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t

Staêt, vertegenwoordigd door de ltlinieter van Openbare i'Ierkon

-

De Belgieche

-

ãe'b VLa¡¡nse Gewes1, I :.'êrtêgenivoordigd ,.lcor de Cer¡eenscbapsrûj-nister van Ec
en tlerkgelegenh:id;

-

Ðe 6eineente EVEñí , vertegennoordi.gÈ doo:' haar College rran Durge¡neester
Schepenen, waå;rvoor optreedt de Burge¡neester¡ bijgestaan d.oor d.e Ge¡neentesecreta¡in, ir¡gerrol6e besLissing r'æt ùe Gemeenteraad' van 2p juni I9B2;

-

Ðe Intercomru¡ale Vereniging va¡ het Land. van l{a^s, coöperatieve-vennootschap
rnet ma.atschappehjke zetel in het a¡rondissemætsconitissariaat te Sint-llikla¿sr
bebbende haår bu¡elen a¿¡r de La¡rstra*rt II9 te Sintliikla.as, beheerst d.oor d.e
wet va¡r I ma¿rt f922, ingeschreven in het register d.er burgerlijke ven''ootschap
pen, die de vorm van een ha¡delgvennootscbap hebben a8rrg€nomea¡ ter griffie va''
de Recbtba¡k r¡an Koopha:cd.e1 te lþndermonde, a.fd.eling Si¡t-Nikraa.àr.op IB eepteraber IllJ, oudar nunner IJ, vertegenroorùigd d.oor d.e heren Kare1 gUnE, cbinrg,

te Sint-ìtriklaas, en Gustaaf DEGICERS, advokaat, tonenðo te Beverenr reapektieveì-ijk voolzitter lra¡r ùe raad van beheer en ged,elegeerd. beheerd.er va¡¡
voorr¡oend.e coðperatieve vennootschap, ha¡d.elend.e i¡ bas¡ na.a¡¡ en voor ha.ar
relccning ingevolge a¡iike1 34 rra:r haar statuten en in uitvoering wan d.e beslissingen va¡ iraar tsuitengewone Algemene ?ergadering van .î novenbor I!81 en ha,ar
Ccr¡one Al;emene Vergadering van 24 m':i f)62¡
wonend.¿¡

-

De stacì l-ntr.lerpen , verbegenr:ocrJigrì door haar College van Burgerneester en
Scheper:en, heirrvoor op-tlecd.t d.e Burgemeeste^' , bì. jgestaan d.oo:' d.e Stadssecretaris,
ingevolge besl-j.ssi¡g -\¡an de Gereentera¡d. 'raYL 5 juli ItB2;

-

De g-eneente Zr"i.jnd.recht, vertegenwocrd.igd door ha¿r College va;r Burgemees'ter en
Schepenen, wa.tr',/oo:. ootreedt ee Burgeneester, bijgestaa.n door d.o Gerneentesecret;rris, ingevolge besì-i-csì.:rg var: ie Gc:lree::teraa.å van 7 juLi I!82;

berl;ning I' liir,ebr,,ehappì,i voor het grond.- en i:rùustrialisatiebeleicl
v.:n l-iet l-inlcerscilekìeoev¿rSebiccì" e¿:r irrte¡'cotî!-itÌüal-e vereniging op¿,'e:'i-cht r bci-Leers'r. doci d.e we: I¡ail L ¡,¡e;:¡'1, :-)22 cnirent Ce'.'ereni;ing'ran geìleen+"en tot nui

rgorCL ond.e: Ce

va¡ rt

arlge:rreerr,

ìriel:a

v:erdei. a:ngc".-'.1d. ¿¡l,s "d.e t:za+usche.l¡.Þij".

De n:ctschappij rs:':a,íl:itri;';ii-leld uit ùc s-brch"end.e led.eu hier-coven
a:-bi.kc I I,
oniier
a;:ngeìraalcl

Âri;ikel 2. _----.==

A:-bikel j. - !e maatschappij nee¡rt de v'orm aån var¡ een sa¡new¡erkenàe rennootschap
et: fs, liehouden:l d:: afwijlcin6e;r Coo:: de oncl¿,i'lia'¡ige statuten en door de ¡¡e-l'¡an
I
-t- m¿lari 1!22 onr';re :it ùe. vereniginä v.ar gcmeenten tot nut 1'a¡1 t algemeen, oncleruorpeÌl a"arÌ de clesbe*,;cf1'c:rde bepali;r.3eä '.¡ar, d.e sa,ilen.-eordenÔe v¡etten op de llande.Lsvet-ìììoo

b

s

chappen.

havæ,

va¡ ,l¡tv¡erPen ".

.0-riikel

-

De maatschappelijl:e

zetel va¡ d¡ r¡aatschappii is gcveetigd' te

Beveren.
De ¡oaátschappj. j nrag, ¡ra¿st La¿r ¡naatschappelijk-e zetel, een of neor erpLoi'batie-

zetels veetigen.
A.rtike].6.-D€oaatschappijword'topgerichtvooreenteroijn!'raD'legenenaio a::r.r*þ ãp d.e d.aturn van goedkeuring bii koninkliik besluit
va¡t de h':iùige statuten'
door d'eI rûeerderheid
nøì indisn
inrìinn dio
ri-io vorleaF'g
ve
De bestaÐx6èur¡r kaa word-e¡r verlengd.
besliet.
va¡ de aa¡deolhouders r'¡ordt
ha"
Ðe ma.atschappii mag olecbts verbinteniseen aå¡84å'n voor €en teraijn dle
begtaansduo" o.,ru"s;rhtijd.t voor zover ùie verbintenissea lc¡nne[ nagekonem ¡or¿ecr
door b¿ar inkons.tonr reserves, rrastbeloofde subsiùies of vooref oadergcbxeven
kapitaal.

æ¿g-¡aar

HCCFXSTUK

I1. -

lriAATScH¡Pl'1il,Ï JK K.APITA.AI

sanergesteld' uit ma¿techappetiike
?. - llet maatocbappelijk kapitaal isHet
bod,ra^agt Drinima.a"l 25o ooo @ofra¡k
õ"õ;ãiËe aarìde1en À va¡¡ 5o ooo frank e1k.

ArtilceL

en '¿ordt

-

als volgb

onde.'.'schreven :

JI)

de Belgieche Staat

het

Vlaa¡nse Ge'.;est

de Siad. AntwerPen
de Gemeente Beveren
de geroeente Zwi jndrecht
de Intercournr¡ale Vereniging van het La¡rd- var Ha¿s

a¿¡rd.e1en ¡I

)75 aa¡rd.elen A

I

B?5 a¿¡delen .4,
5?o aa¡rdelen A
r25 a¿ndelen A

I

?30 aa¡d.elen

TB ?'O 000 fra¡l<
18 750 ooo fra¡k
000 fra¡k
93
26 0()0 ooo fra¡k
6 2ro 000 f¡qnk

Ifr

A 86 5OO O@ frank

5 AOC aa¡d'elen A 25O 0OO 0OO franic
eerste storiil¿;
¡i.i de onde¡ech-.i,j'¿ng d.ient tloor dc aand.eelhouders slechts een
Verclerc
kapitaal'
¡na¿tochappolijk
;;å.":. var^ IOjå op het ¿cor hen cnri'¿rschreven
d'e
besliesing
bij
knnitaa,l
geschied'e.n
'¡an
opvragi:rgeü van Let ond.erschreverr
van Beheer en ùiencn bii aryætekend.
a¡n de a¿.¡ed.eelbouders te vrord'e:r betekend.

Raad.

schrijvarr ?'o8 naaud-en op voorhanct

voor de j¡breng ðoor
Er r¡orden ook aand.elen B van !o ooo fra¡k elk gecreëerd'
goed.eTenr
wa¿rva'' de
d-e staat en het Gewest ua¡r d,e eigend.on van materi'éì.e
betroffend'e
overdracht r¡oorzj-en is in ari. 9-$ I uu¡l de wet van I!.6.f978
hei beheer rran het ii¡kerscb'elcìeoevergebied'
zi j geven geeu sùer,r.echt in de Algenene verçdering en zul}en ni et d'eeÌnemen
r¡enst
in d.e v,instvei.d-e1ing. ìia¿.:roate d.e naaischappii geheel of 6edesltelijk
ov:r, d.eze a^r¡r.jel-en ts te beschikken, øal tot d.e betalilg ervaì overgega'en
.,.¡o.'den en zai eeÌl eïenl:eCig aariial aa:r'lelen B vernietigd. v¡crCen.

'l*
k¡¡

/

ten belope van een door Ì¡a¡r
bed:rag, ale i¡breng varr het r::¿atschappelijk kapitaal r¡an een a^ndee
afsta¡rd in eigenùorD \rarì een onroerend goed. aaavaerd.anr voot zo
eo
s cbappij.
ùienatig ís voor het realiseren van de doelglelli-ug€n van d.e
Do Àlgeneno Vergarlering

evenw€lookr

d.o

l.lanneer d.e Algenene Vergad.ering overeenkonatig ertikel 39 va¡ cle etatrrtcn
beslist heeft dat het rrinima¿l maatsohappelijk }capit"al òiebt te rprden
hoogd., gaat rie Raaå va¡ Bebeer over tot tle opvra¿'ilg va¡ b.et doo¡ de a¿¡rcì.eelhouders ingevolge het beslrrit rra¡ de Àlgernene Vergadering tê onderschrijveu
bijkornend. kapit'al, net dien veretand.e dat de opvraging eveneenn øes na¿¡den
op voorhand. ae'' de a¿ndeelhoud.ere moet worden betekerrè.
De a^andeelhouder die op het gesteld.e tijdstip in gebrek-e blijft het d.oor d.e
Ra^ad van Bebeer opgerraa¿rLe kapita,al te etortonr zal voor d.e verschuld.igde
bed.ragen aan d.e maaÌ;schappij van rechtsr+ege een j-utreet betalen, gelijk aan
die na¡ toepaseing bij hel Gen¡eenùelreùiet van Selgi'é voor langìopenrde leningeca
net een ecoaomisch d.oeL, te rekenen van de d.atr:¡¡ raårop zij eiebaar zi-jn.
Ðe gedane stortiugen ¡prden in de eorste plaate rroor de ¡+¡m¡ivo¡ing van d.e

wrrrallen intresten

aangewend.

Àrtitol 8. - Dê led.en zijn olechts gehoud.en tot belo-op va¡ de naatacha¡pelijke
AeãIffilzen dj.e zij . onderschrerr€a bebben. Zij zijn riet hoofc¡.eliik aansprakelijk oncle¡ slkanfl6r noch tegeoover d.e ¡oa¿tschappij.
IIOOEFrUK III.-BEMEN mI IÐËAICUT

A. -

Ra^Brl

.å,rtike1

va¡ Seheer

9. - $ i. le

die door

d,e Algenenc

:

raa^atschapprj rrorùt beheerd. d.oor een ra¿d rra¡ elf beheerd.ers,
'benoemd.
wordeu op voord.lacht van do a.a¡rd.eel-

Vergadering

hourlers.

$2. Deze elf

na¡rd-aten r¡ord-en a1s voì.gl toegewezen :

I ma¡da¿t ea¡ de Belgieclte Staat;
1 ma¡rda¿t a¡¡r het Vla¿¡nee Gewest;
d na.:ed.atêa a:m d.e stad Àntwerpen;
2 na¡d.aten aarl Ce Gernecnte Beveren;
] maad.aten a;.n de " Intcrcol¡:nr.r¡ra1e Vcreniging vem hei La¡rd. va.n'¡\rae.s".
-tloot
hel narcìa¿,t toeger::ze:l ¿an d.e llelg'ische Sta.ei gaab d-e voord.rach-b
$ 3.
uib va:r d.e I'iinister rt¡r Openbarc ','lerken.
Voor het mandaat, toeg':'.'ir:zcn aan het Vlaanse Ge'*est, ge-at d.e lpordracht

-

uit

ua¡r d.e Vlae.mse Execui;ieve.

lfoor d.e manùaten toegeruezen aan d.e stad. .Àntrrerpen gaat de voordracht uit
r¡a¡r de Gemeentera.aL van '1e stad Anti*erpen.
Voor d.e na¡d.aten loeger*ezen a¿rr de Gemeente Bevelen gaat ri.e voord.racht rit
van d.e Gemeentera¿C va¡r Ce Cec:eente Beveren.
Voor oe mand.aten toeger*ezen aaì1 d.e I'Intercommunal-e Vereniging \mn het
i,:¡r ila¿.gn gaa-L de voord.;'aoht uii .,'an d.e Algemene VergaderiruJ \¡iln Ceze
comrr*raIe

La¡rd.

itrter*

6.-

-'-þ

ì(

þ.

!

q

,/

$ 4. æ Ra¿d r¡¿¡r Boheer ael een vertegen*oorùiger van d.s Gemoente Zr+i
aangeðuì.d rioor Co Cerneentora¿d, op c1e vcrgaCering toelater. met

echt,

e stem.

$ l. Het nand.a.at va¡r beheerd-er beeft een Cuu¡ va¡r zes j
Het einùig'b bij het eluiten vaû de gewone jaarlijkse Algenene Ver
De uittredende beheerðars zijn berkieebaax.

Arbikel IO. -

$ Z. ¡. beheerders verliezen hun ùa¡rda¿t op verzoek r¡¿¡l d.e aandeelhouder,
h'.¡n heeft voorgeclra6en, en in elk gcva- :

a) ¡ij ontslag;
l) vier maa¿d. na het beëindigen van hei openbaar na¡rda¿t of d.e fr¡nctie uit
hoofd.e Ha"ar"ra¡r zij bij de meatschappij rrerden aangesteld;
c) voor de bcheerdere ber¡oend op voord¡acht va¡r de gerneenten - aand.eelhouders,
bij d.e eerste gpwone jaarlijkse Algpmene Vergadering die ''/olg.È op d.e vorni.

euniug rra¡ d.e gendenterad€ot;

d) bij afzetting ôoor

d,e Âlgenrene Verga.d-oring.

$ 3. lrr gpval bij ovor}ijden, ontslag of a¡derszine, een of neer
va¡r bebeerd.er

rrrij

ma¡d^aten

komen, benoent de algenene raad r¡a¡ beheerders ao *nrrni saar
in afrracbting dLai; d.oör de eerrtrrolgende Àlgenæo Vergaderiag

riseen voorlopig,
in d.e vervanging uorôt voorzien, d.e pla.atevervan€€r (e), op voord.facbt van
a¿¡¡deelhouder wa.a¡toe het na¡rda^at beiroort.

d.e

$ 4. tnaien eea beheerder zijn nandaat verliest voor het verstrijken van d.e
duur r¡an zijn lastgevint, da¡¡ d.oet d.e beheerd.er, die te zijner venrang'ing
wordt =angesteld., d.o tenoiju uit van de lastgeving van de beheerder d.ie hij
vervangtt

Itrtikel ]1. - $ 1. !e beheerd.ers zijn individueel aansprakelijk voor de rritoafeh.- na¡r¿a¿t i lzij lunnen echter persoonli jk niet aaasprakeli jk word.en
"a"
"itrg
gesteld. voor de verbinteniseen a¡angega^xr voor d.e rna¿.tschappiJ; zij ziþ niet
hoofd.elijlc verbonden; zij dienen geen r*aarborg onder çelke vorm ook neer te
leggen.

$ Z. p" beheerd.er ùie in cen za¿lc waalover d.e Raad van Beheer zich dient uit
te spreken een belang heeft d.at tegengesteì.ù is aan dat va¡ d.e naatschappi j,
is ertoe verplicht d.e F.aad d.a¿rva¡r op òe hoogte te steLlen en zijn verklaring
te laten- oplernen in het proces-trerhael ian d.e zitting. Hei is hera verboden
a¿n de beraadsì-a4:i:1g en a¿¡r de stemr:ring op het siuk ùee1 te ¡¡ensl.

$ 3. ä.t is elke beboerCer t'erbocien

:

l-o tegenwoorôig te zijn bij een beraadsla6'ing of besluit over zaken waarbij
lúj een rech'bstreelcs bela¡g heeft, hetzij persoorrlijkr hetzij a1s gelastigd.et
voor of na zijn benoeming, of wa^arbij zijn bloed- of a¿¡rverwanten tot en
r¡et d.e r¡ie:'d.e Sa"?d een persoonlijk en rechts-breeke belaag hebben.
Inzake voord.ra¡hten van kand.id¿ten, benoern-i.ngen tot beùieningenr a.fzettingent
ontslagvet'leningrn of tuchtrnaatregelen ge1d.t dj.t verbod. slechts ten a¿nzien
. va¡r bloed- of a¿nvetvanten tot en met de '',wêedê graed.;

t

a

-_.-.k

''u'//

,r

{,"

20 recbtetreeke of onrechtstreeka deel to neme¡:. aan enige dlenat,
van rechtan, Ievering of aar:^beeteùing ten behoeve van de m¿.ats
30 als adr¡ocaat, notaria of z¿alo,ra¡rnen€r op to tredea in tegon de ma¿ts
plj ingÞstelde rocbtsgeùingen Het ie ben ve¡'bod.ea i¡ d.ozolfde ho
tan bshoev€li@. de naatschappij to pleiteor raâd te geven of op ts tr
i-n eoige betriste z&þt tenuii hii hst kosbolooe doet.

d

$ ,L ft. ig ouvereaigbaarheid tuesen de fu¡otiea van behesrder ea af
op ù€ Àlgenene Vergaderlng.

Â¡*il¡eiti2r-'-

Ðe Baad. rra¡ Seheer

kieel ond€r zijn

led.en esn

r¡oorsltter e¡

eea oaalævoorøitter.

De na¡d¿tsn van voorzitter en van ouderr¡ooraitter hebbeo ee¡r du]¡l va¡r zes jaar.
Ze næm, €n¡en¡ù€I een einde ¡oet het ma¡daat væ, bebeerder.
De æadeten vau, voorzitter q ondervoorzitter zii¡ b€mieuxbaå¡.
De taa¡l.ivæ Seheer kiest; hetzij ònd.æ aiþ Iedenr bettd.i buitæ de Rasdrìee:l
seorotarldr,voor een tercijn van Éiee' jaarr eo stelt ãiþ vergpsrli¡g vÊst.
;

Eet na¡dà¿t.,rian secretaris ie b€:r¡ieuúrbaår.
,- .
In hsttgp.t"al' de secreta¡is bebee¡.d'æ ia, verrnrlt hiJ tiin'.-j a¡¡bt van eacreta¡is

gratia en ue€rt ctlt anbt-een ei¡de aa¡aen

met

rijn

na¡d¿¿t.van beheerd,er.

- De Baad van 3ebôer vergadæt zo ilifo*ijls BIs bet be}Àng van d'e
;ffiijhetvereigt,opbijeearoepin8rrand'eworzitterof'bijverhindæ
¡ìng vfgl cle r¡oorzitte¡ of inùien de voorøitter neigert d.o Ra.ad hijeen te roepent
op bijeenroêpìng r¡an ten minste tr¡ee bebeerders of van høt College v& Coromisga.ArtikeL 13.

tlgsen.
Bebsr¡d.ens in spoed.gevallen moeten de uitnod.i€:ingpn tsn ninste acht volle d'agen
voor d.e bijeenkonst, onCer toevoegiag van de agendar versonde¡. r*ord.en.
Deagenda wordt opgemaå.k:t d.oor d.e r¡oorøitter en de onderr¡oorzitt.¡,r.
Tr¡eè of ¡oeer beheerd.ers mogen de inschriivbg \ran een pnrnt op d.e agenda eigen.

Artjlcel 14. - De verga.d.eringen van d.e Raa.ct. rren Sebeer rorden voorçzeten ùoor
#:"$|ifüi:e" * d.e r¡ooraitter rprdt de vergadering voorgezeten door d.e
onderr¡oorzitter.
Bij verhind.oring va¡r d.e voorzitter en d.e ondervoorzitter ¡¡ordt de vergadering
voorgeze'ben door d.e beheerd.er d.ie d.e grootsts ononèe¡brokeu a¡ciënniteit telt
in d.e Ra¿d. va¡r Beheer. Bij eplijke anciênnitsit neent de oudste beheerder in
leeftijd bet voorzitterschap 1râ'árro

A¡tihe1 I 5 . - Elke beheerdei' beschilct over één Ete¡l.
De Ra^ad van Beheer ka¡r alleen SeliLiS beeliesen ltaruleer
¿e neg;ããñeid. va¡r zijn led.cn tegenwoorùig of vertegecrroord.igd. is. De beslissj-ngen ucrden genomen $ gelrone rneerd.erheid van d.e geLd.ig uitgebrachte sternmen.
Bij staking van steomen is de etem r¡a¡I de voorzitter, of van d.egene ùie hem
verra.ngt, besli ssend.
g 2. De led.en van cle Fa¡.d. va¡¡ Beheer ]<e¡:rnen hun stenarecht bij vo]¡¡acht overdragen
aãn een ander Iid. rran d.e Ra¿d rran Beheer.
Een beheerd.er rag evenwel niet meer d:rn één volmacht uitoefenen.

Arbikel Iþ. - $ t.

I

tì,

B.-

6"
Arbikel I7. - lla¡rneor cle Raad va¡ Beheer niot in çta1 is om geldig t
i:eslies€n, rordt hij bianen de veertien d.agen voor een t¡¡eede maa,I bije
geroepen en mag irij gpfd-ig beslissen, wclko ook het aa¡ tal tegeniroord.ige

h

r

vertegenuoord.igde beheerd.ers zi j, doch aile€re over d^e punten d.ie voor
de tueede maal op d.e agenda gebracht rcrde¿.
De uitnodiging tot het bijr"ronan va¡ een tweede vergadeling wordt
verzonden en zal d.e tekst van deze bepaling vermeld.en

of

Àrtikel IB. -

De vergadering€n va¡r d.e Rååd van Beheer word,eu gehouden

in

naatschappelijke zetel of in een and.ere op de uitnod.ig'ing verneld.e plaate.
Ðo processen-verba¿l rra¡ d.e bera¡dslagingen va¡ d.e Raad va¡r Beheer rrorden opged.e

in een specia.el
do eecretaris.

¿omeû

registei. Zij

rord.en onderÌekend. d.oor d.e voorzitter

en

D€ Raad. van Seheer bezil de ¡oeest uitçbreido nacht on al}e
dåd€n va¡r beheer eo besebiklcing te gtellen in væba¡cl met d.e doeletelli:lgen
va¡ d.e naatschappij. Etj is bevoegd. wor al rat nist uitdn¡kleltjk èoor ãe
rettea of ile statut€n a¿¡r de Algernene Vergaderin€ iB r¡oorbehouden

Ârtikel Ia. -

De Raad van Seheer moet beraadsLagen over iedere rrraåg ùie hen d.oor d.e voogd.ijhebbeoile overheid. zou gesteld. word.en.
De boheerd.ers }oünen een lid. va¡ de Ra¿d rrolnacbt gevea o¡n ln hun plaats to
beraadslagen.
Elk lid ka¡r slechts é6n voln¡acht uitoafenen.
ninst€as d.e helft van d-o beheerd.ers moet aanwezig zijn orn geld.ig te ku:n¡en
beraadslagen.

A¡tikel 20.- Â1Ie rechtsgedingen, hetzij als eisende hetrij aLg ver¡¡erend.e
partijr wordea gevoerd. door de Raad v-an Beheer, vortegenroordigd. d.oor d.e voorzitter of d.oor een d.aartoe door d.e Ra¿.d va¡r Seheer 5æd,elegeerd. beheerd.er.
Artikel 2I. -

Ð€ Ra¿d ¡¡a¡r Seheer benoent en ontslaat de-personeelsled.en van
¡oaatschappij.
Eel orgarriek reglernent, opgesteld. d.oor d-e R"a,l van Beheer en goed.gekeurd. door
d.e Algernene Vergadering, bepaalt hei siatuut en d.o bezoldi6þgsregeling 1¡¿n
het persone'el, rnet inachtnar¡e clat het d.oor ùe ma^atschappij bezoLÌigd. personeel
geen beheerders mogen zijn.
d.e

Àrtil:el

22 - ALle alcten d.ie cLe maatschappij tegenover derd.en bj.nden l.¡ord.en
ond'ertekend door d.e voorzitter va¡r d.e Raad van Seheer en de ond.er',¡oorzitter,
zond'er d.at rlaarvoor een voora.fgaand. besluit of een machtiging nod-ig is.
Zij lo:nnen d.eze macht a.an een ]id. r¡an de Ra¿d va¡ Sehoer d.elegeren.
De .Raad van Seb.eer kan een of meer }eidend.e a¡rbtenaren mqchtigen alcten van
dagelijks bestur:¡ er brief¡.¡isseli-:og te onderüeke¡ren.

Artikel

23. - De Alçnene Vergaderì-ng ma€ een vergoe&rg, waanran zi- j het bedrag
bepaaltr.toekennen aan d-e voorzitter, d.e ond.ervoorzitter en d.e le d.en van de
Ra¿d va¡ Seheer, t'raarbij zíj zi-ch schilct naa¡ d.e richtlijneÈ va¡t cle toezichthoud.end.e overheid..

n

9

tto

B. - Col}ege \ra¡l Comlieaarissen:

d

tu',ikel 21. - $ t. - Ilei toezichi op de naatschapgj worCi r:-iigeoef
cofte6e var¡ zes¡ comrnissa¡issen, die door d.e Algecnene Vergal.cring beno

1{O

op voordracH va¡i d.e na.doelhoud'ers.

$ 2.

-

Deze zeg maadaten word'eû a1e

volgt

toegewezen :

2 na¡daten aan de Stad AntwerPen;
I rpa¡rd.a¿t a,ar¡ de Gemeente Zwi jndrecht;
I ma¡d.aat a¿¡r de Gemeente Beveren;
2 ¡oa¡d.alen a^¿n êe |tlntercorøune1e Verenigi::g vÉü het La¡d. va¡t llaa.s ".

d.e eiad ll:eiwerpen gaat ùo voordracht uit
ln¡r de Gemeenteraad va¡¡ d'e stad .Antwerpen;
voor de na¡rdate¿ toegeuezen a¿¡ d.e Gemeenten Severen err Z'rijndrecht gaat de
voo¡d.racht uit va d.e Geoeecltereden van deze Geneenten;
voor òe na¡d.aten toegetezeu aa¡r de I'Intercor"munala VereniEþg va¡r het Land van
l{aaa ,1 gaa.t ûe r¡ooril¡acht uit van d.e Algerneae Vergadering rran d.eze nsatschappij.

$ 3. Voor d.e nand.aten toegerezen aan

Artikel 25. - $ t. Eet roanda.st van comnissâ¡is heeft
bij het sluiten van de gs¡¡one. jaarlijkse
Eãffil
De uittrede¡rd.e oon¡aissarissen zijn herkiesbaåtr.
*

een duur vanzes jaar.
Algemene Ve:'gad.eri:rg'

$ Z. ¡u coímisearissea verlieze¡ hun maad.a¿t in dezglfd.e gerrallerr als voorzien
i¡ art,IO, $ 2 voor d,e beheerders.
.

of mee:r na¡d.aten
$ 3. Io geval bij overlijd.en, outolag of a¡derszi-ns, esn behecrd.ers
en corsoissaraad
vc¡r
d.o
algomene
benoemt
konen,
vuo coroissaxis vrij
Algenene
Vergad.eri.ng
eerstvolgende
de
door
dat
rissen voorlopig, in aÍwacbting
i¡r d.e vervengi:rg word.t voorzien, d.e plaatovervari€Fr(s), op r¡oord.rachJ van Ce
aand.eelhquder r+aartoe het manda¿t behoort.
een comrissaris zi jn rna¡daa,t-verliest vôòr bet verstrijkea va¡r de
$ 4. lnaien
.n¡x
zijn lastgevingr d.a¡r doet de corurdssaris , ùie te zijner verrranging
áo.'o
r*ordt ar¡1guut"td., d.o terniju uit ua¡l d.e lastgeving van d.e commj.ssaxis ùie hii
verrrangt.

ÄrtikoL 26. - De aansprakeli jlc)reid. va¡r de corunissarissen, voor zover zii voori;spruit uit hun recht van toezicht t word.t bepaald. volgens d.e regelen ùie van toe:
passing zi jn op de beheerd'ers.
le vei¡odsbepalin¿en verneld. in artikel 1l zijn op hen van toepassing'
De comnissarissen ùienen gee4 wa.arborq onder iselke vorm ook neer te leggea.

ja.rr, tijd.ens de eerste zitti.:eg volgenù op ùe gewone jaa..iÏjË"-ÀE-"nene Verga.d.ering , kiest het Collegp ua¡ Conrnissa¡issen ond.er zijn
Ied.en een voorsiiter ets een ondervoorzitter.

Artikel 2?. -

Ied.er

,[rtike] 28. - tlet Oollege van Conuuissarissen verãadert ten n¡-inste tt¡ee rna¡'ì
bijeenroepi-ng van rle voorzitter, of , bij verÌ¡inderi:eg van èe voorpãæ,
"p
oi i¡ùien de voorzitter neigert het Collcge bijcen te rceÞenr op tijeen":.ttu"
roeping.rra¡ ten minste tlqee conmtissa.iissen.
Behoudens in spoed.gevallen moeten d.e uitnod.igingen ten ninste acht volle da4en
vi.¡or de bijeenl:omst, ond.er toevoegÍng van de agenda, verzcnùe¡i r+orden.
I:, agenda lvo:clt opgemaa.lcb d.oor d.c voorzitter, t\ree of neer cor."'nissarissen mor3€n
de ineci"rijvins r¡all een çnrnt op d-e agenda eisen.

.1

<l:o
A¡'bike1 æ. - Iie+" Coll ege van Con¡riseerissea zetelt e¡r bera^ads).aag'f cp de
rijze ale or06chreven in do artikels 14 tot en net i8 van deze etatuten
Raaa rra¡r Boheer.

.å¡tikel 30. - De comisgarissen oefenen eeu onbepsrkt recbt van to ez]' cht en
trole uit op alle verricbtingen varr de na¿techappij. Zij ege¡r i.:rzage Damônr
docb zonder zo te verplaatsen, va¡1 de boeken, d.o briefwisseling, de procees
vorbaal en over het algeneen v¿ul alle geschrifteu varr de vereolgi:rg.
ggen
Dertig itagen vöôr de Àlgenene Vergadering overiraaùigt bet College van Conuia
n^'' alle beheerders een verslag. Dat verslag noet d.e nodige g€$¡vqns bevatten om
beu in staåt te stellen te oordelon op welke rijzo de etatr¡ten, en do rettelijke
voorschriften rprd.en 'lageleefd. Eet verslag bevat ook de uodige toelicH'iagl:n betreffende d.e jaanelsn'i-ng.
Het CollegÊ van Corn'i eeariseeu breagt d.e ^å,lgenene Vargad.eri:rg op do boogte
va¡ het resd.ta,st van zijn opdracbt' Het d.oet d.o voorstellea nelka het geraden
oordaelt te d.oen.

lc¿¡ zich in de uitoefening van
taak vau toézicbt en confrole Istea bljstasn d,oor eea d.eshrnùige.
Ðo Baåd, va¿ Bebeer benoe¡rt d.e deskunùige en steLt zija vergoe¿in€ vast.

Årtik* ]I. - Eet College van Gomissarissen

zijn

D€ Àlgenene.Vergaderin8 na€ een vergoeding, uaÀrean zij bet bedrag
bepa^altr toekottnen aåJc d.e led.en va¡ het CoIIege r¡an Co¡n¡tissariesen. Ðeze vergoerting roag echt€r niet hoger zijn rìan deze toegekead. aa¡ d.e }eilen van dê Ra¿d van

Artik€I 32¡ Beheer.

C. - Âlgeroene Vergadering :
Ártl!1q}_ 3f..

-

De regelnaiþ sa.nengeetelde f lgenene Vergadering vertegennoorùigt

d.e algerneenbeid. va¡¡ d.e ae¡d.eelhouders va¡r de ¡oa¿tschappij etr ha^r beslissingen
zijn, bi¡nen d.e greozen vau de wet err va¡r de etatutea, rroor heri allen bindeud.
ãij beift, onvermind.erd. do bevoeg'lhed.en die aan d.e Raåd van Beheer zijn toegelrszen, d.s meest uitgebreid.e ma'cbt. Zij lca¡., binnen d.e wettolljke grenzen, wijzigi¡ge¡l aan de etatuten aanbrengen op voorlraajrde d.e bepalinge¿ .tran artikel 39
iu acht te nemen.

,A,rtikel 34. -

Ðe

Âlgemene Vergadering

is

sa.mengeeteld.

uit de afgevaardigden

va¡ de maatschappij.
Elke a¿¡rdeelhouder heeft slechts recht op één afgevaardigde 'ei.e ds

varr

d.e a^aJxd.eelhoud.ere

vortegenwoordigt.
De afgevaarùigden van de aandeelhouders mceien ùra6er
vok¡acbt. Zij word.en aangeduid als voì-gi !

-

a.a,rdelen

zijn van een re¿elnatige

voor d.e Belgische Sta^at, d-oor d.e irlinister var 0penbare lJerken;
voor het \Ila¿nse Gewest, d.oor d.e Vl:a¡nee Eroctrtieve;
voor d.e stad Antwerpen, d.oor d.e Geneeateraad vari d.e etad .tntþ¡erpen;
voor de Geneenten Beveren en Zirijndrecht, d.oor de Gemeenteraad v¿¡¡r dj.e
Geinoenten;

- voor der¡fntercor¡ì¡&inãIe Verenigrng van het
Vergadering van deze Intelconmunale.

La:rd. va¡r rfaa.srf,

door

d.e Algemene

i

\'t

4

II. -

,1\-/

I

ú"
De vol-achten nooten ten m-i¡rste drie cla¿en vòôr do Algenene Vergcdering
op d.o naa'uscbappelijke zetel toekor¡en. De Algenerre Vergaderir¡g ¡rag echi
bij algemene maaire6el gelijk vcor alien, d-e laattijtlig neergelegùe rro

+

LAnVa¡¡Clen.

De led.en van d.e Rae.L van Beheer Þn vatl het ColLegp vaJr Cowrlsea¡issen
de Aìgeoene Vergadering bij, maÂr zijn niet stengerechtigü.

Àrtikel 35. - !\ 1. De Àlgpmene Vergadering kort ten ninste
salnen

uiterlijk voor het einde va¡ de ma"nd nci,

de oproepingebrief bepaald.

esr¡oa^al

per j
in

op dag, ur:r en plaats

D€ Ra^ad væ Beheer roept d.e Àlgenene Ver6aderin€ bijeea tsllciÞnn bet belang
va¡ de na¿techappij znrlks vereist. Eet Co}lege \¡an Coomissarissen k"n bij
beslissing van twee d.erd.en van ziþ led.en d"e bijeenroeping r¡aa d.e AJ.gemene
Vergadering d.oor d.e Raad va¡ Beheer eisen. De R'"ad va¡r Beheer rcet ook d.e
Àlgeneae Vergadering bijeenroepen Ìr?¡neer tsn mìngte tree sa.ndeelho¡ders, bij
nidd.el vìaJr ee¡x besluit r¡a¡r hun bestuu¡sorganen, da.rom ve¡soekæ. Hordt d.e A1-.
gensne Vergadering i.lr d,ergelijk gsval ¡i6f þinnen d.e clertig dågen door d.e Raåd
van Beheer bijeengeroepenr ¡lqn 6ag d.e bijeenroepìng rprôeo verrlcbt òoor,bet
Col}ege r¡a¡r Cormissa¡issen of door ten ninste tnee aand.eelhor¡d€rg.
De bijeenroeping va¡r de.Algeroecee Vergad.erilg gebeurt lên ln{nsrte drie reken

vooraf,, bebe,hra in spoed.gevallen. Zij ttrùt aan d6 }ed.an bij qa'tg€tekeud.e brief
medeged.eeld..

$ 2, De agenda van da Algemene Vergadering wordt o¡¡gesteld. door d.e Ra¡.t!. va¡
Behee¡. Het Col1eg€ \rerr Conudeea¡issen of ee¡r aantal eendeelhouders d.at ten
¡ninste twee bedlaågt n¡ag echter punten op d.e a6end.a brengen op ioonraard.e
d.at zij ten ninste veerti-en d:6en voor de daturo van d.e Âlgeoene Vergaderi.:ng
d.aa¡van nededeling gpven aa¡l de ìla¿d ya¡ Seheer.
De ag'enda en, in voorlomend geval , de etuìd<en die be^r,reldcing hebben op d.e jaarrekening en het ontwerp va¡r winst.¡erd.eling ùie door de Ra¿d. van Behee¡ a,an d.e
Algenene Verga.d.ering oad.erworpen worderr, r'rord.err bij de oproepingsbrieven gevoe€d.
rrlerd. d.e agenda op verzoek van het College van CorrÍqissarissen of van d.e aa¡deelhouåers aa.ngevuld", darx zal een aa¡vullend.e agend.a aa¡ alle aa¡deelhouders r¿ord.en
toegezond.enr ten minste één week vool de clatr.::¡ van do Algeneae Vergaderi.:ng.

Àrtikel 36. - Ðe i.l gemcne Vergadering aag elechts beraad.slagen i¡dien ten
nrinste d.e þelft van het totaal a¡ntal aa''delen vertegenwoord.igd. is.

Ðe Àlgenene Vergadering mag enl:el beraadslagen ovcr d.e punten ùie op d.e agend.a
voorkomen.
Is het a¡¡tal vertegenwoo'-cì.igd-e aa¡rdelen orvoldoend.e om geldig te bereadslagen,
d.a.¡r rvòrd'b binnen een tcrmijn varn ;estig da4ien een nieuwe Algemene Vergadering
bijeenger.oepenÒ Xie vergadering kan geld1g beraadslagen cver de punten ùie een
tr'.eed.e maal op d.e agenCa voorkomen, wel-i: ook het aantal vertegenwoorùigd.e aa'rdelen zijn. De tekst va¡r arbikel 16 wordt in cle tweed.e -o-ijeenroeping verrneld..

Artikel 3?. - De Algemene Vergadering r¡ordt voorgezeten d.oor d.e voorzitter
van de Ra¿d van Seheer.
Bij verhindering va¡r de voorzìtter word.t d.e vergadering voorgezeten d.oor d.e ond.ervoorzitter.
Bij verhindering var de voorzitter en va¡ cle ondervoorzitter word.t d-e vergadering
voorgszêten docr ,.Le beheerd.er ùie C-e grootlte ononderbroken a¡lciënniteit telt
in d.e Rp¿d van Seheer.

T2,-

---iLt
-1"

Bij Selijke a¡ci-ënniteit neent cle ouC.ste beheerd.er i¡ leeftijd. het
schap l{3;rr. De voorzitter rrijst de secreta¡is en tr¡ee stenopnemera
TooraLeer de .algeneae vergadering bij te ronen ond.ertekenen de af
een a.arrï¡e zi g'hei dsli jÈt , verroeldend naan, wlnacht en aa¡rtal a^.d"eÌ
vertegenwoorùigen. Deze lijst, uordt door de steaopnerners ecbt
bì- j het proces-vÊrbaal va¡r ,de vergaderi_ag gevoegd.

voor

er-

a.a.n.
J

Årtikel 3E. - Iederc a¿¡deelhouder beschilct, in de .å.lgenene Vergadering over
zoveel sternnen ale h:ij aand.eLe¡ bezit.
Sehalve ¡{a¡.neer door d.s '.¡et of d.oor de statuten ea¡r a¡d.e¡e ¡oeerd.erheid.
isr r*ord.en d-e besluiten bij eenvouùige neerd.erheicl van d.s geldig uitgebrachte
stern¡oen genomen.

{titceL 39. - D€ statuten van d.e maatschappij }ornnen rcrd.en gpuijzied d.oor d.e
Àlgenene vergadering aI d.a.a niet op vooreter van d.e Raa'l va¡ Beb,eer.
De Algeneoee Vergadering lcan an'lcel geldig boraadslagen over d.o vqorgesteÌd.e
Hijzig'ingen inclien tea ninste twee d.ord.en rraa d.e a¿nd.elen veruegenrmoråigd
zijn Word.t tleze bijzondere meerdsheid. niet bereikt, d.an wordt-binnen d.ã
zestlg da6ea eea nieutæ .á,lgenene Vergadering bijeeugeroepen d.ie gelùig ko'r
beraad.slagenr relk ook bet aantal vertegenrcor4igd.e ar''èolen zii, ¡e teks*t
van artikel 39 r¡ord,t i¡ d.e tr¡eed.e bijeanroepi:rg ve'r-neIdIedere rijzigiag'van de statutan ie slecbts sån'tra"rd. iaùieu øij mrclt goed.€skeurd. d.oor ten minste tuee d.erd.en va¡, cle gelùig uitgebrachb Btemnea.
Iei.ere voorgestelde wijrlging van de statuten, naard.oor d.e lastea, d.o r¡erbinteniseen ea d.e verarxtvoordol-ijkhed.en van d.e n¡''d.ee1-houd,srs prd.ec verzwaard. of
C.ie vercind.ering va¡¡ rechten nedebrengtr ùient vooraf door d.ä ve',roten te
rord.e¡r goed€eksudÀrtikel 40. -

De gelrono A)-gemene Vergadering boort d.e verslager vâ. d.e Ra¿.d.
va¡r Seheer en van bet College 'l'an Cormisea¡iseen.Zij d.oet uitspraak over
de oonclueies var d.ie verslcl€pn eJû over d.e jaarreic.nìng.Zij epreelcb rich uit, in een afzond.erlijke stenn"ing, ortrent d.e ontlasting
d.io aa¡ d.s beheerd.ers en d.e cornmissa¡issea rooet gegeven worden.
Zij d.oet boveadien uitspraak over alle arrd.ero op d.e agenda geplaatste ¡n:nten.

Artiket 41. - De beraa¡rslagi.:rg€n van d.e Algernene Vergad.eri:rg uord.en vastgelegd.
in processen-verbaaÌ ùie opgenomen r'¡orden i¡ een speciaa,l reg-ister. Zij rrcrdãn
ondertokend. do:r d.e voorzitter, d.e eecretaris, d.e sbenropnemerc en d.e aanwezige
afgevaard.igd.en v-an ds a¿¡rcleelhoud.ers die eron verzo€ken.
Eensluidcnde afschrifien eivan, d.oo¡ de voorzitter of een onder',roorzitter l-a¡r de
Raad ya¡ Beheer en d.oor d.e secrotarie orì.d.ertekend. v¡ord.en , bin:ren d-e veertien
da.gen voJ.çnd op d.e vergadering, gêzonden a.ar de aandeeLboud.ers , a¿n d.o ]ed.en
va¡ ùe Raad va¡r Beheer
r¡en
houd.ende

l'Íinister,

ÌIOOFFTUK

1T. -

e¡r

het College

Con'tmisearissen en aan d.e toezicht-

T}NNìMTÁRIS. JII.åIRH(&fING INI SAI,DOV-EryIERKI¡G

Ârtikel 42, - ilei r¡a¿ts chappelijk d-ienstjaar begint op l januari en eindigt
op 3I d.ecernt'er. IIet eerste d.ienstjaar beg"int evenwel op de d.atr:m van goedker:ring
bij koninklijk besluit va:r d.e ond.erhavige statuten e.ri eind.i-gt op 3I d.ecember va.r3
het volgend.e jaar. 0p 3t decer'¡l¡er va¡r ieder jaa.:' wordt d.e l¡oe}:Ìrouùing varr d.e
naaischappij afgesloten en ma¿-!t'cle Raad va¡i Beheer eenjnventaris,
jaa:crekening, het sald.o rr¿n l':et dienetjaar en een ontwerp rrau:.rinstverclelir,.;'ieop.

t:

Tì _

l,

I
ì

\J

Þ

i

'fio
å¡ljlcol 4J. - De boeliho uding van ce naatscbappij l.¡ord.t op€emaâ!+ overe
b,et model van boelchouCku:atüg pLan goedgel:errrcl door do voogd.ijhoud.end.e
de richtlijnelr in¡ake af'schrijvingen en berna¿rdering øullen daarbij ge
m!den-

er

I

Artikel 4-{. - $ 1. Ten ninste zee welcen vôôr Ce r\lgenene Terga.d.erilg stel
de Raad va¡ Beheer, en ùii zonder vcrplaatsi.ng van d,ocu¡oerton, alle st
.¡etsist voor het nazicht van a]]e schriften *uer beschikki:g va:r d.e counl
3en op!
. .,;.i.

$ Z. ni¡ toepassing

lrarr, beü b€ps^a1d.e in artilsL 5r?" r¡an d.e nat van I
or¡ürent de vere¡rig'ing va¡ geneenteu tot nr.ûvam rt algeoeæ,, deelt d.e Ra¿d '\¡â¡1
Beheer ten ningta d.rie weicen vöèr de Algenene Vergaderiag aan d.e a¿¡ldeelboud,ere
va¡ de verenisin€ ¡ned.e : de jaamekening , een vooretel vaa rinstverd.ellug en
Âlgeneae Vergaderiag ond.eralle ôocr¡menten die door de Raa.d. va¡ Sehe'or aån d.e
'
te
ïorpæ dienen
rmrden.
''ii
' "tt''
$ 3.ti.l.¿"r'¡aar noidt'' d.e jaamelre''ing van d.e naa.tachappij aan de goedkøuríag
r¡an d.e voogùijhoudend.e mi.Íster ondenrorpen.4j ¡orôt tc èien einde, bi¡ne¡r
d.e'vljftien dagen yan:f da goedka:ring errran d.oor d.e jaarlijkee .lì,geneue
Vergaderi.ngr F. d.e Provi¡ciegouvernerrs ovÊrgelegû net bet oog op bet bekonen
van het advles va¡ d.s bestendige d.eputatie van de provincleraden

Ârtilel 45. - Het batig ealdo is het nerechil tusaen

eened.eele

bet totaal van

aÌ1e ontvangstenra¡¡ d.e rnaatschappij en andordeels het totaaÌ rran all-e rechÈst¡eekse e¡r onrechtstreekse kos'ben er¡ lagten, HËrartos b¿å¡ bedrijuigbeid, aa¡F
leid.ing geeft.

Iiei; batig saldo r.¡crùt als volgt verd.eold.:

tot

vorni-ng van de r*ettelijke rcsorve;
vergosrìing aa:r d.e kapitalen pro. rata tenporis vgr àr¡n volstorting,
gplijk a¿n C.e re¡rtevoet op het mornent gevord.ord. door het Ge¡oeentekrûd.ie'"
v-an Be3.gië voor langlopende lerrrgen met een econoniech d.oel;
3 ) d.e vorraing van de nooCzaÌ:r:lijk gea.chte reserves;
+À ) va¡i het ove:cscbot r¡orðt toegekencl:
a) f/f 'e 4a.tr de Geneente Beveren en de Interco¡rusu¡lale Yeroaigng ','a¡ het
La¡d van i{e¿c pro rat: van }run 'and.eel in het ma.:tschappcli jk i:apit"-a'ì ;
t) Z/le a¿¡r alÌe u.rrd.eel.l:.cuders pr'o rata va¡r hun e¿:rdel-eu in hei na;t'bschappc'Li jk kapiiaa)-.
1)

7i"

2 ) een

De eventuele n¿d.elige saidi lcurulen door de Algenene Vergarlering op voorsteì.
van de Ra¿.d. va¡ Behee:', overgedragen worden naêr het volgend. ùienstjaar.
Een batig sald.o zal io d.e eerste plaats dienen aarrgewend. tot aanzrrivering
van d.e verliezen der voorgaartde jaren.

.å.rt.IO3 .¡an de
toepassing.
lio0F¡6TU-f¡.

v.

sanen6reord.,encLe

r.¡etten op ùe ha:delsvennootscbappen

is

van

-- Oì¡TBII{DI}îG mf .VÍR}F5EII}¡G.

Ðe na¿tschaopi'j kan , bij beslìdt van d.e Âlgenene Vergadering,
Þ:¡ereerrlionsti-g ar-bilcel'j"i v¡¡r ie iret -¡a¡¡ 1 rnae.:'i i! 22 orrürent de '¡ereni6'i;rg
vë1 gemeenten tot nutva¡¡..rt algeneen, vroùStii¿ig word.en ontbond.en, op voorr^¡aåii'cie d¿t aI d.e .:¿^nCe..:Ihouclers daarnede instenu:rcn en de i(oni:rq aa.¡r d.e rroegtijùige
c'1i b j.ncii:r.3 z: j;.; Lqoe {.!lier.ìr: iÌa-r:j j :c Lììtt,
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Art ikel d?. - Itr ¡1r?'¡al van vloegtiicl-i.,'e ont'ciading of bij het
d.e rnae-tachappijr d'uirì'u de Algerone
'¡a.a de bestae¡rste rnrijn va¡
eeu of meer ve¡cffenaan's all , onsch :ijft hun nachten, bepaal';
d.igin6 en stelt de ).ic¡iidaiiewi jze vast, overeerÈ,omstig artikeLen I?9 en
volgende va¡ de sâlnengeordende ";ctt en op d.e lr¿mCelsve¡rncotschapperu
.â.rtike1 "18. - Na e^ansuiÌ'ering 1a.n a1).e ontvargsten en lastenr aJ' srûede
varr li$Lidatie of bewaring. wordt het nettoaotief
ñEEster
verôeeld onùe¡ de houders va¡1 de ma^:,tschap¡elijke d.ee}r:egijaen.
De ean d.e maatschappij toebehorendo oigendomen en i¡gtallaties lr¡nuen bi
voorkeu¡ ovqrgenome n r"¡ord.en d.oo¡ d.c Geneentea op het groad-gebied' wa¿rva¡
zij zich bevinden.Ðe ovenr&ne gebeurt op verslag van e€n d'eslorndige die d'e
r¡aa¡do ervan begroot. Te diea einde duiden èe 1c¿ad.icia.at-koper e¡¡ d'e vereff
naars ioùer eeo d'eehrnèige a¿¡r. Indien zii'aiet tot eeu vergeljk koneat
duiden beide d.eslcund'igen e en d.erùe d.eslcund3g€ aa¡ on eeu collegg ts Ì¡ortne¡l
d.at bij neerèerheid' van stenmen uitspraak dceJ.Inrliea b€icle cleslamdigen
nlet or¡sreeobnen over. d'e aa¡duid'ing vaa ee:r d.erde, zal cleze laatate op
versosk va¡r d.s ¡neest gered.e partij aangesteld. norclen tl¡oor cle voorzitter
vaa d,e rechtbank r¡ar¡ eerste aaaleg r¡an ùe naltg@lnolijke *l?1t .-.
Ðe eigend,o¡nen, vêrteg€oxwoorùigd door de aa¿delen Ir no$1r bii -c[e o¡rb]bdìugr-kosteloos ten:.g aå.n cle Sta^at overged.ragenr en d.e d,eebetreffende aand'e'len B vernietigÉ.
.
Àlcte opgemaaþ in tweevoud volgene rned'egedeeld. ogt¡ver? van sfatutoa
en vsrlãd.ea te Beverea r oP 15 december T98".
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De vcnnoten
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Voor da gerneente Bevaron
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VAN DER AÂ

Marcel, Burgamcestar

VAN ROEÏEN

Roger, Gcneentesocrclg¡le

Voor de Stad Antwerpcn
SCffiOYENS

:

Mathildc, Burgcmaceter

DE RInJlfER Eugo, Stadeaecretarle

Voor dc genccnte ZwiJndrecht
VAN ROEYÛ{

Adrion, Burgemoester

VAN OECffiLEII
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Jacobus, Goneentcsccretarie

Voor de Intercomr¡unalc van
BIIÍSE

:

hct l¡'nd van l{aae :

l(arcl, Voorzitter van de Raad van Beheer
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Etienne, Secretarle-Goncraal

Voor de Belgleche Staat
DE PAEPE

/ tt )

Gedelegecrd Beheerder

Voor het VlaaEse Gewest
DE RIJCK

;

:

Robert, Secretaris-Gcncraal'
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