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11 mei 2015 

 

VERGELIJKING VAN DE STATUTEN VÓÓR EN NA WIJZIGING 

 

HUIDIGE VERSIE VOORGESTELDE WIJZIGING 

Artikel 13.  BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BE STUUR Artikel 13.  BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
 
De Raad van Bestuur is bekleed met de mest uitgebreide macht om 
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het 
bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die 
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de 
wet. 
 

 
De Raad van Bestuur is bekleed met de mest uitgebreide macht om 
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het 
bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die 
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de 
wet. 

De Raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden, 
natuurlijke personen, gekozen worden binnen of buiten de raad. De 
Raad bepaalt, conform artikel 524bis van het Wetboek van 
vennootschappen de bevoegdheden van dit comité en regelt de 
werking ervan 

De Raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden, 
natuurlijke personen of rechtspersonen, gekozen worden binnen of 
buiten de raad. De Raad bepaalt, conform artikel 524bis van het 
Wetboek van vennootschappen de bevoegdheden van dit comité en 
regelt de werking ervan. 
 

De Raad duidt de voorzitter aan tussen de leden van het comité. De 
regels die van toepassing zij op de werking van de Raad van Bestuur 
zijn ook van toepassing op het directiecomité. 

De Raad duidt de voorzitter aan tussen de leden van het comité. 
Behoudens andere bepalingen in de beslissing waarbij een 
Directiecomité wordt ingericht of in een reglement van inwendige orde 
zijn de regels die van toepassing zij op de werking van de Raad van 
Bestuur zijn ook van toepassing op het directiecomité. 

De Raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur 
van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de 
beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer 
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet 
aandeelhouders delegeren 

De Raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur 
van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de 
beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer 
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet 
aandeelhouders delegeren 
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De Raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur 
binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke 
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen 

De Raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur 
binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke 
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. 
  

..De Raad kan in zijn schoot gespecialiseerde comités inrichten. Hij 
richt een auditcomité op conform artikel 526bis § 4 van het Wetboek 
van vennootschappen. Behoudens zijn wettelijke opdrachten, is het 
auditcomité gelast met de permanente opvolging van de taken 
uitgevoerd door de commissaris.  Hij richt tevens een benoemings- en 
remuneratie comité op samengesteld zoals bepaald in artikel 
526quater van het Wetboek van vennootschappen en, o.m.  gelast 
met de taken bepaald in gezegd artikel 526quater van het Wetboek 
van vennootschappen. 

De Raad kan in zijn schoot gespecialiseerde comités inrichten. Hij 
richt een auditcomité op conform artikel 526bis § 4 van het Wetboek 
van vennootschappen. Behoudens zijn wettelijke opdrachten, is het 
auditcomité gelast met de permanente opvolging van de taken 
uitgevoerd door de commissaris.  Hij richt tevens een benoemings- en 
remuneratie comité op samengesteld zoals bepaald in artikel 
526quater van het Wetboek van vennootschappen en, o.m.  gelast 
met de taken bepaald in gezegd artikel 526quater van het Wetboek 
van vennootschappen. 

Artikel 14 :  VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP  Artikel 14 :  VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP  

De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd voor het gerecht en 
in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van 
een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door twee 
bestuurders samen optredend. 
 

De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd voor het gerecht en 
in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van 
een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door twee 
bestuurders samen optredend. 
 

 In het geval een Directiecomité wordt ingericht, is de vennootschap 
rechtsgeldig  vertegenwoordigd, binnen het kader van de 
bestuursbevoegdheden overgedragen aan gezegd Directiecomité 
 , door de Gedelegeerd bestuurder alleen handelende 

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap 
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door 
een directeur gelast met het dagelijks bestuur. 

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap 
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door 
een directeur gelast met het dagelijks bestuur. 

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig 
verbonden door bijzondere gevolmachtigden. 

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig 
verbonden door bijzondere gevolmachtigden. 

De Vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden 
door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de Raad 
van Bestuur. 

De Vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden 
door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de Raad 
van Bestuur. 

 


