UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING VAN : 28 NOVEMBER 2016
Aanwezig de dames en de heren:
J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, Y. Van Dooren,
K. Drees, D. Verlaak, G. Haeldermans, R. Didden, M. Raets, Schepenen,
G. Vermassen, A. Willen, J. Cuppens, S. Didden, L. Pieters,
J. Tollenaere, P. Hendrikx, R. Dupont, M. Janssen, T. Schaefer,
K. Vandewal, G. Keuren, F. Neyens, I. Franssen, D. Damen,
G. Hellings, G. Geusen, H. Vermeulen, R. Opsteyn en G. Telen, raadsleden
en R. Corstjens, algemeen directeur.
Verontschuldigd :
NOTULE: 118 - AGB
(2020)
142.4 - AGBI Infrastructuur Maaseik statutenwijziging

Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik (AGBIM).Wijziging statuten (aanpassing
maatschappelijk kapitaal). Goedkeuring. Besluit.
De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig het
gemeentedecreet;

De statuten van het AGBInfrastructuur Maaseik zijn vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad d.d.
31.08.2009, goedgekeurd door de Vlaamse overheid op 05.02.2010 en laatst gewijzigd bij besluit van de
raad van bestuur d.d. 02.09.2013, goedgekeurd door de Vlaamse overheid op 17 oktober 2013
De Raad van Bestuur van het AGBInfrastructuur Maaseik bracht op 30 september 2016 een advies uit
aan de gemeenteraad i.v.m. het aanpassen en verhogen van het maatschappelijke kapitaal van het
AGBInfrastructuur Maaseik. Het gaat over drie items, die allen betrekking hebben om de aanpassing van
het maatschappelijk kapitaal – art. 33.
1. In overeenstemming brengen van het kapitaal van het bedrijf met het boekhoudkundig kapitaal.
Dit is nu in de statuten als volgt geregeld:
HOOFDSTUK V
FINANCIËN EN FINANCIELE CONTROLE
Art. 33 Statutair kapitaal
Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 2.555.507,82 euro.
Het bedrag van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal stemt overeen met de nettoinbrengwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen, met name de vordering die de stad creëert
op het AGBM voor hetzelfde bedrag. Middels dit bedrag zal het bedrijf in staat zijn de koopsom te betalen
van de sector sport, eigendom van het AGBM, en dit voor de waarde groot 2.555.507,82 zoals deze
waarde blijkt uit de balans per 01.01.2009 van het AGBM.
Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch gedeeltelijk,
op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een vermindering van het kapitaal
is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te
compenseren.
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Vervolgens werden de volgende kapitaalsmutaties gedaan door de Stad Maaseik:
01/07/2010: overname vordering AGBM
5.000.000,00
30/08/2010: inbreng grond sporthal Neeroeteren
288.562,88
29/08/2011: inbreng grond De Riet
16.194,00
31/01/2012: volstorting renovatie
9.600,00
28/01/2013: aanzuivering 2011
-132.188,68
20/12/2013: overname R/C vordering AGBM
-404.365,51
31/12/2014: inbreng werkkapitaal
300.000,00
Totaal boekhoudkundig kapitaal op 31/12/2015 :

EUR 5.077.802,69

Dit betekent dus een effectief realiseerde verhoging van het kapitaal ten aanzien van het statutaire kapitaal
van 5.077.802,69 – 2.555.507,82 = 2.522.294,87
Dit betekende natuurlijk niet “zomaar” een verhoging op papier zonder dat hier iets zeer reëel tegenover
stond.
De verklaring is natuurlijk dat op het moment van de oprichting van het AGBSport Maaseik, dat door latere
naamswijziging het AGBInfrastructuur Maaseik werd, het kapitaal bestond uit een gebouw dat in oprichting
was.
De verkoopprijs van de bedrijfstak sport blijkt uit de overeenkomst tussen het AGBM en het AGBSport
Maaseik dd. 23 juni 2010 waarbij de gehele bedrijfstak overgedragen werd voor € 5.000.000.
Een reconstructie die moet aantonen dat deze verkoopsom realistisch was blijkt uit het gegeven dat voor de
volgende elementen al de hier onderstaande waardebepalingen opgenomen waren in het AGBM
gronden Maaseik
gebouwen Maaseik
rekening sport
rekening sport
rekening sport
Totaal

151521,24
4533305,53
100722,84
25039,59
17319,2
4827908,4

e.e.a. werd beslist door de gemeenteraad op 26.04.2010.
2.

De inbreng door de stad van het bedrag groot € 389.427 in speciën.

Dit bedrag werd door de stad ontvangen als resultaat van de vereffening van de vzw programmatie Achter
Olmen, dit onder voorwaarde dat dit bedrag besteed zou worden aan cultuur of aan culturele infrastructuur.
De stad heeft, zoals blijkt uit de aangepaste budgetten de wens uitgedrukt aan deze voorwaarde te voldoen
door dit bedrag in te brengen in het AGBInfrastructuur Maaseik. Deze inbreng dient te gebeuren onder de
vorm van een kapitaalsverhoging, dit omdat we de ontvangst van dit bedrag uit het resultaat van het bedrijf
willen houden.
3.
De inbreng door de stad van een bedrag in speciën van de nog niet afgeschreven
investeringstoelagen die het AGBInfrastructuur Maaseik van de stad ontving voor de realiseerde
investeringen van het bedrijf.
Dit is een gevolg van de recente koerswijziging door de administratie van de BTW en van de Minister van
Financiën van de federale overheid. Kort samengevat komt het hier op neer:
a. Het bedrijf moet winstgevend zijn, of op een realistische manier winstgevend kunnen zijn om volledig
onderworpen te zijn aan de BTW wetgeving;
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b. Dat gebeurde met uitdrukkelijk akkoord van de BTW administratie door het verlenen door de stad aan
het AGBInfrastructuur Maaseik
van werkingstoelagen voor de gewone werking, en
investeringstoelagen voor de investeringen.
c. De Minister drukte de wil uit dat werkingstoelagen niet meer in aanmerking kwamen voor de
berekening van winstgevendheid van het bedrijf. Deze redenering had voor gevolg, dat met het oog
op de toekomst (per 01.01.2016) de werkingstoelagen niet meer in aanmerking komen voor het
berekenen van de winstgevendheid. De gegeven toestemmingen van de administratie werden
ingetrokken. Het bedrijf moest gaan werken met prijstoelagen, die, tegenstelling tot werkingstoelagen
wel onderworpen zijn aan BTW.
d. De administratie drukte de wil uit dat men niet langer om dezelfde reden zou werken met
investeringstoelagen. Deze toelagen werden afgeschreven en stonden op deze wijze tegen de
afschrijvingen van de investeringen, die zo opgeheven werden en zodat deze (grotendeels) buiten het
resultaat van het bedrijf bleven. Ook deze toestemmingen, die verleend werden, werden ingetrokken,
meer nog, de nog niet afgeschreven investerings- of kapitaalstoelagen (wat betekent de naam)
moeten terugbetaald worden. Op deze manier worden zo de kosten en dus de te verlenen
prijstoelagen verhoogd, die dan weer belast worden.
e. Korter samengevat komt het er op neer dat dat de federale overheid geld nodig heeft en dat men dit
deels gaat halen bij de lokale overheden (zonder zich af te vragen wat de gevolgen hiervan zijn voor
deze lokale overheden).
Wij hebben geen andere mogelijkheid dan of deze beslissingen aan te vechten, wat neerkomt op vechten
tegen windmolens, of ons hierbij neer te leggen. Wij (zowel de stad als het AGBInfrastructuur Maaseik )
opteerden voor het laatste. Het bedrijf dient aldus € 6.326.903,00 terug te betalen aan de stad. Het bedrijf
krijgt de middelen om dit te kunnen doen doordat de stad een kapitaalsverhoging dit van het bedrijf groot €
6.326.903,00 en dit door de inbreng in speciën.
Volgens de definitieve jaarrekening 31/12/2015 was het saldo van de investerings/kapitaalsubsidie €
6.664.922,68 we dienen echter enkel het bedrag van de door de stad verleende investeringstoelagen en
niet de toelagen verleend het Vlaamse Gewest voor de restauratie van het Klooster in aanmerking te
nemen. Het bedrag groot € 6.326.902,01 dient als stadstussenkomst weerhouden te worden.

Direct is deze operatie financieel neutraal, zowel voor het bedrijf als voor de stad, indirect en dit ten aanzien
van de toekomstige gevolgen voor de prijstoelagen is het dit niet. Een en ander is voorzien door de
budgetten en de budgetwijzigingen zowel bij de stad als bij het AGBInfrastructuur Maaseik.
Samengevat:
Er wordt voorgesteld het statutair maatschappelijk kapitaal te
verhogen door het in overeenstemming te brengen met het
boekhouding kapitaal:
Er wordt voorgesteld het statutair kapitaal te verhogen door de
Inbreng in speciën door de stad van:
Er wordt voorgestemd het statutair kapitaal te verhogen door de
Inbreng in speciën door de stad van
De kapitaalsverhoging bedraagt dus
Zodat het maatschappelijk kapitaal
Zal bedragen

2.522.294,87
389.427
6.326.903
9.238.624,87
11.794.132,69 euro

Besluit: : Met 16 stemmen voor en 10 stemmen tegen
de raadsleden van het Vlaams Belang (L. Pieters en P. Hendrikx)
en van de N-VA (G. Geusen, P. Jeurissen, G. Hellings, I. Franssen en F. Neyens)
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en van de Open VLD (J. Tollenaere, S. Didden en D. Damen)

Artikel 1
De inhoud van het nieuwe artikel 34 de statuten van het AGBInfrastructuur Maaseik aan te passen als volgt
“
FINANCIËN EN FINANCIELE CONTROLE
Art. 33 Statutair kapitaal
Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 11.794.624.87 euro.
Dit is als volgt samengesteld:
01/07/2010: overname vordering AGBM
5.000.000,00
30/08/2010: inbreng grond sporthal Neeroeteren
288.562,88
29/08/2011: inbreng grond De Riet
16.194,00
31/01/2012: volstorting renovatie
9.600,00
28/01/2013: aanzuivering 2011
-132.188,68
20/12/2013: overname R/C vordering AGBM
-404.365,51
31/12/2014: inbreng werkkapitaal
300.000,00
2016: Inbreng in speciën door de stad van:
389.427
2016 Inbreng in speciën door de stad van
6.326.903
maatschappelijk kapitaal

11.794.132,69 euro

Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch gedeeltelijk,
op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een vermindering van het kapitaal
is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te
compenseren.
“

Artikel 2:
De goedkeuring te vragen van de Vlaamse Overheid van deze beslissing.

Aldus gedaan in zitting op datum als boven
NAMENS DE GEMEENTERAAD :
De Algemeen directeur, i.o.
(get.) R. Corstjens

De Burgemeester, i.o.
(get.) J. Creemers

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
De Algemeen directeur,

De Burgemeester,

R. Corstjens

J. Creemers
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