II. STATUTEN
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk. Haar naam luidt “COOPSTROOM”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en
andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden
door de woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal
oogmerk" of door de afkorting "CVBA met een sociaal oogmerk", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Langestraat 108.
Bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen van het
Belgische staatsblad, mag de vennootschap de bedrijfszetels verplaatsen naar om het even
welke plaats in België. De overbrenging van de zetel naar het buitenland valt onder de
beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering, die beraadslaagt en beslist op de wijze
vereist voor een wijziging van de statuten. De Raad van Bestuur is gemachtigd bestuurszetels,
bijhuizen, agentschappen op te richten zowel in België als in het buitenland.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:
Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet
een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
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C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
Bijzondere activiteiten
- het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in
hernieuwbare energieproductie en in energie-efficiëntie;
- de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten;
- de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen;
- verkoop en verhuur van energieopwekkingssystemen, distributiesystemen en
energieopslagsystemen;
- verkoop en verhuur van elektrische en andere duurzame voertuigen;
- verkoop en verhuur van isolatie, verlichting, energietechnieken en ecologische
bouwmaterialen en toebehoren;
- verkoop en verhuur van onroerende goederen; zakelijke rechten verlenen op onroerende
goederen;
- het verlenen van advies;
- het uitvoeren van bouwrenovatiewerken met het oog op energie-efficiëntie.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en alle om het
even welke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar doel.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen,
inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
Met de activiteiten die de vennootschap overeenkomstig haar doel zal verrichten beoogt zij
volgend sociaal oogmerk:
• hernieuwbare energie haalbaar maken voor mensen uit de prioritaire doelgroep;
• iedereen mee krijgen in een transitie naar duurzame energie;
• duurzame ontwikkeling bevorderen;
• mee oplossingen zoeken voor energievraagstukken;
• sensibiliseringsprojecten omtrent energiebesparing, transitie en klimaatbeleid;
De aan de gestelde oogmerken te besteden winst zal als volgt en volgens de hieronder
aangeduide hiërarchie worden besteed:
• Aanstelling, vorming en opleiding van medewerkers, belast met de realisatie van het
sociaal oogmerk;
• Studie en onderzoek in de materies die bij het vennootschapsdoel aansluiten;
• De promotie en het nemen van initiatieven die nauw aansluiten bij de realisatie van het
maatschappelijk doel en het sociaal oogmerk;
De vennoten verklaren door deze vennootschap voor zichzelf slechts een beperkt
vermogensvoordeel na te streven. Zij verklaren ervan op de hoogte te zijn dat de rechtstreekse

vermogensvoordelen wettelijk beperkt worden en dat onrechtstreekse vermogensvoordelen
verboden zijn.
Het beperkte rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap aan de vennoten uitkeert,
mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van
20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, toegepast op het
werkelijk gestorte bedrag van de aandelen.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf - KAPITAAL
Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.
Het kapitaal is deels vast en deels veranderlijk.
Het aanvangskapitaal bedraagt ZEVENTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
17.500,00).
Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan ZEVENTIENDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 17.500,00). Het is vertegenwoordigd door zeventig (70) aandelen met een nominale
waarde van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) per aandeel.
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste
gedeelte van het kapitaal overtreft.
Artikel zes - DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige
gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem
toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde
onderschreven zijn.
Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen
tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de
opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. Het bestuursorgaan
van de vennootschap bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in
voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente
verschuldigd op die bedragen.
De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in
gebreke blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest van
zeven percent te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het
recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de
vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te
vorderen.
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort
zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.
Artikel 7– VORM VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste
heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten
tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de
vennootschap.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.
Artikel 8 – OVERDRACHT VAN AANDELEN
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
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converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 9 - VENNOTEN
De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toetreedt en
daartoe één of meer aandelen onderschrijft. Door het onderschrijven van een aandeel verbindt
de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven alsook het bedrag
van het aandeel binnen de afgesproken termijn te volstorten.
Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de
vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.
De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en
zijn evenmin gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap voor een groter bedrag
dan hun inbreng.
Artikel 11 - STEMRECHT
Elke vennoot bekomt één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit. In geval van
staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Het aantal aandelen per
aandeelhouder is niet beperkt, tenzij de raad van bestuur hiervan afwijkt.
Elke vennoot heeft het recht op de voordelen die de vennootschap aan haar ledenvennoten
aanbiedt. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de houder uittredend, uitgesloten of
van rechtswege beëindigd is en wiens aandelen nog niet zijn overgedragen of vernietigd, is
geschorst.
Artikel 12 - CONCURRENTIEVERBOD
Door zijn toetreding tot de vennootschap onderschrijft de vennoot de afspraak dat alle al dan
niet uitgewerkte ideeën en/of plannen eigendom blijven van de vennootschap en niet mogen
dienen tot enig voordeel van derden en dat er geen werkzaamheden worden ontplooid die de
vennootschap clientèle en/of personeelsleden zou kunnen onttrekken.
Artikel 13 - REGISTER
Op de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden dat op de eerste bladzijde de
akte van oprichting van de vennootschap bevat en vervolgens van iedere vennoot de vermelding
van:
1. Naam, voornaam, beroep en woonplaats van de vennoot;
2. Datum toetreding, uitsluiting of uittreding;
3. Gestort bedrag of teruggenomen bedrag;
4. Aantal aandelen, inschrijving op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de
overgangen ervan met bijhorende datum.
Artikel 14 - AANDEELBEWIJS
De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs op naam,
waarin de naam van de vennootschap, alsmede de naam, de voornaam, de hoedanigheid en de
woonplaats van de houder wordt opgegeven. Dit bewijs wordt ondertekend door de houder en
door degene die als vertegenwoordiger van de vennootschap optreedt en tekent.
Het aandeelbewijs vermeldt de bedragen die de houder heeft gestort of teruggenomen in
chronologische volgorde. Die aantekeningen worden naargelang de omstandigheden, door de
vertegenwoordiger van de vennootschap of door de houder ondertekend en gelden als kwijting.
Artikel 15 - TOETREDING
De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. Toetreding is mogelijk
wanneer nieuwe vennoten voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden zoals die worden
omschreven in het huishoudelijk reglement. De Raad van Bestuur kan een uitgiftepremie
bepalen die een nieuwe vennoot moet betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. Deze
premie geldt eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij nieuwe aandelen koopt. De

Raad van Bestuur mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren
tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden.
Ieder personeelslid heeft het recht om uiterlijk één jaar na de indienstneming door de
vennootschap, door toetreding de hoedanigheid van vennoot te verwerven.
De toetreding van een personeelslid zal niet worden geweigerd indien wordt vastgesteld dat het
betrokken
personeelslid
volledig
handelingsbekwaam
is.
Voor het overige zijn de bepalingen van dit artikel integraal van toepassing op de toetreding
van personeelsleden.
Artikel 16 - TERUGNEMING VAN AANDELEN
Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug te nemen in de vorm
van een aantal van zijn aandelen. Hiertoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de Raad van
Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt dit verzoek en beslist over de terugneming van één
of meer aandelen.
Artikel 17 - UITTREDEN
De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee
akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:
a) Iedere vennoot mag slechts uittreden na het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en
tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
b) zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van uittreden en dit onverminderd de
aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen. De Raad van
Bestuur mag de uittreding weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover de
vennootschap heeft en als door de uittreding het vaste gedeelte van het eigen vermogen
zou dalen onder het bedrag van het vast kapitaal zoals vermeld in artikel zes. De
uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn/haar
aandelen, zonder recht op de meerwaarde conform de balans.
In afwijking van wat hierboven is bepaald, hebben personeelsleden die niet langer door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden, het recht om uiterlijk één jaar na
het einde van die arbeidsovereenkomst afstand te doen van hun hoedanigheid van vennoot.
Het personeelslid dat wenst uit te treden is, op straffe van onontvankelijkheid, gehouden zijn
verzoek met een aangetekend schrijven aan het bestuur mee te delen. De uittreding is effectief
vanaf de derde dag volgend op de postdatum van het aangetekend schrijven. Van de uittreding
wordt
melding
gemaakt
in
het
aandelenregister.
Indien door de uittreding van één of meerdere gewezen personeelsleden als vennoot het kapitaal
van de vennootschap zou worden teruggebracht tot een bedrage dat lager is dan het vast gedeelte
van het kapitaal, of indien daardoor het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie, dan
zullen de resterende vennoten de nodige maatregelen treffen zodat het kapitaal zou worden
teruggebracht tot ten minste het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal respectievelijk
het aantal vennoten opnieuw ten minste drie bedraagt.
Artikel 18 - UITSLUITING
Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te
voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden (zie huishoudelijk reglement) of wanneer hij
handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Uitsluitingen
worden uitgesproken door de Raad van Bestuur. Deze stuurt de betreffende vennoot hiertoe een
aangetekende brief waarin de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot
de mogelijkheid wordt geboden hierop schriftelijk te reageren, binnen één maand na verzending
van de brief van de Raad van Bestuur. Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een procesverbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Het proces vermeldt
de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het
vennotenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, in
een per post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.
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De nominale waarde van de aandelen van uitgesloten vennoot worden uitgekeerd, zonder dat
de uitgesloten vennoot recht heeft op de meerwaarde conform de balans.
Artikel 19 - BEËINDIGING
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een
vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde
van zijn aandeelbewijzen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.
Artikel 20 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie
leden, verkozen onder de vennoten door de Algemene Vergadering. Gedurende de eerste drie
jaar na oprichting, worden minimaal twee derde van de bestuurders gekozen onder de
oprichters. De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar. Het mandaat eindigt op een
jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar.
De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders
is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties,
mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een
participatie in de vennootschapswinst zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en onder zijn leden een
ondervoorzitter.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad
door het oudste lid voorgezeten.
De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls
als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer
een bestuurder daarom verzoekt.
De raad vergadert minstens vier maal per jaar.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het
oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst,
geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste
vijf volle dagen vóór de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als
twee derde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst
van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden
opgeroepen binnen een periode van veertien (14) dagen. Deze zal dan geldig kunnen
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid of bijzondere meerderheid van 75%
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders voor wat investeringen betreft die hoger
zijn dan tienduizend (€ 10.000,00) euro per eenheid.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel,
aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats
zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de bijeenkomst
aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de
meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee
bestuurders.

Artikel 21 - BEVOEGDHEDEN
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren
ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Afgezien
van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Artikel 22 - OVERDRACHT BEVOEGDHEDEN
De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer
van zijn leden of aan derden. Zo mag hij ondermeer het dagelijks bestuur van de vennootschap
toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder.
Artikel 23 - BESTUURDERSVACATURE
Ingeval van een vacature van een bestuurdersplaats, mag door de Raad van Bestuur voorlopig
in vervanging worden voorzien, in afwachting van een definitief besluit hierover van de
volgende Algemene Vergadering. De bestuurder die een ander bestuurder vervangt, maakt
diens mandaat af.
Artikel 24 - RECHTSGELDIGHEID
Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders, samen handelend, die over een beslissing of
volmacht van de Raad van Bestuur moeten beschikken. Eén bestuurder volstaat in geval van
financiële handelingen die het bedrag van vijfentwintigduizend (25.000) EURO niet te boven
gaan.
Artikel 25 - ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden door
alle vennoten. Zij komt tenminste één maal per jaar bijeen, op de derde zaterdag van de maand
april, op een plaats in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap. Op aanvraag van één
vijfde van het aantal vennoten van de coöperatie kan een Buitengewone Algemene Vergadering
bijeen geroepen worden.
De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. Dat moet geschieden
door middel van e-mail met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van
de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.
Een vennoot die op de Algemene vergadering niet aanwezig kan zijn, kan geen volmacht geven
aan een andere vennoot om hem te vertegenwoordigen.
Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij gewone
meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover
anders beslist. Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden.
Niemand mag aan de stemming in de algemene vergadering deelnemen met meer dan een tiende
van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen; dit percentage wordt
op een twintigste gebracht wanneer een of meer vennoten de hoedanigheid hebben van
personeelslid in dienst genomen door de vennootschap.
Vennoten hebben tevens de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. De vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
worden, met betrekking tot de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit
van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. De wijzen waarop de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de
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persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd,
worden
bij
of
krachtens
de
statuten
bepaald.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit
te spreken, deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand. In voorkomend geval, kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk
worden
gemaakt
op
de
website
van
de
vennootschap.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 26 - STATUTENWIJZIGING
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer
het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld.
Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij gewone
meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Artikel 27- VERSLAGGEVING- BIJZONDER VERSLAG
Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen
toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering
moeten worden overgelegd.
Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met
een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.
Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de
vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen ter beschikking van de vennoten
neergelegd op de zetel van de vennootschap.
De bestuurders dienen ieder jaar een bijzonder verslag uit te brengen over de wijze waarop de
vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het sociaal oogmerk; dat verslag moet inzonderheid
aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen
bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap te
bevorderen;
Artikel 28 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 29 - WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Op de nettowinst van de vennootschap wordt enerzijds vijf percent afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal, en
anderzijds zestig percent gereserveerd.
De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder
voorbehoud van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien
verstande dat maximaal veertig percent van de theoretisch aan de vennoten uitkeerbare winst
effectief als dividend mag worden uitgekeerd, gezien de verplichte reservering waarvan sprake.
De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan
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vastgesteld.
Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit
over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan
de vennoot (vennoten) belast met de controle.
Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:
a) voor aanleg van de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft.
b) Een intrest kan worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal, met een
maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld in het
koninklijk besluit van acht januari negentienhonderd twee en zestig 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.
c) Het overschot aan het reservefonds of aan speciale fondsen.
Artikel 30 - RESTORNO
De eventuele toe te kennen restorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato
van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
Artikel 31 - ONTBINDING
De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk
minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt. Zij kan ook
worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden
voorzien inzake statutenwijziging. In geval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één
of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding
die hun toekomt. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de Raad van Bestuur van
rechtswege met vereffening belast.
Artikel 32 - LIQUIDATIEBONI
Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de
sommen die op de aandeelbewijzen werden gestort, terug te betalen. Het resterende overschot
krijgt een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk van de
vennootschap.
Artikel 33 - DIVERSEN
De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde
huishoudelijk reglement. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de
bindende voorschriften van de wet of van 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 of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het
belang van de vennootschap wordt geacht.
Artikel 34 - GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen.

