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“ARCOPAR” CVBA 
Urbain Britsierslaan 5 

1030 Schaarbeek (1000 Brussel) 
 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
 

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling van de statuten van de coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Arcopar” met zetel te Schaarbeek (1030 
Schaarbeek), Urbain Britsierslaan 5, zoals initieel goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering op 3 december 1990, gewijzigd door de algemene vergadering van 4 oktober 
1991, door de buitengewone algemene vergadering van 29 april 1994, door de 
buitengewone algemene vergadering van 24 februari 1998, door de gewone algemene 
vergadering van 22 oktober 1998, door de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 
2001, door de buitengewone algemene vergadering van 05 november 2001 en laatst door de 
buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2004. 
 
1. Lidmaatschap 
 
Natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen kunnen vennoot worden van 
de vennootschap.  
 
Kregen de hoedanigheid van vennoot, in de zin vervat in de statuten, alle natuurlijke 
personen, rechtspersonen, en feitelijke verenigingen die: 
 
a) Voor de datum van 3 december 1990, vennoot waren in navermelde coöperatieve 
vennootschappen, en in deze laatste minstens 2 aandelen van 24,79 euro (1.000 BEF) of 1 
aandeel van 49,58 euro (2.000 BEF) hadden onderschreven en volgestort. 
Het betreft volgende coöperatieve vennootschappen : 
1. Brugse Arbeiderscoöperatie 
2. Christen Coöperatief verbond 
3. Coöperatief verbond van het arrondissement Roeselare –Tielt 
4. Door het volk – Voor het volk 
5. Hand in hand 
6. Volkswelvaart 
7. Volkswelzijn 
8. Land van Dendermonde 
9. Wase Arbeiderscoöperatie 
10. De Biekorf 
11. Antwerpse Arbeiderscoöperatie 
12. De Volksmacht 
13. Kempische Arbeiderscoöperatie 
14. Limburgse coöperatie 
15. Christelijke Arbeiderscoöperatie 
16. Het Volk van Leuven 
17. Meetjeslandse Volkswelvaart 
18. La Carolorégienne 
19. Patria 
20. Travail et prévoyance 
21. Action coopérative Mons-Borinage 
22. Les coopérateurs prévoyants du centre 
23. La Thudinienne   
24. Le Travail 
25. Coopérative Chrétienne de l’arrondissement Mouscron-Comines 
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26. Coopérative Ouvriere du pays d’Ath-Lessines-Enghien 
27. La Namuroise 
28. La Luxembourgeoise 
 
b) Tussen 3 december 1990 en 30 juni 1991, minstens 3 aandelen categorie A van 24,79 
euro (1 000 BEF) in de vennootschap hebben onderschreven en volgestort. 
 
c) Tussen 1 juli 1991 en 31 augustus 1994 minstens 5 aandelen categorie A van 24,79 euro 
(1 000 BEF) in de vennootschap hebben onderschreven en volgestort. 
 
d) Tussen 1 juli 1991 en 31 augustus 1994 minstens 3 aandelen categorie A van 24,79 euro 
(1 000 BEF) in de vennootschap hebben onderschreven en volgestort, door jongeren ten 
laatste op de dag dat ze 19 worden. Dit is een uitzondering op paragraaf 1 c. 
 
e) vanaf 1 september 1994 tot 28 februari 1998 minstens 5 aandelen categorie B van 49,58 
euro (2 000 BEF) in de vennootschap hebben onderschreven en volgestort. 
 
f) vanaf 1 maart 1998 tot 7 maart 2001 minstens 10 aandelen categorie B van 24,79 euro  
(1 000 BEF) ofwel 35 categorie C aandelen van 49,58 euro (2 000 BEF) in de vennootschap 
hebben onderschreven en volgestort. 
 
Krijgen de hoedanigheid van vennoot in de zin vervat in de statuten, alle natuurlijke 
personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die : 
 
a) vanaf 6 november 2001 minstens 7 aandelen categorie D van 36,75 euro in de 
vennootschap hebben onderschreven en volgestort. 
 
b) ingevolge overerving van aandelen of ingevolge nieuwe onderschrijving van aandelen van 
categorie D, conform artikel 13.a. van de statuten van de vennootschap, aandelen van de 
vennootschap verwierven. 
 
Bestaande houders van aandelen categorie B konden gedurende de periode lopende van 6 
november 2001 tot 28 februari 2002 hun participatie in het kapitaal van de vennootschap nog 
verhogen door bijkomende onderschrijving van aandelen categorie B tot maximaal 1 715,00 
euro.   
In het kader van onderschrijving van aandelen met het oog op het toepassen van de fiscale 
aftrek van bedragen gebruikt om werkgeversaandelen te volstorten, kunnen personeelsleden 
van de vennootschap of van haar dochter- en kleindochterondernemingen evenwel ook na 
voormelde datum van 7 maart 2001 nog bijkomende aandelen categorie B en categorie C 
onderschrijven. 
 
2. Maximum onderschrijving 

 
Het maximum aantal aandelen categorie A waarop kan worden ingeschreven is vastgesteld 
op 100 aandelen van 12,25 euro elk. 
Het maximum aantal aandelen categorie B waarop kan worden ingeschreven is vastgesteld 
op 70 aandelen van 24,50 euro elk. 
Het maximum aantal aandelen categorie C waarop kan worden ingeschreven is vastgesteld 
op 35 aandelen van 49,00 euro elk. 
Het maximum aantal aandelen categorie D waarop kan worden ingeschreven is vastgesteld 
op 48 aandelen van 36,75 euro elk. 
Evenwel kan bij bijzondere beslissing door de Raad van Bestuur toelating gegeven worden 
om een hoger aantal aandelen dan hierboven vermeld, te onderschrijven. 
Bovendien kan een hoger aantal aandelen worden toegelaten als gevolg van de werking van 
het kapitalisatiesysteem bedoeld in artikel 4, b), c), d), e), f) en g) van dit Huishoudelijk 
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Reglement of als gevolg van de overerving van aandelen, geregeld in artikel 13.a. van de 
statuten van de vennootschap. 
Buiten het geval van verwerving van aandelen van een andere categorie ingevolge 
overerving conform artikel 13.a. van de statuten van de vennootschap, mag een zelfde 
persoon nooit tegelijkertijd houder zijn van aandelen uit twee of meer verschillende 
categorieën. Inschrijvingen op nieuwe aandelen van een tweede categorie van aandelen, 
kan slechts indien de vennoot eerst uittreedt uit uit de andere categorie. 
 
3. Aandeel 

 
De door de vennoot onderschreven aandelen worden elektronisch aangemaakt. De vennoot 
ontvangt een bewijs van zijn onderschrijving, alsmede een informatienotitie, bevattende de 
statuten van de vennootschap, welke hij erkent ontvangen te hebben. 
 
4. Individuele wachtrekening 
 
a) Het verworven dividend wordt niet uitgekeerd, maar toegevoegd aan een individuele 
wachtrekening A, B, C of D, op naam van de vennoot en verbonden aan zijn onderschrijving. 
b) Telkens het saldo van de individuele wachtrekening A van de houder van één of meerdere 
aandelen categorie A de som van 12,25 euro bereikt of overschrijdt, wordt hem een volledig 
volgestort nieuw aandeel categorie A van 12,25 euro toegekend en wordt het saldo van de 
individuele wachtrekening met dezelfde som verminderd. 
c) Zodra de houder van één of meerdere aandelen categorie A van 12,25 euro houder wordt 
van aandelen categorie A voor een totaalbedrag van 245,00 euro of méér worden hem, 
behoudens uitdrukkelijk verzet van zijnentwege en ter vervanging van zijn aandelen 
categorie A, automatisch aandelen categorie B van 24,50 euro toegekend voor het 
overeenstemmende bedrag. 
d) Telkens het saldo van de individuele wachtrekening B van de houder van één of meerdere 
aandelen categorie B van 24,50 euro de som van 24,50 euro bereikt of overschrijdt, wordt 
hem een volledig volgestort nieuw aandeel categorie B van 24,50 euro toegekend en wordt 
het saldo van de individuele wachtrekening met dezelfde som verminderd. 
e) Zodra de houder van één of meerdere aandelen categorie B van 24,50 euro houder wordt 
van dergelijke aandelen voor een totaal van 1 715,00 euro of meer, worden hem, behoudens 
uitdrukkelijk verzet van zijnentwege en ter vervanging van zijn aandelen categorie B, 
automatisch aandelen categorie C van 49,00 euro toegekend voor het overeenstemmende 
bedrag. 
f) Telkens het saldo van de individuele wachtrekening C van de houder van aandelen 
categorie C de som van 49,00 euro bereikt of overschrijdt, wordt hem een volledig volgestort 
nieuw aandeel categorie C toegekend en wordt het saldo van de individuele wachtrekening 
met dezelfde som verminderd. 
g) Telkens het saldo van de individuele wachtrekening D van de houder van aandelen 
categorie D de som van 36,75 euro bereikt of overschrijdt, wordt hem een volledig volgestort 
nieuw aandeel categorie D toegekend en wordt het saldo van de individuele wachtrekening 
met dezelfde som verminderd. 
h) De vennoot wordt – op zijn verzoek – ingelicht over de toestand van zijn individuele 
wachtrekening. 
i) Wanneer er ingevolge het hierboven beschreven automatisme een omzetting gebeurt van 
aandelen categorie A in aandelen categorie B of van aandelen categorie B in aandelen 
categorie C, heeft dit automatisch voor gevolg dat de individuele wachtrekening A of B 
respectievelijk wordt omgezet in een individuele wachtrekening B of C. 
 
5. Uittreding of gedeeltelijke uittreding 

 
Bij gehele uittreding ontvangt de vennoot het scheidingsaandeel zoals voorzien in artikel 10 
van de statuten van de vennootschap en het saldo van de individuele wachtrekening.  De 
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uitbetaling gebeurt in twee schijven: onmiddellijk bij de uittreding ontvangt de vennoot de 
nominale waarde van zijn aandelen en het saldo van de individuele wachtrekening.  Na de 
vaststelling van de balans van het boekjaar tijdens hetwelk de vennoot uittreedt, ontvangt de 
vennoot vervolgens het deel van de bonusreserve waarop hij desgevallend conform de 
statuten recht heeft. 
Gedeeltelijke uittreding is mogelijk op voorwaarde dat de betrokken vennoot blijft voldoen 
aan de minimale onderschrijving zoals voorzien door artikel 1 van dit reglement.  Ingeval van 
gedeeltelijke uittreding wordt enkel het scheidingsaandeel uitbetaald.  De uitbetaling hiervan 
gebeurt in twee schijven: onmiddellijk bij de gedeeltelijke uittreding ontvangt de vennoot de 
nominale waarde van de aandelen waarmee hij uittreedt.  Na de vaststelling van de balans 
van het boekjaar tijdens hetwelk de vennoot gedeeltelijk uittreedt, ontvangt de vennoot 
vervolgens het deel van de bonusreserve waarop hij desgevallend conform de statuten recht 
heeft. 
Elke aanvraag tot, al dan niet gedeeltelijke, uittreding moet schriftelijk worden aangevraagd. 
 
6. Toekenning dividend 
 
De eventuele dividenden bedoeld in artikel 33,4° en 5° van de statuten wordt toegekend door 
de Algemene Vergadering en gestort op de Individuele Wachtrekening van elke vennoot, 
binnen een redelijke termijn na datum van de beslissing door de Algemene Vergadering. 
 
Aan de houder van één of meerdere aandelen wordt het dividend voor het deel van het 
boekjaar waarin hij volledig uittreedt, uitbetaald na beslissing inzake het dividend door de 
Algemene Vergadering. 
 
7. Mandaat van bestuurder 
 
Het mandaat van de bestuurder :  
a) die met pensioen gaat ; 
b) die benoemd is in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een onderneming of 
organisatie, en wiens functies in die vereniging of dienst ophouden ;  
zal ter beschikking gesteld worden van de jaarvergadering die beslist over het boekjaar, 
waarin betreffende gebeurtenis zich voordeed. 
 
8. Scheidsgerecht 

 
De opmerkingen welke zich zouden voordoen betreffende de interpretatie van de statuten 
ten opzichte van de vennoten, evenals de geschillen welke zich tussen de vennoten zouden 
kunnen voordoen ten opzicht van de vennootschap, zullen door scheidsrechters beslist 
worden. 
Elk van de belanghebbende partijen zal een scheidsrechter aanduiden. Indien deze niet tot 
een overeenkomst komen, zal een derde scheidsrechter, in gemeen akkoord met de twee 
partijen, gekozen worden of aangesteld door de Raad van Bestuur. 
Ingeval de vennootschap zelf partij is, zal de voorzitter van de rechtbank van koophandel van 
het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, de derde scheidsrechter 
aanduiden, op verzoek van de twee andere scheidsrechters. 
 
 
 
 

+++++ 


