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"distributie va'n Has" --------------------------------

Ten jare negentienhonderd zeveritig,

De aankoop,-h-et troanspo.rt, de bewerking, de distributie,
de leveÏíi.ng en de ver?koop van gas zowel-onder hoge druk

De
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Voor ó/ls. pees't[xo John

als onder lage druk, met inbegrip yan al de technische

o ' ?-a"

commerciële, adn'iinistratieve,-ek'onomische, financiöle,

I De

% 'mf9 ,«

onr+echtstraeeks Ïnede in verband staan. ---------------3/ "distributie-installaties"

Alle i.nstallaties, ondermeer: leidingen, gasmeteps, toestellen, aansluitingen, bergingsinstallaties, installaties voor het veprijken, het aanpassen, het voopbehandelen van gas- en piekinstallaties, uitrustingen, materoialen, gebouwen, enzovoorot, of gedeelten hiervan, die
gebruikt worden vooÏ de distributie van gas zowel onder
hoge als onder lage druk, o5 welke dienen tot de uitvoeriing van diyerse verÏichtingen die zowel op het commer-

ciële, administratieve, ekonomische, financiële en soci-

4/

"yervangingswaayde" van een installatie -------------Ee-n-wm'aF-deí- geli3-'k aan het bedpag van de uitgave die
volgens schatting van eksperten zou nodig zijn voor -het herbouwen of het vepkriijgen van de installatie in
nieuwe staat. ----------------------------------------

5/ "inbraengwaarde" van een installatie -----------------De inbrengwaarde is gelijk aan de vervangingswaarde
vermindeÏd met een bedrag gelijk aan het pÏodukt van
de jaarlijkse waaradeveromindering met d( ouderdom van de
installatie; zij mag nochtans niet lagero zijn dan de
residuvaarde. De residuwaarade van een installatie is

De Stad HASSELT, verotegenwoorodigd doora
de Heero Paul MEYERS, BurgeÏneester,
de HeeÏ Louis MARIS, Schepen,

de HeeÏ Pieraroe VANDENHOUDT, Stadssekretaris,
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gebruikswaarde die men aan een nog in bedÏijf zijnde
schrijven, De jaarlijkse waardeverÏnindering van een installatie is gelijk aan haari verovangingswaarde, vermin-

Bi'É het-befflalen'van-de veÏ;oedelijke-totale gebruiks-

duur van een installatie, worodt rekening gehouden met
de staat van onderhoud van deze installatie op het ogen-,
blik van de inbreng.

6/ "bo';kvaarde" ;an een installatie ---------------------

De Stad SINT TRUIDEN, verategenwoordigd door

- de Heer Abdon DE MARNEFFE, BuÏgemeester,
de Heero Emiel RUPPOL, schepen,
de Heer Firmin BREESCH, Schepen,

de Heer Paul VANSTRAELEN, Stadssekretaris,
De gemeente DILSEN, vertegenwoordigd door

-7'd; }Ïriri'í Ïee B9üT('FN dfenstde;wd: Btip;emeerfeÏ-

- de Heer Roge'r TILMANS, Gemeentesekreta:íis,
De gemeente EISDEN, vertegenwoordigd door
de Heer Joseph RAMAKERS, dienstdoende Burgemeester

de Heer Louis PARADIJS, Gemeentesekretari;,

De gemeente LOMMEL, vertegenwooridigd door
de Heer Reri;e VERHOEVEN, Burgemeester,
de Hee'ra Frans BOSMANS, Gerneentesekretaris,
De gemeente MAASEIK, veritegenwoordig,d door
de HeeÏ Mathieu CLAESSENS, Buragemeestero,
de HeeÏ Henr+i BEENDERS, GeÏneentesekretaris,

';:& 44- ;

installatie, volg,ens schatting van eksperten moet toe-

deÏd met haaÏ residuwaarde en gedeeld door het aantal
jaren van haaÏ veÏÏnoedelijke totale gebríui.ksduuro.

hierna verrnelde openbare besturen:
De PROVINCIE LIMBURG, vertegenwoordigd door de Heer
Louis ROPPE, Gouveroneura van de Provincie en de Heer

en zestig; -------------------------------------Z--
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taris waarovero artikel 19 van deze statuten hanaelt. -

Hasselt,

Karel VAN BOCKRYCK, Graiffiera van de Provincie, daarotoe afgevaaradigd doora beslissing van de Bestendige
Deputatie de dato viera juni negentienhondepd zeventig; ingevolge het Besluit van-de Provincieraad de
dato dÏie en twintig oktober negentienhonderad nege'n
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ale als op het technisch plan, rechtstreeks of onrechtstreeks veriband houden Ïnet de distÏibutie van gas, met
uitsluiting van de administratieve gebouwen, de eigendommen, enzovoorot, die niet zijn opgenomen in de inven-

te
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sociale en andere verpichtingen die era rechtstraeeks oj

te Hasselt.
Hasselt, -----

MARTENS, Notaris
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MECHELEN AAN DE MAAS, vertegenwoordigd

Ik-sx,t?-t-Q, (?1?ct,,( . de He.ep Jozef
ka?,

F"h""'

de Heer Jozef

SMEETS, BurgeÏneester,
RAEVEN, Gemeentesekretarois,

De gemeente NEERPELT, vertegenwoordigd door

De boekwaarde van een installatie is de inbrengwaarde,

ü de Heer Lambert KELCHTERMANS, Burgemeester,

of ingeval van nieuwe investeringen de vervangingswaarde, aangepast overoeenkomstig de bij artikel 28 bepaalde'procedure, werminderd Ïnet de jaarlijks aangepaste -

- de Heer Lauraents AERTS, dienstdoende gemeentesekre-

afsck'l'Íj'ngen Waarvan sprake bij artikel 78.
pe aangepaste afschriivingswaarde vordt, zoals

bepaald

taris,
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De gemeente ROTEM, vertegenwoordigd door
de Heer Huberit INDEMANS, Burgemeester,

de Heer Jean DOYEN, Gemeentefökretaris,

De vertegenwooridigers van'voornoemde steden en gemeenten handelen in toepassing van aÏtikel 101 van de gemeentewet. --=-----=-----------------------"-----"--

II De hierna'verÏnelde privé-Ïnaatschappij:

E)e maamYoze-Vennoo'tschap-"Belgisc'Ae-Inter+communale Gasen ElektriciteitsmaatschappijÍ', in afkoroting "INTERC,OM",

wier zetel gevestigd i.s te BÏusseli TÏoonplein 1, op-

gericht bij-akte van acht en twintig februari negentienhonderd en-een, bekend gemaakt in het Belgisch Stáatsblad yan vi.jftien maart negentienhondeÏd en een, numÏneÏ
1.052, en waap'van de statuten gewijzigd we.pden bij veÏschillende akten, waa.rvan de laatsten veÏleden weyden

op vie:r decembeÏ negentienhonderd zeven en zestig en -

Artikel 3.

?F;Fexacommunale heeft tot doel de distríibutie van het

gas te ve.rzeker+en in de zin bij artikel 9 aan deze woorden
gegeven.

Zij mag zich inlaten met alle verraichtingen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die rechtstreeks of onpechtstreeks op dit doel betzaekking hebben,
Artikel 4-.
?. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel 5.

'?N ?, - - - - - - - - - - - - - - ». - - - - - - - - - - - - - - - - . - . . - . . . . . . . ., . . .
Artikel 6.

?tschappelijke zetel is gevestigd61-l
tel- 'C-Hasselt,
&1 (IIIJ -» X- -l- L sThoesliseenvoud5bes

veeÏtien februari negentienhondeyd acht en zestig, be-

nissenlaan 15. Deze zetel mag door een

kend gemaakt in de bÏjlage tot het Belgisch Staa.tsblad

sing van de Raad van Beheer naar een andere plaats worden
overgebroacht. Hij Ïnag nochtans niet op een andere plaats

van zestien december negentienhonderd zeven en zestig,
ondera nummer 2630-2 en van vier en twintig februaroi ne-

Di;ekteur Generaal, handelend ingevolge volmacht de da-

gevestigd worden dan in een van de voor de distributie aangesloten gen2eenten en in een lokaal dat toebehoort aan de
openbare besturen of aan de Intercommunale. De Raad van
Beheer zorgt voor de bekendmaking van deze beslissing in

to twaalf juni negentienhonderd zeventig, ------------

het bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad,

gentienhonderd acht en zestig, ondeÏ numÏríer 31+9-3', ver-

;egenwoordigd door de Heera André HENSKENS, Beheerder Dewelke, onder voorbehoud van koninklijke goedkeuÏíing,

De-föter'ocommun;le-mag buiten de Ïnaatschappelijke zetel

ons verzocht hebben akte op te maken van de statuten enera

een of meeÏ eksploitatiezetels oprichten,

inteÏcommunale vereniging welke zij verklaren ondeÏ elkaar

Artikel 7.

te vormen als volgt: ---------------------=-------------

BE.NAMING, VOORWERP,

ZETEL, DUUR, VENNOTEN,

DEFINITIES

A r ?.

'?O'? de aanwezige partijen wordt een IntepcomÏnunale -

maatschappij opgeri:':ht-onder de benaming van "GEMENGD'E IN-TERCOMMUNALE MIÄTSCHAPPïJ VOOR GASBEDELING", afgekort tot
'iN,V. PLIGAS", die beheerst woradt door de wet van één ---

föart negentienhonde'rd twee en twintig op de verenigingen

van gemeenten tot nut van het algemeen. ----------------Artikel 2.

?ereniging neeÏnt de vorm aan van een naaÏnloze ven-

nootschap die kÏachtens de wet van één maart negentienhonderd twe; en tvintig op de vereniging van gemeenten tot -

nu;-van-het-algemeen zal funktionfüien, overeenkomstig de
+oorschrï;ten ;an de Samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, voor zover er door de onderhavige statuten niet van afgeweken wordt, ---------------------------

'a-"Uït-hoofde v'an de bijzondere aar?d van de veraeniging --

woÏdt-e;-afgeweken van de artikels 29, 29his, 30, 34, I+7,

57",-58-,-59-,'o'è0-,--6>, 69, 70, 71, 72, 76 en '17 van de Samengeschakelde wetten 'op"d'e'ha'nd;l'sv;n'nootschappen. Deze af6wï;k-ifügen worden-vermeld in de verischillende artikels van
de statuten,

ope'av'eura':n' iging wordt in deze statuten aangeduid ondero de

benaming van-"'de intercoÏmnunale". ------------- ----------

De Intercommunale wordt opgeraicht voor een termijn van

dertig jaar, die een aanvang neemt op één juli negentienhonderd zeventig.
De Intercommunale mag slechts verabintenissen aangaan voor een termijn die haar eigen bestaansperiode overaschrijdt,

indien zij aI de nodige maatregelen treft oÏíí de naleving
van deze verbintenissen te waarborgen en zondeÏ de uitoefening van het recht dooro een ve'nrioot: om niet aan de verílenging deel te nemen, moeilijker of duuroder te maken.

ArtfüeÏ 8.
'?DeÏ'i'ercommunale is saÏnengesteld uit de ondergetekende
paritijen evenals uit de vennoten die later doora een besluit
'van de Raad van BeheeÏ overoeenkomstig de bepalingen van
artikel 22 gemachtigd worden tot d.e vereniging toe te treden. Wat deze bevoegdheid van de Raad van Beheer betreft,
wordt afgeweken van artikel 70 van de Samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen.
Wat betreft het aantal vennoten, dat kleiner mag zijn
dan zeven, wor«lt eveneens afgeweke'n van artikel 29 van -bovenvermelde wetten. ----------------------------------AÏtikel 9.

Ï??eonderhavige statuten wordt verstaan ondeÏ:
1/ flgasll ------.- - - - - - -- *=*aao*+'-+aaa**'o'-*'aaa"'aaa'a*++*'-*m+aaa*a-****'aaa

E'?lke brandstof die gas.voÏmig is bij een tempeÏatuuro van
vijftien graden celcius, ondero een druk van duizend dertien milibar.

