De coöperatieve vennootschap
“ MEGAWATTPUUR ”
gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Tulpenstraat, 39
RPR Gent afdeling Dendermonde - Ondernemingsnummer 0737.875.634

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 18 november 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 22 november 2019 onder nummer 19344556.
Wijziging statuten en verduidelijking voorwerp ingevolge akte verleden voor mij,
Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36 op 08 mei 2020, ter bekendmaking aangeboden aan het
Belgisch Staatsblad.
De gecoördineerde tekst van de statuten nà de buitengewone algemene
vergadering van 08 mei 2020.

STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met sociaal
oogmerk.
Zij verkrijgt de naam “ MEGAWATTPUUR “.
Aan iedere vermelding van de rechtsvorm van de vennootschap moeten de woorden
“met sociaal oogmerk” of de afkorting “SO” worden toegevoegd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.De vennootschap kan, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp
De coöperatieve vennootschap verenigt een groep van burgers die een lokale,
ecologische en maatschappelijke transitie wil realiseren. Deze burgers zijn
doordrongen van de huidige verwevenheid van de ecologische, maatschappelijke en
sociale uitdagingen, alsook van de nodige veelzijdigheid aan oplossingen om deze
transitie te bekomen. De coöperatieve definitie en principes zoals geformuleerd door
de ICA (International Co-operative Alliance) zijn de leidraad van de vennootschap.
De vennootschap zal het lidmaatschap overwegen van nationale en internationale
federaties of koepels van coöperatieve ondernemingen, al dan niet met gelijkaardige
doelen.
De vennootschap houdt in haar werking zoveel mogelijk rekening met de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties en
gelijkaardige, toekomstige programma’s, richtlijnen, e.d. rond duurzaamheid.
Daarnaast kan de vennootschap ook een eigen, karakteristieke invulling van de
coöperatieve waarden geven al dan niet met een lokale inslag. Deze invulling wordt
beschreven in het huishoudelijk reglement. De vennootschap zal daarnaast ook
voorzien in een jaarlijkse vorming en opleiding van haar aandeelhouders.
Onverminderd de algemene regels van toepassing op coöperatieve vennootschappen,
waarop bijzondere bepalingen van toepassing met betrekking tot het sociaal oogmerk.
Het sociale oogmerk dat de vennootschap nastreeft, bestaat erin dat zij wenst te
zorgen voor de ontwikkeling, de promotie van de productie en het gebruik van
hernieuwbare energie, alsook de inrichting en het beheer van de infrastructuur die
nodig is voor hernieuwbare energie.
De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve
maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu, het klimaat en/ of
de samenleving.
De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, ten behoeve
van haar vennoten en andere stakeholders:
Het coöperatief investeren in concrete en haalbare projecten met een positieve impact

op het klimaat, milieu en (sociale) gezondheid. Dit kan onder meer met hernieuwbare
energieproductie, het realiseren van energiebesparing en het leveren van
energiediensten alsmede met diverse “commons” inzake gezonde voeding,
herbruikbare producten etc. en hiervoor de nodige financiële middelen aantrekken.
Bij haar werking zoveel mogelijk mensen te betrekken, ongeacht hun
sociaaleconomische situatie.
De aandeelhouders zullen door deze vennootschap voor zichzelf geen of een beperkt
vermogensvoordeel na te streven. Zij zijn ervan op de hoogte dat de rechtstreekse
vermogensvoordelen wettelijk beperkt worden en dat onrechtstreekse
vermogensvoordelen verboden zijn.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders en derde belanghebbende
partijen al dan niet via de tussenkomst van dochtervennootschappen, op het vlak van:
• Investeren in de plaatsing en de uitbating van elektriciteitsproductiemiddelen
voor de productie van hernieuwbare energie zoals in zon- en
windenergieprojecten.
• De verkoop van elektriciteit aan de coöperanten.
• Het promoten van de productie en het gebruik van hernieuwbare energie.
• Het uitvoeren van energiebesparende investeringen.
- de economische en/of sociale activiteiten van haar aandeelhouders te ontwikkelen
op het vlak van :
• Investeren in de plaatsing en de uitbating van elektriciteitsproductiemiddelen
voor de productie van hernieuwbare energie zoals in zon- en
windenergieprojecten.
• De verkoop van elektriciteit aan de coöperanten.
• Het promoten van de productie en het gebruik van hernieuwbare energie.
• Het uitvoeren van energiebesparende investeringen.
Deze opsomming is niet beperkend. 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.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen met stemrecht
uitgegeven.
Het maatschappelijk vermogen is onbeperkt.
Het aanvangsvermogen bedraagt zesduizend tweehonderd vijftig euro (€6.250,)00 en
is vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen.
Alle bijkomende inbrengen moeten volledig geplaatst en volgestort worden. Per

gestorte inbreng van honderd vijfentwintig euro (€125,00) wordt één aandeel
toegekend. Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen
te beslissen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen
aan de in artikel 11 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te
kunnen worden.
Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde
voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven, mits zij
de voorwaarden naleven opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde
soort als de bestaande aandelen te beslissen.
Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte
van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het
aantal van de bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe
aandelen, het aantal en de soort aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de
betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere
modaliteiten.

TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende
hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn
aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde
aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen
geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament
of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval
van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan
aandeelhouders en personen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 11
van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder. De overdracht

of overgang kan alleen geschieden mits de goedkeuring van het bestuursorgaan.
Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek
tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, en woonplaats van
de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen,
alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij
aangetekende brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek. Het
bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van
goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden
van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden
teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten
laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 13 van deze statuten.
§ 2. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder
levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel
vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom,
van aandelen.
TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP
Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden
van de vennootschap:
- de kandidaat moet een natuurlijke persoon zijn;
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel
verwerven.
- met zijn kandidatuur onderschrijft en deelt de kandidaat de visie en doelstellingen
van de coöperatie.

Artikel 12. Toelatingsprocedure
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de
voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan
bekomen.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, via het
Digitaal Aandeelhouders Register, en volgens de voorwaarden volgens het Digitaal
Aandeelhouders Register.
Aan en verkoop van een aandeel is zonder kosten.
De Raad van Bestuur mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve
overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene
toetredingsvoorwaarden.

Vennoten kunnen via onderschrijving van bijkomende aandelen tot een maximum
totaal van 40 aandelen per vennoot en vijfduizend euro (€ 5.000,00) verwerven.
De Raad van Bestuur kan onder meer in functie van investeringsmogelijkheden en de
evolutie van lopende en geplande projecten de onderschrijving van bijkomende
aandelen opschorten.
Artikel 13. 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 14. Uittreding
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 ten minste vijf jaar na het jaar van de laatste onderschrijving van bijkomende
aandelen en dit tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
b) De Raad van Bestuur mag deze uittreding weigeren indien de vennoot
verplichtingen heeft tegenover de vennootschap en indien zij de vereffening van de
vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.
c) zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van het uittreden en dit onverminderd
de aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
d) De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de aankoopwaarde van zijn
aandeelbewijs.
De waarde van een aandeel is vast, uit bovenstaande lijkt het erop dat een aandeel
van waarde kan veranderen. Dit is niet onze bedoeling, een aandeel heeft een vaste
waarde.
Artikel 15. 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. Dit moet 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.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten
minste drie leden, verkozen onder de vennoten door de Algemene Vergadering. 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.
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 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
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.
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.
Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap
geldig vertegenwoordigd zijn door één of meer bestuurders, die over een beslissing of
volmacht van de Raad van Bestuur moeten beschikken.
Eén bestuurder volstaat in geval van financiële handelingen tot duizend ( 1000) EURO.
Bij hogere bedragen zijn twee bestuurders vereist, evenals bij rechtshandelingen.
De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter zo dikwijls
als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen
wanneer een bestuurder de voorzitter of ondervoorzitter daarom verzoekt.
De raad vergadert minstens vier maal per jaar.

Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst,
geschieden oproepingen per gewone brief of elektronisch, met opgave van de agenda,
ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.
Beslissingen
De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen voor zover de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is dat niet het geval, dan wordt een
nieuwe vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda, uiterlijk binnen vijf
werkdagen. Op deze vergadering kan geldig beraadslaagd en besloten worden,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuurders. Wanneer er dient beslist te worden over
investeringen, of engagementen naar toekomstige investeringen, die per eenheid
hoger zijn dan het eigen vermogen van de vennootschap zoals vastgesteld in het laatst
afgesloten boekjaar, wordt er beslist met een drie/vierde (¾) meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Deelprojecten van hetzelfde project
worden samengeteld.
Volmachten
Een bestuurder mag aan een andere bestuurder volmacht geven om hem op de
bijeenkomst te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De
volmachten moeten vóór de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter
worden overhandigd. Elke bestuurder mag slechts drager zijn van één volmacht.
Notulen
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd.
Uiterlijk op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur worden de notulen
van de voorgaande bijeenkomst, er ter goedkeuring voorgelegd.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De Algemene Vergadering bestaat uit alle vennoten. Zij komt tenminste één maal per
jaar bijeen, op de derde zaterdag van de maand mei, op een plaats in het rechtsgebied
van de zetel van de vennootschap en op een uur vastgesteld door de raad van
bestuur.
De oproep voor een Algemene Vergadering moet uiterlijk 15 dagen voor de geplande
vergadering worden gedaan, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde
modaliteiten, met vermelding van de agendapunten.
De oproep wordt schriftelijk gericht aan alle vennoten.
De oproeping tot de Algemene Vergadering mag geschieden per e-mail opgegeven
door de vennoot ter gelegenheid van zijn inschrijving op aandelen hetzij op het emailadres achteraf door de vennoot opgegeven aan de raad van bestuur.
Op aanvraag van één vijfde van het aantal vennoten van de coöperatie kan een
Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het

-

register van de aandelen op naam;
de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel het stemrecht geschorst is, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval
van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door
de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën
voor
derden
worden
ondertekend
door
één
of
meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft iedere aandeelhouder één stem ongeacht
het aantal aandelen onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder,
door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Om accumulatie van stemmen te voorkomen kan elke persoon slechts 1 volmacht
dragen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten
dit
uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op
de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist
definitief.
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring
door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De raad van bestuur zal ieder jaar een bijzonder verslag uitbrengen over de wijze
waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de verwezenlijking van het
sociaal oogmerk.
Meer bepaald moet uit dit verslag blijken dat de uitgaven van investeringen,
werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het
sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen.
Dit bijzonder verslag moet toegevoegd worden aan het jaarverslag dat moet worden
opgesteld.
Artikel 24. Bestemming van de winst
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering.
Alvorens de algemene vergadering beslist om een door haar te bepalen gedeelte van de
uitkeerbare winst als dividend uit te keren, wordt eerst beslist welk deel voorbehouden
blijft ten gunste van sociale projecten.
Deze uitkering mag evenwel 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.
Het dividend wordt vastgelegd op maximum zes procent (6%)
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet uitgekeerd mogen worden.
In geen geval mag aan de aandeelhouders rechtstreeks noch onrechtstreeks, een grotere
deelname in de winst worden toegekend.
De algemene vergadering is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of
gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de
aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de
voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen
aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Liquidatiebonus – bestemming
Na aanzuivering van het passief en de terugbetaling aan de aandeelhouders van hun
inbreng, zal/zullen de vereffenaar(s) erop toezien dat wat na de vereffening overblijft
van het initiële netto-actief van de coöperatieve vennootschap, overgedragen wordt
aan een of meerdere instellingen waarvan de doelstelling zo nauw mogelijk aansluit bij
het sociale oogmerk van deze vennootschap.
Deze instelling of instellingen zal/zullen aangeduid worden door de algemene
vergadering van de aandeelhouders die beslissen met de voor een statutenwijziging
vereiste meerderheid. Indien deze meerderheid niet behaald kan worden zullen de
beneficiaris of beneficiarissen aangeduid worden op verzoek van de vereffenaar(s)
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk
arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats
op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan
de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en
clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden
geacht niet te zijn geschreven.

