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Urbain Britsierslaan 5 

Schaarbeek (1030 Schaarbeek) 
 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
 

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling van de statuten van de coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Arcoplus” met zetel te Schaarbeek (1030 
Schaarbeek), Urbain Britsierslaan 5, zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 3 juni 2011. 
 
1.  Slapende rekeningen  
 
Het Directiecomité van de vennootschap is bevoegd de criteria vast te leggen voor de 
overboeking van bedragen op slapende rekeningen (hiermee wordt bedoeld aandelen op 
naam van vennoten waarvan wordt vermoed dat ze overleden zijn en waarvan geen 
erfgenamen bekend zijn bij de vennootschap of aandelen op naam van overleden vennoten) 
naar de Deposito- en Consignatiekas. 
 
De vennoten zijn verplicht elke wijziging aangaande hun adres en/of opbrengstenrekening 
onmiddellijk schriftelijk door te geven aan de vennootschap, zodat deze haar bestanden 
hieraan kan aanpassen.  De vennootschap heeft het recht zich bij versturen van documenten 
of storten van gelden enkel te baseren op de laatst door de vennoot doorgegeven informatie. 
 
2. Aanrekening van kosten 
 
De Raad van Bestuur van de vennootschap is bevoegd om te bepalen bij welke transacties 
en/of administratieve handelingen aangaande aandelen van de vennoten de vennootschap 
kosten kan aanrekenen aan haar vennoten en om het bedrag van deze kosten vast te 
leggen. 
 
3. 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  
c) die de leeftijd van 67 jaar bereikt;  
eindigt automatisch op de eerste gewone algemene vergadering volgend op het boekjaar, 
waarin betreffende gebeurtenis zich voordeed. 
 
4. Arbitrage  
 
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 opzichte van de vennootschap, zullen door arbitrage beslist worden. 
Elk van de belanghebbende partijen zal een arbiter aanduiden. Indien deze niet tot een 
overeenkomst komen, zal een derde arbiter, 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 arbiter aanduiden, op 
verzoek van de twee andere arbiters. 
De arbitrage zal mutatis mutandis worden gevoerd volgens de procedure, vastgelegd door 
Cepina. 
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