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Verslag buitengewone algemene vergadering 
 
Zitting van 27 juni 2019, 19.00u 
 
 
Aanwezigheidslijst 
 
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen op deze buitengewone algemene vergadering die werd 
samengeroepen overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.  
 
Namens IBOGEM zijn de volgende leden aanwezig: de heer Roger Heirwegh, voorzitter, de heer Jens 
De Wael, de heer Alain Konings, Indaver en de heer Wim Beeldens, secretaris/ algemeen directeur. 
 
Is aanwezig als lid van het instituut der bedrijfsrevisoren: de heer Kurt De Witte 
 
 
Dagorde: 

1. Samenstelling van het bureau en installatie leden. 
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering 27 maart 2019. 
3. a. Verslag raad van bestuur aan de algemene vergadering. 

b. Verslag Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
4. Goedkeuring Balans per 31.12.2018. 
5. Goedkeuring Resultatenrekening per 31.12.2018. 
6. Kwijting verlenen aan bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren. 
7. Statutenwijziging 
8. Varia. 

 
 

1. Samenstelling van het bureau en installatie leden 
 
Worden op voorstel van de voorzitter unaniem aangesteld als stemopnemers: 
   
  Bruno Byl en Heidi Werrens 
   
Wordt aangesteld als secretaris: 
  De heer Wim Beeldens 
 
Installatie leden: 

De GEMEENTE BEVEREN ter gemeentehuis te 9120 Beveren, Stationsstraat nummer 2. 

Hier vertegenwoordigd door : 

Mevrouw Heidi Werrens. 

Handelend ingevolge het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beveren van 28 mei 2019, 

van welk besluit een eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht. 
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Houdster van : Drieduizend zevenhonderd dertig (3.730) aandelen van het type Mg in het vaste 

kapitaal van de vennootschap en tweeëntwintig duizend en vierenzestig (22.064) aandelen van het 

type Mg In het veranderlijk kapitaal van de vennootschap. 

 

De GEMEENTE KRUIBEKE ter gemeentehuis te 9150 Kruibeke, O.L. Vrouwplein nummer  18 – 19 – 20. 

Hier vertegenwoordigd door: 

Mevrouw Catherine Hermans. 

Handelend ingevolge het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Kruibeke van 29 april 2019, 

van welk besluit een eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht. 

Houdster van : 

Duizend driehonderd negenenzestig aandelen van het type Mg in het vaste kapitaal van de 

vennootschap.     1.369 (Mg). 

Achtduizend honderd en tien aandelen van het type Mg in het veranderlijk kapitaal van de 

vennootschap.    8.110 (Mg). 

 

De GEMEENTE ZWIJNDRECHT ter gemeentehuis te 2070 Zwijndrecht, Binnenplein nummer 1. 

Hier vertegenwoordigd door: 

De heer Bruno Byl. 

Handelend ingevolge het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht van 23 mei 2019, 

van welk besluit een eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht 

Houdster van: Duizend vijfhonderd zesenzestig (1.566) aandelen van het type Mg in het vaste kapitaal 

van de vennootschap en negenduizend tweehonderd tweeënzestig (9.262) aandelen van het type Mg 

in het veranderlijk kapitaal van de vennootschap. 

 

De opdrachthoudende vereniging “ VERENIGDE KOMPOSTBEDRIJVEN”, in het kort “VERKO”, waarvan 

de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Bevrijdingslaan nummer 201. 

Opgericht op acht juni negentienhonderd achtenzeventig en waarvan de bestaansduur werd verlengd 

op negentien mei negentienhonderd achtennegentig. 

Omvorming overeenkomstig de bepalingen van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende 

de intergemeentelijke samenwerking bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 

eenentwintig oktober tweeduizend en drie, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 

vijfentwintig november tweeduizend en drie. 

Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met 

ondernemingsnummer BTW BE218.426.974. 

Hier vertegenwoordigd door haar raad van bestuur voor wie hier optreedt haar voorzitter te weten: 
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De heer Kurt De Graef. 

Handelend ingevolge het besluit van de Raad van Bestuur van 13 juni 2019, van welk besluit een 

eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht. 

Houdster van: Één (1) aandeel van het type Md in het vaste kapitaal van de vennootschap en negen 

(9) aandelen van het type Md in het veranderlijk kapitaal van de vennootschap. 

De Opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking “MIDDEN-WAASLAND”, in het kort “MI-

WA”, waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Vlyminckshoek nummer 12. 

Opgericht op zeventien april negentienhonderd achtenzeventig, gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 

drie februari negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van vijftien 

april negentienhonderd achtenzeventig. 

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van drieëntwintig mei negentienhonderd achtenzeventig, 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van vierentwintig mei negentienhonderd achtenzeventig. 

Omvorming overeenkomst de bepalingen van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende 

de intergemeentelijke samenwerking bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 

zesentwintig november tweeduizend en twee, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 

zeventien december tweeduizend en twee. 

Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met 

ondernemingsnummer BTW BE 218.239.409.. 

Hier vertegenwoordigd door haar raad van bestuur voor wie hier optreedt te weten : 

De heer Franky De Graeve. 

Handelend ingevolge het besluit van Directie Comité van 20 juni 2019, van welk besluit een 

eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht 

Houdster van: Één (1) aandeel van het type Md in het vaste kapitaal van de vennootschap en 

zevenentwintig (27) aandelen van het type Md in het veranderlijk kapitaal van de vennootschap. 

 

 

De Opdrachthoudende vereniging “INTERCOMMUNALE VOOR SLIB- EN VUILVERWIJDERING VAN 

ANTWERPSE GEMEENTEN”, in het kort “ISVAG”, waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk-

Antwerpen, Boomsesteenweg nummer 1000. 

Opgericht op zeventien januari negentienhonderd vijfenzeventig, gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 

vierentwintig maart negentienhonderd vijfenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch 

Staatsblad van negenentwintig januari negentienhonderd vijfenzeventig en waarvan de bestaansduur 

werd verlengd op achttien november tweeduizend en vier. 

Omvorming overeenkomstig de bepalingen van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende 

de intergemeentelijke samenwerking bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijf 

november tweeduizend en drie, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van drie maart tweeduizend en vier. 
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Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer BTW BE 

214.981.001. 

Hier vertegenwoordigd door haar raad van bestuur voor wie hier optreedt te weten: 

De heer Alex Goethals. 

Handelend ingevolge het besluit van de Raad van Bestuur van 24 april 2019, van welk besluit een 

eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht 

Houdster van: Negen aandelen (9) van het type Md in het veranderlijk kapitaal van de vennootschap. 

 

 

De Opdrachthoudende vereniging “INTERCOMMUNALE GRONDBELEID EN EXPANSIE ANTWERPEN 

MILIEU & VEILIGHEID”, in het kort “ IGEAN MILIEU & VEILIGHEID”, waarvan de zetel gevestigd is te 

2160 Wommelgem, Doornaardstraat nummer 60. 

Opgericht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende 

de intergemeentelijke samenwerking op acht november tweeduizend en drie ingevolge partiële 

splitsing bij wijze van oprichting van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INTERCOMMUNALE GRONDBELEID EN EXPANSIE 

ANTWERPEN”, in het kort “IGEAN”, gemachtigd bij Koninklijk Besluit, bekendgemaakt in de Bijlage van 

het Belgisch Staatsblad van negentien december tweeduizend en drie, goedgekeurd door de Vlaamse 

minister van Binnenlandse Aangelegenheden op één april tweeduizend en vier en waarvan de 

bestaansduur werd vastgelegd tot acht november tweeduizend eenentwintig. 

Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer BTW BE 

0863.137.573. 

Hier vertegenwoordigd door haar raad van bestuur voor wie hier optreedt te weten: 

De heer Erik Broeckx. 

Handelend ingevolge het besluit van de Raad van Bestuur van 24 april 2019, van welk besluit een 

eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht 

Houdster van: Vier (4) aandelen van het type Md in het veranderlijk kapitaal van de vennootschap. 

  

 

De naamloze vennootschap “INDAVER”, waarvan de zetel der vennootschap gevestigd is te 2030 

Antwerpen, Poldervlietweg nummer 5 (Haven 550). 

Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen met 

ondernemingsnummer BTW BE 427.973.304. 

Hier vertegenwoordigd door haar raad van bestuur voor wie hier optreedt haar bijzondere 

gevolmachtigde, te weten: 

De heer Pierre De Weirdt. 
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Optredend ingevolge de onderhandse volmacht haar verleend op 27 juni 2019, welke volmacht aan 

onderhavige akte wordt gehecht. 

Houdster van : drieduizend driehonderd tweeëndertig (3.332) aandelen van het type Mp in het vaste 

kapitaal van de vennootschap en tweeëntwintigduizend tweehonderd eenenveertig (22.241) aandelen 

van het type Mp in het veranderlijk kapitaal van de vennootschap. 

De STAD ANTWERPEN ten stadhuize te 2000 Antwerpen, Grote Markt nummer 1. 

Hier vertegenwoordigd door: 

De heer Kevin Vereecken. 

Handelend ingevolge het besluit van de Raad van Bestuur van 24 juni 2019, van welk besluit een 

eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht 

Houdster van: Één (1) aandeel van het type Mg in het vaste kapitaal van de vennootschap en zes (6) 

aandelen van het type Mg in het veranderlijk kapitaal van de vennootschap. 

 
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering 27 maart 2019 

 
Het verslag van de vergadering van 27 maart wordt goedgekeurd. 

3. a. Verslag raad van bestuur aan de algemene vergadering 

 

Het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering, zoals goedgekeurd in de raad van 
bestuur van 22 mei 2019 werd aan alle vennoten overgemaakt. Het verslag is een weergave van de 
activiteiten van IBOGEM in het jaar 2018. Zowel de werkelijke activiteiten als de financiële 
rapporteringen zijn opgenomen in dit verslag. De opbouw van het rapport en de belangrijkste zaken 
worden kort toegelicht.  
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

b. Verslag Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 

 
Het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 wordt toegelicht 
door de heer Kurt De Witte, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het verslag wordt goedgekeurd 
door de algemene vergadering.  
 
 

4 Goedkeuring balans per 31 december 2018 
 

De balans, opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd op de Raad van Bestuur van 22 mei  2019, heeft 
een balanstotaal van € 14.497.759,60. 
De balans per 31 december 2018 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
 
 

5 Goedkeuring resultatenrekening per 31 december 2018 
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De resultatenrekening maakt deel uit van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene 
vergadering. De voornaamste onderdelen werden toegelicht door de heer Kurt De Witte bij zijn 
verslag. 
De leden van de algemene vergadering keuren de resultatenrekening goed. 
 
 

6 Kwijting verlenen aan bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren 

 
De voorzitter vraagt de algemene vergadering tot kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris, 
lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor het afgelopen boekjaar.  
De kwijting wordt verleend. 
 

7 Statutenwijziging 
 

De statuten van Ibogem lopen tot 31 augustus 2019. Aan de gemeenten werd voorgelegd om de 

statuten te verlengen tot 31 augustus 2035 in een zuiver publieke vorm. De private partner Indaver zal 

uittreden. Ook stad Antwerpen treedt uit. Bij notariële akte van 27 juni 2019 worden de statuten 

verlengd en de aandelen van Indaver en stad Antwerpen vernietigd. Het kapitaal wordt aangepast met 

de respectievelijke bedragen. 

De algemene vergadering keurt de nieuwe statuten goed. 

 

 

Varia 

 

Er zijn geen variapunten. 

 

 

 

 

Wim Beeldens       Roger Heirwegh 

Secretaris       Voorzitter 

 

 
 


