
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 20 februari 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/1 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging Igemo. 
Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring.

Wettelijk kader:
Op 17 juni 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 13 mei 2016 
tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005. In 
artikel 80, §1 van het (gewijzigd) decreet van 6 juli 2001 betreffende de 
intergemeentelijke samenwerking wordt bepaald dat de provincies uittreden uit de 
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen uiterlijk op 31 december 2018 
en dat de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen 
overeen te komen waarde.

Onderhandelingen i.v.m. bepalen van het scheidingsaandeel:
De onderhandelingen tussen de dienstverlenende vereniging Igemo en de Provincie 
Antwerpen vonden op ambtelijk niveau plaats tussen de algemeen directeur van de 
dienstverlenende vereniging  Igemo en het departementshoofd van DESE. Deze 
gesprekken hebben geleid tot een ontwerp van overeenkomst. De belangrijkste 
elementen in deze overeenkomst zijn:

Deze overeenkomst heeft tot doel de rechten en verplichtingen van de Partijen 
uiteen te zetten met betrekking tot de verplichte uittreding van de provincie 
Antwerpen uit Igemo, evenals de verdere engagementen die de provincie 
Antwerpen neemt ten aanzien van Igemo.

Bij ondertekening van deze overeenkomst verklaren Partijen dat zij met betrekking 
tot de verplichte uittreding niets meer van elkaar te vorderen noch te betwisten 
hebben en dat zij onvoorwaardelijk en onherroepelijk verzaken aan elk recht van 
vordering met betrekking tot deze verplichte uittreding.

De aandelen van het provinciebestuur van Antwerpen worden overgenomen aan 
nominale waarde, zoals blijkt uit de balans van boekjaar 2018. De provincie 
Antwerpen heeft 14.557 “B-Aandelen” in bezit. Deze aandelen vertegenwoordigen 
15,7 % van het kapitaal en een nominale waarde van 145.570 EUR. Er is nog te 
volstorten kapitaal van -58.228,00 EUR. De nominale boekwaarde van de aandelen 
bedraagt 87.342,00 EUR.

Igemo zet een Streekfonds op met een inbreng van 171.000,00 EUR. Deze 
middelen worden onmiddellijk voor dit doel gereserveerd door ze in de boekhouding 
over te boeken op een aparte rekening binnen de rubriek beschikbare reserves.



Projectfinanciering gebeurt door middelen uit het Streekfonds (50%), aangevuld 
met de provinciale middelen (50%). Hierbij ligt de focus op projecten waarbij een 
zo groot mogelijke groep van bij IGEMO aangesloten gemeenten belang heeft en 
die kaderen binnen de ambities van de regionale samenwerking Rivierenland.

De provincie Antwerpen engageert zich gedurende de looptijd van het Streekfonds 
een totaal equivalent bedrag van 171.000 EUR aan cofinanciering te voorzien in 
functie van de financiering van projecten door het Streekfonds. Bijgevolg kan het 
Streekfonds van 171.000 EUR samen met de provinciale cofinanciering een 
financiële slagkracht genereren van 342.000 EUR.

De deputatie van de provincie Antwerpen en de Raad van Bestuur van Igemo 
beslissen beiden over de aanwending van de middelen van het Streekfonds.

Deze overeenkomst wordt aangegaan bij ondertekening door de Partijen en eindigt 
van rechtswege op 1 januari 2025.

Dit verslag werd goedgekeurd door deputatie in zitting van 6 februari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het 
Provinciedecreet van 9 december 2005 (Decreet wijziging DIS), waarin artikel 19 
wijzigingen aanbrengt aan het artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het huidige artikel 80, §1 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, wat stelt: “De projectverenigingen, 
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer 
provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze 
geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, passen hun statuten in 
die zin aan dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. De 
provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te 
komen waarde.”;

Gelet op de statutaire bepalingen van Igemo en artikel 16.2 in het bijzonder, 
waarin wordt gestipuleerd dat de uittredende deelnemer enkel aanspraak kan 
maken op zijn aandeel aan nominale waarde in de vereniging, zoals dat blijkt uit de 
balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad;

Gelet op de wens van IGEMO en de provincie Antwerpen om in de toekomst op een 
positieve manier te blijven samenwerken in het belang van de regio Mechelen en de 
gemeentebesturen in het werkingsgebied van IGEMO;

Op voorstel van deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad beslist om uit de dienstverlenende Igemo te treden.

Artikel 2:
De uittredingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen en Igemo wordt 
goedgekeurd.

Artikel 3:



De provincieraad stemt in met een bedrag van 145.570 EUR als scheidingsaandeel 
voor de 14.557 B-aandelen van de provincie Antwerpen, conform de onderhandelde 
exit-regeling met Igemo en zoals goedgekeurd in deputatiezitting van 6 februari 
2020.

Artikel 4:
De dienstverlenende vereniging Igemo is een vergoeding van 87.342,0 EUR 
verschuldigd aan de provincie Antwerpen.

Artikel 5:
De provinciale vertegenwoordiger bij de dienstverlenende vereniging Igemo wordt 
opgedragen om de beslissingen genomen door de provincieraad in zitting van 
20 februari 2020 in hierboven vermelde artikelen 1 t/m 4 schriftelijk over te maken 
aan de algemeen directeur van de dienstverlenende vereniging Igemo.


