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Oude versie

Nieuwe versie
Artikel 5 : Duur – Aansprakelijkheid

Artikel 5 : Duur – Aansprakelijkheid

De Intercommunale werd opgericht onder de naam INTERELEC De Intercommunale werd opgericht onder de naam INTERELEC
voor een duur van dertig jaar die een aanvang neemt op 29 juni voor een duur van dertig jaar die een aanvang neemt op 29 juni
1982.
1982.
Zij werd door de algemene vergadering van negenentwintig april Zij werd een eerste maal verlengd tot 29 april 2026 door de
negentienhonderd zesennegentig verlengd tot negenentwintig april algemene vergadering van 29 april 1996, een tweede maal tot
16 december 2041, door de algemene vergadering van 16
tweeduizend zesentwintig.
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 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 De vennoten zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. Zij zijn slechts
aansprakelijk tot beloop van het bedrag van hun inschrijvingen aansprakelijk tot beloop van het bedrag van hun inschrijvingen voor
de maatschappelijke verbintenissen.
voor de maatschappelijke verbintenissen.
Artikel 22

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.

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.
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Het bestuurscomité neemt onder meer de beslissingen:
• inzake overheidsopdrachten;

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 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
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 benoeming van de leden van het Directiecomité;

•

inzake investeringen,
investeringsplannen

de

•

inzake
investeringen,
investeringsplannen

•

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

•

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.

•

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.

met

uitzondering

van

met

uitzondering

van

de

Het bestuurscomité bereidt de punten voor die op de agenda van Het bestuurscomité bereidt de punten voor die op de agenda van
de raad van bestuur ingeschreven worden.
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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