decreet over het lokaal bestuur; 
Artikel 3         
De vertegenwoordiger van de gemeente Brecht die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka op 19 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing; 
Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van 
het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres  intercommunales@eandis.be . 
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8. Pidpa - Statutaire jaarvergadering - 18 juni 201 8 - Goedkeuring agendapunten 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44 en 59. 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42. 
  

Historiek 
Brief van Pidpa van 23 april 2018 met agenda en bijlagen : 
-         verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017 
-         de jaarrekening over het boekjaar 2017 
-         het verslag van de commissaris-revisor  
-         model als raadsbeslissing 
-         een volmacht  
 
Besluit van gemeenteraad d.d. 14 november 2013 betreffende de aanduiding van mevr. T. Vandekeere als 
afgevaardigde voor de gemeente Brecht voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van 
Pidpa. 
Mevr. Martine Bresseleers maakt deel uit van de raad van bestuur. 
 

Motivatie 
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
Op maandag 18 juni 2018 om 11.00 h organiseert Pidpa de statutaire jaarvergadering op het  administratief 
hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.  
De agenda van deze vergadering is als volgt :  

1. 1.      Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. 2.      Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017. 
3. 3.      Verslag van de commissaris over het jaar 2017. 
4. 4.      Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017. 
5. 5.      Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
6. 6.      Benoeming(en). 
7. 7.      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017, de jaarrekening over het boekjaar 2017 en het 
verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2  
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2017, wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 3  
Aan raadslid T. Vandekeere wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 18 juni 2018, 
overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te keuren, 
evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de 
agendapunten van deze algemene vergadering.  
 
Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld 
een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen 
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9. IKA - Algemene vergadering - 19 juni 2018 - Goed keuring agendapunten 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Artikel 44, 1e en 3e alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering. 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14 november 2013 - aanstelling Els De Groof als afgevaardigde voor de 
gemeente Brecht 

Motivatie 
De agenda van de algemene vergadering van IKA van 19 juni 2018 bevat volgende agendapunten 

1. Strategie en begroting 2018 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Jaarrekening 2017 
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
De gemeenteraad neemt kennis van de balans, resultatenrekening en winstverdeling. 
De nodige documenten werden bij de oproeping van de algemene vergadering gevoegd. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting door burgemeester-voorzitter L. Aerts verstrekt. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de 
dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 19 juni 2018. 
 
Artikel 2  
Zijn goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2018. 
 
Artikel 3   
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 
 
Artikel 4   
Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met betrekking tot het 
boekjaar 2017. 
 
Artikel 5   
De vertegenwoordiger van de gemeente Brecht, Els De Groof, die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van IKA van 19 juni 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 
Artikel 6  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA, p/a  Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex. 
  

10. Integan - Algemene Vergadering 29 juni 2018 - G oedkeuring agendapunten 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Artikel 59 van dit decreet bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
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Artikel 44 en 59 zijn krachtens artikel 79, § 2, gewijzigd in het decreet van 18 januari 2013 onmiddellijk van 
toepassing verklaard. 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14.04.2016 over de aanstelling van Luc Aerts als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht. 

Motivatie 
De opdrachthoudende vereniging Integean verstuurde op 26 maart 2018 aangetekend een oproepingsbrief 
met de agenda van de Jaarvergadering van 29 juni 2018 die zal plaatshebben in de kantoren van Integan en 
die de volgende agendapunten bevat:           
1.   Verslag vorige vergadering van 15 december 2017 
2.   Verslag Raad van Bestuur 
3.   Jaarrekening en resultatenrekening 
4.   Verslag commissaris 
5.   Bestemming van het resultaat 
6.   Kwijting bestuurders en commissaris 
7.   Rondvraag 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De gemeenteraad beslist om goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde agenda en de bijhorende 
documenten. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad beslist om de afgevaardigden op de Jaarvergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Integan van 29 juni 2018, die bij afzonderlijke beraadslaging werd aangeduid te mandateren 
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Integan (directiesecretariaat), Boombekelaan 14 te 
2660 Hoboken en via e-mail il@integan.be. 

11. Integan - Buitengewone Algemene Vergadering 29 juni 2018 - Goedkeuring agendapunten 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Karina de Hoog, Gemeenteraadslid 

Juridisch kader 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Artikel 59 van dit decreet bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
Artikel 44 en 59 zijn krachtens artikel 79, § 2, gewijzigd in het decreet van 18 januari 2013 onmiddellijk van 
toepassing verklaard. 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14.04.2016 over de aanstelling van Luc Aerts als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht. 
Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

Advies 
Advies van de CISI dd. 26 april 2018. 

Motivatie 
De gemeente ontving aangetekend een oproepingsbrief  van de opdrachthoudende vereniging Integan van 
26 maart 2018 om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die 
gehouden wordt op 29 juni 2018 in de kantoren van Integan. 
 Een dossier met documentatiestukken, uitgewerkt door de Raad van Bestuur in zitting van 23 maart 2018, 
werd aan de gemeente overgemaakt. 
 STATUTENWIJZIGING INTEGAN  
 Aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële 
inwerkingtreding op 1 januari 2019: 
-  aantal leden van de Raad van Bestuur 
- genderbepaling 
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- mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders 
- opstelling code goed bestuur 
-  mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang tot te 
vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging 
FUSIE DOOR OVERNEMING VAN IMEA EN INTGAN DOOR IVEG (MET NAAMSWIJZIGING IN 
“FLUVIUS ANTWERPEN” – ONTWERP STATUTEN FLUVIUS ANTW ERPEN 
 Fusievoorstel 
De opdrachthoudende verenigingen IMEA, INTEGAN en Iveg staan samen heden in voor een aantal 
nutsvoorzieningen in de Antwerpse regio.  Terwijl IMEA en Iveg beide distributienetbeheerders elektriciteit 
en gas zijn, eveneens actief zijn als warmtenetbeheerder en aldus over eenzelfde ondernemingsprofiel 
beschikken (Iveg is bovendien ook in drie gemeenten belast met de activiteit riolering), staat INTEGAN in 
voor de  kabelnetwerken in de meeste van deze gemeenten. Het is de bedoeling de gemeentelijke 
participaties in deze sectoren te bundelen door de drie voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Antwerpen’ te 
fusioneren. 
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot vereenvoudiging 
van de organisatie van het distributienetbeheer. In de eerste plaats moet een grotere transparantie ten 
goede komen van de klanten. Tevens wordt een vermindering van het aantal bestuursmandaten 
nagestreefd. 
Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de totstandbrenging van één 
werkmaatschappij Fluvius System Operator, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten binnen één 
opdrachthoudende vereniging door Iveg, IMEA en Integan nauw aan bij de organisatie en structuur van 
Fluvius System operator cvba.  De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen 
redelijke (prijs)voorwaarden. 
Het is de bedoeling dat Fluvius Antwerpen in de toekomst fungeert als één ‘multi utility’ entiteit, waarin 
samen met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergievoordelen voor de 
activiteiten kabelnetwerk, riolering en warmte maximaal worden geoptimaliseerd.  De fusie van de drie 
entiteiten zal onder meer synergievoordelen en kostenbesparingen opleveren, zowel op het terrein als bij de 
centrale diensten en toelaten om te werken in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten 
exploitatiegebied. 
Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet aan de 
betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten en de 
verankering van de operationele werking. 
Het gehele vermogen van IMEA en INTEGAN zal ingevolge een ontbinding zonder vereffening overgaan op 
Iveg, en dit vanaf 1 april 2019. Op het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen fusie zullen IMEA en 
INTEGAN van rechtswege ophouden te bestaan. 
Ontwerp statuten Fluvius Antwerpen 
Het ontwerp statuten Fluvius ‘Antwerpen’ herneemt de elementen die doorgevoerd zijn in voornoemde 
tussentijdse statutenwijzigingen en voegt er volgende aan toe : 
-     maatschappelijke zetel is gevestigd te Antwerpen (Hoboken), Antwerpsesteenweg 260; 
-     activiteiten ‘multi utility’: netbeheer elektriciteit, netbeheer gas, riolering, kabel(netwerken en sub-
activiteiten warmte, strategische participaties en openbare verlichting; 
-     opdeling enerzijds aandelen Ae, Ag, Ar, Ak, Aw, Apt, Apg, Aov en Ate en anderzijds (“preferente”) 
aandelen Ae’ en Ag’ (enkel netbeheer), naargelang het aandeel van elke deelnemer zich al dan niet binnen 
het eigen vermogen of boven de doelverhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen situeert; 
-     introductie begrip ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ (voorheen Infrax Limburg : vereniging die de 
tewerkstelling en de noodzakelijke detachering van onder meer de statutaire medewerkers van ex-Iveg en 
ex-Integan naar Fluvius System Operator organiseert; 
-     toekenning 1 winstbewijs per activiteit; 
-     introductie van 2 regionale bestuurscomités; 
-     winstverdeling : verschillend in netbeheer naargelang aandelen A en A’ (deze laatste kapitaalkosten-
vergoeding voor vreemd vermogen); 
-     overnameverplichting betrokken personeel ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ ingeval van 
beëindiging intergemeentelijke samenwerking;  
Opschortende voorwaarden 
De fusie door overneming wordt door de initiatiefnemers beschouwd als één ondeelbaar geheel, en de 
realisatie ervan is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden: 
 a)   het bekomen voor IMEA en Iveg van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek tot 
verschuiving van de einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019. 
b)   i.    de voorafgaande goedkeuring van de schrapping van de winstbewijzen binnen Iveg behoudens één 
winstbewijs per deelnemer en per activiteit waarvoor hij aan de vereniging deelneemt met toekenning van 
een corresponderend aantal aandelen A in functie van het aandeel van elke deelnemer binnen het Eigen 
Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB per 
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activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december 2018 te realiseren voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de fusie; 
      ii.   desgevallend voor het deel van elke deelnemer binnen het Eigen Vermogen binnen de activiteit 
elektriciteit en/of gas dat groter is (excedent) in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB per activiteit 
Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december 2018, ofwel door deelname aan een kapitaalvermindering 
dan wel door de onderschrijving van aandelen A’ ten belope van zijn aandeel binnen het ‘excedent’ aan 
Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas;      
      iii. de voorafgaande creatie van een aparte subsector voor de Strategische participatie (Publi-T) met 
bijhorend verdelingscriterium van het resultaat binnen deze subsector. 
c)   de onderschrijving en volstorting van de aandelen ‘warmte’ aangeboden aan de deelnemers door de 
Raad van Bestuur van 13 maart 2018 binnen IMEA en van 14 maart 2018 binnen Iveg; 
d)   de voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Iveg van een 
wijziging van het maatschappelijk doel van Iveg en van de naamswijziging in ’Fluvius Antwerpen’; 
e)   de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de vereniging 
‘Fluvius Antwerpen’; 
f)    de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de Buitengewone Algemene 
Vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende statuten van Fluvius 
Antwerpen; 
g)   de voorafgaandelijke realisatie van de fusie tussen de werkmaatschappijen Eandis System Operator 
cvba en Infrax cvba tot Fluvius System Operator cvba; 
h)   het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als distributienetbeheerder 
elektriciteit én van de erkenning als distributienetbeheerder aardgas. 
 Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de 
gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering  en onder meer op 
expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijziging, de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN 
door Iveg (met naamswijziging in ‘Fluvius Antwerpen”) en het ontwerp statuten Fluvius Antwerpen. De 
gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
 Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting gegeven door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Integan van 29 juni 2018: 
1.            Wijziging statuten Integan 
            a.  Goedkeuring van de statutenwijziging 
            b.   Goedkeuring verlenen van machtiging aan Luc De Veirman, algemeen directeur, Rudi Du Jardin, 
directeur financiën en aankopen en Ilse Ledure, diensthoofd directiesecretariaat, om bij authentieke akte 
vast te stellen 
2.         Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA en INTEGAN door 
de opdrachthoudende vereniging Iveg: 
2.1.      Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 
2.2.      Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van 
de Commissaris met betrekking tot het voorstel door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveg 
van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets 
uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA en INTEGAN, met juridische, 
boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 april 2019. 
            De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 
vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 
bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van 
deze stukken verkrijgen. 
2.3.      Kennisneming van de naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius Antwerpen’. 
2.4.      Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen 
(voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 2.2, bij wijze van overdracht aan 
Fluvius Antwerpen van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle 
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de 
overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’ van Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per 
activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische 
participaties, zonder aanduiding van nominale waarde, en volledig volstort. 
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            De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen 
verenigingen zonder opleg. De huidige toekenning van één winstbewijs per activiteit waarvoor is toegetreden 
blijft behouden en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige ruilverhouding), 
met inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2018 tot en met 31 maart 
2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd (definitieve ruilverhouding) 
worden in een per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening en overeenkomstige kapitaalsverhoging. 
2.5.      Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers. 
2.6.      Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging “Fluvius Antwerpen”. 
2.7.      Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN 
door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en inzonderheid verlening van machtiging om: 
            -      de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie 
door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen zoals vermeld onder punt 2.1 vast te 
stellen; 
            -      de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 
            -      het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij 
te stellen van het nemen van een amtshalve inschrijving; 
            -      de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto- en brutowaarde van de 
activa en passiva per 31 maart 2019, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen; 
            -      het definitief bedrag van de kapitaalsverhoging ingevolge de fusie per 1 april 2019 vast te stellen 
en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen; 
            -      het register van de deelnemers aan te passen; 
            -      daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 
nuttig kan zijn. 
2.8.      Verlenen van machtiging aan Luc De Veirman, algemeen directeur, Rudi Du Jardin, directeur 
financiën en aankopen en Ilse Ledure, diensthoofd directiesecretariaat om de beslissingen genomen in 2.1 
tot en met 2.7 bij authentieke akte te doen vaststellen. 
 
Artikel 2  

• Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende 
vereniging Integan (van toepassing tot 1 april 2019) 

• Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van IMEA en INTEGAN 
door Iveg (met naamswijziging in “Fluvius Antwerpen”) met ingang van 1 april 2019 en aan het 
ontwerp van statuten “Fluvius Antwerpen” (*) 

  
(*) onder de hogervermelde opschortende voorwaarden van de voorgestelde fusie. 
 
Artikel 3  
 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging  INTEGAN op 29 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing. 
 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Integan (directiesecretariaat), Boombekelaan 14 te 
2660 Hoboken en via e-mail il@integan.be. 
  

12. Vervanging commissie intergemeentelijke samenwe rking en integratie 

Juridisch kader 
Raadslid K. De Hoog vervoegt de zitting.  
  
Gemeentedecreet 15.07.2005 - gewijzigd 29 juni 2012 - artikel 39 
Gemeenteraadsbeslissing 9 januari 2014 - Oprichting commissie intergemeentelijke samenwerking 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 juni 2016  - commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie 

Motivatie 
Op 5 april 2018 overleed raadslid B. Bellens. 
N-VA wil raadslid B. Bellens vervangen door raadslid Sven Deckers in de commissie intergemeentelijke 
samenwerking en integratie. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
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Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de vervanging van raadslid B. Bellens door raadslid Sven Deckers in de 
commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan raadslid S. Deckers. 
 

13. Vervanging VZW Brecht Werkt - dienstenchequebed rijf 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet, 15 juli 2005. 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 10.11.2016 - Oprichting en goedkeuring statuten VZW Brecht Werkt - 
Dienstenchequebedrijf 

Historiek 
Op 5 april overleed raadslid B. Bellens die als afgevaardigde voor VZW Brecht Werkt was aangesteld. 

Motivatie 
Raadslid B. Bellens overleed op 5 april 2018 en moet vervangen worden als afgevaardigde voor VZW Brecht 
Werkt. 
N-VA stelt mevr. Nathalie Schoonbaert voor als afgevaardigde.  

Stemming:  
Stemming voor mevr. Nathalie Schoonbaert 
23 stemmen voor 
1 stem tegen 
geen onthoudingen 

Besluit 
Artikel 1  
Mevr. Nathalie Schoonbaert wordt aangesteld als afgevaardigde voor VZW Brecht Werkt - 
Dienstenchequebedrijf. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan VZW Brecht Werkt - Dienstenchequebedrijf. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Algemeen Directeur Burgemeester - Voorzitter
 


