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43.

Interbrugse – Intercommunale Maatschappij voor Gas en
Elektriciteitsbedeling in de Brugse streek

Datum van oprichting: 30 december 1954
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad: 23.01.1955 / 1495-1
Datum van opheffing: 1977
Reden: Ontbinding met vereffening
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad: 28.07.1978 / 1875-25

Maatschappelijke doelstelling:
De intercommunale heeft tot doel het verzekeren van de gas- en elektriciteitsbedeling, in
de ruimste zin van het woord, en het aanwenden van van elektriciteit en gas voor alle
doeleinden welke een openbare of gemeentelijk belang vertonen, op het grondgebied
van de bij de intercommunale aangesloten gemeenten en van elke andere gemeente
welke zich later bij de intercommunale zou aansluiten.
De intercommunale verzekert onder meer de dienst van de openbare verlichting op het
grondgebied van de aangesloten gemeenten.
De intercommunale mag verder alle verrichtingen doen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan.

Zetels:
-

Maatschappelijke zetel: Scheepsdalelaan 64
8000 Brugge

Juridische vorm: naamloze vennootschap
Ondernemingsnummer: 205.119.465
Vennoten:
Gemeenten:
Assebroek
Beernem
Damme
Dudzele
Houtave
Jabbeke
Koolkerke

Lissewege
Loppem
Meetkerke
Oedelem
Oostkamp
Sint-Andries
Sint-Joris
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Sint-Kruis
Sint-Michiels
Stalhille
Varsenare
Westkapelle
Zuienkerke
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Andere handelspartners:
Desclée et Cie n.v.

Kenmerken: gemengde intercommunale met regionaal actieterrein
Structuur:
Raad van beheer:
De intercommunale wordt beheerd door een raad van beheer waarvan de leden door de
algemene vergadering van de aandeelhouders benoemd worden. De helft van de
beheerders wordt uitsluitend benoemd door de aangesloten gemeenten (aandelen B), de
andere helft uitsluitend door de titularissen van de maatschappelijke aandelen A. Het
aantal door de aangesloten gemeenten te benoemen beheerders wordt als volgt bepaald:
- Elke gemeente waarvan de bevolking minstens 10 000 inwoners bedraagt, zonder
50 000 te bereiken, duidt 1 beheerder aan;
- Elke gemeente waarvan de bevolking minstens 50 000 inwoners bedraagt, duidt 2
beheerders aan;
- De gemeenten waarvan de bevolking minder bedraagt dan 10 000 inwoners,
duiden gemeenschappelijk 1 beheerder aan, per volledige schijf van 10 000
inwoners van hun gezamenlijke bevolking; bij gebrek aan algemeen akkoord
betreffende de aanduiding van deze beheerders, geschiedt van deze gemeenten de
aanduiding als volgt:
o De overeenkomsten gesloten tussen gemeenten die samen meer dan 10 000
inwoners tellen, worden geëerbiedigd,
o De andere aan te duiden beheerders worden gekozen op voorstel van deze
van de overblijvende gemeenten, die het hoogste bevolkingscijfer bereiken.
- De titularissen van de maatschappelijke aandelen van reeks A benoemen
gezamenlijk evenveel beheerders als de aangesloten gemeenten gezamenlijk.
De raad van beheer verkiest een voorzitter (aandelen B), een ondervoorzitter (aandelen
A) en een secretaris (de secretaris mag buiten de raad gekozen worden). De raad heeft
het recht een deel van zijn machten, onder zijn controle, over te dragen, hetzij aan één,
hetzij aan verschillende van zijn leden.
College van commissarissen:
Het toezicht op de intercommunale wordt uitgeoefend door een college van tenminste 4
commissarissen. De helft worden aangeduid door de houders van aandelen A, de andere
helft door houders van aandelen B.

Maatschappelijk kapitaal en aandelen:
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op 2 miljoen BEF, vertegenwoordigd
door maatschappelijke aandelen reeks A en maatschappelijke aandelen reeks B, alle
zonder aanduiding van nominale waarde. Het aantal maatschappelijke aandelen van
reeks B aan elk van de aangesloten gemeenten toe te kennen, zal afhangen van hun
bevolkingcijfer op het ogenblik van hun toetreding. Aan elke gemeente zullen
5 aandelen toegekend worden voor de eerste schijf van 2 500 inwoners, alsmede
3 bijkomende aandelen voor de tweede schijf van 2 500 inwoners en 2 bijkomende
aandelen per volgende schijf van 5 000 inwoners. Ieder onvolledige schijf zal als volle
schijf beschouwd worden. Aan de maatschappij Desclée & Cie wordt een even groot
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aantal maatschappelijke aandelen van reeks A toegekend als het totaal aantal van de aan
de verschillende aangesloten gemeenten toegekende aandelen van reeks B.

Participaties in anderen maatschappijen:
IMEWO* – Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen

Nota:
INTERBRUGSE veranderde tussen 1970 en 1972 haar naam in IMENWEST*
(Intercommunale maatschappij voor energiebedeling in West-Vlaanderen). Na de
gemeentefusie blijven de gemeenten Brugge en Knokke-Heist aangesloten.
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