
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 april 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 0/2 Vereffening APB Sport en APB Arenbergschouwburg : 
eindverslag van de vereffenaars en sluiting van de 
vereffening. Goedkeuring.

Gelet op beslissing van de Vlaamse Regering om de bevoegdheden van de 
provincies bij te sturen, werd in zitting van 13 december 2017 door uw raad beslist 
over te gaan tot ontbinding van het APB Sport en het APB Arenbergschouwburg.  
Tevens werden de heren Nico Lycoops (senior adviseur SAB) en Hans Bergmans 
(adviseur DFIN) aangesteld als vereffenaars.

Met onderhavig verslag leggen de vereffenaars aan uw raad een eindverslag voor 
over hun opdracht voor deze entiteiten.

Voor het APB Arenbergschouwburg werd op 1 januari 2018 de eindbalans 
overgedragen aan vzw Antwerpen Kunstenstad, maar werd de sluiting van de 
vereffening uitgesteld gelet op het lopende gerechtelijke geschil met Lust for Life 
over het eigendom van bepaalde activa in het Openluchttheater.
Ondertussen is het APB Arenbergschouwburg geen partij meer in dit geschil kan de 
vereffening gesloten worden met ingang van 1 mei 2019.

Tevens leggen de vereffenaars een eindverslag voor m.b.t. APB Sport en dragen zij 
conform de beslissing van de provincieraad dd. 13 december 2017 de definitieve 
eindbalans over aan het provinciebestuur.

Actief Passief
MVA EV
Installaties 0,00 Reserves 1.351.102,59
IT 0,00
Meubilair 0,00

VV
Leveranciers 0,00

Vlot. A
Klanten 0,00

Luiqide Middelen 1.351.102,59

1.351.102,59 1.351.102,59



Het volledige eindrapport van de vereffenaars m.b.t. APB Sport gaat in bijlage bij 
dit verslag.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 april 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de oprichtingsbesluiten van de autonome provinciebedrijven Sport en 
Arenbergsschouwburg;

Gelet op de provincieraadsbesluiten tot vereffening van de autonome 
provinciebedrijven Arenbergschouwburg en Sport van 13 december 2017;

Gelet op het verslag van de vereffenaars;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt de sluiting van de vereffening per 1 mei 2019 van het APB 
Arenbergschouwburg goed.

Artikel 2:
Kwijting wordt verleend aan de vereffenaars dhr. Nico Lycoops en dhr. Hans 
Bergmans.

Artikel 3:
De provincieraad keurt het eindverslag van de vereffenaars m.b.t. het APB Sport 
goed.

Artikel 4: 
Kwijting wordt verleend aan de vereffenaars dhr. Nico Lycoops en dhr. Hans 
Bergmans.


