
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 juni 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 0/6 Vereffening APB FotoMuseum, APB ModeMuseum en APB 
Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. 
Eindverslag vereffenaars. Goedkeuring.

In zitting van heden worden de jaarrekeningen 2017 van de onderscheiden 
autonome provinciebedrijven aan uw raad voorgelegd. Voor de entiteiten die op 
basis van het afslankingsdecreet per 1/01/2018 geen provinciale bevoegdheid meer 
zijn, zijn dit meteen de eindrekeningen en werd tevens in de vereffening voorzien.

Met onderhavig verslag wordt het eindrapport van de vereffenaars dhr. Nico 
Lycoops en dhr. Hans Bergmans aan uw raad voorgelegd m.b.t. hun opdracht voor 
het APB Fotomuseum, APB Modemuseum en APB Museum voor Edelsmeedkunst, 
Juwelen en Diamant.
Zij werden door u uw raad hiervoor aangesteld in zitting van 22 juni 2017.

In uitvoering van hun opdracht hebben de vereffenaars sinds 1/01/2018 voor de 
genoemde entiteiten de openstaande vorderingen trachten te innen en de 
uitstaande schulden af te lossen.

Zij ronden hun opdracht af met volgende resultaten. Deze ‘eindbalans’ wordt 
conform de beslissing van uw raad van 22 juni 2017 overgemaakt aan de 
Museumstichting SON.

Actief Passief
Materiële vaste activa Eigen vermogen
Installaties 
aanschaffingswaarde          845.812,27 Reserves       2.246.695,87 
Installaties afschrijvingen        -815.316,71 
IT aanschaffingswaarde          479.046,34 Vreemd vermogen
IT afschrijvingen        -477.725,54 Leveranciers          213.439,68 
Meubilair 
aanschaffingswaarde          821.500,91 

Te ontvangen 
facturen            25.349,03 

Meubilair afschrijvingen        -769.169,17 

Vlottend activa
Handelsgoederen 
aanschaffingswaarde           68.994,55 

Klanten             9.041,38 



Subsidies       1.020.854,52 

Liquide Middelen       1.302.446,03 

      2.485.484,58       2.485.484,58 

Daarnaast wordt ook het kunstpatrimonium overgedragen. Deze collecties zijn per 
31/12/2017 door de entiteiten gewaardeerd aan 19.543.370,94 euro.

Het volledige eindrapport van de vereffenaars gaat in bijlage bij dit verslag.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 juni 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de oprichtingsbesluiten van de autonome provinciebedrijven Fotomuseum, 
Modemuseum en Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant;

Gelet op het besluit tot vereffening van de autonome provinciebedrijven 
Fotomuseum, Modemuseum en Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 
van 22 juni 2017;

Gelet op het verslag van de vereffenaars;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt het eindverslag van de vereffenaars dhr. Nico Lycoops en 
dhr. Hans Bergmans goed.

Artikel 2:
Kwijting wordt verleend aan de vereffenaars.

Artikel 3:
De eindbalansen van APB Fotomuseum, APB Modemuseum en APB Museum voor 
Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant worden overgedragen aan de 
Museumstichting SON.

Bijlagen:
Eindrapport.pdf


