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Inleiding
Codevco V BV, als onderdeel van Colruyt Group, wenst een nearshore aquacultuurproject
te installeren en exploiteren in Zone C – Westdiepzone. Deze zone maakt deel uit van de
commerciële en industriële zones conform artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 22 mei
2019 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode 2020 tot 2026 in de
Belgische zeegebieden.
De uitdaging om een stijgende bevolking van gezonde en duurzame voeding te voorzien,
vraagt een innovatieve en stapsgewijze aanpak. Colruyt Group beoogt met dit project
om mariene aquacultuur van de Belgische Noordzee op commerciële schaal uit te rollen.
Hiervoor zal Colruyt Group een zeeboerderij ontwikkelen, rekening houdende met de
kernprincipes van goed beheer en de lange termijnvisie Noordzee 2050.
Voor het uitbaten van de zeeboerderij op het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ)
dient een vergunningsaanvraag ingediend te worden op basis van de wet van 20 januari
1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene
ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België,
gewijzigd onder meer bij wet van 17 september 2005, 21 april 2007 en 20 juli 2012.
Er wordt een machtiging en vergunning aangevraagd bij de federale Minister bevoegd
voor het mariene milieu (milieuvergunning) voor resp. de bouw en exploitatie van een
zeeboerderij conform het Koninklijk Besluit van 7 september 2003 houdende de
procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden
onder de rechtsbevoegdheid van België (kortweg: het KB 07/09/2003). Daarnaast wordt
ook een machtiging aangevraagd voor het uitvoeren van geotechnisch en geofysisch
grondonderzoek tijdens de voorbereidende fase conform hetzelfde KB 07/09/2003.
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Opbouw en structuur van de aanvraag
Hoofdstuk II, Art. 13, § 1 van het Koninklijk Besluit houdende de procedure tot vergunning
en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van
België (KB 07/09/2003, gewijzigd bij KB 26/12/13) beschrijft dat de aanvraag volgende zaken
dient te bevatten:
1.

Naam, voornamen, beroep, woonplaats en nationaliteit van de aanvrager;

2. Een identificatie van de voorgenomen activiteit;
3. Als de aanvrager een vennootschap is, haar statuten en de stukken tot staving van de
volmachten van de ondertekenaars van de aanvraag;
4. Referenties die de financiële en economische draagkracht van de aanvrager aantonen
en meer bepaald één of meer van de volgende referenties:
o
o
o

Passende bankverklaringen, balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen
van de onderneming;
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de
onderneming over de laatste drie boekjaren;
Indien de aanvrager aannemelijk kan maken dat hij niet in staat is de gevraagde
referenties voor te leggen, kan het bestuur hem toestaan zijn economische en
financiële draagkracht aan te tonen met andere documenten die het geschikt acht.

5. Een milieueffectenrapport zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet Mariene Milieu.

Deze aanvraag zal de structuur van Art. 13 §1 volgen in volgende hoofdstukken. Volgende
externe bijlagen worden toegevoegd aan voorliggende vergunningsaanvraag:
• Milieueffectenrapport (I/RA/11577/19.154/CPA): Het MER is opgesteld in
overeenkomst met het Koninklijk Besluit van 9 september 2003, houdende de regels
betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de Wet Marien Milieu
(20/01/1999, gewijzigd op 17/09/2005 en 21/04/2007). Het MER bevat o.a. een
samenvatting van het eindrapport van het onderzoeksproject Value@Sea.
• Passende Beoordeling (I/RA/11577/20.010/CPA): In het kader van de bescherming en
het beheer van Natura 2000 is een Passende Beoordeling (PB) vereist. De PB is
opgesteld in overeenkomst met het Koninklijk Besluit van 27 oktober 2016.
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Identiteit van de aanvrager en vennootschap
In overeenstemming met:
1° Naam, voornamen, beroep, woonplaats en nationaliteit van de aanvrager;
3° Als de aanvrager een vennootschap is, haar statuten en de stukken tot staving van de
volmachten van de ondertekenaars van de aanvraag;

3.1

Algemeen
CODEVCO V BV (hierna Codevco) is een 100% (dochter)vennootschap van Colruyt Group
(Etn. Fr. Colruyt NV). De aandelen van Codevco worden rechtstreeks aangehouden door
Etn. Fr. Colruyt NV, de beursgenoteerde moedermaatschappij van Colruyt Group. Bijlage
B geeft het volledige overzicht van de met Codevco gelieerde vennootschappen weer.
Codevco is een dochtervennootschap van Etn. Fr. Colruyt NV, een Belgisch familiebedrijf.
In voorkomend geval en ten laatste op het moment dat de nodige vergunningen voor
een zeeboerderij in projectzone C toegekend worden aan Codevco, zal er een
kapitaalverhoging worden doorgevoerd ter financiering van de ontwikkeling van de
zeeboerderij. Naar aanleiding van deze beoogde kapitaalverhoging zal DEME (Dredging,
Environmental and Marine Engineering NV) voor een minderheid intreden in het
aandeelhouderschap van Codevco.
Voor meer informatie omtrent Codevco, Etn. Fr. Colruyt NV en Colruyt Group, verwijzen
wij u graag door naar het meest recente jaarverslag 2018/2019
(https://issuu.com/colruytgroup/docs/jaarverslag_1819?fr=sM2MyZDExODcyMg).

3.2

Naam en juridische vorm
Codevco is een besloten vennootschap naar Belgisch recht.

3.3

Maatschappelijke zetel
De aanvrager, Codevco, heeft haar maatschappelijke zetel te België, 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196.

3.4

Statuten - oprichting, statutenwijzigingen
Codevco is opgericht krachtens akte verleden voor Meester Willem Muyshondt, Notaris
te Halle, op 16 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 27 december 2019, onder nummer 19351552.
Codevco is een SPC of Special Purpose Company. De vennootschap werd speciaal
opgericht voor de realisatie van een zeeboerderij. Zij heeft nog geen andere activiteiten
gevoerd.
De gecoördineerde tekst van de statuten van Codevco is bijgevoegd in Bijlage B.
In voorkomend geval dat Codevco de nodige vergunningen worden toegekend zal een
statutenwijziging worden doorgevoerd voor onder meer het verhogen van het kapitaal
van de vennootschap, naamswijziging en het specifiëren van het doel naar de beoogde
ontwikkeling en uitbating van een zeeboerderij, met name:
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“De uitwerking, realisatie en beheer van aquacultuurprojecten in de ruimste zin van het
woord;
De aankoop, verkoop en het oogsten van zeevoeding in de ruimste zin van het woord;
Het bewaren, bewerken en bereiden van deze zeevoeding zowel vers als in diepvries,
verpakt of onverpakt, alsmede de handel in deze producten en het bewaren ervan;
De verkoop van verpakkingsmiddelen, bewaringsproducten, kruiden, specerijen die met
het bovenstaand verband houden;
Het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden van kennis en informatie met als doel innovatie
met betrekking tot voorgaande activiteit te ontsluiten en meerwaarde voor mariene en
maritieme sector in België.”
Etn. Fr. Colruyt heeft het voornemen om, in voorkomend geval dat Codevco de nodige
vergunningen worden toegekend, een minderheid van haar aandelen te verkopen aan
DEME.

3.5

Bestuurders en vertegenwoordigers
De raad van bestuur van Codevco bestaat uit de volgende vier natuurlijke personen:
• Jozef Colruyt
• Marc Hofman
• Stefaan Vandamme
• Kris Castelein
De dagelijkse en operationele leiding van de onderneming wordt waargenomen door
Stefan Goethaert, Managing – Director van Fine Food Colruyt Group.
Om van dit project een succes te maken en het risicobeheer op een kwaliteitsvolle
manier op te volgen werd een toegewijd en gespecialiseerd team samengesteld. De
leden van dit team kunnen reeds een belangrijke expertise voorleggen op het vlak van
grote internationale projecten.

3.6

Bevoegdheid ondertekenaars van de aanvraag
Codevco kan zich conform artikel 12 van haar gecoördineerde statuten geldig verbinden
middels de handtekening van twee bestuurders. Huidige aanvraag zal worden
ondertekend door de heren Jozef Colruyt en Stefaan Vandamme.
Voor de staving van de volmachten van de ondertekenaars wordt verwezen naar de
statuten en oprichtingsactie in Bijlage B.

3.7

Ondernemingsnummer en btw-nummer
Codevco heeft als ondernemingsnummer 0739.918.869 en als btw-nummer
BE0739.918.869.
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Identificatie van de voorgenomen activiteit
In overeenstemming met:
2° Een identificatie van de voorgenomen activiteit;

4.1

Ruimtelijke situering van het project
In het MRP 2020-2026 zijn vijf zones vastgelegd voor het uitvoeren van commerciële en
industriële activiteiten. Voor de uitvoer van het project werd gekozen voor Zone C, een
zone gelegen op ca. 4,5 km van de kust ter hoogte van Nieuwpoort met een oppervlakte
van 4,54 km².
De Colruyt Group heeft reeds ervaringen met aquacultuur opgedaan in Zone C, gezien
het proefproject Value@Sea zich binnen dit gebied bevindt. Tijdens dit project werd
aangetoond dat deze locatie technisch geschikt is om een grootschalig aquacultuur
project uit te baten. Door de hoge concentraties aan nutriënten in de kustzone is de zone
bovendien ook biologisch erg geschikt. Een andere reden waarom er gekozen wordt
voor Zone C is de nabijheid tot de havens van Nieuwpoort en Oostende, wat enerzijds
een snelle interventie toelaat bij mogelijke problemen en anderzijds de korte vaarafstand
en bijhorende beperkte emissies.
Zone C wordt omringd door en/of overlapt met volgende actuele activiteiten:
• Scheepvaartroutes naar de havens van Nieuwpoort en Oostende.
• Beschermde gebieden:
o
o

Gelegen in Habitatrichtlijngebied Vlaamse Banken
Gelegen in Vogelrichtlijngebied SBZ-1

• Zones visserij:
o

o

Gelegen binnen Zoekzone 3 van de zones afgebakend voor onderzoek naar de
mogelijkheid tot het instellen van ruimtelijke voorschriften qua
visserijtechnieken.
Gelegen binnen de 3-mijlszone waar enkel vissersschepen van minder dan 70 BT
toegelaten zijn.

• Telecommunicatiekabels:
o
o

UK Belgium 6 (buiten gebruik) doorkruist Zone C
Rioja 3 (buiten gebruik) doorkruist Zone C

• Zone C overlapt deels met de militaire schietzone voor Nieuwpoort. Vanop de
militaire basis in Lombardsijde organiseert Defensie regelmatig zeewaartse
schietoefeningen, en worden er amfibie- en reddingsoefeningen uitgevoerd. Om de
veiligheid van de scheepvaart te garanderen is tijdens die oefeningen een gedeelte
van de zee (sector) verboden voor alle scheepvaart.

4.2

Beschrijving van de activiteit en plan van aanpak
De aanvrager benadrukt dat de nu voorziene aanpak beschreven wordt. Gezien het
vroege stadium in de verschillende procedures waarin dit project zich bevindt, zijn zij er
zich van bewust dat, op het moment van installatie, uiteindelijk andere werkwijzen of
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technologieën kunnen worden verkozen. De status van de best beschikbare technologie
(BBT) op dat ogenblik zal hun daarbij leiden.

4.2.1

Voorbereidend grondonderzoek
Voor de start van de installatie wordt enerzijds een geofysische meetcampagne
uitgevoerd in het projectgebied. De bathymetrie van Zone C wordt ingemeten (met
multi-beam echosounder) en er wordt een magnetische en side-scan sonar survey
uitgevoerd ter detectie van mogelijke objecten, waaronder UXO of potentieel
archeologische vondsten in het gebied. De resultaten zullen aan het VIOE bezorgd
worden. Nadien volgt indien nodig een campagne voor het identificeren en verwijderen
van objecten indien vermijding van de objecten niet mogelijk is bij de installatie van de
schroefankers.
De geofysische surveys zullen het volledige projectgebied dekken (4,54 km²). De
gebruikte sonartoestellen worden niet beschouwd als luide geluidsbronnen. De
werkfrequenties voor de multi-beam echosounder en side-scan sonar zullen hoger liggen
dan 5 kHz. Er wordt geen seismische survey voorzien en dus ook geen gebruikt gemaakt
van akoestische luchtdrukbronnen.
Daarna volgt een geotechnische campagne voor het bepalen van de
zeebodemkarakteristieken door middel van CPTs (Cone Penetration Test) en vibrocores
van max. 6 m diep. Er wordt uitgegaan van een tiental locaties gelijkmatig verspreid over
het gebied, of ca. 1 test per 0,5 km². Enkel voor de geotechnische campagne zal de
zeebodem beroerd worden. Bij de Vibrocore staalname wordt een 5-6 meter lange huls
in de bodem gedreven aan de hand van vibraties. De CPT bestaat erin een staaf met
kegelvormige punt in de ondergrond te duwen. Er zal niet geheid worden in het gebied.
De surveys zullen uitgevoerd worden door een erkende contractor met relevante
ervaring. De start van de meetcampagne ligt nog niet vast. De duur zal afhankelijk zijn
van de weersomstandigheden, maar zal gezien de kleine oppervlakte van het gebied
beperkt zijn tot een paar weken. Het is nog niet gekend welke vaartuigen zullen gebruikt
worden, maar er zal slechts één schip tegelijk aan het werk zijn. Bebakening en
verlichting van de schepen zal gebeuren volgens de geldende wetgeving.

4.2.2

Installatie
De installatie kan opgedeeld worden in twee delen: de primaire structuur, bestaande uit
de schroefankers, hoofdlijn en grote hoekboeien, en de secundaire structuur, bestaande
uit kleine boeien, gewichten en droppers, netten of oester kweekstructuren. De primaire
structuur zal voor langere tijd, tot wanneer ze vervangen moet worden, in zee
geïnstalleerd blijven, terwijl de secundaire structuur elke keer na de oogst opnieuw
geïnstalleerd zal worden.
De installatie van de kweekstructuren, i.e. de primaire structuur, zal in de bodem worden
verankerd door middel van schroefankers. De benodigde trekkracht voor de
schroefankers werd berekend door rekening te houden met de lokale stromings- en
golfeffecten die inwerken op een longline teeltsysteem.
Voor de teelt van zowel schelpdieren als zeewieren wordt gekozen voor een longline
systeem, de techniek die tijdens het proefproject Value@Sea met succes werd ingezet.
De horizontale hoofdlijn is aan beide einden verbonden met een schroefanker via de
ankerlijnen (Figuur 4-1). De hoofdlijn wordt zwevende gehouden door meerdere boeien
die naargelang het gewicht van het kweekproduct het geheel horizontaal houden. Het
systeem is zo ontworpen dat deze zich steeds op een vaste afstand van het
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wateroppervlak bevindt. De systemen worden in hun lengterichting steeds evenwijdig
aan de getijdenstroom geïnstalleerd. De beschikbare kweeklengte op de hoofdlijn
bedraagt 100 -120 m. Op deze hoofdlijn worden de secundaire structuren voor kweek
aangebracht.

Figuur 4-1: Schematische voorstelling van de hoofdlijn met verankering voor de kweek van
schelpdieren en zeewieren bij doodtij en hoogwaterstand. a) schroefanker, b) ankertouw, c)
hoekboei, d) hoofdlijn of backbone h1) de zone Westdiep is gemiddeld 12m diep, h2) de hoofdlijn
wordt op 1-2 m onder het zeewateroppervlak gehouden.

Om het risico op verlies en schade aan de installatie en productieverlies minimaal te
houden dient de hoofdlijn te allen tijde opgespannen te staan en zich steeds tussen één
en twee meter onder het wateroppervlak te bevinden. Zo komen de kweekproducten
niet in aanraking met de bodem en worden deze niet blootgesteld aan de invloeden van
wind en golven aan het oppervlak. Het opgespannen en zwevend houden gebeurt door
middel van twee types van boeien, namelijk oppervlakteboeien en onderwaterboeien.
Het plaatsen van boeien is dynamisch en gebeurt in functie van de aangroei van de
zeeproducten, de hoeveelheid fouling, en de hoeveelheid secundaire kweekmodules.
In Figuur 4-2 wordt het design van één plot weergegeven. Binnen één plot worden vijf
lijnen geïnstalleerd, op min. 20 m van elkaar. Het kweektouw is 100-120 m lang en wordt
opgehangen tussen 2 hoekboeien (oranje stippen in Figuur 4-2). Aan dit deel worden de
droppers voor mosselen, kweeksystemen voor oesters of netten voor zeewier gehangen
als secundaire kweekmodules. Elke kweeklijn wordt via ankerlijnen (stippellijn in figuur)
aan de bodem bevestigd, met aan elk uiteinde een schroefanker (zwarte stip in Figuur
4-2). De afstand tussen twee schroefankers is 150-170 m.
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Figuur 4-2 : Inplanting van één plot.

Mosselen
Aan de hoofdlijn worden voor de mosselteelt secundaire productie-eenheden bevestigd
die het mogelijk maken natuurlijk voorkomend mosselzaad uit de waterkolom in te
vangen en vervolgens te laten doorgroeien tot een mossel van consumptiegrootte. De
best beschikbare technologie voor kweek in open zee is om het mosselzaad in te vangen
en ook te laten doorgroeien tot consumptiegrootte op continue invanglijnen en
enkelvoudige zogenaamde dropper lijnen.

Oesters
Voor de kweek van de platte oester zal, net zoals bij de mosselkweek, gebruik gemaakt
worden van hetzelfde longline systeem. Er zijn verschillende methodes om oesters te
kweken, zoals korven, manden (ladders), rekken en matten. Er wordt geen verschil in
milieu-impact verwacht tussen de verschillende opties.
In eerste instantie zal de zeeboerderij enkel het vetmesten in scope hebben. Dit betekent
dat ziektevrije juvenielen of jonge oesters zullen worden aangekocht van een nursery en
worden doorgekweekt tot consumptiegrootte.

Zeewier
Het verkozen teeltsysteem bestaat opnieuw uit hetzelfde longlinesysteem als voor de
mosselen en oesters. De hoofdlijn bestaat hier uit een primaire structuur waaraan
secundaire groeistructuren (verticale netten) worden gehangen. De mazen van de
netten hebben een grootte van 30 cm x 30 cm. De netten worden op een diepte van 1
tot maximaal -3,5 m onder het zeeoppervlak gehouden voor het minimaliseren van
schade door de hoge energie van golven aan het oppervlak en het maximaliseren van de
opbrengst door voldoende lichtinval te garanderen.
In de eerste plaats wordt gekozen voor de teelt van suikerwier wegens de zekerheid
omtrent toelevering van sporen en het verkrijgen van een toelating voor de kweek van
deze soort.
Het design van een zeewierplot is identiek aan die van mosselen met het verschil dat de
secundaire kweekstructuren netten zijn en dat over de hoofdlijn een duurzaam en
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robuust materiaal is aangebracht. De ruimte tussen elke kweekmodule en tot de rand
van het plot is analoog aan die in de mossel- en oesterplots.

4.2.3

Indeling van de volledige zone
In Figuur 4-3 wordt de indeling van de zone weergegeven zoals voorzien tijdens de fullscale fase. Elk rechthoekje komt overeen met één plot, waarbinnen de longlines zijn
georiënteerd in NE-SW richting, parallel aan de dominerende stromingsrichting. De plots
zijn geordend in veertien rijen, met één rij voorzien voor de productie van zeewier, één
rij voorzien voor de productie van oesters en twaalf rijen voorzien voor de productie van
mosselen. Tussen elke twee rijen worden er 'vaarstroken' voorzien van minimaal 40 m
breed, zodat boten makkelijk kunnen maneuvreren doorheen de hele zone.

Figuur 4-3 : Indeling van de volledige productiezone. Groen: productie zeewier, Oranje: productie
oesters, Blauw: productie mosselen.

Deze inplanting komt overeen met een ingeschatte jaarlijkse opbrengst, weergegeven
in Tabel 4-1.
Tabel 4-1 : Ruimtelijke invulling van de zone voor schelpdier en zeewierkweek tijdens Fase III

Oppervlakte (km²)

Oppervlakte
(% van tot. opp.)

Aantal plots

Mosselen

+/- 3,02

+/- 67

120

Oesters

+/- 0,25

+/- 6

10

Zeewieren

+/- 0,25

+/- 6

10

Doorvaart

+/- 1,01

+/- 22

nvt

4,54

100

140

Totaal
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4.2.4

Exploitatie

Mosselen
Het natuurlijk voorkomende mosselzaad (spatval) wordt op twee momenten in het jaar
ingevangen, afhankelijk van de temperatuur en nutriënten in het water. Grosso modo
vallen deze twee momenten in april-mei en in oktober-november. Hiervoor worden lege
mosseltouwen in zee geplaatst. De mosselen worden doorgaans geoogst vanaf juni
t.e.m. december.
Bij de oogst worden de hoofdlijnen, met behulp van de kranen op de werkboot, boven
het water getild zodat de droppers van de lijnen gehaald kunnen worden. De hoofdlijnen
gaan nadien terug het water in.

Oesters
Aangekochte juveniele oesters worden opgekweekt tot commerciële grootte. Bij de
jaarlijkse overplaatsing worden de oesters gesorteerd op basis van grootte met een
sorteermachine. Eventuele dode oesters en andere organismen worden verwijderd.
Met behulp van de kranen worden, op dezelfde manier als bij mosselen, de hoofdlijnen
boven water getild en de kweeksystemen van de hoofdlijnen gehaald.

Zeewier
De ingezaaide wieren worden elk jaar geïnstalleerd op zee in de maanden
oktober/november. Doorheen het jaar moet hier geen onderhoud gebeuren, buiten
regelmatige controle op de locatie en stevigheid van de touwen en boeien. In april/mei
zijn de wieren vervolgens één tot twee meter lang en kunnen ze geoogst worden.
Bij de oogst worden de netten op de boot gehesen waarna de wieren geoogst worden.

4.2.5

Ontmanteling
De secundaire groeistructuren (kweektouw van de mosselen, ladders en netten) zullen
steeds jaarlijks verwijderd worden bij oogst of bij het verplaatsen/herinstalleren van het
kweekmateriaal (jaarlijks doorschuiven van oesters, …). Primaire structuren zoals grote
boeien en hoofdlijnen zullen weggehaald worden wanneer ze aan vervanging toe zijn of
wanneer de teelt wordt stopgezet. Hiervoor zullen dezelfde voorzieningen en
technische hulpmiddelen worden aangewend zoals beschreven voor de installatie.
De schroefankers zullen verwijderd worden indien er besloten zou worden om de teelt
stop te zetten of indien a.d.h.v. technologische verbetering het aantal ankers per
productiestructuur gereduceerd kan worden.

4.2.6

Onderhoud
Fouling organismen kunnen de kweek vertragen vanwege voedselconcurrentie en het
remmen van de doorstroming in de oesterkorven, ze worden dus best regelmatig
verwijderd. Dit kan door het afspuiten van de droppers, ladders, korven, boeien m.b.v.
een hogedrukreiniger. De temperatuur van het gebruikte water zal zo dicht mogelijk bij
de zeewatertemperatuur aanleunen, voor zover dit de efficiëntie niet beperkt. Het
afgespoelde biofouling materiaal komt hierbij terug in zee terecht.
Doordat de kweekstructuren doorheen de tijd steeds groter en zwaarder worden, en
dus een verhoogde weerstand zullen vormen voor de stroming, moeten er steeds boeien
toegevoegd worden aan de hoofdlijn om het systeem drijvende te houden.
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In het oesterkweeksysteem moeten de oesters jaarlijks verplaatst worden zodat ze
optimaal kunnen groeien aan lagere dichtheden. Verder moeten de structuren voor
schelpdierkweek regelmatig nagekeken worden op integriteit.
Tussen de installatie van de ingezaaide doeken en de oogst moet er in het
zeewierteeltsysteem niet veel onderhoud gebeuren, buiten het regelmatig nakijken van
de structuren op missende/kapotte boeien en stevigheid van de touwen/netten.

4.2.7

Scheepstype
De installatie, het inplanten/zaaien, het onderhoud en oogsten zal uitgevoerd worden
met een werkboot geschikt voor installatiewerken op zee, zoals bijvoorbeeld een
omgevormde sleepboot van het type Shoalbuster of een catamaran.
Bij de full-scale zeeboerderij worden er voor de installatie, oogst en exploitatie, het
onderhoud en de monitoring samen in totaal zo’n 200 trips per jaar voorzien (wanneer
de weersomstandigheden het toelaten) van maximaal 3 schepen tegelijk.

4.3

Planning
De voorziene projectduur is 30 jaar. De zeeboerderij zal gefaseerd ontwikkeld worden.
Tabel 4-2 geeft een overzicht van het opschalingsplan en wordt uitgedrukt in aantal plots
en verwachte opbrengst (in verwacht jaarlijks gemiddeld aantal ton verkoopbaar
product per jaar, reeds rekening houdend met verliezen tijdens kweek).
Als in de praktijk uit intensieve monitoring blijkt dat de technische, economische en
ecologische parameters gunstig zijn, kan sneller opgeschaald worden en eventueel fase
II worden overgeslagen om zo de projectzone zo efficiënt mogelijk te benutten. In het
MER en de PB wordt uitgegaan van de drie fases.
Tabel 4-2 : Opschalingsplan voor mosselen, oesters en zeewier in de zeeboerderij

Mosselen
Fase

Oesters

Zeewieren

Benutting
zone

# Plots

Opbrengst
(ton/j)

# Plots

Opbrengst
(ton/j)

# Plots

Opbrengst
(ton nat/j)

I (3 jaar)

+/- 25%

30

600

2

0

0

0

II (3 jaar)

+/- 50%

60

1200

5

24

5

55

III (24 jaar)

100%

120

2400

10

82

10

110

Een mogelijke installatieplanning voor de kweek van mosselen wordt weergegeven in
Figuur 4-4. De installatiewerken worden steeds uitgevoerd met het oog op de
mosselspatval die valt op twee momenten in het jaar. De voorjaarspatval valt in april –
mei, de najaarspatval valt in september – oktober.
De installatie van de kweekinfrastructuur voor oesters en zeewier kan nog niet met dit
detail worden meegegeven maar is verwacht vanaf Fase II, 2025, met de installatie van
de oesterlijnen in twee plots op het einde van Fase I.
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Figuur 4-4 : Planning van installatie van mossellijnen.

De afbraakwerken beperken zich tot het losmaken van de mossellijnen en het losdraaien
van de schroefankers. Deze activiteiten worden ingepland in het laatste jaar van de
gebruiksvergunning.
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Financiële en economische draagkracht van de aanvrager
In overeenstemming met:
4° Referenties die de financiële en economische draagkracht van de aanvrager aantonen en
meer bepaald één of meer van de volgende referenties:
o
o
o

5.1

Passende bankverklaringen, balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen
van de onderneming;
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de
onderneming over de laatste drie boekjaren;
Indien de aanvrager aannemelijk kan maken dat hij niet in staat is de gevraagde
referenties voor te leggen, kan het bestuur hem toestaan zijn economische en
financiële draagkracht aan te tonen met andere documenten die het geschikt acht.

Financiele draagkracht
Er wordt beoogd de zeeboerderij uit te baten als een productie-eenheid onder de
Finefood divisie van Colruyt Group. De ontwikkeling, installatie en exploitatie van de
zeeboerderij zal plaatsvinden in de speciaal hiervoor opgerichte vennootschap Codevco.
Na het verkrijgen van de gebruiks- en milieuvergunning zullen de aandeelhouders
Codevco herkapitaliseren zodanig dat Codevco over de financiële middelen beschikt om
de installatie van de zeeboerderij te realiseren.
Daarenboven zullen de toekomstige aandeelhouders, à rato van hun
aandeelhouderschap, tussenkomen in de aanloopkosten en operationele verliezen tot
het boekjaar eindigend op 31/03/2024. Op die wijze wordt het ontwikkelingsrisico in
grote mate gedragen door de aandeelhouders.
Beide aandeelhouders hebben dermate financiële middelen dat zij worst case financieel
risico kunnen absorberen.
Codevco dekt zich in voor de bedrijfsrisico’s door nu reeds prijsafspraken met haar
onderaannemers vast te leggen. Deze prijzen worden veelal vastgeklikt op basis van een
bedrag per geproduceerde of verwerkte kg, zodoende vermijdt Codevco zo veel als
mogelijk een vaste kosten structuur die tot financiële risico’s zou kunnen leiden ingeval
van vertragingen of tegenvallende productievolumes. Daarnaast heeft Codevco reeds
afspraken met Colruyt rond de afzet van de geproduceerde mosselen, dit zowel op vlak
van volume als op vlak van vaste prijs.
Codevco voorziet geen externe financiering aan te gaan voor de realisatie van de
zeeboerderij. Er zijn dan ook geen onzekerheden rond de financiering van het project.

5.2

Financiële structuur
Codevco zal in de doelstructuur worden aangehouden door Colruyt Group.
Codevco is een dochtervennootschap van Etn. Fr. Colruyt NV, een Belgisch familiebedrijf.
In voorkomend geval en ten laatste op het moment dat de nodige vergunningen voor
een zeeboerderij in projectzone C toegekend worden aan Codevco, zal er een
kapitaalverhoging worden doorgevoerd ter financiering van de ontwikkeling van de
zeeboerderij. Naar aanleiding van deze beoogde kapitaalverhoging zal DEME (Dredging,
Environmental and Marine Engineering NV) voor een minderheid intreden in het
aandeelhouderschap van Codevco.
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Beide groepen zijn gerenommeerde Belgische beursgenoteerde bedrijven met de
nodige financiële slagkracht die à rato van hun aandeelhouderschap steeds de nodige
financiële middelen zullen ter beschikking stellen van Codevco zodanig dat de exploitatie
van de zeeboerderij ten alle tijd op een professionele manier gegarandeerd wordt.
De zeeboerderij zal binnen Colruyt Group de functie van productie-entiteit opnemen. Het
geproduceerde voedsel zal gecommercialiseerd worden via de verkoopkanalen van
Colruyt Group.

5.3

Preventieve maatregelen betrouwbaarheid en veiligheid
Gezien Codevco een pasopgericht BV is, zijn referenties van de financiële draagkracht
nog niet beschikbaar. Het beheer van Codevco zal worden gevoerd door Colruyt Group,
namelijk door de vennootschap Etn. Fr. Colruyt NV, de beursgenoteerde
moedermaatschappij van Colruyt Group. Colruyt Group staat steeds garant voor
uitvoering van de verplichtingen van al haar filialen. Tot op heden is er binnen Colruyt
Group nog geen enkele dochtervennootschap in faillissement gegaan.
Zowel Colruyt Group als DEME hebben vanuit de offshore windmolenparken beiden
ruime ervaring met het ontwikkelen van activiteiten op zee en in het bijzonder in de
Noordzee. Partijen maken zich sterk dat zij dezelfde garanties qua betrouwbaarheid en
veiligheid zullen bieden zoals zij dit ook doen voor de reeds operationele
windmolenparken in de Noordzee.
De jaarrekeningen kunnen worden nagegaan op www.colruytgroup.com en www.demegroup.com.
In Bijlage C zijn de attesten voor niet-faling, strafregister, RSZ, fiscaal attest en de
verzekering toegevoegd.
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6

Milieueffectenrapport
In overeenstemming met:
5° Een milieueffectenrapport zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet Mariene Milieu
Om de milieubelangen een volwaardige plaats te geven bij de vergunningverlening, dient
een milieueffectenrapport (MER) te worden opgesteld. Het MER, bijgevoegd in dit
aanvraagdossier, dient ter onderbouwing van de vergunningsaanvraag. Het MER is
opgesteld in overeenkomst met het Koninklijk Besluit van 9 september 2003, houdende
de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de Wet Marien
Milieu (20/01/1999, gewijzigd op 17/09/2005 en 21/04/2007).
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Bijlage A
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Ruimtelijk situering van het project
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Bijlage B

Identiteit aanvrager – Statuten en oprichtingsakte
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tekst van de statuten van
BV “CODEVCO V”
met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196,
Ondernemingsnummer in aanvraag - RPR Brussel

"CODEVCO V"
Besloten Vennootschap
Gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, Ondernemingsnummer in aanvraag –
RPR Brussel
STATUTEN 16/12/2019
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Willem
Muyshondt, Notaris te Halle, op 16 december 2019, neergelegd bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

-2-

GECOÖRDINEERDE STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CODEVCO V".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit vloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
In de meest ruime zin handel te drijven voor eigen rekening, voor rekening
van anderen, in het groot en in het klein van alle verdelings- en serviceformules en
namelijk deze meer in het algemeen gekend onder de verscheidene benamingen
zoals: supermarkten, hypermarkten, shoppingcenter, station service, drugstores,
cafetaria, enzovoorts.
De aankoop, de fabricatie, de opslag, de omvorming, de behandeling, het
vervoer, de verkoop en verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen,
door of met anderen van: alle voedingswaren, producten, artikelen en koopwaren,
die in aanmerking komen om in vooraangehaalde uitbatingen verkocht te worden;
en in het algemeen, het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de verdeling.
De oprichting, de verwerving, het in huur nemen, het beheer en/of de
uitbating voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen van
restaurants, hotels, motels en logementshuizen, drankslijterijen, bijgevoegd of niet,
verbruiklokalen, tafelhouderdienst en alle gelijkaardige instellingen.
De verhuring van autovoertuigen, motorhomes, en alle welkdanige
vervoermiddelen ook, zo in gans België als in het buitenland, recreatieve diensten,
diensten aan personen en reis- en toerismeondernemingen.
De verkoop van tuinhuisjes, blokhutten, bungalows, er inbegrepen alle
ondernemings- en bouwwerken, de oprichting en de uitbating van alle studie,
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organisatie- en raadgevingskantoren op onroerend, financieel en commercieel
gebied.
Bovendien:
- alle activiteiten in wat genoemd wordt de Horecasector;
- handel te drijven in brandstoffen en smeermiddelen;
- handel te drijven in het verlenen van diensten op administratief gebied en al
wat daarbij hoort in verband met verkoop van programma's informatieverwerking,
studie, psychotechniek en andere
Bovendien ook alle makelaarsactiviteiten in verband met alle soorten
verzekeringen tegen risico's van alle aard, daarin begrepen het bezit, de aankoop, de
verkoop, het beheer of in beheer geven van makelaarsportefeuilles, advies,
expertises, hulp of bijstand in verband met de verzekering in het algemeen, evenals
alle makelaarsactiviteiten en bemiddelingstaken inzake consumentenkrediet.
De verlening van diensten aan alle of sommige vennootschappen die met haar
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn in de zin van artikel 1:20 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op vlak van personeelsbeleid, loonsverwerking,
financieel, juridisch, administratie, marketing, communicatie, informaticadiensten en
ondersteuning inzake business processen en systemen. Zij kan in het algemeen alle
administratie voeren en ondersteunende diensten leveren voor de vennootschappen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar verbonden zijn in de zin van artikel 1:20
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, deze portefeuille beheren
alsmede de betrokken bedrijven bijstaan in het voeren van hun activiteit op
financieel, operationeel en administratief vlak, dit zowel in sectoren waarin de
vennootschap zelf actief is of die haar activiteit rechtstreeks of onrechtstreeks
ondersteunen, als daarbuiten.
Algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële of
burgerlijke verrichtingen, hetzij van onroerende of van roerende aard, kunnen
uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de één of
andere tak van haar doel verband houden of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, waaronder, doch niet
beperkt tot, het ontwikkelen, uitwerken, opzetten, verwerven en uitbaten van
investeringen in milieu, transport en energie voor zichzelf, en/of in naam en/of voor
rekening van anderen, en het verlenen van financiële, operationele, administratieve
en technische bijstand bij dergelijke operaties door derden, dit alles rechtstreeks of
onrechtstreeks al dan niet in samenwerkingsverband, alsmede alles wat daarmee
verband houdt.
Deze aanduiding dient als aanhaling en is geenszins beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
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TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden,
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op
deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders,
op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd
te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden
waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd
als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen
waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij
aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de
wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate
van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven
gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering
bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven
aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de
stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk
opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
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In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen,
de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet
geheel volgestorte aandelen”
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van
voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten
minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat
recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de
uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de
personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone
post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan
tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze
mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals
hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of
artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden
met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende
hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan
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de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het
bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de
overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende
brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de
inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en
benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen
zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van
de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun
beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de
overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders
te
vragen
volgens
dezelfde
formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de
prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van
betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige
wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder
levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle
eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
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In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
vormen zij een collegiaal orgaan. Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien
de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden
genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Iedere
bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van
dit orgaan.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk
optreden van twee bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van bevoegdheid
hebben.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de
bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet
ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt
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geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn
leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het
toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste dinsdag van de maand september, om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen
de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze
worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
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Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te
voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij
gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en,
in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die
niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders
die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om
zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
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§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen
die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden
de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april en sluit af op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het
ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in

- 11 -

een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden
de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats
op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering
van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan
de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan
niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en
clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht
niet te zijn geschreven.”

IMDC nv

Bijlage C
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Financiële en economische draagkracht

Zeeboerderij Westdiep

C.1

Attest niet-faling Codevco
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C.2

Uittreksel strafregister Codevco
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__

Ref. doc : 20200316-3229 - Datum : 16/03/2020

Centraal strafregister

Inlichtingen :
E-mail :
Tel :

Betreft : CODEVCO V BV -

1/1

Afz. : FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel

https://justice.belgium.be
strafregister@just.fgov.be
+32 2 552 27 29

CODEVCO V BV

Uittreksel uit het strafregister
KBO nummer :
Naam :
Voorna(a)m(en) :
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Nationaliteit :
Woonplaats :

0739.918.869
CODEVCO V BV

Finaliteit van het uittreksel :
595 - algemeen model
professionele doeleinden
Aandacht : er bestaan verschillende types uittreksels uit het Centraal Strafregister : uittreksel "595" voor andere doeleinden dan "596.1" en "596.2" ;
uittreksel "596.1" voor gereglementeerde activiteit ; uittreksel "596.2" voor activiteit met minderjarigen

Enige vervalsing van dit document vormt een wanbedrijf en is strafbaar met de straffen waarin is voorzien in het Strafwetboek.

BLANCO STRAFREGISTER (16/03/2020)
De bepalingen van de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens zijn van toepassing op de gegevens van het Centraal Strafregister.
Eensluidend verklaard met wat ingevoerd is in het Centraal Strafregister,
Op rekening van het hoofd van het Centraal Strafregister,
BUYSE JOKE

CS008

Zeeboerderij Westdiep

C.3

Attest RSZ

Milieuvergunningsaanvraag - 27

IMDC nv

C.4

Fiscaal attest Codevco
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Zeeboerderij Westdiep

C.5

Verzekeringsattest
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Attest aansprakelijkheidsverzekering
Ondergetekende bevestigt hiermee dat een contract burgerlijke aansprakelijkheid op naam
van Colruyt Franz Ets. NV en voor alle geliëerde bedrijven werd onderschreven via de
bemiddeling van Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen
en op basis van de volgende gegevens:
1. Verzekeraar
AXA Belgium NV
Vorstlaan 25
1170 Brussel
2. Contractnummer
730.005.544
3. Geldigheidsperiode
01/03/2020 – 31/03/2021
4. Verzekerde
BV Codevco V
Edingensesteenweg 196
1500 Halle
5. Verzekerde waarborgen
BA-uitbating (per schade)
lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade vermengd:

5.000.000 EUR

BA na levering (per schade en per verzekeringsjaar)
lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade vermengd:

5.000.000 EUR

Antwerpen, 10 maart 2020

Koen Dierckx
Director

Deze inlichtingen hebben een algemeen karakter. Voor een volledig beeld van de bestaande
dekkingen is het noodzakelijk de polis grondig door te nemen.
vdvm

Verzekeringsattest
Hiermee bevestigt
MSAMLIN INSURANCE S.E.
Koning Albert –II laan, 37
B-1030 BRUSSEL
de “Verzekeringsmaatschappij”.

dat
Ets. Franz Colruyt
Edingensesteenweg ‚196
B-1500 HALLE
en haar filialen (Codevco V BV – BE 0739.918.869 – inbegrepen)
de “Verzekerde”,
een polis “Site Clean Up - Milieu” heeft afgesloten voor een bedrag van 2.500.000 EUR per
schade en 5.000.000 EUR per verzekeringsjaar.
Polisnummer:

CCX.000.661

Vervaldatum:

31 maart 2020

De Maatschappij bevestigt dat de bovenvermelde polis nog steeds geldig is.

Het huidige certificaat wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en verandert niets aan de
inhoud van het verzekeringscontract, noch aan de rechten en/of plichten van de partijen.
Opgemaakt te Brussel, op 10-03-2020

MS Amlin Insurance SE | Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com
Verzekeraar toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092 | RPR Brussel – BTW BE0644 921 425
Bank : IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB

