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Sibelga
Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Beheerst door de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.

 Gemachtigd bij Koninklijk besluit van 24 juni 1982.

 Opgericht onder de naam INTERELEC op 29 juni 1982 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 8 juli 1983 onder het nummer 1755-1.

 Statuten goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 december 1982 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 8 juli 1983 onder het nummer 1755-1.

 Zetel van de vennootschap: Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel.

 Rechtspersonenregister: 0.222.869.673.

 B.T.W.-nummer: BE 222.869.673.

3

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 1982 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 1985 onder het nummer 850105-373,
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 juni 1984, Besluit van de Executieve van het Waalse Gewest van 18
februari 1983, Besluit van de Minister van het Brusselse Gewest van 11 maart 1983 en Besluit van het Regionaal
Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap van 26 oktober 1983.

 Statuten gewijzigd door de jaarvergadering van 9 mei 1983 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 7 juni 1984 onder nummer 1928-19, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 maart
1984.

 Statuten gewijzigd door de jaarvergadering van 7 mei 1984 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 5 september 1985 onder het nummer 850905-7 en terechtwijzing nummer 860426181ter gepubliceerd op 26 april 1986, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 juni 1985.

 Statuten gewijzigd door de jaarvergadering van 13 mei 1986 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 20 mei 1987 onder het nummer 870520-227, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15
januari 1987.

 Statuten gewijzigd door de jaarvergadering van 13 juni 1988 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 11 maart 1992 onder het nummer 920311-402, goedgekeurd bij Besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 mei 1991.

 Statuten gewijzigd door de jaarvergadering van 12 juni 1989 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 11 maart 1992 onder het nummer 920311-404, goedgekeurd bij Besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 mei 1991.

 Statuten gewijzigd door de raad van bestuur in zijn vergadering van 25 januari 1990, waarvan mededeling
gedaan aan de jaarvergadering van 6 juni 1990 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 11 maart 1992 onder het nummer 920311-406, goedgekeurd bij Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve van 30 mei 1991.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 6 december 1990 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart 1992 onder het nummer 920311-400,
goedgekeurd bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 mei 1991.

 Statuten gewijzigd door de raad van bestuur in zijn vergadering van 25 april 1991, waarvan mededeling
gedaan
aan
de
jaarvergadering,
en
door
de
jaarvergadering
van
10 juni 1991 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
11 maart 1992 onder het nummer 920311-408, goedgekeurd bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve van 18 juli 1991.

 Statuten gewijzigd door de raad van bestuur in zijn vergadering van 12 december 1991, waarvan
mededeling gedaan aan de jaarvergadering van 22 juni 1992 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 29 juli 1992 onder het nummer 920729-224.
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 Statuten gewijzigd door de jaarvergadering van 28 juni 1993 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 27 juli 1993 onder het nummer 930727-579, goedgekeurd bij Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 1994.
 Statuten gewijzigd door de raad van bestuur in zijn vergadering van 10 maart en 21 april 1994, waarvan
mededeling gedaan aan de jaarvergadering van 27 juni 1994 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 21 juli 1994 onder het nummer 940721-33, goedgekeurd bij Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 1995.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 1994 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 1994 onder het nummer 941122-243,
goedgekeurd bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 1995.

 Statuten gewijzigd door de raad van bestuur in zijn vergadering van 16 maart 1995, waarvan mededeling
gedaan aan de jaarvergadering van 26 juni 1995, volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 25 juli 1995 onder het nummer 950725-19.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 29 april 1996 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 1996 onder het nummer 960530-255,
goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 1999.

 Statuten gewijzigd door de raad van bestuur in zijn vergadering van 29 april 1996, waarvan mededeling
gedaan aan de jaarvergadering van 17 juni 1996 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 18 juli 1996 onder het nummer 960718-117.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 2 december 1996 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 1996 onder het nummer 961219-383,
goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2002.

 Statuten gewijzigd door de jaarvergadering van 30 juni 1997 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 30 juli 1997 onder het nummer 970730-434, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2002.

 Statuten in overeenstemming gebracht door de algemene vergadering van 22 juni 1998 volgens de
beslissing van de raad van bestuur van 2 februari 1998 naarmate akte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 30 juli 1998 onder het nummer 980730-286.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 21 juni 1999 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 1999 onder het nummer 990731-60,
goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2002.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2000 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2000 onder het nummer 20000720-228,
goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2002.

 Statuten gewijzigd door de algemene vergadering van 25 juni 2001 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001 onder het nummer 20010724-1145, goedgekeurd bij besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2002.
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 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 19 februari 2002 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2002 onder het nummer 20020313-120
goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2002.

 Statuten gewijzigd door de algemene vergadering van 24 juni 2002 volgens akte gepubliceerd in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2002 onder het nummer 20020719-101 goedgekeurd bij Ministerieel
besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 juli 2002.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2002 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2003 onder het nummer 0007110,
goedgekeurd bij Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 januari 2003.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2003 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2003 onder het nummer 084915,
goedgekeurd bij Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 oktober 2003.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2003 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2004 onder het nummer 006549,
goedgekeurd bij Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 maart 2004.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2006 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02 mei 2006 onder het nummer 075720.
 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2009 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2009 onder het nummer 09095241.

 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 20 september 2010 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 2010 onder het nummer 10148209.
 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2011 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012 onder het nummer 12019115.
 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2012 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2012 onder het nummer 12187873.
 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2014 onder het nummer 0018689.
 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 24 november 2014 volgens akte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2014 onder het nummer 14227735.
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TITEL I – Naam – Rechtsvorm – Doel - Zetel – Duur – Aansprakelijkheid – Vennoten

Artikel 1 : Naam
De intercommunale vereniging beheerst door de onderhavige statuten is een organisme van algemeen
economisch belang, onderworpen aan de wetgeving betreffende de intercommunales. Zij wordt in de
onderhavige statuten aangeduid door de benaming “de Intercommunale”.
Zij wordt SIBELGA genoemd. De raad van bestuur kan beslissen tot het gebruik van een handelsnaam die
verschilt van de maatschappelijke naam.

Artikel 2 : Rechtsvorm
De Intercommunale neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Overeenkomstig de wetgeving betreffende de intercommunales vormt ze een publiekrechtelijk rechtspersoon
en heeft ze geen handelskarakter.
Gelet op haar hoedanigheid van administratieve overheid – belast met diensten van openbaar nut – die haar
wordt toegekend, zijn de algemene principes van administratief recht, beginsel van veranderlijkheid, beginsel
van continuïteit en regelmaat, beginsel van benuttingsgelijkheid voor de gebruikers, in de betrekkingen met de
cliënteel inzonderheid op haar van toepassing.
Vanwege de bijzondere aard van de Intercommunale wordt afgeweken van de artikelen 78, 187, 356, 362, 364,
366, 367, 370, 374, 375, 379, 395, 402 2°, 405, 406, 408, 409, 410, 413, 416, 417, 419, 422, 423, 424, 430, 432,
781 en 785 van het Wetboek van vennootschappen, welke artikelen niet van toepassing zijn op de
Intercommunale.

Artikel 3 : Doel
De Intercommunale heeft tot doel:
1.het beheer van de gas- en elektriciteitsnetten en meer in het bijzonder de taken van beheerder van de
gas- en elektriciteitsdistributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van alle daarmee
samenhangende verplichtingen en opdrachten van openbare dienst, zoals bedoeld door de ordonnantie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
2.-

alle andere opdrachten, toevertrouwd bij wet of ordonnantie;

3.de uitoefening van activiteiten in aanvulling op het maatschappelijk doel, meer in het bijzonder
openbare verlichting, rationeel energiegebruik, decentrale energieproductie en de productie van groene
energie alsook energietransport binnen de in de wet of de ordonnantie gestelde grenzen;
4.de Intercommunale mag haar doel geheel of gedeeltelijk verwezenlijken in samenwerking met
gemeenten, intercommunales of andere vennootschappen die een gelijkwaardig doel hebben, door voor
rekening van haar vennoten, in te staan voor het beheer of de exploitatie van installaties, bedrijven of diensten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk doel, door alle participaties te
nemen in openbare of private vennootschappen, door alle operationele dochterondernemingen op te richten
die zij controleert met inachtneming van de in de gewestelijke wetgeving vastgelegde voorwaarden, en door
daartoe alle overeenkomsten af te sluiten.
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Artikel 4 : Zetel
De Intercommunale heeft haar zetel aan de Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel.
De zetel kan bij gewoon besluit van de raad van bestuur naar een andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest worden overgebracht, zonder dat hij evenwel elders mag gevestigd worden dan in één van de
geassocieerde gemeenten en in een gebouw dat toebehoort aan die gemeenten of aan de Intercommunale.
De Intercommunale mag buiten haar zetel één of meer exploitatiezetels vestigen.

Artikel 5 : Duur – Aansprakelijkheid
De Intercommunale werd opgericht onder de naam INTERELEC voor een duur van dertig jaar die een aanvang
neemt op 29 juni 1982.
Zij werd een eerste maal verlengd tot 29 april 2026 door de algemene vergadering van 29 april 1996, een
tweede maal tot 16 december 2041, door de algemene vergadering van 16 december 2013.
De Intercommunale mag slechts verbintenissen aangaan voor een duur die haar bestaanstermijn overschrijdt,
voor zover alle nodige maatregelen worden getroffen om deze verbintenissen te doen nakomen, zonder dat het
recht voor een vennoot om niet aan de verlenging deel te nemen, er moeilijker of duurder door wordt.
De vennoten zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. Zij zijn slechts aansprakelijk tot beloop van het bedrag van hun
inschrijvingen voor de maatschappelijke verbintenissen.
Artikel 6 : Vennoten
De lijst van de vennoten is als bijlage bij de statuten gevoegd. Vanaf 1 januari 2003 wordt vennotenregister
bijgehouden.
Over de toetreding van een nieuwe vennoot wordt beslist door de raad van bestuur met inachtneming van het
bepaalde in artikelen 7 en 27 van de onderhavige statuten en onverminderd de bij ordonnantie voorgeschreven
toelatingen.
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TITEL II – Maatschappelijk kapitaal – Inbrengen – Aandelen

Artikel 7 : Maatschappelijk kapitaal
A.
Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door aandelen A en door winstbewijzen E. Het vaste
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, volledig geplaatst en volgestort, bedraagt 2.000.000 EUR en is
vertegenwoordigd door aandelen A. Het kapitaal is veranderlijk voor hetgeen het vaste gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal te boven gaat.
Elke vennoot moet minstens één aandeel A plaatsen.
De nominale waarde van de aandelen A en de winstbewijzen E bedraagt 100 EUR. Deze waarde is niet
geïndexeerd.
B.
De beslissing om het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal te verhogen of te verminderen
valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering.
Over de verhoging of de vermindering van het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
daarentegen wordt beslist door de raad van bestuur. Dit gedeelte varieert met name afhankelijk van de
toetreding of de uitsluiting van vennoten.
De raad van bestuur kan aan de vennoten eveneens aandelen A toekennen die worden uitgegeven tengevolge
van de omzetting in kapitaal van winsten die niet als dividend werden uitgekeerd of van de incorporatie van
reserves in het kapitaal, naar rata van het aan hen toekomende deel van de gereserveerde winsten of
geïncorporeerde reserves.
De uitgifte en het ter plaatsing aanbieden van winstbewijzen wordt beslist door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag eveneens beslissen de winstbewijzen E om te zetten in aandelen A.
C.
Bij een uitgifte van aandelen A of winstbewijzen E worden de nieuwe aandelen of winstbewijzen ter
inschrijving aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het aantal aandelen A in hun bezit.
De inschrijvingsrechten die toekomen aan het geheel bestaande uit de financieringsintercommunale INTERFIN
en de geassocieerde gemeenten worden evenwel uitgeoefend door INTERFIN.
De raad van bestuur bepaalt welk bedrag bij inschrijving moet worden volgestort en op welke tijdstippen de nog
vol te storten bedragen opeisbaar worden.
Elke inschrijving die niet volgestort is binnen de vier maand na oproep door de raad van bestuur, wordt
verhoogd met de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken, verhoogd met drie punten.
D.
De gemeenten moeten rechtstreeks of onrechtstreeks via de financieringsintercommunale INTERFIN
minstens zeventig procent van de aandelen A en minstens zeventig procent van de winstbewijzen E bezitten.
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Artikel 8 : Inbrengen van de gemeenten
De geassocieerde gemeenten doen inbreng in de Intercommunale, exclusief en met macht van substitutie:
1.niettegenstaande de wettelijke bepalingen en binnen de perken ervan, van het recht om de
installaties, nodig voor het ontvangen en de distributie van elektrische energie en gas op hun grondgebied of
dat van alle geassocieerde gemeenten, te behouden, te plaatsen of te laten plaatsen, te onderhouden of te
laten onderhouden, te wijzigen of te laten wijzigen, weg te nemen of te laten wegnemen op, boven of onder de
straten, wegen, openbare pleinen en gebouwen van de gemeente.

De gemeenten zien af van hun recht van toegang op de installaties die op hun domein zijn opgericht en die
bestemd zijn voor de realisatie van het doel van de Intercommunale;
2.binnen de perken van de wet, van de rechten van dezelfde aard die de gemeenten ten opzichte van de
privé-eigendommen bezitten;
3.in volle eigendom, van de installaties die hun toebehoren en die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd
zijn voor de elektriciteits- en/of gasdistributie.
Onder installaties voor de distributie van elektriciteit, verstaat men alle installaties zoals: railstellen, kabels,
geleiders, draden, steunijzers, leidingen, transfo’s, meters, apparaten, aansluitingen, uitrustingen, materialen,
gebouwen, terreinen, enz. of gedeelten daarvan bestemd om de distributie te verzekeren van elektrische
energie onder een spanning lager dan of gelijk aan 15 kV, en die aangewend worden voor de verschillende
verrichtingen die op het commerciële, administratieve, economische, financiële, sociale en technische vlak
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de distributie van elektrische energie.
Onder installaties voor de gasdistributie, verstaat men alle installaties, zoals: leidingen, drukreduceercabines,
regelaars, meters, apparaten, aansluitingen, uitrustingen, materialen, gebouwen, terreinen, enz. of gedeelten
hiervan, bestemd om de distributie te verzekeren van gas en die aangewend worden voor de verschillende
verrichtingen die op het commerciële, administratieve, economische, financiële, sociale en technische vlak
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de distributie van gas.

Artikel 9 : Maatschappelijke aandelen
A.De inbreng van installaties, gebouwen, uitrustingen en terreinen wordt vergoed door het toekennen
van aandelen A. De inbrengen in speciën worden vergoed door het toekennen van aandelen A of winstbewijzen
E.
Een aantal aandelen A, afgerond tot de dichtstbijzijnde eenheid, wordt aan de inbrengers toegekend zodanig
dat de volstortingswaarde van deze aandelen overeenstemt met de waarde van de inbrengen.
B.Voor de installaties, gebouwen, uitrustingen en terreinen wordt de inbrengwaarde bij expertise
bepaald.
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TITEL III – Raad van bestuur – Bestuurscomité – College van Commissarissen – Commissaris lid van het
Instituut van Bedrijfsrevisoren – Expert – Dagelijks bestuur

Raad van bestuur

Artikel 10
De raad van bestuur bestaat uit:
•

een bestuurder aangewezen op voordracht van elke geassocieerde gemeente, waarbij elke
geassocieerde gemeente met 70.000 tot 100.000 inwoners, en elke geassocieerde gemeente met meer
dan 100.000 inwoners, respectievelijk een tweede of derde mandaat van bestuurder voordraagt;

•

indien de Intercommunale is samengesteld uit andere vennoten dan de gemeenten en de
financieringsintercommunale Interfin, uit een aantal bestuurders, aangewezen op voordracht van deze
andere vennoten, gelijk aan hoogstens één derde van het aantal door de gemeenten voorgedragen
bestuurders en kleiner dan één vijfde van het totale aantal bestuurdersmandaten.

Artikel 11
De bestuurders worden gekozen door de algemene vergadering op voordracht van de vennoten.
De door de gemeenten voorgedragen bestuurders moeten eveneens door hun gemeente zijn voorgedragen als
bestuurder in de financieringsintercommunale Interfin waarmee zij geassocieerd zijn.
Als een kandidaat niet de meerderheid van de stemmen behaalt in de algemene vergadering, wordt de
betrokken vennoot verzocht een andere kandidaat voor te dragen.

Bestuurscomité

Artikel 12
Het bestuurscomité bestaat uit:
7 bestuurders aangewezen op voordracht van de gemeenten;
•
indien de Intercommunale is samengesteld uit andere vennoten dan de gemeenten en de
financieringsintercommunale Interfin, uit ten hoogste drie bestuurders aangewezen op voordracht van deze
andere vennoten.
De leden van het bestuurscomité die de gemeenten vertegenwoordigen, worden gekozen door de op
voordracht van de gemeenten aangewezen bestuurders.
Eén of meerdere op voordracht van de gemeenten aangewezen bestuurders mogen een lijst voordragen die
voorziet in alle mandaten die toekomen aan de gemeenten. De op die lijst opgenomen kandidaten worden
verkozen als deze niet wordt verworpen door tenminste drie bestuurders, aangewezen op voordracht van de
gemeenten.
Bij gebrek, mag elke op voordracht van de gemeenten aangewezen bestuurder, stemmen voor een lid van het
bestuurscomité, dat gemeenten vertegenwoordigt.
De kandidaten met het grootste aantal stemmen zijn dan verkozen.
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De bestuurders aangewezen op voordracht van de vennoten niet zijnde de gemeenten en de
financieringsintercommunale Interfin wijzen diegenen onder hen aan die lid zijn van het bestuurscomité.

Artikel 13 : Voorzitterschap
De op voordracht van de gemeenten aangewezen leden van de raad van bestuur kiezen de voorzitter en de
ondervoorzitter van de Intercommunale onder de leden van het bestuurscomité.

College van commissarissen

Artikel 14
De Intercommunale heeft een college van commissarissen zolang de wetgeving op de intercommunales dit
vereist.
Het college van commissarissen bestaat uit:
een commissaris aangewezen op voordracht van elke geassocieerde gemeente,
een commissaris aangewezen in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
De financiële verantwoordelijke van de operationele dochterondernemingen van de Intercommunale woont het
college van commissarissen bij.

Artikel 15
De commissarissen worden verkozen door de algemene vergadering op voordracht van de vennoten. De door
de gemeenten voorgedragen commissarissen moeten eveneens door hun gemeente voorgedragen zijn als
commissaris in de financieringsintercommunale Interfin waarmee zij is geassocieerd.
Als een kandidaat niet de meerderheid van de stemmen behaalt in de algemene vergadering, wordt de
betrokken vennoot verzocht een andere kandidaat aan te wijzen.
Artikel 16
De op voordracht van de geassocieerde gemeenten aangewezen commissarissen dragen een voorzitter en een
ondervoorzitter voor.
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Mandaten

Artikel 17
De bestuurders en commissarissen, aangewezen op voordracht van de gemeenten, moeten gemeenteraadslid,
schepen of burgemeester zijn van de gemeente die ze voordraagt.

Artikel 18
1.De duur van het mandaat van bestuurder of commissaris is vastgesteld op zes jaar. De duur van het
mandaat van commissaris aangewezen in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, is
bepaald op drie jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar.
2.Worden nochtans van rechtswege als ontslagnemend beschouwd, de bestuurders of commissarissen
die niet langer het vertrouwen genieten van de vennoten die hun benoeming hebben voorgedragen of die
benoemd zijn geworden op voordracht van een vennoot die geen deel meer uitmaakt van de Intercommunale.
3.Alle mandaten in de verschillende organen van de Intercommunale vervallen onmiddellijk na de
jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.
Buiten het hiervoor vermelde geval worden de mandatarissen, aangewezen op voordracht van de gemeenten,
van rechtswege als ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad of
hun hoedanigheid zouden verliezen van burgemeester, benoemd in het kader van artikel 13, alinea 2 van de
gemeentewet.

Artikel 19
Bij vacature van een mandaat van bestuurder of van commissaris, andere dan die welke is aangewezen in zijn
hoedanigheid van lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, hebben de raad van bestuur of het college van
commissarissen het recht daar voorlopig in te voorzien op voorstel van de vennoot of de groep vennoten die de
bestuurder of commissaris wiens mandaat vacant werd, had voorgedragen.
Bij haar eerstvolgende bijeenkomst gaat de algemene vergadering over tot de definitieve benoeming. De aldus
benoemde bestuurder of commissaris voltooit het mandaat van zijn voorganger.
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Bevoegdheden van de raad van bestuur
Artikel 20
De raad van bestuur heeft de bevoegdheden die hem door de wet en door onderhavige statuten zijn
voorbehouden.
Hij is bovendien bevoegd voor alle beslissingen die betrekking hebben op:
•
•
•
•
•

tarieven
reglementen
investeringsplannen
programma's tot uitvoering van opdrachten van openbare dienst
die genomen moeten worden ter uitvoering van de wetten en ordonnanties tot organisatie van de gasen elektriciteitsmarkten.

Voorts beslist de raad, op voordracht van het bestuurscomité, over de goedkeuring en de wijziging van het
huishoudelijk reglement tot organisatie van het geïntegreerde beheer van Sibelga, haar operationele
dochterondernemingen en de financieringsintercommunale INTERFIN, onverminderd de beslissingen die door
de bevoegde organen van genoemde ondernemingen over hetzelfde onderwerp genomen moeten worden.
De raad beslist over de toetreding van nieuwe vennoten.
Artikel 20bis
De Intercommunale mag bij beslissing van de raad van bestuur genomen met een drie vierden meerderheid,
hypothecaire of andere obligaties uitgeven. De raad van bestuur kan bepalen of dergelijke obligaties op naam of
in gedematerialiseerde vorm zijn. Deze kan ook het type, de formaliteit van overdracht bepalen alsook de
rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetalingen evenals alle andere uitgiftevoorwaarden vaststellen.
De raad van bestuur mag deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan een of meerdere personen die
zij daartoe aanduidt.
Artikel 20ter
In geval de Intercommunale obligaties op naam uitgeeft, zal op de zetel van de Intercommunale een register
van obligatiehouders gehouden worden. De raad van bestuur bepaalt de vorm van dit register, de inhoud van
dit register en de modaliteiten van toegang tot dit register.
De eigendom van obligaties op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register. De overnemer en de
overdrager van een obligatie op naam zullen de Intercommunale in kennis stellen van elke overdracht, met het
oog op inschrijving hiervan in het register.
Gedematerialiseerde obligaties uitgegeven door de Intercommunale worden vertegenwoordigd door een
boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij de emittent, een vereffeningsinstelling of bij
een aangesloten lid, in de zin van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de
bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze
instrumenten, gecoördineerd op 27 januari 2004.
De raad van bestuur kan de uitoefening van de rechten die verbonden zijn met de obligaties welke het
voorwerp uitmaken van een mede-eigendom, een vruchtgebruik of een pand, schorsen tot één enkele persoon
ten aanzien van de Intercommunale is aangewezen als eigenaar van die obligaties.
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Publicaties en neerleggingen

Artikel 21
De Secretaris van de Intercommunale is belast met de bij wet opgelegde informatieoverdrachten, publicaties en
neerleggingen, onder meer wanneer het gaat om:
in voorkomend geval, het verplaatsen van de zetel van de Intercommunale;
het bijhouden en bijwerken van het vennotenregister, en het afleveren van uittreksels uit dat register;
in voorkomend geval, wijzigingen aangebracht aan de statuten en hun bijlagen;
reglementerende bepalingen aangenomen door de organen van de Intercommunale;
het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verslagen van de commissaris
aangewezen in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut van bedrijfsrevisoren en het college van
commissarissen. Er wordt bij de neerlegging vermeld dat de rekeningen onderworpen zijn aan een
administratieve toezichtprocedure.
de akten van de Intercommunale te richten aan de toezichthoudende overheid.

Bevoegdheden van het bestuurscomité

Artikel 22

Onverminderd de bevoegdheden die bij wet of krachtens onderhavige statuten aan de algemene vergadering
en de raad van bestuur voorbehouden zijn en onder voorbehoud van het hierna bepaalde met betrekking tot
het dagelijks bestuur, heeft het bestuurscomité de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle
daden van bestuur of beschikking die de Intercommunale aanbelangen.
Het bestuurscomité neemt onder meer de beslissingen:
• inzake overheidsopdrachten;
•

inzake de marktwerking en het reguleringsbeleid, met uitzondering van de goedkeuring van de
voorstellen van tarieven en reglementen;

•

inzake het beheer en de controle van de dochterondernemingen van de Intercommunale en de
vennootschappen waarin geparticipeerd wordt;

•

inzake benoeming van de leden van het Directiecomité;

•

inzake investeringen, met uitzondering van de investeringsplannen

•

inzake aanwijzing van de expert bedoeld in artikel 35 van de statuten;

•

enkel in geval van dwingende spoed, inzake de materies zoals beoogd in artikel 20, tweede lid , op
voorwaarde dat de raad van bestuur bij zijn eerstvolgende vergadering de genomen beslissing
bevestigt voor zover die beslissing vanaf die datum nog een weerslag kan hebben.

Het bestuurscomité bereidt de punten voor die op de agenda van de raad van bestuur ingeschreven worden.
Het Bestuurscomité richt een auditcomité op, waarvan het de samenstelling, de bevoegdheid, de volmachten
die het eraan verleent alsook de werkingsmodaliteiten bepaalt.
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Ondertekening van de akten

Artikel 23
Buiten de gevallen van bijzondere volmacht, toegekend door de raad van bestuur of door het bestuurscomité,
worden de handelingen die voor de Intercommunale bindend zijn, waaronder inbegrepen de
rechtsvorderingen, geldig verricht door twee bestuurders die lid zijn van het bestuurscomité, van wie minstens
één werd aangewezen op voordracht van de gemeenten of, voor wat het dagelijks bestuur aanbelangt, door
twee leden van het Directiecomité die gezamenlijk optreden.

Dagelijks Bestuur

Artikel 24
Het dagelijks bestuur omvat de voorbereiding van de voorstellen van beslissing voorgelegd aan de raad van
bestuur en aan het bestuurscomité alsook de uitvoering van de beslissingen die deze laatste nemen, de
handelingen die de behoeften van het dagelijks leven van de Intercommunale niet overschrijden alsook die
waarvoor de tussenkomst van het bestuurscomité niet gerechtvaardigd is gelet op hun gering belang of op de
noodzaak van een spoedige afhandeling, de beslissingen die dringend genomen moeten worden om de
veiligheid van personen en goederen, de continuïteit van de dienstverlening en de bescherming van de
belangen van de Intercommunale te vrijwaren, de bevoegdheid om beslissingen te nemen, om de
Intercommunale te verbinden en te vertegenwoordigen in het kader van de delegaties van bevoegdheden door
de raad van bestuur of het bestuurscomité voor wat het dagelijks bestuur aanbelangt.
Het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan een Directeur-Generaal, die door het Bestuurscomité benoemd
wordt, en een Directiecomité, bestaande uit de Directeur-Generaal en de directeurs die door het
Bestuurscomité op voordracht van de Directeur-Generaal benoemd worden.
De Directeur-Generaal en de andere leden van het Directiecomité maken deel uit van het personeel van de
operationele dochterondernemingen die de Intercommunale controleert, zoals bedoeld in artikel 3.4.
De Directeur-Generaal woont met adviserende stem de Raad van bestuur, het Bestuurscomité en het College
van Commissarissen bij.
Het Bestuurscomité kan andere leden van het Directiecomité of andere kaderleden van de
dochterondernemingen, vragen om aan de vergaderingen van diezelfde organen deel te nemen.
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Bevoegdheden van de Commissarissen
Artikel 25
De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle verrichtingen van de
Intercommunale. Zij mogen inzage nemen, zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de brieven, de notulen en,
in het algemeen, van alle geschriften van de Intercommunale.
Elk jaar brengen de commissaris, aangewezen in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut van
bedrijfsrevisoren, en het college van commissarissen afzonderlijk verslag uit aan de algemene vergadering
betreffende de uitoefening van hun opdracht. Zij vermelden hun vaststellingen en spreken zich uit, onder meer,
over het feit dat de verrichtingen weergegeven door de boekhouding in overeenstemming zijn met de wet en
de statuten van de Intercommunale.
Beraadslagingen – Oproepingen – Notulen

Artikel 26
1.De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, alsook de helft van de op voordracht van de gemeenten aangewezen
bestuurders.
Elke bestuurder mag zich, voor een welbepaalde vergadering, laten vertegenwoordigen door een andere
bestuurder uit dezelfde statutaire groep. Elke bestuurder mag slechts één volmacht hebben.
2.Wordt dit quorum om te kunnen beraadslagen of besluiten niet bereikt in de raad, dan vergadert hij
opnieuw binnen veertien dagen en kan hij rechtsgeldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, voor zover minstens één op voordracht van de gemeenten aangewezen
bestuurder aanwezig is.
De oproepingsbrief voor deze vergadering vermeldt onderhavige bepaling.
3.Alle bestuurders hebben het recht aan de beraadslagingen en besluitvormingen deel te nemen, zelfs
indien de vennoten die hun benoeming hebben voorgesteld een ander belang hebben dan dat van de
Intercommunale.
Het is elke bestuurder van de Intercommunale verboden:
a)
aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of waarbij
zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.
Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, als het gaat om
voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
b)
rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten afgesloten met de
Intercommunale;
c)
als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de Intercommunale. Het
is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de Intercommunale te pleiten, raad te geven of op
te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt.
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Artikel 27
1.Een besluit is slechts geldig wanneer het genomen wordt met zowel de gewone meerderheid van de
stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders als met de meerderheid van de stemmen der
bestuurders aangewezen op voordracht van de gemeenten.
De besluiten met betrekking tot de goedkeuring en de wijziging van het huishoudelijk reglement tot organisatie
van het geïntegreerde beheer van Sibelga, haar operationele dochterondernemingen en de
financieringsintercommunale INTERFIN alsook met betrekking tot de toetreding van nieuwe vennoten worden
genomen bij gekwalificeerde meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van die meerderheden.

Artikel 28
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of van de ondervoorzitter.
Op aanvraag van meer dan de helft van zijn leden moet de raad bijeenkomen binnen veertien dagen na deze
aanvraag.
Behoudens spoedgevallen worden de oproepingen gedaan zeven dagen vóór de voorziene vergaderdatum. Zij
vermelden de agenda.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij
ontstentenis, door een lid aangeduid door de vergadering onder de leden gekozen op voordracht van de
gemeenten. Hij wordt bijgestaan door de ondervoorzitter en de secretaris.

Artikel 29
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in processen-verbaal opgeslagen in een
speciaal register en ondertekend door de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de
Intercommunale.
De eensluidende kopieën en uittreksels worden ondertekend door de secretaris van de Intercommunale.

Artikel 30
De bepalingen van de artikels 26 tot 29 zijn mutatis mutandis van toepassing op het bestuurscomité en het
college van commissarissen.
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Verslagen en rekeningen

Artikel 31
De boekhouding van de Intercommunale wordt gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen.
Tenminste vijfenveertig dagen vóór de jaarvergadering deelt de raad van bestuur de balans, de
resultatenrekening, de toelichting en het jaarverslag mee aan het college van commissarissen en de
commissaris aangewezen in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut van bedrijfsrevisoren.
Het college van commissarissen en de commissaris aangewezen in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut
van bedrijfsrevisoren brengen verslag uit binnen de 14 dagen na deze mededeling.
Dertig dagen vóór de gewone algemene vergadering deelt de raad van bestuur aan de vennoten de onder alinea
1 vermelde stukken mee, alsmede de verslagen van het college van commissarissen en van de commissaris
aangewezen in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut van bedrijfsrevisoren.
Dezelfde documenten worden elk jaar naar alle gemeenteraadsleden van de geassocieerde gemeenten
gestuurd, binnen de dertig dagen na de algemene vergadering.

Controle van de toezichthoudende overheid

Artikel 32
De Intercommunale en de vennoten verlenen aan de toezichthoudende overheid alle faciliteiten om controle
uit te oefenen op alle verrichtingen van de Intercommunale.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Artikel 33
De bestuurders en de commissarissen zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de
Intercommunale. Zij zijn slechts aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, ieder persoonlijk voor
zichzelf. Zij zijn niet hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 34 : Secretaris
De raad van bestuur wijst de secretaris van de Intercommunale aan onder de personeelsleden van één van de
operationele dochterondernemingen die de Intercommunale controleert.
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Artikel 35 : Expert
Het bestuurscomité mag voor een welbepaalde opdracht een expert aanwijzen bij de raad van bestuur. Het
bestuurscomité bepaalt de opdracht, de toegang tot de documenten, het geldelijk statuut en de titel van de
expert.

Artikel 36 : Technisch comité
1.Binnen de Intercommunale wordt een technisch comité opgericht. Dit comité bestaat uit één
afgevaardigde per geassocieerde gemeente en uit drie tot zes leden van het kaderpersoneel van één van de
operationele dochterondernemingen die de Intercommunale controleert.
De afgevaardigden van de gemeenten moeten leidinggevende technische agenten zijn in de gemeentediensten.
2.Het technisch comité heeft een opdracht van informatie en overleg inzake gemeentelijke openbare
verlichting, organisatie van de werven van de Intercommunale, kwaliteit van de dienstverlening van de
Intercommunale op technisch en op milieuvlak en rationeel energiegebruik in de gemeenten.
3.De afgevaardigden van de gemeenten kiezen een voorzitter in hun midden. Eén van de leden van het
kaderpersoneel beoogd in punt 1.- wordt door het Bestuurscomité als ondervoorzitter aangesteld.
4.Het technisch comité vergadert na convocatie door de voorzitter of de ondervoorzitter of op aanvraag
van de raad van bestuur van de Intercommunale.
5.De raad van bestuur bepaalt de vergoeding en de presentiegelden die worden toegekend aan de
afgevaardigden van de gemeenten.
6.De voorzitter maakt een jaarverslag op over de activiteit van het technisch comité en legt het hem ter
goedkeuring voor. Het aldus goedgekeurde verslag wordt geadresseerd aan het bestuurscomité van de
Intercommunale.
7.Het secretariaat van het technisch comité wordt waargenomen door een personeelslid van één van de
operationele dochterondernemingen die de Intercommunale controleert.
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TITEL IV – Algemene vergadering
Artikel 37 : Samenstelling – Volmachten – Stemmen – Oproepingen
A)
1.
De algemene vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders. Iedere vertegenwoordiger
van deze aandeelhouders is drager van een geldige volmacht.
De volmachten moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering op de administratieve zetel van de
Intercommunale worden ingediend.
De voorzitter van de vergadering mag nochtans, krachtens een voor allen gelijkluidende beslissing, laattijdig
ingediende volmachten aanvaarden.
Laat een aandeelhouder zich door verscheidene lasthebbers vertegenwoordigen, dan bepaalt de volmacht het
aantal aandelen voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen. Is niets bepaald, dan wordt
het aantal stemmen verbonden aan de aandelen waarover deze vennoot beschikt, evenredig verdeeld onder
zijn lasthebbers.
De vertegenwoordigers van de gemeenten dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente.
2.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door een bestuurder die de gemeenten
vertegenwoordigt.
Zij stelt een bureau samen, bestaande uit de voorzitter, twee stemopnemers en een secretaris.
De bestuurders en de commissarissen mogen de vergaderingen bijwonen, zonder evenwel stemgerechtigd te
zijn, behalve indien zij daartoe door een vennoot werden gemandateerd. De commissaris aangewezen in zijn
hoedanigheid van lid van het Instituut van bedrijfsrevisoren kan echter geen vennoot vertegenwoordigen.
3.
De gewone algemene vergadering komt elk jaar samen tussen 15 april en 30 juni, op de dag,
het uur en de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
Wordt zij niet opgeroepen, dan komt zij van rechtswege samen in de zetel van de Intercommunale te
vijftien uur, op de eerste werkdag na 30 juni.
4.
De gewone algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur,
het college van commissarissen en de commissaris aangewezen in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut
van bedrijfsrevisoren.
5.
De gewone algemene vergadering spreekt zich onder meer uit over de balans, de
resultatenrekening, de toelichting en de bestemming van het resultaat. Zij doet bij afzonderlijke stemming
uitspraak over de kwijting te geven aan de bestuurders, de commissaris aangewezen in zijn hoedanigheid van
lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.
6.
De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de presentiegelden en de vergoedingen,
alsook de terugbetalingsmodaliteiten voor de verplaatsingskosten van de bestuurders en commissarissen.
Zij bepaalt de vergoeding van de commissaris aangewezen in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut
van Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
B)
De raad van bestuur, de commissaris, aangewezen in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut van
bedrijfsrevisoren, en het college van commissarissen kunnen de algemene vergadering in buitengewone zitting
bijeenroepen. Zij moeten die vergadering bijeenroepen op verzoek van de helft van de vennoten of van de
vennoten die samen houder zijn van één tiende van de aandelen, en wel binnen zes weken na dit verzoek.
De raad van bestuur roept eveneens de algemene vergadering bijeen om verslag uit te brengen, te
beraadslagen en te besluiten over zijn voorstellen indien het nettoactief, ingevolge een geleden verlies, gedaald
is tot een bedrag dat kleiner is dan de helft van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en dit
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binnen de twee maanden te rekenen vanaf de vaststelling van het verlies.
C)
De oproepingen voor de algemene vergadering gebeuren uitsluitend per aangetekende brief,
geadresseerd aan de vennoten tenminste dertig dagen vóór de vergadering, behoudens in spoedgevallen,
waarbij deze termijn tot twee weken wordt herleid.
De oproepingsbrief bevat de agenda en de documentatie nodig voor het onderzoek van de punten die erop
voorkomen.
D)
Tot uiterlijk vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst mag iedere vennoot vragen bijkomende
punten op de agenda te plaatsen.
De aanvullende agenda en de documentatie die er verband mee houdt worden binnen de acht dagen
aangetekend aan alle vennoten toegezonden. In spoedgevallen worden deze termijnen teruggebracht tot
respectievelijk acht en drie dagen.
Artikel 38 : Stemrechten
Ieder aandeel, met uitzondering dus van de winstbewijzen E, geeft recht op één stem, zonder dat de houders
van aandelen niet zijnde de gemeenten over de helft van het totaal der stemrechten kunnen beschikken. In
voorkomend geval worden deze stemrechten tot het passende beloop verminderd.
De stemrechten die toekomen aan de financieringsintercommunale Interfin worden onder de gemeenten
verdeeld naar rata van het aantal inwoners.
Artikel 39 : Quorum
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en besluiten nemen:
1)

over de op de agenda geplaatste punten.

Is de vergadering niet talrijk genoeg om te beraadslagen en te besluiten dan zal een nieuwe vergadering
dringend worden samengeroepen met dezelfde agenda. Zij moet plaatsvinden binnen de dertig dagen. Zij mag
beraadslagen en besluiten welke ook de vertegenwoordiging van de vennoten weze voor zover de gemeenten
vertegenwoordigd zijn.
In voorkomend geval vermeldt de oproepingsbrief onderhavige bepaling.
2)
indien de helft van de aandelen in het bezit van de gemeenten en de financieringsintercommunale
Interfin vertegenwoordigd is.
Dit aanwezigheidsquorum wordt op twee derde gebracht wanneer het gaat om een statutenwijziging.
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Artikel 40 : Vereiste meerderheden
Een besluit is slechts geldig wanneer het genomen wordt met de vereiste meerderheid van alle uitgebrachte
stemmen en met dezelfde meerderheid van de stemmen uitgebracht door de afgevaardigden van de
gemeenten.
De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van voornoemde meerderheden.
De vereiste meerderheden zijn die van artikel 382, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen.
Over iedere wijziging van de statuten die voor de gemeenten bijkomende verplichtingen of een vermindering
van hun rechten meebrengt, moet in de gemeenteraden worden beraadslaagd en beslist.
Te dien einde wordt het ontwerp aan de vennoten meegedeeld zestig dagen vóór de algemene vergadering.
Aan de geassocieerde gemeenten wordt een rappel gestuurd gelijktijdig met de oproepingsbrief. Die
documenten vermelden de bepalingen van onderhavige alinea.
Elke gemeenteraad die zijn standpunt niet tijdig heeft meegedeeld, wordt geacht zich onthouden te hebben.
De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgesteld in notulen die in een speciaal register
worden opgenomen en ondertekend door de leden van het bureau alsook door de afgevaardigden van de
aandeelhouders die het wensen.
De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders die lid zijn van het bestuurscomité.
Artikel 40bis
De obligatiehouders worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de obligatiehouders.
De algemene vergadering van de obligatiehouders is bevoegd om, op voorstel van de raad van bestuur van de
Intercommunale:
een of meer rentetermijnen te verlengen, in de verlaging van de rentevoet toe te stemmen of de voorwaarden
van betaling van de rente te wijzigen;
de aflossing te verlengen, de aflossing te schorsen en toe te stemmen in een wijziging van de voorwaarden
waaronder zij moeten geschieden;
te aanvaarden dat de schuldvorderingen van de obligatiehouders vervangen worden door aandelen. Behalve
wanneer de aandeelhouders tevoren reeds hun toestemming hebben gegeven aan de vervanging van de
obligaties door aandelen, hebben de besluiten van de vergadering van obligatiehouders op dit punt slechts
gevolg wanneer ze binnen de drie maanden door de aandeelhouders worden aangenomen op de wijze bepaald
voor de wijziging van de statuten.
De algemene vergadering van obligatiehouders is tevens bevoegd om:
regelingen te aanvaarden om bijzondere zekerheden of garanties te stellen ten gunste van de obligatiehouders
of de reeds gestelde zekerheden of garanties te wijzigingen of op te heffen;
te beslissen over daden van bewaring te stellen in het gemeenschappelijk belang;
in voorkomend geval één of meer gevolmachtigden aan te stellen die de door de vergadering genomen
besluiten uitvoeren en de gezamenlijke obligatiehouders vertegenwoordigen in het kader van de uitgifte, onder
meer doch niet uitsluitend alle procedures tot vermindering of doorhaling van hypothecaire inschrijvingen.
De beslissingen zijn bindend voor alle obligatiehouders, zelfs voor diegenen die afwezig of onbekwaam zijn of er
niet mee hebben ingestemd.
De algemene vergadering van de obligatiehouders kan worden samengeroepen door de raad van bestuur. De
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raad van bestuur moet de algemene vergadering van de obligatiehouders samenroepen op vraag van de
obligatiehouders die ten minste één vijfde van de bestaande obligaties vertegenwoordigen.
De oproepingen voor elke algemene vergadering van de obligatiehouders bevatten de agenda met opgave van
de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot beslissing. Deze documenten worden bekend gemaakt in
het Belgisch Staatsblad en in minstens één Nederlandstalige en één Franstalige krant met grote oplage in België,
en dit minstens vijftien werkdagen vóór de datum van de vergadering.
Het recht om aan de algemene vergadering van de obligatiehouders deel te nemen wordt slechts verleend
hetzij op grond van de inschrijving van de obligatiehouder in het register van de obligaties op naam van de
Intercommunale, hetzij op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot
op de datum van de algemene vergadering van obligatiehouders wordt vastgesteld en dit minstens drie
werkdagen vóór de datum van de vergadering.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders te worden toegelaten, moet iedere obligatiehouder of
gevolmachtigde de presentielijst ondertekenen. De presentielijst vermeldt de identiteit van de deelnemer,
evenals het aantal obligaties waarvoor hij deelneemt aan de stemming.
De algemene vergadering van de obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur en bij diens verhindering door een ondervoorzitter of, indien ook deze verhinderd zijn, door een andere
bestuurder aangeduid door zijn medebestuurders. De voorzitter stelt een secretaris aan en kiest twee
stemopnemers, al dan niet onder de aanwezige obligatiehouders. Samen vormen zij het bureau.
Elke obligatiehouder kan zich op de algemene vergadering van de obligatiehouders laten vertegenwoordigen
door een gevolmachtigde, al dan niet obligatiehouder. De raad van bestuur bepaalt de vorm van deze
volmachten. De volmachten moeten minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering op de
maatschappelijke zetel worden neergelegd.
Elke obligatie geeft recht op één stem.
De algemene vergadering van obligatiehouders kan alleen geldig beraadslagen en beslissen indien de aanwezige
en vertegenwoordigde obligatiehouders minstens de helft van het bedrag aan uitstaande obligaties
vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe oproeping binnen de maand nodig.
De nieuwe algemene vergadering van obligatiehouders zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het
aanwezige en vertegenwoordigde aantal obligaties.
De algemene vergadering van de obligatiehouders beslist met minstens drie vierden van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Beslissingen over de daden van bewaring of de benoeming van gevolmachtigden worden geldig aangenomen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aantal obligaties en met de gewone meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Indien er verschillende soorten van obligaties zijn en het besluit van de algemene vergadering van
obligatiehouders een wijziging van de daaraan verbonden rechten ten gevolge kan hebben, moet het besluit,
om geldig te zijn, voor elke soort van obligaties voldoen aan de voorwaarden hierboven bepaald van
aanwezigheid en meerderheid. De houders van elke soort van obligaties kunnen afzonderlijk worden
bijeengeroepen in een bijzondere vergadering.
De notulen van de algemene vergadering van de obligatiehouders worden ondertekend door de leden van het
bureau en de obligatiehouders die het vragen.
De afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden overhandigd, worden ondertekend door twee
bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.
In dit artikel is elke verwijzing naar een vergadering of een algemene vergadering een verwijzing naar een
algemene vergadering van obligatiehouders. In elk ander artikel van deze statuten is een verwijzing naar een
algemene vergadering een verwijzing naar een algemene vergadering van aandeelhouders.
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TITEL V – Balans – Winst en winstverdeling

Artikel 41 : Boekjaar
Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijk jaar.
De raad van bestuur sluit de maatschappelijke geschriften af op éénendertig december van elk jaar. Hij maakt
de balans, de resultatenrekening, de toelichting en het jaarverslag op.

Artikel 42 : Afschrijvingsdotatie
De afschrijvingsdotatie wordt berekend op basis van evaluatieregels vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 43 : Verdeling van de rekeningen
1.- Overeenkomstig de wetten en ordonnanties tot organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkten, moet de
boekhouding van de Intercommunale (balans- en resultatenrekeningen) het mogelijk maken onderscheid te
maken tussen de baten en lasten met betrekking tot het beheer van de elektriciteitsdistributienetten enerzijds
en de gasdistributienetten anderzijds, alsook met betrekking tot de opdrachten en verplichtingen van openbare
dienst van de Intercommunale.
2.- De boekhouding van de Intercommunale moet eveneens de residuele baten en lasten afzonderen die
betrekking hebben op de tot 31 december 2006 door de Intercommunale uitgeoefende leveringsactiviteit aan
gebonden afnemers.
Artikel 44 :
1.

Winstverdeling

De winst wordt in de onderstaande volgorde verdeeld:

Samenstelling van de vereiste reserves.
Toekenning aan de financieringsintercommunale Interfin van een dividend overeenstemmend met de nog uit te
keren winst die betrekking heeft op de tot 31 december 2006 door de Intercommunale uitgeoefende
leveringsactiviteit aan gebonden afnemers.
Vergoeding van de winstbewijzen E overeenkomstig het hierna bepaalde in punt 2.
Vergoeding van de aandelen A naar rata van de aandelen A die in het bezit zijn van de houders van aandelen A.
2De vergoeding van de winstbewijzen E is de vergoeding zoals door de reglementering en de
tariefregulator bepaald voor de additionele billijke vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen.
Deze vergoeding zal dus schommelen naargelang de coëfficiënt S zoals door genoemde reglementering bepaald,
met name de verhouding «Gemiddeld eigen vermogen van het boekjaar/Gemiddelde geïnvesteerde kapitalen
van het boekjaar» (gereguleerde activa) gelijk is aan:
•
•
•

< 33% na uitgifte van de winstbewijzen E
< 33% vóór uitgifte van de winstbewijzen E
< 33% vóór uitgifte van de winstbewijzen E maar > 33% na uitgifte van de winstbewijzen E

Voor de winstbewijzen E die in de loop van het boekjaar uitgegeven worden, is de vergoeding pro rata temporis
verschuldigd.

Artikel 45
A.De uitbetaling van de dividenden geschiedt op de door de algemene vergadering bepaalde data en
plaatsen.
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De raad van bestuur kan half december van elk boekjaar aan de aandelen een voorschot op dividend toekennen
in de mate dat de raad van bestuur na kennisname van een door de commissaris, aangewezen in zijn
hoedanigheid van lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, en het college van commissarissen onderzochte
staat die de actieve en passieve toestand samenvat, vaststelt dat de winst van de in deze staat beschouwde
periode, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winsten, toereikend is
om de verdeling van het voorschot mogelijk te maken.
De raad van bestuur kan, in de loop van het boekjaar en gelet op de actieve en de passieve situatie van de
Intercommunale, aan de vennoten voorschotten op dividend toekennen, aan te rekenen op de resultaten van
het boekjaar.
Als de aldus verdeelde voorschotten het bedrag van de later door de algemene vergadering vastgelegde
dividenden overschrijden, worden zij in diezelfde mate, beschouwd als aan te rekenen op de volgende
dividenden.
B.De vennoten geven de Intercommunale onherroepelijk machtiging om elke som die zij haar
verschuldigd zijn af te houden van de aan hen toekomende dividenden en van de in artikel 53 bedoelde
vergoeding tot gebruik van de openbare weg.
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TITEL VI – Verlenging – Ontbinding – Collectieve uittreding uit een activiteit – Uittreding - Uitsluiting –
Vereffening

Artikel 46 : Verlenging – Ontbinding
A.
Onverminderd de wetgeving betreffende de intercommunales, kan de Intercommunale voor één of
meerdere malen worden verlengd bij besluit van de algemene vergadering voor een termijn die, in elk der
gevallen de dertig jaar niet mag overschrijden. Artikel 5 van onderhavige statuten wordt in overeenstemming
gebracht met dat besluit.
B.
De Intercommunale kan vervroegd worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, met
naleving van de statutaire en wettelijke bepalingen.

Artikel 47 : Uittreding van een vennoot
Een vennoot kan slechts in de hierna vermelde gevallen en tegen de voorwaarden voorzien door artikel 49 van
onderhavige statuten uit de Intercommunale treden:
1.
Wanneer hij zijn akkoord met de verlenging van de Intercommunale bovenop de eerder bepaalde
termijn niet betuigd heeft. De beslissing tot uittreding moet aan de Intercommunale betekend worden
tenminste twaalf maanden vóór deze vervaldatum. Bij gebrek hieraan, blijft de vennoot verder deel uitmaken
van de Intercommunale. Wordt de beslissing tot uittreding tenminste zesendertig maanden vóór de
vervaldatum betekend, dan geldt het bepaalde onder artikel 49.2, alinea 3.
2.
Op zijn verzoek – aangezegd met een voorafgaande kennisgeving van twee jaar -, na vijftien jaar, te
rekenen volgens het geval, vanaf de oprichting van de Intercommunale zo hij hieraan heeft deelgenomen, of
vanaf zijn toetreding en voor zover het verzoek wordt goedgekeurd met twee derde van de uitgebrachte
stemmen van de andere in de algemene vergadering vertegenwoordigde vennoten.
De algemene vergadering doet uitspraak na kennisname van het verslag van de raad van bestuur.
3.
Op verzoek van een gemeente, als toepassing van de wetgeving terzake, wanneer eenzelfde doel op
haar grondgebied aan verschillende intercommunales of regies is toevertrouwd en zo zij beslist om dit doel voor
haar grondgebied aan één enkele onder hen toe te vertrouwen.
4.-

Met instemming van alle vennoten.

Artikel 48 : Uitsluiting van een vennoot
In hoofde van de bijzondere aard van de vereniging, kan een vennoot slechts worden uitgesloten wegens een
ernstige niet-naleving van zijn verplichtingen ten aanzien van de Intercommunale.
Tot de uitsluiting wordt besloten, op gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur, door de algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.
De betrokken vennoot neemt niet deel aan de stemming. Hij dient tenminste twaalf weken vóór de algemene
vergadering in kennis te zijn gesteld teneinde hem toe te laten zijn verdedigingsmiddelen te doen gelden, hetzij
schriftelijk binnen tien weken nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot
uitsluiting is verstuurd, hetzij mondeling tijdens de algemene vergadering.
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Artikel 49 : Verplichtingen in geval van uittreding
De volgende regels zijn per activiteit van toepassing in geval van uittreding of van uitsluiting:
1.
De gemeente die uittreedt neemt, volgens schatting van experts, alle op haar grondgebied gelegen
distributie-installaties, eigendom van de Intercommunale, over zoals beschreven in artikel 8.3 van onderhavige
statuten, na akkoord over de gebeurlijke transit van energie bestemd voor de rest van de Intercommunale.
Zij neemt tevens een deel of het geheel van de gemeenschappelijk gebruikte installaties of inrichtingen over,
van het materiaal, de voertuigen, de voorraden toebehorend aan de Intercommunale, op voorwaarde van
akkoord tussen de partijen.
De installaties komen evenwel kosteloos aan de gemeente toe in de mate waarin zij door haar werden
gefinancierd, of met subsidies van andere openbare besturen, voor zover deze laatste nog niet aan de
gemeente werden terugbetaald.
2.De gemeente die uittreedt neemt het personeel van de Intercommunale over alsook het personeel van
de exploitatiemaatschappij(en) dat rechtstreeks is toegewezen aan de distributieactiviteit op het grondgebied
van de betrokken gemeente volgens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en met naleving van de
sectorale statutaire regels.
Inzake de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerde personeel van de Intercommunale of van
de exploitatiemaatschappijen, die gedekt zijn door een repartitiesysteem, neemt de uittredende gemeente
deze rechten ten laste voor de periode tijdens dewelke de agent heeft gewerkt ten voordele van de
Intercommunale of van de intercommunales waarvan zij de rechten en verplichtingen heeft overgenomen, in de
verhouding als bedoeld in artikel 51, tweede lid van punt 4 van de onderhavige statuten.
De gemeente die uittreedt met toepassing van het bepaalde in artikel 47, punt 1, laatste zin, neemt het aan de
distributieactiviteit op haar grondgebied toegewezen personeel van de Intercommunale of van de
exploitatiemaatschappijen niet over tenzij ze uitdrukkelijk in de in artikel 47, punt 1 bedoelde betekening de
Intercommunale uitdrukkelijk in kennis stelt van haar besluit om haar overnamerecht uit te oefenen. In dit
laatste geval zal het college van experts als bedoeld in artikel 50 een voorstel betreffende de modaliteiten tot
overname van dat personeel formuleren.
Inzake pensioenrechten geldt artikel 51 punt 4, alinea 2 of 3, naargelang van het geval.
3.De vennoot die uittreedt neemt de schade ten laste berokkend aan de Intercommunale of aan de
andere vennoten volgens schatting van experts, zo geëvalueerd dat de gevolgen van de uittreding of uitsluiting
integraal gecompenseerd worden tot het verstrijken van de duur van de Intercommunale.
De schade omvat desgevallend het verschil tussen de expertisewaarden en de boekwaarde van de over te
nemen installaties, als dat negatief is.
Deze bepaling is niet van toepassing in het kader van de uittredingsprocedure voorzien in artikel 47.1 van
onderhavige statuten.
4.
De vennoot die geen deel meer uitmaakt van de Intercommunale, ontvangt zijn aandeel in deze laatste
wanneer dit positief is, en zuivert het aan wanneer het negatief is.
Dit aandeel is enerzijds gelijk aan de waarde van de winstbewijzen E en anderzijds aan de waarde van de
aandelen A die hij bezit, vermeerderd of verminderd met een gedeelte van het verschil tussen enerzijds het
kapitaal zonder de winstbewijzen E, de herwaarderingsmeerwaarden en de reserves vermeerderd of
verminderd met de overgedragen winsten of verliezen en anderzijds de waarde van de gezamenlijke aandelen
A.
Dit gedeelte is gelijk aan de verhouding tussen de som van de door deze vennoot ontvangen dividenden sedert
de oprichting van de Intercommunale en de som van de aan de gezamenlijke vennoten toegekende dividenden.
De aandelen A alsook de winstbewijzen E van deze vennoot worden geannuleerd.
Het maatschappelijk kapitaal wordt met het vereiste bedrag verminderd.
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Artikel 50 : Expertisewaarden
1.
Er wordt als volgt een college van experts gevormd, om over te gaan tot de evaluaties, bedoeld in
artikels 49 en 51:
één expert, aangeduid door de raad van bestuur van de Intercommunale, met dien verstande dat, in afwijking
van artikel 26 van onderhavige statuten, de bestuurders benoemd op voordracht van de vennoot die wenst uit
te treden, niet aan die aanduiding deelnemen;
één expert, aangeduid door de vennoot die wenst uit te treden.
Kunnen deze twee experts geen akkoord bereiken, dan duiden zij een derde expert aan en het college doet dan
uitspraak bij meerderheid van stemmen.
Bestaat er geen eensgezindheid om deze derde expert aan te duiden, dan wordt deze aanduiding gedaan door
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waar de Intercommunale haar zetel
heeft, en dit op verzoek van de meest gerede partij.
Dit is eveneens het geval wanneer een partij geen expert heeft aangeduid binnen de maand na het aan haar
gerichte verzoek.
2.
De raad van bestuur kan het college van experts verzoeken een voorstel betreffende de modaliteiten
voor de overname van de gemeenschappelijke installaties of voor de overname van het personeel te
formuleren.
3.
De prijs van de over te nemen installaties wordt berekend op de datum waarop het vertrek van de
vennoot effectief wordt. Hij wordt geraamd op de economische waarde van de installaties, meer bepaald in
functie van de reguleringsvoorwaarden.
Deze prijs en de schadevergoeding worden, bij laattijdige betaling, van rechtswege verhoogd met een interest,
berekend tegen de in burgerlijke zaken wettelijk toegepaste rentevoet, vermeerderd met drie punten.
De overname van de activiteit van de Intercommunale door een gemeente of een andere intercommunale gaat
slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de Intercommunale verschuldigde bedragen, in hoofdsom en in
interesten, effectief aan deze laatste zijn betaald.
Ondertussen wordt de activiteit door de Intercommunale voortgezet voor rekening van de gemeente, tegen de
voorwaarden van onderhavige statuten, in het bijzonder wat betreft de aan de gemeente toekomende winst;
de vereiste investeringen en de eventuele verliezen blijven te haren laste.

Artikel 51 : Wijze van vereffening
Bij het verstrijken van de duur van de Intercommunale of in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt
de algemene vergadering de vereffenaars, met inachtneming van de in artikel 10 van onderhavige statuten
vermelde regels en bepaalt ze hun vergoeding.
De vereffenaars beschikken over de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen; maar bij afwijking van artikel 187 van voornoemde wetten, kunnen zij van rechtswege
de activiteiten van de Intercommunale voortzetten in het raam van de laatste twee alinea’s van onderhavig
artikel.
Zij bezitten in het bijzonder alle bevoegdheden om aan de zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen
tot ontbinding te verzaken, opheffing te verlenen zowel vóór als na betaling van alle bevoorrechte of
hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen, verzetten en andere beletsels, de
hypotheekbewaarders ervan te ontslaan ambtshalve inschrijvingen te nemen, waarbij de opsomming van de
hiervóór genoemde bevoegdheden ter indicatie werd opgegeven en dus niet beperkend is.
Zij worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschriften van de Intercommunale. Zij
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kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan
één of meerdere mandatarissen.
De vereffenaars vormen een college dat beraadslaagt volgens de regels voorzien in artikel 26 van onderhavige
statuten.
Behoudens bijzondere volmacht, worden alle akten die de Intercommunale in vereffening verbinden, zelfs die
akten waaraan een ministerieel of openbaar ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door twee
vereffenaars, die ten opzichte van derden geen besluit van het college der vereffenaars dienen voor te leggen.
De vereffenaars hebben als opdracht over te gaan tot de vereffening van de Intercommunale volgens de hierna
vermelde modaliteiten en volgorde:
1.De exploitatiewinst op het ogenblik van de ontbinding of elke andere winst voortvloeiend uit het
voortzetten van de activiteiten tijdens de vereffening, wordt onder de vennoten verdeeld volgens de regels
bepaald bij artikel 44.
2.De overgedragen winst en de reserves anders dan de reserves aangelegd door de afschrijving van de
herwaarderingsmeerwaarden, worden enerzijds verdeeld onder de gemeenten en anderzijds onder de andere
vennoten in de mate waarin deze hebben bijgedragen tot die overgedragen winst en deze reserves.
3.
De gemeenten of de vereniging(en) die de eerder aan de Intercommunale toevertrouwde activiteit
zullen uitoefenen, nemen alle distributie-installaties over, alsook een deel of alle gemeenschappelijke
installaties of inrichtingen, materiaal, voertuigen, voorraden, volgens de modaliteiten voorzien in de artikels 49
en 50.
Zij nemen gratis de op hun grondgebied gelegen openbare-verlichtingsinstallaties over.
4.De gemeenten of de vereniging(en) die de eerder aan de Intercommunale toevertrouwde activiteit
dienen uit te oefenen, nemen het personeel van de Intercommunale en van de exploitatiemaatschappijen over.
Inzake de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerde personeel van de Intercommunale of van
de exploitatiemaatschappijen, die gedekt zijn door een repartitiesysteem, nemen de gemeenten deze rechten
ten laste voor de periode tijdens dewelke de agent heeft gewerkt ten voordele van de Intercommunale of van
de intercommunales waarvan de Intercommunale de rechten en verplichtingen heeft overgenomen, in
verhouding tot de som van de door elk van hen ontvangen dividenden sedert de oprichting van de
Intercommunale.
De vereffenaars verzoeken het college van experts waarvan sprake in artikel 50.1 hiervoor, een voorstel te
formuleren inzake de modaliteiten voor de overname van het personeel.
5.De Intercommunale betaalt de aandelen A terug aan de vennoten tegen een eenheidsprijs die gelijk is
aan de nominale waarde.
6.Het vereffeningssaldo van de Intercommunale wordt dan verdeeld onder de gemeenten naar rata van
de som van de dividenden die hun toekomen vanaf het boekjaar tweeduizend en drie, verhoogd met de som
van de dividenden die hen werden toegekend binnen de intercommunales INTERELEC, INTERGA en SIBELGAS
(sector zuid), voor de boekjaren 1992 tot 2002.
Als het saldo negatief is, wordt het volgens dezelfde regels ten laste genomen door de gemeenten.
7.-

De aandelen worden vernietigd.
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TITEL VII – Openbare verlichting

Artikel 52 : Openbare-dienstverplichting inzake openbare verlichting
Gelet op artikel 24bis, 2° van de ordonnantie van 19 juli 2001, en onverminderd de in artikel 135 van de
gemeentewet bedoelde verantwoordelijkheden en voorrechten, staat de Intercommunale bij uitsluiting in voor
het beheer van de openbare verlichting op de gemeentewegen en inzonderheid voor de bouw en de
vernieuwing van de installaties, waaronder inbegrepen de planning van deze verrichtingen, het onderhoud en
de stroomvoorziening.
Het onderhoud wordt verzorgd in het kader van een reglement van de Intercommunale waarin de termijnen
voor het herstellen van storingen nauwkeurig zijn aangegeven.
Dit beheer wordt waargenomen in het kader van procedures met betrekking tot de opdrachten van openbare
dienst die bij ordonnantie zijn vastgelegd en binnen het financiële kader dat voorgeschreven is in deze
ordonnantie en in de tariefregulering. De gemeenten behouden de mogelijkheid om ten laste van hun begroting
te verzoeken om werkzaamheden in aanvulling op het programma van opdrachten van openbare dienst.
In het kader van haar opdracht van openbare dienst dient de Intercommunale de openbare
verlichtingsinstallaties op privéwegen die naderhand als openbare weg worden aangewend uitsluitend over te
nemen indien deze installaties voldoen aan de technische voorschriften van de Intercommunale met betrekking
tot uitrustingen en plaatsing.
De gemeenten verbinden zich overigens ertoe de naleving van de desbetreffende voorschriften verplicht te
stellen in de door hen afgegeven stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen.
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TITEL VIII – Algemene en diverse bepalingen
Artikel 53 : Vergoeding van de inbreng van de rechten tot gebruik van de openbare weg
De rechten tot gebruik van de openbare weg door de intercommunale worden geregeld bij wet, ordonnantie,
het gemeentereglement en voor het overige, door artikel 8.1 van onderhavige statuten.
Dat recht kan worden vergoed, zodra er een habilitatie-ordonnantie is goedgekeurd, door een vergoeding
waarvan de modaliteiten door het gemeentereglement zijn bepaald.
Als anderzijds, meerdere of alle geassocieerde gemeenten taksen of andere vergoedingen ten laste van de
intercommunale invoeren dan die bedoeld in alinea 2, gaat de raad van bestuur na of, gelet op de regels van
winstverdeling van de intercommunale en op de wetgeving inzake gas- en elektriciteitstarieven, die taksen of
vergoedingen voor gevolg hebben dat zij de aan de andere vennoten toekomende winst beperken, of
overgedragen worden in de prijzen en tarieven die van toepassing zijn in de andere gemeenten.
Als dat het geval is, zal de in artikel 44 bedoelde winstverdeling boekjaar per boekjaar worden aangepast om
een exacte compensatie te vormen voor de door andere vennoten geleden winstdaling of de in de andere
gemeenten toepasbare prijs- en tariefverhoging. Daartoe wordt de weerslag van elke gemeentelijke taks of
vergoeding zoals bedoeld in onderhavige alinea in balans gehouden door de weerslag van taksen of
vergoedingen, opgelegd door de andere gemeenten.

Artikel 54 : Verbintenissen van de vennoten
De vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medewerking te verlenen aan de Intercommunale voor de
realisatie van haar doel.
De gemeenten zullen aan de leidingen of installaties van gasdistributie, waterdistributie, telefoon, riolering en
andere openbare diensten of diensten van openbaar nut, geen hogere graad van openbaar nut toekennen dan
aan de leidingen en installaties die dienen voor de realisatie van het doel van de Intercommunale; de rechten
van de eerste inbezitnemer zullen worden geëerbiedigd.
Schade die aan de installaties van de Intercommunale zou worden aangebracht ingevolge geheel of gedeeltelijk
voor rekening van één der geassocieerde gemeenten uitgevoerde werken, wordt hersteld op kosten van deze
gemeente.
Elke geassocieerde gemeente is ertoe gehouden de Intercommunale tijdig op de hoogte te brengen van alle
werken die zij zou uitvoeren, laten uitvoeren of toelaten op haar grondgebied en die gebeurlijk schade zouden
kunnen veroorzaken aan genoemde installaties.
Verplaatsingen van installaties van de Intercommunale voortvloeiend uit werken ondernomen door een
vennoot, zijn ten laste van deze laatste, behoudens tegengestelde bepaling opgenomen in een reglement van
de raad van bestuur.
Er wordt evenwel in overleg tussen de gemeente en de Intercommunale een technische oplossing gezocht
teneinde in de mate van het mogelijke de verplaatsing van installaties te vermijden en in elk geval ze tot een
minimum te herleiden. De erop betrekking hebbende bepalingen worden door de raad van bestuur vastgelegd.
Artikel 55 : Distributievoorwaarden
In hoofde van de hoedanigheid van de Intercommunale, als een administratieve autoriteit belast met een dienst
van algemeen economisch belang, erkennen de vennoten het reglementerend karakter van sommige door haar
organen regelmatig genomen besluiten, inzonderheid betreffende de technische distributievoorwaarden, de
reglementen met betrekking tot de netuitbreidingen en tot de uitrusting van de verkavelingen, de tarieven en
de aansluitingsvoorwaarden en de toegang tot de distributienetten, de voorschriften inzake
gegevensuitwisseling en meting.
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BIJLAGE

37

BIJLAGE

LIJST VAN DE VENNOTEN

a)

GEASSOCIEERDE GEMEENTEN

ANDERLECHT
OUDERGEM
SINT-AGATHA-BERCHEM
BRUSSEL
ETTERBEEK
EVERE
VORST
GANSHOREN
ELSENE
JETTE
KOEKELBERG
SINT-JANS-MOLENBEEK
SINT-JOOST-TEN-NODE
SINT-GILLIS
SCHAARBEEK
UKKEL
WATERMAAL-BOSVOORDE
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
SINT-PIETERS-WOLUWE

b) GEASSOCIEERDE FINANCIERINGSINTERCOMMUNALE

INTERFIN
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