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Splitsings\ oorstel opgesteld in het kader van een

partiële splitsing door oprichting van een nieime

vennootschap overeenkomstig - 12:8 WW jiincto

12:74 - 12:89 WW - door partiële splitsing van

de besloten vennootschap naar Belgisch recht
CRISIS AND EMERGENCY MANAGEMENT

CENTRE en door oprichting van de besloten

vennootschap naar Belgisch recht Bl-its



VOORSTEL VOOR EEN SPLITSING VOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE

VENNOOTSCHAP CONFORM 12:74 e.v. WW

HET BESTUURSORGAAN VAN:

CRISIS AND EMERGENCY MANAGEMENT CENTRE

Rechtsvonn: besloten vennootschap

RPR Gent. Afdeling Dendermonde
KBO-ondernemingsnr.: 0453.233.191

Registratie-instantie; Griffie van Onderneniingsrechtbank Gent
Dendermonde, Noordlaan 31/1, 9200 Dendermonde

Afdeling

Maatschappelijke zetel: 9240 Zele. Lokerenbaan 215

Aandelen (volstoit): 110 aandelen op naam. aangehouden door de Heer Liic Rombout
15 aandelen op naam. aangehouden door Mevrouw Kristien Byl

Veilegenwoordiging: Overeenkomstig de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar enige bestuurder

hierna te noemen: de "Te Splitsen Vennootschap"; en

Bl-its in oprichting (definitieve naam zal worden bepaald in oprichtingsakte)

Rechtsvorm: besloten vennootschap

RPR Antwerpen. Afdeling Antwerpen
KBO-ondernemingsnummer: te bekomen bij oprichting

Registratie-instantie: Griffie van Onderneniingsrechtbank Antwerpen
Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen

Maatschappelijke zetel: bij oprichting-2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 195/1

Aandelen (volstoit): bij oprichting -
110 aandelen op naam. aangehouden door de Heer Luc Rombout
15 aandelen op naam. aangehouden door Mevrouw Kristien Byl

Veitegenwoordiging; conform de statuten bij oprichting

hierna te noemen: de "Op te Richten Vennootschap":



OVERWEGENDE DAT:

●  de Te Splitsen Vennootschap een duidelijk afgebakende activiteit/opdracht(en) wenst af te

splitsen in de Op te Richten Vennootschap;

●  dit in het bijzonder alle activiteiten omvat betreffende de ontwikkeling en realisatie van een

systeem van slachtofferregistratie en aanverwante functies, als deel van de overheidsopdracht

(CC/2014/CMS) (het BITS project): dit project omvat onder meer in het bijzonder een opdracht

voor de FOD VVVL (MedOps2);

●  dit is ingegeven door het feit dat de Te Splitsen Vennootschap deze speciUeke activiteit wil
afzonderen:

●  dit is ingegeven om te vermijden dat de Te Splitsen Vennootschap zou worden belast door

engagementen met betrekking tot het BITS project en anderzijds om de continuïteit van de

activiteiten en verdere ontwikkeling van de desbetreffende activiteiten te verzekeren:

●  dit is ingegeven om naar de toekomst specifiek voor deze activiteiten, nieuwe investeerders aan

te trekken:

●  dit is ingegeven om een aangepast beleid en beheer te kunnen voeren in functie van de zeer

specifieke activiteiten van deze bedrijfsactiviteit:

●  de Te Splitsen Vennootschap niet ontbonden is, in staat van faillissement verkeert of surseance

van betaling of een soortgelijke procedure naar Belgisch recht heeft aangevraagd;

●  alle aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zich reeds principieel akkoord hebben

verklaard met de splitsing.

STELT VOOR:

om een splitsing tot stand te brengen waarbij een deel van het vermogen van de Te Splitsen

Vennootschap, zowel rechten als verplichtingen, wordt overgedragen naar de Op Te Richten

Vennootschap tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap van

aandelen in de Op Te Richten Vennootschap.

Dit alles zonder dat de Te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan.

Dit alles overeenkomstig Afdeling 2 van Hoofdstuk  3 van Boek 12. Deel 4 W.V.V.

I. De ingevolge artikel 12:75 W.V.V. te vermelden gegevens zijn de volgende:

A. De rechtsvorm, de naani, het doel en de statutaire zetel van de Te Splitsen Vennootschap

en de Op Te Richten Vennootschap

De besloten vennootschap naar Belgisch recht CRISIS AND EMERGENCY

MANAGEMENT CENTRE met maatschappelijke zetel te 9240 Zele. Lokerenbaan 215. met
statutair doel zoals omschreven in Artikel 3 van de statuten ingevolge akte voor Notaris

Willems te Gent dd. 19 juni 2001. terug te vinden in Bijlage A bij dit splitsingsvoorstel.

1.

2. De Op Te Richten besloten vennootschap naar Belgisch recht Bl-its met maatschappelijke

zetel te 2180 Ekeren. Kapelsesteenweg 195/1. met als statutair doel zoals omschreven in

Artikel 3 van de ontwerpstatuten, ingevolge akte die zal worden verleden voor Notaris Van

Looy te Antwerpen, terug te vinden in Bijlage B bij dit splitsingsvoorstel.



B. Ruilverhouding

Het vermogen van de Op Te Richten Vennootschap zal worden veitegenvvoordigd door 125
aandelen.

De ruilverhouding is één op één.

De aandelen van de Op Te Richten Vennootschap w'orden uitgegeven aan de Aandeelhouder(s)

van de Te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in hel kapitaal dan wel hun

aandeel in het eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap. Dienvolgens zijn onder meer

Art. I2;77. 12:78. 12:79. 12:80 §2. eerste lid 2° en 5° W.V.V. niet van toepassing.

C. Wijze uitreiking

De Aandelen zullen worden uitgegeven bij de oprichtingsakte van de Op Te Richten Vennootschap

en toegekend aan de Aandeelhouder(s) van de Op Te Splitsen Vennootschap.

De uitreiking zal geschieden door de inschrijving in het op te maken elektronisch aandelenregistcr

van de Op Te Richten Vennootschap.

D. Datum recht op winstdcclnanie

De Aandelen hebben recht op winstdeelname vanaf 01/10/2022. datum van boekhoudkundige

retro-activiteit. Er zijn geen bijzondere regelingen van toepassing in dat verband.

E. De datum vanaf welke de handelingen van de Te Splitsen Vennootschap

boekhoudkundig worden geacht voor rekening van de Op Te Richten Vennootschap te

zijn verricht.

De handelingen van de Te Splitsen Vennootschap met betrekken tot de bestanddelen die het

voorw'erp

vennootschapsbelastingdoeleinden geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Op Te

Richten Vennootschap vanafOI/10/2022.

de afsplitsing, zuilen vanuit boekhoudkundig oogpuntvormen van en voor

F. De rechten en vergoedingen die de Op Te Richten Vennootschap toekent aan de

vennoten van de Te Splitsen Vennootschap met bijzondere rechten en aan de houders

van effecten anders dan aandelen of deelbewijzen in het maatschappelijk kapitaal, of de

jegens hen voorgestcidc maatregelen.

Aangezien er geen personen zijn die anders dan als aandeelhouder rechten hebben jegens de Op Te

Richten Vennootschap, worden geen bijzondere rechten of vergoedingen toegekend. Alle aandelen

zijn identiek, er bestaan geen andere effecten.

G. Bezoldiging voor opstelling verslag Art.l2:78 W.V.V.

Gezien er geen verslag overeenkomstig Artikel 12:78 W.V.V. dient te worden opgesteld, is er

dienaangaande ook geen enkel bezoldiging voorzien voor een bedrijfsrevisor of externe accountant.

Er wordt opdracht gegeven aan VCLJ BEDRIJFSVISOREN BV. met zetel te 2240 Zandhoven

Langestraat 183. vertegenwoordigd door de heer Frank 1 lu> brechts. om het bijzonder verslag op te

maken waaiwan sprake is in artikel 5:7 WW. De bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor die

wordt belast met de opmaak van het bijzonder verslag wordt vastgesteld op basis van de



gepresteerde uren.

H. Ieder bijzonder voordeel dat wordt toegekend aan de leden van organen die belast zijn

met het bestuur of de leiding van, of het toezicht of de controle op de vennootschappen
die bij de splitsing zijn betrokken

In het kader van de vooropgestelde splitsing worden er geen bijzondere voordelen toegekend aan

deskundigen die het voorstel voor een splitsing onderzoeken, of aan de leden van organen die

belast zijn met het bestuur of de leiding van. of het toezicht of de controle op de betrokken

vennootschappen. Voor deze verrichting wordt er trouwens geen verslag door de deskundigen over

het splitsingsvoorstel vereist.

I. Informatie over de evaluatie van de activa en passiva die overgaan naar de

Overnemende Vennootschap

De activa en passiva van de Te Splitsen Vennootschap zullen in de boeken van de Op Te Richten

Vennootschap op dezelfde wijze gewaardeerd worden als in de boeken van de Te Splitsen

Vennootschap.

Een beschrijving van de activa en passiva die worden overgedragen conform de staat van activa en

passiva van de Te Splitsen Vennootschap op 30 september 2022, zal worden bijgevoegd naar

aanleiding van de oprichting van Op Te Richten Vennootschap en de inbreng in natura, waarover

het bestuursorgaan een verslag zal maken en een revisoraal controleverslag wordt voorzien.

De aandeelhouders hebben besloten af te zien van het opmaken van een formele staat activa en

passiva bij dit splitsingsvoorstel zelf (zie Bijlage C).

De partiële splitsing omvat alle bestanddelen van het BITS project inzake ontwikkeling en

realisatie van een systeem van slachtofferregistratie en aanverwante functies, waaronder ook het e-

learning platform en de opleidingsomgeving.

De partiële splitsing zal enkel betrekking hebben op de overdracht, en inbreng in natura. van

voormelde bestanddelen in de nieuw Op Te Richten vennootschap; er worden geen andere

vennogensbestanddelen bij dit partieel splitsingsvoorstel overgedragen aan de nieuw Op Te

Richten vennootschap en de passiva die worden afgesplilst bestaan uit het overeenkomstig deel van

het boekhoudkundig eigen vemiogen van de Te Splitsen Vennootschap.

J. Verdeling onder de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap van de aandelen

van de Op Te Richten Vennootschap en het criterium van verdeling

Het vermogen van de Op Te Richten Vennootschap zal worden vertegenwoordigd door 125
aandelen.

De ruilverhouding zal worden bepaald op basis van de boekhoudkundige waardering van de over te

dragen, af te splitsen bestanddelen in de Te Splitsen Vennootschap en dit op basis van de cijfers per

30 september 2022.

De aandelen van de Op Te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de Aandcelhouder(s) van

de Te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal dan wel hun aandeel in het

eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap. Dienvolgens zijn onder meer Art. 12:77, 12:78.
12:79, 12:80 §2, eerste lid 2° en 5° W.V.V. niet van toepassing.

Daarnaast benadrukt het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap dat de huidige



aandeelhouders tevens - en in dezelfde verhouding  - aandeelhouder zullen worden van de Op Te
Richten Vennootschap.

Hel aantal aandelen, alsook de omvang van het eigen vermogen (gebaseerd op de waardering van

de Participaties) zal ter gelegenheid van de oprichting van de nieuw Op Te Richten Vennootschap
vastgesteld worden.

Er wordt geen enkele opleg of andere vergoeding in geld betaald aan de aandeelhouders van de Te

Splitsen Vennootschap.

De inruiloperatie van de aandelen van de Te Splitsen Vennootschap tegen aandelen van de Op Te

Richten Vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van hel

bestuursorgaan van de Op Te Richten Vennootschap.

Binnen de twee (2) weken na publicatie van het splitsingsbesluit  in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad vult de bestuurder van de (Op Tc Richten) Vennootschap in het aandelenregister van de

Vennootschap de volgende gegevens aan:

de identiteit van de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap als aandeelhouders van

de (Op Te Richten) Vennootschap;

hel aantal aandelen van de Vennootschap dat aan hen toekomt;

de datum van het splitsingsbesluit.

K. Zekerheden - Onroerend Goed - Intellectuele eigendomsrechten

De Te Splitsen Vennootschap heeft geen pand op handelszaak toegestaan.

De Te Splitsen Vennootschap heeft geen onroerende goederen of zakelijke rechten die worden

overdragen of afgesplitst in de Op Te Richten Vennootschap.

De Te Splitsen Vennootschap heeft geen intellectuele eigendomsrechten beschermd door een

patent, octrooi, merk of model-bescherming; behoudens haar knowhow en intellectuele

eigendomsrechten inzake e-learning voor het BITS project welgekend door alle betrokkenen die

integraal worden overgedragen aan de Op Te Richten Vennootschap.

L. Statuten

Behoudens mogelijk een aanpassing aan de bepalingen van het W.V.V. zullen er geen wijzigingen

worden aangebracht aan de statuten van de Te Splitsen Vennootschap.

M. Pro Fisco

Gezien de inbrengen, die tot stand komen naar aanleiding van deze (voorgenomen) partiële

splitsing, volledig vergoed worden door nieuwe aandelen die door de Op Te Richten Vennootschap

worden uitgegeven, zullen de bepalingen van artikel 208 en artikel 209 van hel Wetboek van de

Inkomstenbelastingen 1992 (hierna "W1B92") niet van toepassing zijn op de Te Splitsen

Vennootschap (artikel 21 1 § 1, eerste lid. 2° WIB92) en zal de (voorgenomen) partiële splitsing

vanuit het standpunt van de inkomstenbelastingen, gelet op de aangevoerde zakelijke

overwegingen, met belastingneutraliteit doorgevoerd worden.

De (voorgenomen) partiële splitsing valt builen het toepassingsgebied van BTW, gelet op artikel 1 1
en 18 § 3 Wetboek BTW.

Aangezien er ten gevolge de voorgenomen partiële splitsing enkel roerende goederen worden

ingebracht zullen er geen proportionele registratierechten verschuldigd zijn naar aanleiding van de

voorgenomen partiële splitsing in gevolge de toepassing van artikel 115 W. Reg.



111. Volmachten

Mevrouw Kristien Byl, geboren op 12 december 1969, woonachtig te 9240 Zele,
Lokcrenbaan 215,

De Heer Victor Byl, geboren op 19 mei 1947, woonachtig te 9200 Dendermonde,
Prinsenmeers 37

Mevrouw Helena Suis, geboren op 1 november 1947, woonachtig tc 9200
Dendermonde, Prinsenmeers 37

A.S.C - mevrouw Simoniie Moyaert, Dascottelei 9 B6, 2100 Ant>verpen

OnUangen bij deze, voor zover nodig, een bijzondere volmacht om individueel handelend

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle nodige handelingen te stellen en alle

documenten en formulieren te ondertekenen met het oog op de neerlegging en publicatie van

dit splitsingsvoorstel, in het bijzonder ook de ondertekening van alle formulieren ter

publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om alle formulieren alsmede het

splitsingsvoorstel neer tc leggen of te laten neerleggen bij de bevoegde griffie van de

Ondernemingsreehtbank te Gent, alsook in het algemeen alles wat hiertoe nodig of nuttig zou

zijn met het oog op de venvezenlijking van de voorgenomen splitsing.

Het

https://wM^.ccmac.org/splitsing.

Splitsingsvoorstel zal neerlegging raadpleegbaarna zijn op

Getekend te Zele. 16 december 2022. in vier exemplaren

HE STULRSORGAAN VAN DE OP TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

Luc Rombout

Bestuurder

DE ELHOUDERS PROMOTOREN VAN DE OP TE RICHTEN

V^NtoOTStH>^P

Luc Kombout^'

Bijlagen:

A. Publicatie oprichtingsakte van de Te Splitsen Vennootschap - voorwerp - doel

B. Ontwerp voorwerp - doel van de Op Te Richten Vennootschap

C. Afstand van verslaggeving en tussentijdse cijfers
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A/ VOORWERP - STATUTAIR DOEL - TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP ARTIKEL 3
STATUTEN

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in

België als in het buitenland:

- het leveren van diensten en het genereren van know how in het vakgebied crisismanagement en

noodplanning onder de vorm van een centrum waarbij samenwerking tussen academische,

overheids- en privépartners mogelijk is; onder deze doelstelling dient onder meer te worden

begrepen pro-actieve en preventieve dienstverlening en operationele en tactische steun aan

overheid en bevolking op vlak van Onderzoek en Ontwikkeling (Research and Development).

Diensten- en Adviesverlening (Services and Consultancy) , Opleidingsprogramma's en

ontwikkeling van cursusmateriaal (Training Programs and Course Development) en

Documentatiecentrum (Documentation Centre).

-  de handel, aankoop, verkoop, verhuring en onderhoud van privaalvliegtuigen en

zweefvliegtuigen en alle daarbij behorende toebehoren en uitrusting evenals alle iiandelsgoederen

en diensten die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap kunnen bevorderen.

Zij kan alle diensten en aanverwante facetten ter ondersteuning van commerciële en industriële

aktiviteiten ter verwezenlijking van haar doel! verlenen! zoals: het maken van studiën allerhande

met inbegrip van elektronika en informatika en het leveren van know-how! patenten en brevetten,
evenals alle vormen van luchtarbeid.

Zij kan optreden als agent en commissionair voor handelsoperaties in de ruimste zin des woords.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest

uitgebreide zin.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken in België en in het buitenland op

allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het meest geschikt lijken, inbegrepen de

vertegenwoordiging! invoer en uitvoer.

Zij kan alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar

maatschappelijk doel of van die aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden, te

vergemakkelijken ofte bevorderen.

Verder kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, samenwerkingsakkoorden

afsluiten met alle natuurlijke personen! instellingen! overheden, afgeleide organisaties en

rechtspersonen - bestaande of nog op te richten - voor zover het doel ervan gelijkaardig is of

hetzij direct hetzij indirect aanverwant is aan het hare of bijdraagt tot de verwezenlijking ervan of

de verwezenlijking ervan vergemakkelijkt.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan

alle bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in hel buitenland, en waarvan

het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of die van die aard dat het de verwezenlijking

ervan vergemakkelijkt of bevordert.



B/ ONTWERP VOORWERP DOEL Op Te Richten Vennootschap

11. STATUTEN.

De oprichters verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

TITEL 1: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam
Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands

taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad. door eenvoudige beslissing van het

bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van
de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor

eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:

- Het verlenen van telecommunicatiediensten en de daarmee gerelateerde diensten:

- Het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van standaard- eii maatwerksoftware; hel

analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en

communicatietechnologie worden geïntegreerd: het systeem- en netwerkbeheer of -management

van computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten en overige diensten op

het gebied van infonnatietechnologie en computer. Het geven van advies en bijstand in kader van
bovenstaande en in de ruimste zin van het woord;

- Het uitvoeren van studies, audits expertises, ontwerpen en projectmanagement;

- Studie-, advies- en servicebureau voor informatieverwerking; ontwikkeling, verkoop en

onderhoud van software, ontwikkeling, verkoop en onderhoud van hardware;

- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in het algemeen met betrekking

tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële

aangelegenheden, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt:

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig

beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen

aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer

en de opbrengst, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en

opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dal

deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voonverp of welke van

die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,

geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, tnianciële tussenkomst of op gelijk welke

andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,

gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling

van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetlen te vorinen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.



De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderwoipen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.



C/ AFSTAND VAN BIJZONDERE VERSLAGGEVING

De Aandeelhouder(s) van de Te Splitsen Vennootschap stemmen in dat de Artikelen 12:77 en

12:80 W.V.V. in zover dit laatste naar bijzondere verslagen verwijst, niet van toepassing zijn. Zij

zien tevens af van de noodzaak tot het formeel opmaken van enige tussentijdse cijfers over de stand

van het vermogen.

Zij bevestigen dit nu reeds en dit zal worden vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de

algemene vergadering die over de deelname aan de splitsing moet besluiten.

Immers de aandelen van de Op Te Richten Vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten,

aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen

vermogen.

De Vennootschap is dus voornemens deze bepaling, zijnde Art. 12:81 W.V.V. toe te passen. Dit zal

worden opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.

Opgeniaakt te Zele. op 16 december 2022,

Luc

Aandeelhouder
Kristieii Byl
Aandeelhouder
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