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STATUTEN

Artikel 1. Naam
De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
met een sociaal oogmerk, met als naam “BRONSGROEN”
In alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbons en andere
stukken en documenten die uitgaan van de vennootschap moet deze benaming steeds
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de duidelijk leesbare vermelding
«Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met sociaal oogmerk» of de
initialen «C.V.B.A.-S.O.».
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Genutstraat,12.Hij kan naar elke
andere plaats in België worden verplaatst bij gewone beslissing van de raad van bestuur. De
vennootschap kan, bij gewone beslissing van de raad van bestuur, bedrijfszetels vestigen op
andere plaatsen in België of het buitenland.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
1. het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in
hernieuwbare energieproductie en rationeel energie gebruik,
2. de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten,
3. de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen,
4. de gerealiseerde winst na een billijke van het kapitaal te besteden aan
sociaalecologische projecten in de regio.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit
deelnemen. De principes uit het Charter van Rescoop.be zijn hierbij onze leidraad.
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.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de
inzake statutenwijziging geldende regels en voorwaarden.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk en onbeperkt.

Zijn vast gedeelte bedraagt zesduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€ 6.375). Het is
volledig onderschreven bij deze oprichtingsakte.
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit eenenvijftig aandelen op naam met
een nominale waarde van honderd vijfentwintig euro (€ 125) elk.
Artikel 6. Overdraagbaarheid
De maatschappelijke aandeelbewijzen mogen enkel worden afgestaan of overgedragen
aan vennoten na akkoord van de raad van bestuur.
Artikel 7. Vennoten
Zijn vennoten :
1°) de ondertekenaars van deze akte, zijnde de oprichters.
2°) de natuurlijke personen of rechtspersonen die als vennoot zijn aanvaard door de raad van
bestuur, en die de door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze
personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien
verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het
huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering. Werknemers in
dienst van de vennootschap kunnen ook vennoot worden volgens bovenstaande voorwaarden.
Indien de werknemer de vennootschap verlaat, blijft hij dus zijn rechten behouden als vennoot,
tenzij hij wordt uitgesloten.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Ze zijn
hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de vennoten is bijgevolg
beperkt.
Artikel 9. Register
De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der aandelen. De
inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en
ondertekend zijn. Het orgaan dat bevoegd is voor het beheer wordt belast met de
inschrijvingen.
Artikel 10. Toetreding
Toetreding is mogelijk wanneer nieuwe vennoten voldoen aan de algemene
toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in het huishoudelijk reglement.
De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen
weigeren tenzij de vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden.
Artikel 11. 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 12. 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 vanaf het zesde jaar, 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.
De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals
blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag genomen
wordt. De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur.
De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot neemt slechts een einde na afloop van
het boekjaar tijdens hetwelk hij uitgetreden is, en dit onverminderd de aansprakelijkheid
omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen.

Artikel 13. Uitsluiting
Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te
voldoen aan algemene toetredingsvoorwaarden (zie huishoudelijk reglement) of wanneer hij
handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.
De uitsluitingen worden uitgesproken door de Raad van Bestuur. Deze stuurt naar de
betreffende vennoot 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 de verzending van de brief door de Raad van
Bestuur.
Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal 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 register van aandelen. Een
eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een per post
aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.
De uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals
blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de uitsluiting
uitgesproken wordt, echter zonder toekenning van een deel van de reserves. In geen geval kan
hem meer worden terugbetaald dan het door de vennoot volgestorte deel van zijn aandeel.
De aansprakelijkheid van de uitgesloten vennoot neemt slechts een einde na afloop van
het boekjaar tijdens hetwelk hij uitgesloten is, en dit onverminderd de aansprakelijkheid
omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen.
Artikel 14. 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 aandelen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.
Artikel 15. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit
tenminste drie leden, verkozen onder de vennoten door de Algemene Vergadering.
Een mandaat duurt drie jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse Algemene
Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar.
De bestuurder is na het verstrijken van het mandaat herverkiesbaar. Het mandaat is niet
bezoldigd.
Als de bestuurders echter 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.
Artikel 16. Bestuurdersvacature
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. 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 enkel 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 18. Vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte.
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één
of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de
vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder.

Artikel 19. Rechtsgeldigheid
Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap
geldig vertegenwoordigd zijn door één of meer bestuurders die niet van een beslissing of
volmacht van de raad van bestuur moet doen blijken.
Artikel 20. Controle
De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere
vennoot individueel of door de Algemene Vergadering toevertrouwd aan één of meer
controlerende vennoten of aan een commissaris. Zij hebben afzonderlijk of gezamenlijk een
onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap.
Ze kunnen ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en
van alle geschriften van de vennootschap.
Artikel 21 : Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ieder jaar samen op de
tweede 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 oproeping geschiedt minstens vijftien dagen schriftelijk of per mail vóór de geplande
vergadering, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten, met vermelding
van de agendapunten.
p aanvraag van één vijfde van het aantal vennoten kan een Buitengewone Algemene
Vergadering bijeen geroepen worden.
Artikel 22. Vertegenwoordiging
Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
middel van een schriftelijke of gemailde volmacht, door een andere vennoot.
Elke vennoot kan slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.
Artikel 23. Stemrecht
Iedere vennoot heeft één stem, ongeacht zijn aantal aandelen.
Artikel 24. Statutenwijziging
De Algemene Vergadering zal in geval van wijzigingen van de statuten slechts geldig
uitspraak kunnen doen indien de vennoten die aanwezig of vertegenwoordigd zijn minstens
één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Als dit quorum niet bereikt is wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Ze zal
geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 26. Verdeling van de winst
Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt :
a) Voor aanleg van de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft.
b) Er kan eventueel een interest worden toegestaan op het deel van het gestorte
kapitaal. Het maximumpercentage mag in geen geval meer bedragen dan dit vastgesteld
conform het koninklijk besluit van 8 januari 1962 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 wordt besteed overeenkomstig het sociale doel van de vennootschap.
Jaarlijks zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering rapporteren over de
verwezenlijking van het sociale doel van de vennootschap.
Artikel 27. 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 28. Ontbinding – Vereffening
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 statutenwijzigingen.
In geval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij
bepaalt hun 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 de vereffening belast.
Artikel 29. Liquidatieboni
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.
Het eventueel
resterende overschot zal overeenkomstig het sociale doel van de vennootschap worden
toegewezen op beslissing van de Algemene Vergadering die de vereffening uitspreekt.
Artikel 30. Diverse bepalingen
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.
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