
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/5 EVAp VZW EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van 
Metabole Aandoeningen. Ontbinding en vereffening PCMA 
vzw.  Kennisname.

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van het EVAp VZW Provinciaal 
Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen van 16 november 2017 is 
besloten dat het EVAp VZW Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole 
Aandoeningen per 31 december 2017 wordt opgeheven en de vzw wordt 
ontbonden. 

Tijdens deze vergadering werden 2 vereffenaars aangeduid:

-de heer Hans Bergmans
-de heer Nico Lycoops

Als vereffenaar zullen zij instaan voor:

-het opmaken van de jaarrekening 2017;
-het opmaken van een ontwerp vereffeningverslag;
-het opmaken van ontwerp verdeelstaat vereffening;
-het opmaken en afronden van alle fiscale verplichtingen m.b.t. tot de 
vereffening;
-ontslag bestuurders;
-het opmaken van de eindstaat/bestemming van activa en passiva. 

-juridische taken:
-het opmaken van de nodige ontwerpverslagen die nodig zijn t.b.v. de  
 verheffingsprocedure;
-behandeling van de publicaties van de vereffening in het staatsblad;
-behandeling van opzegging van het ondernemingsnummer;
-behandeling van de stopzetting van het rsz nummer en inschrijvingen bij de 
 belastingen;
-fiscaal behandelen van belastingscontroles in de meest ruime zin.

-financieel:
-het voorbereiden van betalingsstaten t.b.v. het betalen van leveranciers 

i.s.m. financieel medewerker mevrouw Hilde Huybrechts;
-het opvolgen van nog te vorderen openstaande bedragen i.s.m. met 
financieel medewerker mevrouw Hilde Huybrechts;

-verslaggeving met stand van zaken aan de directeur en financieel medewerker 
mevrouw Hilde Huybrechts.



-coördinatie vereffening en ontbinding van het Extern Verzelfstandigd 
Agentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Provinciaal Centrum voor opsporing 
van Metabole Aandoeningen.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de beslissing van 16 november 2017 van de bijzondere 
algemene vergadering van het Extern Verzelfstandigd Agentschap in 
privaatrechtelijke vorm vzw Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole 
Aandoeningen om de vzw met ingang van 1 januari 2018 te ontbinden en in 
vereffening te laten gaan.


