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“Berquin Notarissen” te Brussel 
Burgerlijke CVBA 

 
 

“ARCOPAR  
 

Coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid 

 
te Schaarbeek (1030 Schaarbeek), Urbain Britsierslaan 5 

Rechtspersonenregister nummer 0442733140 
------- 

 

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN 
na de statutenwijziging van 

30 juni 2011 

 
 
HISTORIEK  
(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen) 
OPRICHTINGSAKTE : 
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Hans Berquin, 

te Brussel, op drie december negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van negenentwintig december daarna, onder nummer 901229-264. 

 
WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN : 
De statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van de buitengewone 

algemene vergadering opgesteld door notaris Denis Deckers, te Brussel, vervangende zijn 
ambtgenoot, Meester Hans Berquin, Notaris te Brussel, op negentien oktober 
negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 
van één december nadien, onder nummer 931201-188. 

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Denis Deckers, notaris te 
Brussel, op negen en twintig april negentienhonderd vier en negentig, bekendgemaakt in de 
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juni daarna, onder nummer 940611-448. 

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Denis Deckers te Brussel,  
op vijf en twintig oktober negentienhonderd zes en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot 
het Belgisch Staatsblad van acht en twintig november daarna, onder nummer 961128-522. 

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Denis Deckers, notaris te 
Brussel, op vijftien mei negentienhonderd zeven en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot 
het Belgisch Staatsblad van twee augustus daarna, onder nummer 970802-170. 

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Hans Berquin, notaris te 
Brussel, op vierentwintig februari negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de 
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien april daarna, onder nummer 980418-186/187. 
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De statuten werden gewijzigd bij akten verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel 
op: 

-  tweeėntwintig oktober negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee december daarna, onder nummer 98 1202-174. 

- twee oktober tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
van vier november daarna, onder nummers 20001104-21 en 22. 

- negenentwintig juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van zeventien augustus daarna, onder nummers 20010817-2 en 
20010817-3. 
 - vijf november tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van negentien december daarna, onder nummers 20011219-265 en 266.  
 De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Benedikt van der Vorst te 
Brussel, op vijfentwintig juni tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van zesentwintig augustus daarna.  
 De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel, op 
achtentwintig juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van zevenentwintig juli daarna. 
 De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric Spruyt 
te Brussel, op dertig juni tweeduizend en elf, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad.  
 

 
ZETELVERPLAATSING : 
De maatschappelijke zetel werd verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur in 

datum van twee en twintig december negentienhonderd vijf en negentig, bekendgemaakt in de 
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht en twintig maart negentienhonderd zes en 
negentig, onder nummer 960328-170. 

De maatschappelijke zetel werd verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur op 
datum van negen en twintig juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van drie en twintig juli tweeduizend en tien, onder nummers 10109642 en 
10109643. 
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GECOORDINEERDE  
S T A T U T E N OP 30/06/2011 

 
 

I. RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR 
 
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - BENAMING 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. 
Haar benaming luidt: "ARCOPAR". 

 Alle akten, facturen , aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande 
van de vennootschap moeten de naam van de vennootschap vermelden, leesbaar geschreven 
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA". 

 
ARTIKEL 2 - ZETEL 
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Urbain Britsierslaan, 

5. 
Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur. 
Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen 

op andere plaatsen in België en in het buitenland. 
 
ARTIKEL 3 - DOEL 
De vennootschap heeft tot doel:  
1)a) de werving van coöperatieve kapitalen voor de oprichting en de ontwikkeling van 

ondernemingen. 
De vennootschap realiseert deze doelstelling door:  
- de werving van leden-coöperateurs;  
- de onderschrijving van aandelen en/ of het verlenen van werkmiddelen aan hoger 

bedoelde ondernemingen onder welke vorm ook; het intekenen op en het verwerven van 
obligaties al of niet met voorkeurrecht, van al of niet converteerbare obligaties achtergesteld 
of niet. 

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of 
ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.   

b) de deelname aan het bestuur en de overlegorganen van ondernemingen waarin zij 
een participatie bezit. 

2) de organisatie van commerciële activiteiten ten gunste van de vennoten, zoals 
groepskortingen en ristorno's. 

3) de creatie, de organisatie, de uitbouw van dienstverlening ten gunste van de 
vennoten; 

4) het uitgeven van publicaties ten dienste van de vennoten; 
5) de promotie van de bedrijven waarin rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie 

is uitgeoefend; 
6) de vertegenwoordiging en belangenverdediging van de vennoten in de betrokken 

bedrijven en in de overheidsinstellingen; 
7) de bevordering, de studie, de promotie en de vertegenwoordiging van de 

consumentenbelangen; 
8) de bevordering, de studie, de animatie, de promotie en de vertegenwoordiging van 

het coöperatiewezen; 
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En in het algemeen de uitoefening van alle bedrijvigheden, die de verwezenlijking van 
haar sociaal doel kunnen bevorderen en de deelname op gelijk welke wijze ook aan dergelijke 
bedrijvigheid. 

 
ARTIKEL 4 - DUUR 
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering krachtens de 

regelen en voorwaarden, die gelden voor statutenwijzigingen. 
 

II. KAPITAAL - AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID 
 
ARTIKEL 5 - KAPITAAL 
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en is deels vast en 

deels veranderlijk. 
Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (€ 500.000.000,-) 

en kan enkel verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering die 
beraadslaagt en beslist op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten. 

Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste 
gedeelte te boven gaat.  Dat gedeelte van het kapitaal varieert als gevolg van de toetreding, de 
uittreding of de uitsluiting van vennoten, van het bijnemen en terugnemen van aandelen en 
door alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap van rechtswege.  Daarvoor is geen 
wijziging van de statuten vereist. 

De vennoten kunnen de op hun aandelen gestorte gelden terugnemen of ontslagen 
worden van de door hen aangegane verbintenis hun aandeel of aandelen vol te storten, bij 
besluit van de raad van bestuur, op voorwaarde dat het bedrag van de terugneming of de 
vrijstelling van volstortingsverplichting kan worden aangerekend op het veranderlijk gedeelte 
van het kapitaal en het per aandeel volgestort gedeelte dat na de terugneming of vrijstelling 
overblijft minstens gelijk is aan het wettelijk vereist minimum, te weten één/vierde. 

 
ARTIKEL 6 – AANDELEN 
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit categorie A aandelen op naam van 

twaalf euro vijfentwintig cent (EUR 12,25) elk, uit categorie B aandelen op naam van 
vierentwintig euro vijftig cent (EUR 24,50) elk, uit categorie C aandelen op naam van 
negenenveertig euro (EUR 49,-) elk en uit categorie D aandelen op naam van zesendertig euro 
vijfenzeventig cent (EUR 36,75) elk.   

De houders van aandelen categorie D zullen nooit deelachtig zijn in de eventuele 
bijkomende voordelen, vergoedingen of uitbetalingen, van welke aard ook, welke aan de 
aandeelhouders categorie A, B en C  voor het jaar tweeduizend en elf werden toegekend als 
vergoeding voor hun aandeelhoudersschap voorafgaand aan drie juli tweeduizend en een. 

Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet ten 
allen tijde onderschreven zijn. 

Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur is het maximum aantal 
categorie A aandelen waarop kan worden ingeschreven en waarvan elke vennoot houder kan 
zijn vastgesteld op honderd (100) aandelen van twaalf euro vijfentwintig cent (EUR 12,25) elk, 
is het maximum aantal categorie B aandelen waarop kan worden ingeschreven en waarvan 
elke vennoot houder kan zijn, vastgesteld op zeventig (70) aandelen van vierentwintig euro 
vijftig cent (EUR 24,50) elk, is het maximum aantal categorie C aandelen waarop kan worden 
ingeschreven en waarvan elke vennoot houder kan zijn, vastgesteld op vijfendertig (35) 
aandelen van negenenveertig euro (EUR 49,-) elk en is het maximum aantal categorie D 
aandelen waarop kan worden ingeschreven en waarvan elke vennoot houder kan zijn, 
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vastgesteld op achtenveertig (48) aandelen van zesendertig euro vijfenzeventig cent (EUR 
36,75) elk.  Nochtans kan een hoger aantal aandelen worden toegekend, als gevolg van de 
werking van het kapitalisatiesysteem bedoeld in artikel IV, b), c), d), e), f) en g)  van het 
Huishoudelijk Reglement.  Tevens kan het hoger vermelde maximum worden overschreden 
als gevolg van de verwerving door overerving, zoals omschreven in artikel 13.a of van de 
verwerving van aandelen conform de laatste alinea van dit artikel. 

Om na te gaan of de grenzen van de maximum onderschrijving zoals in voorgaande 
alinea omschreven, al dan niet zijn overschreden, dienen de aandelen van de vennoot te 
worden samengeteld met de aandelen van dezelfde categorie die worden aangehouden door de 
personen met wie de vennoot in onderling overleg optreedt. Onder personen met wie een 
vennoot in onderling overleg optreedt wordt verstaan: personen tussen wie een akkoord 
bestaat met voor partijen als doel of gevolg een parallelle gedragslijn te volgen met 
betrekking tot beslissingen van enigerlei soort die aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders moeten worden voorgelegd. Onder personen met wie de vennoot in onderling 
overleg optreedt wordt niet verstaan: personen die deel uitmaken van het gezin van de 
aandeelhouder.  

Een vennoot, houder van aandelen categorie A mag nooit tegelijkertijd houder zijn 
van aandelen uit een andere categorie aandelen van de vennootschap. Inschrijving op nieuwe 
aandelen van een andere categorie van aandelen, kan slechts indien de vennoot eerst uittreedt 
uit de categorie A. 

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten van onderschrijving, de verhouding 
waarin de verschillende categorieën maatschappelijke aandelen worden volgestort en 
tijdstippen waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd. 

De Raad van Bestuur kan obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke 
zekerheden, en waarvan hij de bijzonderheden bepaalt. Indien daarbij een publiek beroep zal 
gedaan worden op beleggers, dan zullen ondermeer alle relevante wettelijke bepalingen 
aangaande de openbare aanbieding van effecten moeten worden vervuld en nageleefd. 

De maatschappelijke aandelen mogen, onverminderd de regeling voorzien in artikel 
13.a. in geval van overlijden van een vennoot,   enkel worden afgestaan of overgedragen aan 
vennoten, aan  rechtspersonen of feitelijke verenigingen die ingebed zijn in de Christelijke 
Arbeidsbeweging of aantoonbare banden hebben met deze beweging, of aan een persoon 
waarmee de vennoot, die de aandelen afstaat of overdraagt, wettelijk samenwoont op het 
ogenblik van de afstand of de overdracht of aan een ouder, een kind of de 
echtgenoot/echtgenote van de vennoot.  De afstand of overdracht kan enkel gebeuren indien 
alle rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen mee overgaan en  na akkoord van 
de Raad van Bestuur, die in voorkomend geval bij gewone meerderheid beslist en voor zover 
daardoor geen inbreuk wordt gepleegd op het verbod op het houden van aandelen van een 
andere categorie zoals bepaald in de zesde alinea’ van dit artikel. De Raad van bestuur mag 
zijn akkoord niet weigeren uit speculatieve overwegingen, tenzij de overnemers niet voldoen 
aan de algemene toetredingsvoorwaarden. 

 
ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID 
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.  Zij zijn 

hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk. 
 

III. VENNOTEN 
 
ARTIKEL 8 - AANDELENREGISTER  
De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter 

plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend: 
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1° de naam, voornamen en woonplaats; 
2° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting; 
3° het aantal aandelen categorie A, het aantal aandelen categorie B, het aantal 

aandelen categorie C of het aantal aandelen categorie D waarvan hij houder is, alsmede de 
inschrijvingen op nieuwe aandelen B, C of D en de verwerving van nieuwe aandelen 
categorie A, B, C of D via het kapitalisatiesysteem bedoeld in artikel IV, b), c), d), e), f) en g) 
van het Huishoudelijk Reglement, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van 
aandelen, met opgave van de datum. 

4° de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke 
terugneming van aandelen en voor terugnemingen van stortingen worden aangewend. 

De raad van bestuur is belast met de inschrijvingen. 
De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die 

gedagtekend en ondertekend zijn.  Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van 
voorlegging. 

Er kan aan de vennoten een afschrift verstrekt worden van hun inschrijving in het 
aandelenregister. 

 
ARTIKEL 8 BIS  
Onverminderd de verwerving van de hoedanigheid van vennoot door overerving van 

de aandelen of overname van de aandelen overeenkomstig artikel 6, laatste alinea of door 
nieuwe onderschrijving op aandelen van categorie D bij overlijden van een vennoot zoals 
voorzien in artikel 13.a. van de statuten, hebben de hoedanigheid van vennoot, de natuurlijke 
personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die vermeld zijn in het Huishoudelijk 
Reglement en die vóór de eerste september negentienhonderd vierennegentig het in dat 
Huishoudelijk Reglement bepaald aantal aandelen categorie A van de vennootschap hebben 
onderschreven, die van de eerste september negentienhonderd vierennegentig tot 
achtentwintig februari negentienhonderd achtennegentig minstens vijf of een hoger minimum 
aantal, zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement, categorie B aandelen van de 
vennootschap hebben onderschreven, die vanaf één maart negentienhonderd achtennegentig 
tot achtentwintig februari tweeduizend en twee minstens tien categorie B aandelen ofwel 
vijfendertig categorie C aandelen hebben onderschreven of die vanaf zes november 
tweeduizend en een minstens zeven aandelen categorie D hebben onderschreven.  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 achtentwintig februari 2002 nog bijkomende aandelen categorie B en categorie C 
onderschrijven. 

 
ARTIKEL 9 - TOETREDING ALS VENNOOT 
Onverminderd de toetreding door overerving van aandelen of door nieuwe 

onderschrijving op aandelen van categorie D bij overlijden van een vennoot zoals omschreven 
in artikel 13.a. van de statuten dan wel door overname van aandelen zoals beschreven in 
artikel 6 laatste alinea, en in de mate dat de Raad van Bestuur vanaf zes november 
tweeduizend en een het kapitaal openstelt voor onderschrijving, kunnen de natuurlijke of 
rechtspersonen of feitelijke verenigingen die als vennoot door de Raad van Bestuur zijn 
aanvaard en die de door de Raad van Bestuur vastgestelde beperkende voorwaarden 
onderschrijven, toetreden als nieuwe vennoot.  De Raad van Bestuur kan zijn beslissingen 
inzake toetreding nemen zonder enig verhaal en zonder zijn beslissing te moeten motiveren. 

Deze personen moeten minstens zeven categorie D aandelen onderschrijven. 
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Deze onderschrijving houdt de aanvaarding van de statuten en van het Huishoudelijk 
Reglement in. 

De vennootschap mag de toetreding van de vennoten niet uit speculatieve 
overwegingen weigeren, tenzij de vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoor-
waarden. 

Om als vennoot te worden toegelaten, dienen de rechtspersonen of feitelijke 
verenigingen met name ingebed te zijn in de Christelijke Arbeidsbeweging, of aantoonbare 
banden te hebben met deze beweging teneinde vanuit deze optiek tot de verwezenlijking van 
het maatschappelijk doel van de vennootschap te kunnen bijdragen. Deze voorwaarde geldt 
evenwel enkel voor zover de rechtspersoon of feitelijke vereniging aandelen in de 
vennootschap wenst te onderschrijven voor een bedrag hoger dan  duizend zevenhonderd 
vierenzestig euro (EUR 1.764,-). Om na te gaan of deze grens wordt overschreden, zal geen 
rekening worden gehouden met de aandelen waarvan de vennoot houder wordt ten gevolge 
van het kapitalisatiesysteem bedoeld in artikel IV, b), c), d), e), f) en g) van het huishoudelijk 
reglement. 

De toetreding van een vennoot blijkt uit zijn inschrijving in het aandelenregister.  Er 
wordt aan iedere vennoot een certificaat afgeleverd van zijn onderschrijving. 

 
ARTIKEL 10 - UITTREDING ALS VENNOOT 
Iedere vennoot mag slechts uittreden of gedeeltelijk uittreden tijdens de eerste zes 

maanden van het boekjaar. 
De uittreding mag evenwel worden geweigerd als door de uittreding meer dan 1/10 

van de aandeelhouders of meer dan 1/10 van het geplaatst kapitaal in de loop van het zelfde 
boekjaar zou wegvallen, als het kapitaal van de vennootschap daardoor zou worden 
teruggebracht tot een bedrag dat lager is dan het vast gedeelte van het kapitaal zoals 
vastgesteld door artikel 5 van onderhavige statuten, als daardoor het getal der vennoten wordt 
herleid tot minder dan drie of als zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou 
hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt. 

Wanneer de uittredende aandeelhouder een minderjarig kind is, dient de vennootschap 
de wettelijke bepalingen aangaande de goederen van het minderjarig kind te respecteren. 

De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrijkt pas bij het 
einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassing 
van artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen.  

 De uitgetreden vennoot heeft recht op de betaling van een scheidingsaandeel dat als 
volgt wordt bepaald:  

a) voor de aandelen categorie A, B en C, en dit in uitvoering van artikel zes, alinea 
twee van de statuten : het scheidingsaandeel is gelijk aan de som van enerzijds  de werkelijke 
inbreng van de uitgetreden vennoot in de vennootschap, zoals deze blijkt uit de balans van het 
boekjaar waarin de uittreding plaatsvindt, met dien verstande dat dit niet meer kan bedragen 
dan het door de vennoot volstort gedeelte op zijn aandeel, en anderzijds een proportioneel 
gedeelte van de bonusreserve, gevormd voor het jaar tweeduizend en elf.  

Het proportioneel gedeelte van de bonusreserve dat aan de uitgetreden vennoot 
toekomt, wordt bepaald door de verhouding tussen het gedeelte van het gestort kapitaal dat de 
uitgetreden vennoot bij de uittreding zal ontvangen, en het in de goedgekeurde balans van het 
boekjaar van de uittreding vermelde totale gestort kapitaal in de aandelencategorieën A, B en 
C gezamenlijk, verhoogd met de afname van het kapitaal in die aandelencategorieën in de 
loop van dat boekjaar.  

De aldus bekomen fractie wordt toegepast op de bonusreserve zoals deze vastgesteld 
werd in de balans van het boekjaar waarin de uittreding plaatsvindt, na de winstverdeling voor 
het boekjaar waarin de uittreding plaatsvindt. 
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Het hiervoor bepaald scheidingsaandeel betreft een bruto-scheidingsaandeel. Zij kan 
verminderd worden met de desgevallend verschuldigde roerende voorheffing die de 
vennootschap bij de uitkering van het scheidingsaandeel dient in te houden. 

b) voor de aandelen categorie D : het scheidingsaandeel wordt bepaald op de 
werkelijke inbreng van de uitgetreden vennoot in de vennootschap, zoals deze blijkt uit de 
balans van het boekjaar waarin de uittreding plaatsvindt, met dien verstande dat dit niet meer 
kan bedragen dan het door de vennoot volgestorte deel op zijn aandeel. De uitgetreden 
vennoot heeft geen recht op de uitkering van een proportioneel gedeelte van de reserves.  In 
geen geval kan hem meer worden terugbetaald dan het door de vennoot volstort gedeelte op 
zijn aandeel. 

Er kan evenwel geen uitkering gebeuren als daardoor het netto-actief van de 
vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het in de statuten vermelde vaste gedeelte 
van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste 
gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die niet mogen worden uitgekeerd. De 
uittredende vennoot zal in zulk geval worden verwittigd van de niet-uitkering in een 
aangetekende brief. In het aandelenregister zal melding worden gemaakt van de niet-
uitkering. 

 
ARTIKEL 11 - UITSLUITING ALS VENNOOT 
Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt 

te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden, wanneer het aantal aandelen in zijn 
bezit het maximaal aantal aandelen van de door hem en/of de personen met wie hij in 
onderling overleg optreedt aangehouden categorie overschrijdt, of wanneer hij handelingen 
verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. 

De uitsluitingen worden uitgesproken door de Raad van Bestuur op basis van een 
gemotiveerde beslissing. 

De vennoot over wiens uitsluiting men wenst te besluiten, moet worden verzocht zijn 
opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de Raad van Bestuur, binnen een maand na 
de ontvangst van een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting. 

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de 
vennoot door de Raad van Bestuur worden gehoord. 

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt 
en getekend door het bestuur.  Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is 
gebaseerd.  De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. 

Een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van uitsluiting wordt binnen de 
vijftien dagen bij aangetekende brief aan de betrokkene gestuurd. 

In de gevallen, opgesomd in artikel 13.b., vindt er uitsluiting van rechtswege plaats en 
dienen de voormelde formaliteiten niet te worden nageleefd.  Dezelfde regeling geldt wanneer 
de in artikel 13.a. vermelde erfgenamen niet binnen de daar voorziene termijn de overdracht 
of de uitbetaling van de waarde van de aandelen van de overleden vennoot aanvragen. 

 De uitgesloten vennoot heeft recht op de betaling van een scheidingsaandeel dat als 
volgt wordt bepaald:  

a) voor de aandelen categorie A, B en C, en dit in uitvoering van artikel zes, alinea 
twee van de statuten : het scheidingsaandeel is gelijk aan de som van enerzijds de werkelijke 
inbreng van de uitgesloten vennoot in de vennootschap, zoals deze blijkt uit de balans van het 
boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvindt, met dien verstande dat dit niet meer kan bedragen 
dan het door de vennoot volstort gedeelte op zijn aandeel, en anderzijds een proportioneel 
gedeelte van de bonusreserve, gevormd voor het jaar tweeduizend en elf.  

Het proportioneel gedeelte van de bonusreserve dat aan de uitgesloten vennoot 
toekomt, wordt bepaald door de verhouding tussen het gedeelte van het gestort kapitaal dat de 
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uitgesloten vennoot bij de uittreding zal ontvangen, en het in de goedgekeurde balans van het 
boekjaar van de uitsluiting vermelde totale gestort kapitaal in de aandelencategorieën A, B en 
C gezamenlijk, verhoogd met de afname van het kapitaal in die aandelencategorieën in de 
loop van dat boekjaar.  

De aldus bekomen fractie wordt toegepast op de bonusreserve zoals deze vastgesteld 
werd in de balans van het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvindt, na de winstverdeling 
voor het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvindt. 

Het hiervoor bepaald scheidingsaandeel betreft een bruto-scheidingsaandeel. Zij kan 
verminderd worden met de desgevallend verschuldigde roerende voorheffing die de 
vennootschap bij de uitkering van het scheidingsaandeel dient in te houden. 

b) voor de aandelen categorie D : het scheidingsaandeel wordt bepaald op de 
werkelijke inbreng van de uitgesloten vennoot in de vennootschap, zoals deze blijkt uit de 
balans van het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvindt, met dien verstande dat dit niet meer 
kan bedragen dan het door de vennoot volgestorte deel op zijn aandeel. De uitgesloten 
vennoot heeft geen recht op de uitkering van een proportioneel gedeelte van de reserves.  In 
geen geval kan hem meer worden terugbetaald dan het door de vennoot volstort gedeelte op 
zijn aandeel. 

Er kan evenwel geen uitkering gebeuren als daardoor het netto-actief van de 
vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het in de statuten vermelde vaste gedeelte 
van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste 
gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die niet mogen worden uitgekeerd. De 
uitgesloten vennoot zal in zulk geval worden verwittigd van de niet-uitkering in de 
aangetekende brief welke hij krachtens alinea 6 van dit artikel ontvangt. In het 
aandelenregister zal melding worden gemaakt van de niet-uitkering. 

 
ARTIKEL 12 - RECHTVERKRIJGENDEN - SCHULDEISERS - ONVERDEELDE 

EIGENDOM VAN EEN AANDEEL  
Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch 

de vereffening van de vennootschap of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, 
noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen.  Voor de uitoefening van hun rechten 
zijn ze gebonden aan de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de 
beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering. 

Onverminderd de toepassing van artikel 13, heeft de vennootschap bij onverdeelde 
eigendom van een aandeel het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of 
onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkele persoon als titularis werd aangewezen. 

 
ARTIKEL 13 - OVERLIJDEN - FAILLISSEMENT - KENNELIJK ONVERMOGEN 

– ONBEKWAAMVERKLARING 
a. In geval van overlijden van een vennoot, worden de rechten verbonden aan de 

aandelen van rechtswege geschorst.   
Voor wat de aandelen van categorie B, C of D betreft, geldt volgende regeling: Indien 

niet binnen het jaar volgend op het openvallen van de nalatenschap, door alle erfgenamen van 
de overleden vennoot samen de overdracht van al zijn aandelen als geheel (en niet slechts een 
deel ervan) aan één van de erfgenamen ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur wordt 
voorgelegd, dan zal de regeling inzake uitsluiting en uitkering van het scheidingsaandeel 
zoals voorzien in artikel 11 worden toegepast.  De tijdig voorgestelde overdracht blijft 
onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur zoals voorzien in artikel 6.  Indien 
de Raad van Bestuur de goedkeuring weigert, hetgeen hij niet mag doen om speculatieve 
redenen, is de regeling van uitsluiting en uitkering van het scheidingsaandeel zoals voorzien 
in artikel 11 van overeenkomstige toepassing.  Deze regeling belet niet dat alle erfgenamen 
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binnen de voormelde periode van een jaar samen kunnen opteren voor de uitbetaling van de 
waarde van de aandelen van de overleden vennoot, conform de bepaling van artikel 11, 
voorlaatste alinea.  De overdracht van aandelen ingevolge overlijden van een vennoot, kan 
enkel plaatsvinden ten voordele van een persoon waarmee de overledene wettelijk 
samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden of van een ouder, een kind of de 
echtgenoot/echtgenote van de overledene.  De overdracht mag nooit gebeuren naar een 
erfgenaam die reeds houder is van aandelen van categorie A.  Opdat een houder van aandelen 
van categorie A toch aandelen van categorie B, C of D ingevolge voormelde regeling zou 
kunnen overnemen, dient hij eerst uit te treden met al zijn aandelen categorie A.  

Voor wat de aandelen van categorie A betreft, geldt volgende regeling: 
Ingevolge het overlijden van de vennoot, vindt er uitsluiting van rechtswege plaats en 
ontvangen de erfgenamen het scheidingsaandeel zoals voorzien in artikel 11.  Nochtans 
hebben de erfgenamen gedurende een jaar volgend op het openvallen van de nalatenschap, de 
mogelijkheid om gezamenlijk één van de erfgenamen aan te duiden dewelke dan, mits 
goedkeuring aan de Raad van Bestuur dewelke dit niet mag weigeren om speculatieve 
redenen, binnen deze termijn van een jaar zal kunnen inschrijven op zeven nieuwe aandelen 
categorie D.  Deze nieuwe onderschrijving van aandelen ingevolge overlijden van een 
vennoot, kan enkel plaatsvinden door een persoon waarmee de overledene wettelijk 
samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden of door een ouder, een kind of de 
echtgenoot/echtgenote van de overledene.  Deze nieuwe onderschrijving van aandelen mag 
nooit gebeuren door een erfgenaam die reeds houder is van aandelen van categorie A.  Opdat 
een houder van aandelen van categorie A toch aandelen van categorie D ingevolge voormelde 
regeling zou kunnen onderschrijven, dient hij eerst uit te treden met al zijn aandelen categorie 
A.  
b. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of vereffening-
ontbinding van een vennoot vindt er, conform artikel 11, derde laatste paragraaf, uitsluiting 
van rechtswege plaats en ontvangen zijn schuldeisers, wettelijke vertegenwoordigers of 
vereffenaars de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen. 

 
IV. BESTUUR EN CONTROLE 

 
ARTIKEL 14 - RAAD VAN BESTUUR - COMMISSARISSEN 
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit 

minstens zeven leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering.   
De termijn van het mandaat van de bestuurders beloopt zes jaar.  Ze zijn herkiesbaar. 
De bestuurders kunnen ten allen tijde door de Algemene Vergadering worden 

ontslagen. 
 De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van 

de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen 
opgedragen.  De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van 
vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren.  Zij voeren de titel van commissaris.  De commissarissen worden benoemd 
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.  Op straf van schadevergoeding kunnen zij 
tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden 
ontslagen. 

De Raad van Bestuur kan in zijn schoot een auditcomité oprichten, in de zin van 
artikel 133, 6e lid van het Wetboek van vennootschappen.  Het auditcomité is belast met het 
permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen).  In die hoedanigheid 
kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris(sen), zoals bedoeld 
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in artikel 133, 6e lid van het Wetboek van vennootschappen.  Zolang de Raad van Bestuur 
geen auditcomité heeft opgericht, treedt de Raad van Bestuur zelf op als auditcomité. 

 
ARTIKEL 15 - ONBEZOLDIGDE MANDATEN 
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.  Als de bestuurders een opdracht 

vervullen met bijzondere of vaste prestaties, waaronder deelname aan het Directiecomité, mag 
hiervoor een beloning worden toegekend; deze beloning mag in geen geval een deelname in 
de vennootschapswinst zijn. 

 
ARTIKEL 16 - VACATURE 
In geval van vacature van een plaats van bestuurder mag door de Raad van Bestuur 

voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende Algemene 
Vergadering er definitief over beslist.  De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het 
mandaat van zijn voorganger. 

 
ARTIKEL 17 - INTERNE WERKING - RAAD VAN BESTUUR 
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een of meerdere 

ondervoorzitters. De Raad van Bestuur vormt een college. 
Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en 

onder voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is, van een ondervoorzitter. 
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda 

voorkomen en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen 
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld 
worden per brief, per telegram of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden 
voor de vaststelling van de jaarrekening. 

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. 
Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen. 
De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden 

ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders.  Afschriften of uittreksels voor 
te brengen in of buiten rechte moeten door twee bestuurders worden ondertekend. 

 
ARTIKEL 18 - MACHTEN RAAD VAN BESTUUR 
De Raad van Bestuur is met de meeste uitgebreide macht bekleed voor alle 

handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenhe-
den, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de Algemene 
Vergadering bevoegd is. 

De Raad van Bestuur mag aan de lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van 
zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen. 

 
ARTIKEL 19 - DAGELIJKS BESTUUR - DIREKTIECOMITE 
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de 

vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een Directiecomité. 
Aan dat Directiecomité mag de Raad ook bijzondere volmachten verstrekken die 

beperkt zijn tot een bepaalde rechtshandeling of tot een reeks rechtshandelingen van dezelfde 
aard. 
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In geen geval mag dit ertoe leiden dat de Raad van Bestuur de algemene politiek van 
de vennootschap niet zelf zou bepalen. 

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het Directiecomité die in of 
buiten zijn schoot gekozen wordt, bepaalt hun vergoedingen, hun titel, hun bevoegdheden, die 
hij ten alle tijde mag wijzigen, doch met in achtneming van de bepalingen van artikel 15 
bovenvernoemd. 

Het Directiecomité vormt een college. De voorzitter wordt gekozen uit de leden van 
de Raad van Bestuur. 

Het Directiecomité mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn 
bevoegdheden, bijzondere machten verlenen. 

 
ARTIKEL 20 - VERTEGENWOORDIGING 
Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, die het dagelijks 

bestuur overschrijden, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee 
bestuurders samen optredend, waarvan minstens één bestuurder lid moet zijn van het 
Directiecomité. 

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoor-
digd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het Directiecomité. 

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig 
vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden. 

 
V. ALGEMENE VERGADERING 

 
ARTIKEL 21 - SAMENSTELLING 
De Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten.  Zij komt ten minste eenmaal 

per jaar bijeen, op de laatste donderdag van de maand juni met dien verstande dat indien deze 
dag een feestdag is, de vergadering zal doorgaan op de eerste daaropvolgende werkdag, de 
zaterdag exclusief.  Zij zal aanvatten om vijftien (15.00) uur op de zetel van de vennootschap 
of op elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals vermeld in de 
oproeping.   

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering dienen de vennoten hun 
voornemen de Algemene Vergadering bij te wonen per ondertekende brief of per 
ondertekende fax te melden aan de vennootschap.  Deze melding moet om geldig te zijn op de 
zetel van de vennootschap toekomen in voormelde vorm, ten laatste twee werkdagen voor de 
datum van de Algemene Vergadering, met vermelding van hun adres en 
aandeelhoudersnummer. 

 
ARTIKEL 22 - OPROEPING 
De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergaderingen en de buitengewone 

Algemene Vergaderingen bijeen. 
De oproeping, met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk vijftien dagen 

voor de geplande vergadering, door publicatie in een Nederlandstalige, in een Franstalige en 
in een Duitstalige krant met ruime verspreiding in België, telkens in de taal van de betrokken 
krant. 

 
ARTIKEL 23 - BUREAU 
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door de 

ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of bij belet door de oudste of de oudste in 
dienstjaren aanwezige bestuurder. 
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De voorzitter, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de 
vergadering. 

 
ARTIKEL 24 - BERAADSLAGINGEN 
De Algemene Vergadering beslist geldig, behalve ingeval artikel 26 van toepassing is, 

welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten is.  De beslissingen worden 
genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  De Algemene 
Vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, 
behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen. Deze laatste uitzondering geldt niet wanneer 
artikel 26 van toepassing is. 

 
ARTIKEL 25 - STEMRECHT 
Elk categorie A aandeel geeft recht op één stem. Elk categorie B aandeel geeft recht 

op twee stemmen. Elk categorie C aandeel geeft recht op vier stemmen. Elk categorie D 
aandeel geeft recht op drie stemmen.  

Nochtans kan geen enkele vennoot, persoonlijk en als lasthebber, aan de stemmingen 
deelnemen voor meer dan één/tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aanwezige en 
vertegenwoordigde aandelen.  Een vennoot mag zich op de algemene vergaderingen, zowel de 
gewone als de buitengewone en bijzondere enkel laten vertegenwoordigen door een andere 
vennoot. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen. 

 
ARTIKEL 26 - BIJZONDERE MEERDERHEDEN 
De Algemene Vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze 

beraadslagen en besluiten, wanneer het voorwerp van de te nemen beslissingen speciaal 
vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering. 

Een beslissing tot statutenwijziging, andere dan een wijziging van het doel van de 
vennootschap, maar met inbegrip van de wijziging van de rechten verbonden aan 
verschillende soorten van aandelen in de zin van artikel 560 van het Wetboek van 
vennootschappen, is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste drie/vierde van de 
stemmen heeft verkregen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel 
van het kapitaal. 

Evenwel, indien het vertegenwoordigde deel van het kapitaal minder is dan de helft 
van het totaal maatschappelijk kapitaal, dan moet de vergadering worden verdaagd tot een 
volgende zitting op voorwaarde dat één/vierde van de uitgebrachte stemmen hierom verzoekt. 

Deze tweede vergadering beslist rechtsgeldig met drie/vierde van de stemmen 
ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. 

 
ARTIKEL 27 - NOTULEN 
De notulen van de Algemene Vergadering worden bewaard in een daartoe bestemd 

register.  Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom 
vragen.  De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend 
door twee bestuurders. 

 
ARTIKEL 28 - BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE 

VERGADERINGEN 
Buitengewone of Bijzondere Algemene Vergaderingen mogen worden bijeengeroepen 

door de Raad van Bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt.   
De Raad van Bestuur moet een Bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen 

telkens de commissaris of één of meer vennoten, die één derde van het maatschappelijk 
kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken 
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agendapunten opgeven.  Deze vergadering moet worden gehouden, binnen de maand na 
betreffend verzoek. 

 
ARTIKEL 29 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van de 
Algemene Vergadering en alle maatregelen in verband met de toepassing van de statuten en 
met de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, mag door een huishoudelijk 
reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of 
van de statuten mag worden afgeweken. Het Huishoudelijk Reglement kan aan de vennoten of 
hun rechtverkrijgenden alles opleggen wat in het belang van de vennootschap wordt geacht. 
De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde 
Huishoudelijk Reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden 
opgesteld door de Raad van Bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de 
Algemene Vergadering. 

 
VI. BOEKJAAR - BALANS - JAARREKENING 

 
ARTIKEL 30 - BOEKJAAR 
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het 

daaropvolgende jaar. 
 
ARTIKEL 31 - BALANS 
Bij het einde van ieder boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, de 

balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan 
de Algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. 

 
ARTIKEL 32 - GOEDKEURING JAARREKENING 
De verslagen van de bestuurders en van de commissaris worden voorgelezen aan de 

Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. 
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over 

de aan de bestuurders of aan de commissaris te verlenen kwijting. 
De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de 

Nationale Bank van België. 
 

VII. VERDELING VAN DE WINST 
 
ARTIKEL 33 – VERDELING VAN DE TE BESTEMMEN WINST VAN HET 

BOEKJAAR 
 De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:  
1° vijf procent (5%) van de te bestemmen winst van het boekjaar aan de wettelijke 

reserve, zoals de wet het voorschrijft. 
2° desgevallend een bedrag, bepaald door de algemene vergadering, aan de gewone 

reserves en/of aan de overgedragen resultaten. 
 3° Er kan een dividend worden toegekend.  Het dividend, uitgedrukt in percentage van 
de nominale waarde van de aandelen, wordt gelijk toegekend aan de aandelen categorie B, C 
en D doch zal steeds verschillend zijn van het dividend toegekend aan de aandelen categorie 
A.  Elk aandeel geeft recht op dividend vanaf de dag van onderschrijving tot op de dag van 
uittreding. De berekening geschiedt per boekjaar. 
Het dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het Koninklijk Besluit 
van acht januari negentienhonderd tweeënzestig tot vaststelling van de voorwaarden tot 



 15

erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de 
coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. 

De algemene vergadering kan daarnaast beslissen het dividend, bepaald volgens alinea 
1, 3° van dit artikel, aan te vullen met sommen, onttrokken aan de reserves of de 
overgedragen resultaten.  Deze onttrekking dient eventuele wettelijke beperkingen 
hieromtrent te respecteren.  Dergelijke beslissing van de algemene vergadering mag niet tot 
gevolg hebben dat er een dividend wordt vastgelegd dat hoger is dan dit vastgesteld conform 
het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig tot vaststelling van de 
voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen 
en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. 

 
ARTIKEL 34 - RISTORNO 
De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd 

naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan. 
 

VIII. ONTBINDING - VEREFFENING 
 
ARTIKEL 35 - ONTBINDING 
De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het  

wettelijke minimum bedraagt of wanneer het kapitaal beneden het statutaire minimum daalt. 
Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens 

de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging. 
In geval van ontbinding ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de Algemene 

Vergadering één of meer vereffenaars aan.  De vereffenaar(s) treden pas in functie na 
bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de Algemene 
Vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij 
beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van 
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De 
Algemene Vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone 
meerderheid beperken. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, zijn de leden van de Raad 
van Bestuur van rechtswege met de vereffening belast. 

 
ARTIKEL 36 - VEREFFENING 
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering 

anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de 
vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door 
voorafgaandelijke betalingen te doen. Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en 
lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug 
te betalen. In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden 
rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap. 

 
IX. DIVERSE BEPALINGEN 

 
ARTIKEL 37 - WOONSTKEUZE 
De vennoten, bestuurders, leden van het Directiecomité, commissarissen en 

vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele 
duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle 
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de 
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht. 
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ARTIKEL 38 - ALGEMENE BEPALING 
Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Belgische 

vennootschapswetgeving van toepassing en het huishoudelijk reglement. Deze statuten, noch 
het huishoudelijk reglement kunnen afwijken van dwingende wettelijke bepalingen. 

 
 
 

------------------------------------------------------------- 
Voor gelijkvormige coördinatie 

 
Joachim Beddegenoots 

Lasthebber ad hoc 


