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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/6 Overdracht van het vermogen en werking van de APB's 
Fotomuseum, Modemuseum en MEJD aan het EVAP 
Museumstichting SON. Goedkeuring.

In vergadering van 23 februari 2017 keurde de provincieraad de oprichting van de 
Museumstichting SON (DMS) goed. Bij ministerieel besluit van 8 mei 2017 keurde 
de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen  
en Armoedebestrijding dit provincieraadbesluit goed.

Het oprichten van een stichting van openbaar nut vereist het opstellen van een 
notariële akte, die ondertussen werd opgesteld en ondertekend. De notariële akte 
werd overgemaakt aan de diensten van FOD Justitie met het oog op de erkenning 
door Koninklijk Besluit en voor het verwerven van rechtspersoonlijkheid.

De stichting zal de werking en activiteiten van de huidige autonome 
provinciebedrijven Fotomuseum (FM), Modemuseum (MoMu) en het Museum voor 
Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (MEJD) - DIVA overnemen met ingang van 1 
januari 2018, datum waarop de bevoegdheid in uitvoering van het 
afslankingsdecreet van de provincies overgaat naar de stad Antwerpen.

In vergadering van heden stellen de raden van bestuur van voormelde autonome 
provinciebedrijven, bij toepassing van artikel 9 van de statuten, voor om deze 
bedrijven met ingang van 1 januari 2018 te ontbinden bij een 2/3 meerderheid, 
daar de werking zal ophouden te bestaan.

Het besluit tot ontbinding en vereffening komt de provincieraad toe bij toepassing 
van artikel 237 van het provinciedecreet. Voormeld artikel bepaalt dat de 
provincieraad de vereffenaars aanwijst. Voorgesteld wordt de heren Hans 
Bergmans, adviseur en Nico Lycoops, senior adviseur, beiden verbonden aan het 
departement algemeen beleid aan te stellen als vereffenaars met ingang van 1 
januari 2018, datum van inwerktreding van de ontbinding en startdatum van de 
vereffeningsperiode van de APB’s FM, MoMu en MEJD.

De vereffenaars komen in de plaats van alle andere organen van de APB’s en 
hebben als hoofdtaak het vermogen van de onderscheiden APB’s te vereffenen. Dit 
houdt in dat de activa te gelde worden gemaakt om de passiva (schulden) te 
betalen. De vereffenaars staan nadien in voor de overdracht van het netto-
vermogen. In principe komt dit de provincie ten goede maar bij toepassing van 
artikel 237§4 van het provinciedecreet wordt voorgesteld deze over te maken aan 
de Museumstichting SON.

In het bijzonder zullen de vereffenaars instaan voor de vereffening van de sociale 
zekerheidsverplichtingen, waarvan de afrekeningen zullen toekomen in de loop van 



het jaar 2018. Daarnaast zullen zij ook instaan voor de betaling van de 
bedrijfsrevisor voor het nazicht van de jaarrekening 2017, die aan uw raad ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd.

Er wordt ingeschat dat de vereffeningsperiode zal lopen tot 30 september 2018, 
zodat in het najaar van 2018 de eindbalans van de werkzaamheden van de 
vereffenaars kan worden voorgelegd aan uw raad en kan worden overgegaan tot 
schrapping van de ondernemingsnummers in de Kruispuntbank.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vereffenaars is het billijk dat de 
provincie garanties biedt aan de vereffenaars, waarbij de provincie de vereffenaars 
vrijwaart voor mogelijke vorderingen van derden, tenzij in gevallen van bedrog, 
fraude of opzettelijke fout van de vereffenaars bij de uitvoering van hun taken. 
Daarnaast is het wenselijk dat de provincie beslist dat zij geen vordering tegen de 
vereffenaars zal instellen voor fouten begaan in de uitoefening van de lastgeving, 
met uitzondering van bedrog, fraude of opzettelijke fout. Bij het afsluiten van de 
vereffening verleent de provincie in principe kwijting aan de vereffenaars voor hun 
prestaties.

Ten einde de werking van de Museumstichting SON mogelijk te maken wordt 
voorgesteld dat de Museumstichting SON, onder voorbehoud dat zij 
rechtspersoonlijkheid bekomt, met ingang van 1 januari 2018 in rechten en plichten 
treedt van het APB Fotomuseum, ondernemingsnummer 541.415.693, het APB 
Modemuseum, ondernemingsnummer 541.635.726 en van het Museum voor 
Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant, ondernemingsnummer 541.571.289. De 
Museumstichting SON neemt alle lopende contracten en verbintenissen over van 
deze APB’s met uitzondering van de sociale zekerheidsverplichtingen, die door zoals 
eerder gesteld door de vereffenaars zullen worden aangezuiverd.

Om de continuïteit van de werking van deze 3 musea mogelijk te maken wordt 
voorgesteld dat de vereffenaars worden gemachtigd om 75% van de financiële 
middelen over te hevelen naar de Museumstichting met ingang van 1 januari 2018.

Tenslotte wordt ook voorgesteld dat de kunstcollectie, die zich in het vermogen 
bevindt, wordt overgedragen met ingang van 1 januari 2018.

Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 8 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provincieraadbesluit van 23 februari 2017 houdende de oprichting van 
de Museumstichting SON (DMS);

Gelet op artikel 219 en volgende van het provinciedecreet van 22 december 2006, 
nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van 
provinciale externe agentschappen;

Gelet op de besluiten van de raden van bestuur van het de autonome 
provinciebedrijven Fotomuseum (FM), Modemuseum (MoMu) en het Museum voor 
Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (MEJD) -DIVA in zitting van 22 juni 2017, 
genomen bij 2/3 meerderheid, om aan de provincieraad voor te stellen over te 
gaan tot ontbinding en vereffening van deze APB’s met ingang van 1 januari 2018 
en het vermogen vanaf voormelde datum over te hevelen naar de Museumstichting 
SON onder voorbehoud dat deze rechtspersoonlijkheid bekomt;

Gelet op artikel 237 van het provinciedecreet houdende de wijze van ontbinding en 
vereffening van een autonoom provinciebedrijf; 



Overwegende dat het billijk is waarborgen te bieden aan de vereffenaars met 
betrekking tot hun aansprakelijkheid;

Overwegende dat de Museumstichting SON met ingang van 1 januari 2018 over 
werkingsmiddelen moet kunnen beschikken;

Overwegende dat de sociale zekerheidsverplichtingen van de onderscheiden APB’s 
door de vereffenaars zullen worden vereffend;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT

Artikel 1:
Onder voorbehoud dat de Museumstichting SON rechtspersoonlijkheid bekomt start 
de procedure tot ontbinding en vereffening op 1 januari 2018 van de autonome 
provinciebedrijven Fotomuseum (FM), Modemuseum (MoMu) en het Museum voor 
Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (MEJD) –DIVA, en vervallen de organen van 
deze APB’s.

Artikel 2:
De provincieraad wijst de heren Hans Bergmans en Nico Lycoops aan als 
vereffenaars met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 3:
De provincieraad beslist om, behoudens in geval van bedrog, fraude op opzettelijke 
fout: 

 De vereffenaars ten aanzien van derden te vrijwaren voor elke 
aansprakelijkheid, ongeacht de aard of de omvang daarvan, die de 
vereffenaars zouden kunnen lopen wegens de prestaties verricht bij de 
uitvoering van de taken als vereffenaar;

 Zelf geen vorderingen in te stellen tegen de vereffenaars voor prestaties 
verricht bij de uitvoering van de taken als vereffenaar.

Artikel 4:
Onder voorbehoud van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de 
Museumstichting SON, wordt de overdracht van het vermogen van het autonoom 
provinciebedrijf Fotomuseum, ondernemingsnummer 541.415.693 met ingang van 
1 januari 2018 naar de Museumstichting SON goedgekeurd, waarbij deze in rechten 
en plichten treedt van en tevens alle lopende contracten en verbintenissen 
overneemt behalve de verplichtingen die voortvloeien uit de sociale zekerheid en de 
kosten van de revisor voor nazicht van de jaarrekening van het APB.

Artikel 5:
Goedgekeurd wordt dat de kunstcollectie, die zich in het vermogen bevindt van het 
APB FM, wordt overgedragen aan de Museumstichting SON onder voorbehoud van 
het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

Artikel 6:
Goedgekeurd wordt het principe, waarbij aan de vereffenaars machtiging wordt 
verleend om vanaf 1 januari 2018 75% van de financiële middelen van het APB FM 
over te hevelen naar de Museumstichting SON.

Artikel 7:
Onder voorbehoud van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de 
Museumstichting SON, wordt de overdracht van het vermogen van het autonoom 
provinciebedrijf Modemuseum, ondernemingsnummer 541.635.726 met ingang van 
1 januari 2018 naar de Museumstichting SON goedgekeurd, waarbij deze in rechten 



en plichten treedt van en tevens alle lopende contracten en verbintenissen 
overneemt behalve de verplichtingen die voortvloeien uit de sociale zekerheid en de 
kosten van de revisor voor nazicht van de jaarrekening van het APB.

Artikel 8:
Goedgekeurd wordt dat de kunstcollectie, die zich in het vermogen bevindt van het 
APB MOMU, wordt overgedragen aan de Museumstichting SON onder voorbehoud 
van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

Artikel 9:
Goedgekeurd wordt het principe, waarbij aan de vereffenaars machtiging wordt 
verleend om vanaf 1 januari 2018 75% van de financiële middelen van het APB 
MOMU over te hevelen naar de Museumstichting SON.

Artikel 10:
Onder voorbehoud van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de 
Museumstichting SON, wordt de overdracht van het vermogen van het autonoom 
provinciebedrijf Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant, 
ondernemingsnummer 541.571.289 met ingang van 1 januari 2018 naar de 
Museumstichting SON goedgekeurd, waarbij deze in rechten en plichten treedt van 
en tevens alle lopende contracten en verbintenissen overneemt behalve de 
verplichtingen die voortvloeien uit de sociale zekerheid en de kosten van de revisor 
voor nazicht van de jaarrekening van het APB.

Artikel 11:
Goedgekeurd wordt dat de kunstcollectie, die zich in het vermogen bevindt van het 
APB MEJD, wordt overgedragen aan de Museumstichting SON onder voorbehoud 
van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

Artikel 12:
Goedgekeurd wordt het principe, waarbij aan de vereffenaars machtiging wordt 
verleend om vanaf 1 januari 2018 75% van de financiële middelen van het APB 
MEJD over te hevelen naar de Museumstichting SON.


