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”DE WASSENDE MAAN” 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

te 9800 Deinze, Beekstraat 35  

BTW BE  0429289336  RPR Gent 

AANPASSING EN WIJZIGING STATUTEN 

TITEL 1 BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL en DUUR 

 

Artikel 1. Benaming   

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam “DE WASSENDE MAAN”. Deze naam 

moet steeds door de woorden coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid of de afkorting ‘C.V.B.A.’ worden voorafgegaan of gevolgd. 

 

Artikel 2. Maatschappelijke Zetel  

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9800 Deinze-Astene, Beekstraat 35. 

Bij gewone beslissing van het bestuur kan de zetel overgebracht worden naar elke 

andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad, en kunnen filialen, agentschappen, kantoren en uitbatingszetels 

opgericht worden. 

Elke verandering van de zetel zal door het bestuur bekendgemaakt worden in de 

bijlage tot het Belgisch Staatsblad. 

 

Artikel 3. Doel  

De vennootschap heeft tot doel de productie en verdeling van biologische en  

biologisch-dynamische land- en tuinbouwproducten en de handel in biologische 

voedingsproducten en ecologische producten. 

Ze mag op om het even welke wijze alle activiteiten uitoefenen die de 

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bevorderen en aan alle 

gelijkaardige activiteiten deelnemen. 

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met elke vennootschap of onderneming 

met een gelijkaardige, aanverwante of aanvullende bedrijvigheid. 

Het opnemen of toestaan van leningen en kredietopeningen van of aan derden, 

onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen in de meest 

ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. 

Het sluiten van overeenkomsten tot verwerving van, vestiging van zakelijke rechten 

op of het beheer van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die 

rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn het 

gebruik, de opbrengst of het rendement van de onroerende goederen te 

bevorderen, zoals het onderhoud of ontwikkeling van deze goederen. 

Alle productieverrichtingen enl alle verrichtingen van commerciële, onroerende of 

roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant 

zijn of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. 

Bovengenoemde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle 

handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de 

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 

 

Artikel 4.  

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur. 

 

TITEL 2 KAPITAAL – AANDELEN – AANSPRAKELIJKHEID 
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Artikel 5. Kapitaal  

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en bestaat uit een vast gedeelte en een 

veranderlijk gedeelte. 

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt achttien duizend zevenhonderd vijftig 

euro (18.750 EURO) en is volledig geplaatst.  

Het aantal aandelen dat met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemt dient 

steeds onderschreven te zijn. 

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het 

vast gedeelte van het kapitaal overtreft.  

 

Artikel 6. Wijziging van het maatschappelijk kapitaal 

Mits in achtneming van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, kan het 

kapitaal gewijzigd worden hetzij door het aanvaarden van nieuwe vennoten, hetzij 

door het uittreden of de uitsluiting van bestaande vennoten, hetzij door de 

inschrijving op nieuwe aandelen door bestaande of nieuwe vennoten, hetzij door 

opname van reserves in het maatschappelijk kapitaal, hetzij door terugbetaling van 

kapitaal, hetzij door kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen. 

De uittreding en uitsluiting van vennoten worden geregeld in de artikelen 15 en 16 

van deze statuten. 

In de andere gevallen gebeurt een wijziging van het maatschappelijk kapitaal 

ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. Een wijziging is alleen dan 

aangenomen, wanneer de beslissing daartoe wordt genomen met inachtneming 

van de quota en meerderheden zoals bepaald in artikel 27 van deze statuten.  

 

Artikel 7. Aandelen 

De aandelen zijn steeds op naam en de overdrachten/overgangen van de 

aandelen worden vermeld in het register der vennoten zoals bedoeld in artikel 12 

van deze statuten, of overeenkomstig de wettelijke bepalingen die toelaten dat dit 

register elektronisch bijgehouden wordt.  

 

Artikel 8. Storting op aandelen   

Door het inschrijven op een aandeel gaat de vennoot de onvoorwaardelijke 

verbintenis aan om het bedrag ervan te storten. Elke storting wordt in het register der 

vennoten aangetekend met vermelding van de datum van betaling. 

De vennoten kunnen de gestorte gelden geheel of ten dele terugnemen onder de 

voorwaarden zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten. 

 

Artikel 9. Overdracht van aandelen onder levenden  

De aandelen mogen onder de levenden enkel worden overgedragen aan 

medevennoten.  De overdracht aan niet-vennoten kan enkel plaatsvinden na 

goedkeuring door de raad van bestuur.  Hiertoe zal de procedure gevolgd worden 

zoals voorzien in artikel 13 van deze statuten of het reglement van inwendige orde. 

 

Artikel 10. Overdracht van aandelen ingevolge overlijden 

Erfgenamen of legatarissen van een overleden vennoot worden onder geen beding 

vennoot ingevolge dit overlijden.  Zij hebben alsdan recht op hun scheidingsaandeel 

jegens de vennootschap, waarvan de waarde wordt vastgelegd zoals bepaald in 

het reglement van inwendige orde. 

Wenst een erfgenaam of legataris alsnog vennoot te worden van de vennootschap, 

dan moet hij de in artikel 9 en 13 vermelde procedures volgen. 

De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot 

kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en 
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waarden van de vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden 

laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de 

vennootschap.  Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure 

volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet. 

 

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen  

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel zowel wat betreft de 

uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering als wat betreft alle 

andere rechten, die toebehoren aan de vennoten. 

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap 

de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer één enkele 

persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de 

vennootschap. In geval van vruchtgebruik worden de lidmaatschapsrechten 

uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen. 

 

TITEL 3 VENNOTEN 

 

Artikel 12. Register van vennoten  

Het register van vennoten wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Elke 

vennoot heeft recht op inzage in dit register.  

In dit register wordt voor elke vennoot het volgende aangetekend: 

1. de naam, voornamen en woonplaats van natuurlijke personen en de naam, 

maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer van rechtspersonen; 

2. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting; 

3. het aantal aandelen waarvan hij titularis is, de inschrijvingen op nieuwe 

aandelen en de terugbetalingen, dit alles met opgave van de datum; 

4. de overgangen en overdrachten van aandelen met hun datum; 

5. de stortingen op aandelen ; 

6. de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van 

aandelen en voor de terugneming van stortingen werden aangewend. 

De raad van bestuur wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen gebeuren 

op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. 

Zij vinden plaats in volgorde van hun datum van voorlegging. De vennoten 

ontvangen een getuigschrift waaruit hun inschrijving blijkt. 

De algemene vergadering kan beslissen dat dit register in elektronische vorm wordt 

bijgehouden. 

 

Artikel 13. Vennoten  

De vennootschap moet steeds minstens drie vennoten hebben. Zijn vennoten of 

kunnen de hoedanigheid van vennoot krijgen : 

 Alle huidige vennoten zoals ze vermeld zijn in het aandelenregister. 

 Alle natuurlijke- of rechtspersonen die : 

o niet betrokken zijn in enige faillissementsprocedure of gelijkaardige 

procedure; 

o interesse vertonen in het doel van deze vennootschap en er zich op 

actieve wijze of door middel van hun aandeelhoudersschap willen 

voor inzetten. 

Binnen de groep van vennoten zijn er enerzijds de werkende vennoten, zijnde de 

vennoten die kapitaal inbrengen in de vennootschap én er effectief en bestendig 

een werkzaamheid in uitoefenen om het geïnvesteerde kapitaal te doen renderen.   

Anderzijds zijn er de stille vennoten, zijnde de vennoten die enkel kapitaal inbrengen 

in de vennootschap. 

De kandidaat-vennoten dienen hun verzoek tot deelname in het 
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aandeelhouderschap schriftelijk over te maken aan de raad van bestuur en dienen 

te specifiëren of ze werkende dan wel stille vennoot willen worden. 

De raad van bestuur beslist over de toetreding van kandidaat-vennoten binnen de 

twee weken na ontvangst van de schriftelijke kandidatuur. De raad van bestuur kan 

de kandidatuur slechts weigeren op basis van de niet-vervulling van de 

voorwaarden als bedoeld in alinea 1 van dit artikel of op basis van een manifest 

strijdig belang met de vennootschap. De raad van bestuur kan de aanvaarding van 

nieuwe vennoten echter nooit weigeren omwille van arbitraire of speculatieve 

redenen. 

De onderschrijving van een aandeel impliceert de aanvaarding en naleving van de 

statuten en het reglement van inwendige orde.  

De hoedanigheid van vennoot eindigt ingevolge : 

 uittreding; 

 uitsluiting; 

 overlijden; 

 onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling of kennelijk 

onvermogen 

De vennoten verbinden zich ertoe om de wijziging van hun adres steeds onmiddellijk 

door te geven aan de Raad van Bestuur.  

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid   

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng.  

De uitgetreden en de uitgesloten vennoten blijven, gedurende vijf jaar te rekenen 

van hun uittreding of uitsluiting, persoonlijk aansprakelijk voor alle verbintenissen 

aangegaan door de vennootschap vóór de datum van het aanvaardings- of 

uitsluitingsbesluit van de raad van bestuur.  Deze aansprakelijkheid is beperkt tot hun 

inbreng. 

 

Artikel 15. Uittreding van vennoten. 

Vennoten die wensen uit te treden maken dit schriftelijk bekend aan de raad van 

bestuur gedurende de eerste drie maanden van het boekjaar met opgave van het 

aantal aandelen waarvoor de uittreding wordt gevraagd. 

De uittreding dient door de raad van bestuur aanvaard te worden en is 

onderworpen aan de modaliteiten en voorwaarden zoals bepaald in het reglement 

van inwendige orde of bij ontstentenis daaraan, zoals bepaald door de raad van 

bestuur. 

De raad van bestuur kan de uittreding steeds weigeren op voorwaarde dat ze de 

redenen bekend maakt.  

De raad van bestuur moet de uittreding weigeren indien dit tot gevolg zou hebben : 

 dat het aantal vennoten onder het wettelijk minimum zou dalen; 

 dat het maatschappelijk kapitaal onder het vast gedeelte zou dalen;  

 dat een onvermijdelijk en ernstig nadeel toegebracht zou worden aan de 

vennootschap; 

 dat de door de vennootschap te betalen uittredingsvergoedingen de 

liquiditeitspositie van de vennootschap zouden bedreigen. 

De uittredingsvergoeding wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van het 

reglement van inwendige orde of bij ontstentenis daaraan, zoals vastgesteld door de 

raad van bestuur. De uitbetaling zal gebeuren na goedkeuring van de balans. 

De vennoten die een terugneming van (een deel van de) aandelen wensen moeten 

dezelfde procedure volgen. 

 

Artikel 16. Uitsluiting van vennoten  

Een vennoot kan alleen worden uitgesloten omwille van  gegronde redenen zoals 
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het niet naleven van de statuten, het niet voldoen aan zijn verplichtingen tegenover 

de vennootschap of wanneer hij  de vennootschap ernstig nadeel berokkent of te 

haren opzichte bedrieglijk handelt.  

Elke vennoot kan de uitsluiting van een andere vennoot vragen bij de raad van 

bestuur.  Indien de raad van bestuur deze vraag gegrond vindt, dan stelt deze de 

vennoot om wiens uitsluiting wordt verzocht, daarvan in kennis per aangetekend 

schrijven, dat de redenen van uitsluiting vermeldt. De vennoot kan vervolgens 

gedurende één maand vanaf de ontvangst van de aangetekende brief, schriftelijk 

opmerkingen formuleren en een verzoek indienen om gehoord te worden.  De raad 

van bestuur is verplicht om hierop in te gaan. 

De uitsluiting wordt beslist door de raad van bestuur, die zijn beslissing motiveert en 

die de vennoot om wiens uitsluiting wordt verzocht, binnen de 14 dagen na de 

beslissing ervan in kennis stelt per aangetekende brief. 

Een vennoot ten aanzien van wie een besluit tot uitsluiting is genomen, kan nadien 

niet vrijwillig uittreden. 

De uitgesloten vennoot heeft recht op terugbetaling van zijn aandelen 

overeenkomstig de bepalingen van het reglement van inwendige orde of bij 

ontstentenis daaraan, zoals vastgesteld door de raad van bestuur. De uitbetaling zal 

gebeuren binnen de drie maanden na goedkeuring van de balans. 

 

TITEL 4 BESTUUR 

 

Artikel 17.  Samenstelling van de raad van bestuur. 

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit 

minstens drie leden. 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode 

van maximum zes jaar. Ze zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de 

algemene vergadering worden ontslagen. 

Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Bestuurders die belast 

zijn met een opdracht die bijzondere of voortdurende prestaties inhoudt kunnen 

echter wel een bezoldiging ontvangen. Dit kan in geen geval een deelneming in de 

winst van de vennootschap zijn. 

In geval het mandaat van een bestuurder openvalt, zullen de resterende bestuurders 

in de vervanging voorzien. Deze benoeming moet door de eerstvolgende algemene 

vergadering bekrachtigd worden. 

De aldus aangeduide bestuurder voleindigt het mandaat van zijn voorganger. 

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.  

In alle akten die de vennootschap verbinden moet, onmiddellijk vóór of na de 

handtekening van de bestuurder(s) en van de andere gemachtigden, vermeld 

worden in welke hoedanigheid zij optreden. 

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder 

zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, 

natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de 

opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste 

vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze 

opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. 

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een 

vennootschap, komt de bevoegdheid een vast vertegenwoordiger te benoemen 

toe aan de raad van bestuur. 

 

Artikel 18. Beraadslagingen  

De raad van bestuur vergadert minstens één keer per kwartaal en telkens het belang 
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van de vennootschap dit vereist. De voorzitter of een andere bestuurder nodigt de 

raad van bestuur uit.  De uitnodigingen omvatten de plaats, datum, uur en agenda 

van de vergadering en worden via e-mail of per brief verstuurd minstens twee 

werkdagen voor de vergadering. De regelmatigheid van de oproeping kan niet 

worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd 

zijn. 

De raad van bestuur kan waarnemers toelaten tot haar vergaderingen op 

voorwaarde dat alle aanwezige bestuurders daarmee akkoord gaan en op 

voorwaarde dat de aanwezigheid van de waarnemers vermeld wordt in het verslag. 

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke 

bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen. 

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer tenminste de helft 

van zijn leden aanwezig is. 

De raad van bestuur kan enkel beraadslagen en beslissen over de punten die op de 

agenda voorkomen. Indien alle bestuurders aanwezig zijn en akkoord gaan, kunnen 

agendapunten toegevoegd worden. 

Een bestuurder die in verband met één van de agendapunten een tegenstrijdig 

belang heeft met de vennootschap, is verplicht de raad van bestuur daarvan op de 

hoogte te brengen. Zijn verklaringen worden opgenomen in het verslag van de 

vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen. 

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de 

aanwezige leden. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter de 

doorslaggevende stem. 

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat ondertekend wordt door de 

voorzitter of door twee bestuurders.  De verslagen van deze beraadslagingen 

worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Elk 

uittreksel van de verslagen, dat bestemd is voor derden, moet ondertekend worden 

door een bestuurder. 

 

Artikel 19.  Bevoegdheden van de raad van bestuur  

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om daden 

van beheer en beschikking te stellen die nuttig of nodig zijn om het maatschappelijk 

doel te realiseren.  Deze bevoegdheden worden enkel begrensd door wat de wet of 

de statuten aan andere organen voorbehouden.  

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen 

aan één of meer van zijn leden.  Zo mag hij onder meer de leiding over de dagelijkse 

werking van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan 

(een) dagelijks bestuurder(s). 

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding die deze personen ontvangen. 

 

Artikel 20.  Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid 

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten 

rechte. 

Voor alle rechtshandelingen die het bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 

12.5000) niet overschrijden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door één bestuurder, zonder dat hij van een beslissing van de raad van bestuur moet 

doen blijken. 

Voor alle rechtshandelingen en akten die het bedrag van twaalfduizend vijfhonderd 

EURO (€ 12.500) overschrijden en voor alle akten en rechtshandelingen ten aanzien 

van derden, in en buiten rechte, is de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door twee bestuurders, die in geen geval van een beslissing van de raad van bestuur 

moeten doen blijken, dit onverminderd de algemene 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college. 
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TITEL 5 TOEZICHT 

 

Artikel 21.  Toezicht  

Voor zover de vennootschap wettelijk niet verplicht is één of meer commissarissen te 

benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en 

controlebevoegdheid van een commissaris. 

In het tegenovergestelde geval moet het toezicht opgedragen worden aan één of 

meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd, voor 

een periode van drie jaar, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

Zelfs indien de vennootschap daartoe niet wettelijk verplicht is, kan de algenene 

vergadering het toezicht opdragen aan één of meer commissarissen, conform de 

modaliteiten bepaald in de vorige paragraaf. In dergelijk geval verliezen de 

vennoten hun individuele onderzoeks- en controlebevoegdheden. 

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van 

controle over alle verrichtingen van de vennootschap.  Zij mogen ter plaatse inzage 

nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle 

geschriften van de vennootschap. 

 

TITEL 6 ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 22.  Samenstelling en bevoegdheid  

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Haar beslissingen zijn 

bindend voor alle vennoten, ook voor deze die afwezig zijn, niet stemmen of 

tegenstemmen.  Zij beschikt over alle bevoegdheden die de wet of de statuten haar 

toekent. 

 

Artikel 23.  Aantal beraadslagingen  

De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar bijeen, binnen de zes 

maanden na de afsluiting van het boekjaar op de plaats, datum en uur bepaald 

door de raad van bestuur. 

De algemene vergadering kan ook bijeengeroepen worden, telkens als de raad van 

bestuur dit noodzakelijk acht in het belang van de vennootschap of telkens wanneer 

een aantal vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal 

vertegenwoordigen hierom verzoeken. 

 

Artikel 24.  Bijeenroeping  

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.  De oproeping gebeurt 

per e-mail en/of per gewone post. Deze brief omvat de agenda en de datum, uur 

en plaats van de vergadering. De oproeping moet minstens 14 dagen voor de 

datum van de algemene vergadering verstuurd worden. 

 

Artikel  25.  Vertegenwoordiging op de vergadering 

De vennoten kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere 

vennoot. Iedere vennoot kan slechts drie andere vennoten vertegenwoordigen. De 

oproeping bepaalt de modaliteiten waaraan de volmacht moet voldoen. 

 

Artikel  26.  Bureau 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 

bestuur of bij diens afwezigheid, door een andere bestuurder.  De voorzitter duidt 

een secretaris aan die de notulen van de algemene vergadering zal opstellen en 2 

stemopnemers. 
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Artikel  27.  Beraadslagingen 

De algemene vergadering beraadslaagt geldig, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde vennoten, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een 

bepaald aanwezigheidsquorum vereist en behoudens het bepaalde in artikel 29.  

Ze kan slechts geldig beraadslagen omtrent de op de agenda vermelde punten.  

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat ondertekend wordt door de 

voorzitter of door twee bestuurders en door de vennoten die erom vragen. De 

verslagen van de algemene vergadering worden bijgehouden op de 

maatschappelijke zetel van de vennootschap. De in en buiten rechte voor te leggen 

uittreksels en afschriften worden ondertekend door één bestuurder. 

 

Artikel  28.  Stemmen 

Bij het begin van de vergadering wordt een lijst gemaakt van de aanwezige 

vennoten  en van de vertegenwoordigde vennoten, alsook van het aantal aandelen 

dat ze vertegenwoordigen. Deze lijst maakt deel uit van de notulen.  

Elk aandeel geeft recht op één stem. Voor de stemming wordt ieders aantal 

aandelen echter beperkt tot één tiende van de vertegenwoordigde aandelen . 

De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen. 

 

Artikel 29.  Statutenwijziging 

Wanneer de Algemene Vergadering moet beraadslagen en beslissen over de 

wijziging van de statuten, dan moet ten minste de helft van het totaal aantal 

vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  Indien dit niet het geval is, dan moet 

een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen, die dan, ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, geldig kan beslissen. 

De beslissingen in verband met een statutenwijziging worden slechts geldig 

genomen met een meerderheid van drie/vierden van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen. 

 

TITEL 7 BOEKJAAR en BALANS 

 

Artikel 30.  Boekjaar en jaarrekening. 

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig  december. 

Op het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op en 

de jaarrekening. Deze omvat de balans en de resultatenrekening met de toelichting 

en de door de wet bepaalde verslagen. 

Vijftien dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering worden deze documenten 

op de maatschappelijke zetel ter beschikking gesteld van de vennoten. 

 

Artikel 31. Goedkeuring van de jaarrekening  

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en desgevallend van 

het verslag van de commissaris en beslist vervolgens over de goedkeuring van de 

jaarrekening. Bij afzonderlijke stemming beslist de algemene vergadering ook over 

de kwijting van de bestuurders of desgevallend de commissaris. 

 

TITEL 8 VERDELING VAN DE WINST 

 

Artikel 32.  Winstuitkering 

Van het batig saldo van de resultatenrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het 

wettelijk reservefonds afgenomen, tot wanneer dit fonds één tiende van het 

maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo maakt de 

raad van bestuur een voorstel en de algemene vergadering beslist hierover bij 
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gewone meerderheid van stemmen. 

Er mag geen uitkering geschieden indien het eigen vermogen is gedaald of ten 

gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het statutair/wettelijk 

bepaald vast kapitaal, vermeerderd met alle reserves en subsidies die volgens de 

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. 

Eventueel kan een rente op het volgestorte maatschappelijk kapitaal worden 

toegekend. 

De maximale rentevoet mag echter in geen geval hoger zijn dan die welke werd 

vastgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling 

van de erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve 

vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen door de Nationale Raad 

voor de Coöperatie (op 1 februari 2008 gelijk aan zes ten honderd (6%).  

 

Artikel  33.  Betaling van winstuikeringen 

De betaling van de dividenden zal jaarlijks geschieden op de tijdstippen en plaatsen 

door de raad van bestuur aangeduid. Deze betaling kan ingevolge een beslissing 

van de raad van bestuur slechts geschieden onder aftrek van alle sommen die de 

vennoten, te welken titel ook, zouden verschuldigd zijn aan de vennootschap. 

 

Artikel 34.  Restorno 

De algemene vergadering mag op voorstel van de raad van bestuur ook een 

restorno toekennen aan haar vennoten. Dit restorno mag echter slechts toegekend 

en uitgekeerd worden in verhouding tot de verrichtingen die de vennoten met de 

vennootschap hebben gedaan. 

 

TITEL 9 ONTBINDING en VEREFFENING 

 

Artikel  35. Ontbinding 

De vennootschap is ontbonden wanneer het aantal vennoten minder dan het 

wettelijk minimum bedraagt of wanneer het maatschappelijk kapitaal beneden het 

statutair/wettelijk minimum daalt. 

Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens 

de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging. 

In geval van ontbinding, zowel vrijwillige als gedwongen, stelt de Algemene 

Vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de 

wijzen van vereffening en de vergoeding die hun toekomt. 

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege 

met de vereffening belast. 

 

Artikel  36.  Verdeling 

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het 

netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het kapitaal en de 

uitgiftepremies terug te betalen.  

 

TITEL 10 DIVERSE BEPALINGEN 

 

Artikel  37.  Reglement van inwendige orde 

De raad van bestuur is bevoegd om een reglement van inwendige orde op te 

stellen. Het wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Het reglement van inwendige orde omvat alle afspraken en maatregelen die nuttig 

of noodzakelijk zijn om de statuten uit te voeren en het maatschappelijk doel te 

realiseren. Het reglement van inwendige orde mag geen maatregelen of afspraken 

opleggen die strijdig zouden zijn met de wet of de statuten. 
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Bij reglement van inwendige orde mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende  

voorschriften van de wet of de statuten, alle maatregelen worden getroffen in 

verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de 

maatschappelijke zaken in het algemeen en kan aan de vennoten en hun 

rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap 

wordt geacht. 

 

Artikel  38. Wetboek van vennootschappen 

Alles wat niet voorzien is in deze statuten of in het reglement van inwendige orde, 

wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van 

Vennootschappen en de andere wettelijke bepalingen terzake. 

De beschikkingen van de onderhavige statuten, die strijdig zijn met een gebiedende 

wetsbepalingen, worden geacht niet geschreven te zijn, zonder dat deze 

onregelmatigheden enige weerslag zal kunnen hebben op de andere statutaire 

bepalingen. 

Buitengewone algemene vergaderingen mogen door de raad van bestuur worden 

bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vergt of op verzoek 

van vennoten die samen minstens een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.” 


