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INFORMATIENOTA OVER DE TOELATING VAN AANDELEN DOOR 
BRONSGROEN CVBA-SO 
 
Dit document is opgesteld door Bronsgroen cvba-so. 
 
DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR 
DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN. 
Datum van uitgifte : 16 februari 2023 
 
WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE 
VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN. 
 
Bronsgroen erkende cv met sociaal oogmerk is geen beursgenoteerd bedrijf. De belegger kan zijn 
aandelen enkel aan Bronsgroen cvba-so zelf verkopen. Het bestuursorgaan van Bronsgroen cvba-so 
heeft de bevoegdheid om intreden en uittreden – onder voorwaarden – toe te laten.  
 
  



 
 

DEEL 1 
Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden 
beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de betrokken toelating 

 

Bronsgroen is een erkende coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk, een transparante 
structuur en heel veel kleine aandeelhouders. Het bedrijf onderschrijft het maatschappelijke verhaal 
van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Bronsgroen cvba-so investeert in 
hernieuwbare-energieprojecten en is een onafhankelijke organisatie. Bronsgroen maakt geen deel 
uit van een groep en heeft geen dochterondernemingen.  

DOELSTELLINGEN 

De vennootschap heeft tot doel:  

• het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in 
hernieuwbare energieproductie en rationeel energie gebruik,  

• de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten,  
• de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen,  
• de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan 

sociaalecologische projecten in de regio. Het sociaal oogmerk dat door de vennootschap via 
haar externe financiële middelen wordt nagestreefd is het volgende:  

o bij gezinnen, individuele personen, verenigingen, die kampen met grote 
energiefacturen diverse studies, adviezen en opleidingen uitvoeren om hun toe te 
laten hun energiefactuur betaal- en beheersbaar te maken. 

o energiebesparende investeringen te doen in gebouwen waardoor op een snellere 
manier voorzien wordt in de verbeterde energiefacturen voor de gebruikers en dit in 
de vorm van derde partij financiering,  

• 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.  

• bij verenigingen en gemeenschapsgebouwen adviezen verstrekken om hun energiefactuur te 
beperken.  

  



 
 
INVESTERINGEN 

Op 31 december 2021 bedroeg de waarde van het materiaal vast actief 388.601,62 euro. Dit bedrag 
is als volgt samengesteld: 

Materiaal vast actief 

PV - installatie School De Wilg, Bilzen: 21.025 euro 
PV - installatie LDC Hoge Vijf, Hasselt: 43.250 euro 

Afschrijving: 10.000 euro per jaar 
Financiële vaste activa 

200.000 euro kapitaalparticipatie in een windturbine in Juprelle van Aux Vents De Liège BV. 
Een achtergestelde lening 50.000 euro voor een windturbine in Dilsen-Stokkem aan Windvision 
Belgium NV. 

 

RISICO’S 

Aan elke belegging in aandelen zijn per definitie risico’s verbonden. Potentiële beleggers wordt 
aangeraden de hierna vermelde risico’s zorgvuldig in overweging te nemen alvorens te beslissen in 
aandelen te beleggen. De in de statuten geformuleerde doelstelling en de aard van de activiteiten die 
daaruit voortvloeien, brengen een aantal risico’s mee. Het beleid van Bronsgroen cvba-so is erop 
gericht om deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Dat betekent niet dat ze daarbij volledig 
kunnen worden uitgesloten. Bronsgroen maakt een onderscheid tussen risicofactoren eigen aan de 
activiteiten en sector van en risicofactoren eigen aan het aanbod van aandelen.  

Bronsgroen is ervan overtuigd dat de hieronder beschreven risico’s en onzekerheden momenteel 
veruit de belangrijkste zijn. Andere risico’s en onzekerheden waarvan Bronsgroen het bestaan op 
heden niet kent of waarvan het de impact beperkt, kunnen eveneens een invloed hebben op de 
operationele en financiële situatie, wat op zijn beurt de waarde van de aandelen negatief kan 
beïnvloeden.  

Het bestuursorgaan van Bronsgroen beslist autonoom over het algemeen investeringskader. Het 
moet hiervoor geen toestemming vragen aan de coöperanten. Belangrijke leidraden bij het nemen 
van investeringsbeslissingen zijn onder andere het rendement, ecologische en ethische afwegingen 
en het risico dat met de betreffende investering verbonden is. Over dit investeringskader wordt 
gerapporteerd aan de coöperanten via de algemene vergadering, digitale nieuwsbrieven en andere 
infomomenten.  

RISICO’S EIGEN AAN INVESTERINGEN IN BRONSGROEN CVBA-SO 

Beperkt stemrecht 

Elke coöperant heeft slechts één stem op de algemene vergadering, onafhankelijk van het aantal 
aandelen hij of zij bezit. Elke aanwezige coöperant mag slechts één niet- aanwezige coöperant 
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft geldig stemrecht, 
onafhankelijk van het aantal coöperanten dat aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen 



 
 
gebeuren bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Er is dus geen minimaal 
aantal aanwezigen vereist. Een uitzondering hierop is een statutenwijziging. Dit moet verlopen via 
een buitengewone algemene vergadering.  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.  

Opbrengst risico 

Het dividend wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgelegd, op voorstel van het 
bestuursorgaan dat daarbij rekening houdt met de financiële resultaten, met de reserves en met de 
prognoses voor de komende jaren. Het maximale jaarlijkse dividend dat Bronsgroen als erkende 
coöperatie kan uitkeren, bedraagt op dit ogenblik 6%, zoals bepaald in 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. Dit dividend wordt niet gegarandeerd.  

Beperkte uittredingsmogelijkheden 

Vennoten dienen onderschreven aandelen minimum 5 jaar aan te houden te rekenen vanaf de 1ste 
januari van het kalender jaar volgend op de datum van inschrijving. Na afloop van deze termijn 
hebben de vennoten gedurende het 1ste semester van het kalenderjaar de mogelijkheid om kapitaal 
uit de vennootschap terug te nemen in de vorm van een aantal van de aandelen die gedurende de 
minimale termijn werden aangehouden. 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. Het kapitaal dat na afloop van dit semester niet werd teruggenomen wordt opnieuw 
aangehouden voor een periode van minimaal 5 jaar.  

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) ledere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, na toetreding af vanaf het zesde jaar na 
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. 
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.  

Aandelen zijn op naam 

Bij het overlijden van een natuurlijke persoon worden de aandelen aan de wettelijke of 
testamentaire erfgenamen overgedragen. Bij een faillissement of vereffening van een rechtspersoon 
worden de aandelen uitbetaald aan de wettelijke vertegenwoordigers. Er is een mogelijkheid tot 
overdracht van aandelen zoals beschreven in artikel 14 van de statuten.  



 
 
 

Geen waardevermeerdering 

De aandelen van de coöperatieve vennootschap hebben een vaste waarde van 125 euro die niet 
geïndexeerd wordt. Er zijn geen instap- of uitstapkosten. De aandelen geven geen recht op eventuele 
reserves. Bij faillissement of vereffening van de vennootschap is het mogelijk dat de aandelen aan 
een lagere waarde teruggekocht worden.  

Geen bescherming van het waarborgfonds 

De aandelen van Bronsgroen komen niet in aanmerking voor de waarborg van het 
Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.  

Risico’s verbonden aan het behoud van coöperanten 

Het risico bestaat dat wanneer een groot aantal coöperanten gelijktijdig wil uittreden, Bronsgroen op 
dat ogenblik niet over voldoende liquide middelen beschikt om het scheidingsaandeel te betalen en 
bijgevolg de terugbetaling tijdelijk moet uitstellen. Daarom is de uitbetaling verbonden aan de 
goedkeuring door het bestuursorgaan die een liquiditeitstest zal uitvoeren.  

 

RISICO’S EIGEN AAN INVESTERINGEN IN DE SECTOR VAN ZON- EN WINDENERGIE  

Geografische risico’s 

De projecten die tot op heden gerealiseerd zijn of in ontwikkeling zijn, liggen allemaal in België. Dit 
houdt het risico in dat veranderingen in het regelgevend kader, zoals opgesteld door de Vlaamse, de 
Brusselse, de Waalse of de federale regering, een grote impact kunnen hebben op de rendabiliteit 
van de projecten.  

Bouwrisico’s 

Alle installaties waarbij Bronsgroen optreedt als bouwheer, worden gebouwd door gekwalificeerde 
installateurs. Er wordt bewust gekozen voor firma’s die hun bekwaamheid al bewezen hebben op de 
nationale of internationale markt. Hierdoor blijft het risico op problemen tijdens de bouw van de 
installatie beperkt.  

Exploitatierisico 

Voor alle projecten wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten en een 
brandverzekering die ook stormschade dekt. De werking van de installaties wordt op regelmatige 
basis opgevolgd door zowel de installateur van de installatie, als door Bronsgroen zelf.  

Zonaanbod en windaanbod 

Het risico bestaat dat er tijdens de levensduur van een project minder zonaanbod of windaanbod is 
dan voorzien en dat de projecten daardoor minder rendabel zijn dan verwacht.  



 
 
 

Risico’s verbonden aan substantiële schommelingen in de marktprijzen en verwante producten.  

Een wezenlijke wijziging van de marktprijzen van elektriciteit kan een nadelig effect hebben op de 
financiële positie.  

Risico met betrekking tot de afbraak van de installatie 

De zonnepanelen die Bronsgroen plaatst zijn mono- of polykristallijne panelen. Deze worden 
integraal gerecycleerd door een gespecialiseerde firma. Voor meer informatie verwijzen we naar 
www.pvcycle.org. 

De windturbines worden na de exploitatieperiode afgebroken tot 3 meter onder het maaiveld. De 
belangrijkste onderdelen kunnen gerecycleerd worden. 

Risico’s eigen aan externe factoren  

Risico in verband met wijzigingen in regelgeving m.b.t. coöperaties. Op uitgekeerd dividend wordt 
roerende voorheffing afgehouden. Er is een vrijstelling op die roerende voorheffing tot 800 euro per 
belastingplichtige (aanslagjaar 2021). Concreet betaalt Bronsgroen dividend uit met afhouding van 
30% roerende voorheffing. De afgehouden roerende voorheffing kan door de coöperant 
gerecupereerd worden via zijn/haar belastingaangifte. Wijzigingen aan de regelgeving voor 
coöperatieve vennootschappen en vennootschappen in het algemeen kunnen ook van invloed zijn op 
de winstverwachting van de coöperatie.  

Deel II 
Informatie over de uitgevende instelling en de aanvrager van de toelating van de 
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling 

 
IDENTITEIT VAN DE UITGEVENDE INSTELLING 
 
Bronsgroen cvba-so 
Theresiastraat 29 te 3500 Hasselt  
Erkende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cvba-so) 
ondernemingsnummer 0844.930.673 
België 
www.bronsgroen.be 
 

DOELSTELLING VAN DE VENNOOTSCHAP 

• het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in 
hernieuwbare energieproductie en rationeel energie gebruik,  

• de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten,  
• de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen,  
• de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan 

sociaalecologische projecten in de regio. Het sociaal oogmerk dat door de vennootschap via 
haar externe financiële middelen wordt nagestreefd is het volgende:  



 
 

o bij gezinnen, individuele personen, verenigingen, die kampen met grote 
energiefacturen diverse studies, adviezen en opleidingen uitvoeren om hun toe te 
laten hun energiefactuur betaal- en beheersbaar te maken. 

o energiebesparende investeringen te doen in gebouwen waardoor op een snellere 
manier voorzien wordt in de verbeterde energiefacturen voor de gebruikers en dit in 
de vorm van derde partij financiering,  

• 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.  

• bij verenigingen en gemeenschapsgebouwen adviezen verstrekken om hun energiefactuur te 
beperken.  

 
HET BESTUUR  
 
Het bestuur van Bronsgroen bestaat sinds de Algemene Vergadering van mei 2022 uit 6 mensen: 
Cor Verbakel, Borgloon 
Guido Nuttin, Genk 
Dries Vleugels, Alken 
Pascal Vandendriessche, Lanaken 
Serge Cornet, Maasmechelen 
Wouter Hermans, Hoeselt 
 
Voor de uitwerking en projecten rekenen wij op expertise binnen ons bestuur, en erbuiten. 
Kristel Sieprath verzorgt sinds 2022 onze dagelijkse coördinatie, fondsenwerving en het ontwikkelen 
van nieuwe projecten. 
 
In het boekjaar 2021 zijn er geen bezoldigingen uitgekeerd. 
In juni 2022 is er een vaste medewerker voor 0,5 VTE aangenomen. 
 
FINANCIËLE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING 
 
De jaarrekening 2021 is in bijlage van deze informatienota te raadplegen. 
Bronsgroen cvba-so verklaart dat het werkkapitaal naar haar oordeel toereikend is om aan haar 
behoeften voor de volgende twaalf maanden te voldoen. 
Het werkkapitaal voor nieuwe investeringen vormt aanleiding voor de opmaak van deze nota. Er zal 
een publieke kapitaaloproep plaatsvinden 
 
 
Overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast 
 
De vennootschap heeft geen schulden. 
De balans bedroeg op 31 december 2021 435.792,64 euro. 
 
  



 
 
Sinds de laatste jaarrekening 2021 hebben zich volgende wijzigingen voorgedaan in de financiële 
positie: 
 

Circa 50.000 euro aan nieuwe aandelen door burgercoöperanten ontvangen 
Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Ecopower cv voor de ontwikkeling van 
een windturbine te Kieleberg, Bilzen 
Stroomleveringovereenkomst voor coöperanten via Ecopower cv 
Dividend ontvangen van Aux Vents De Liège NV t.w.v. 46.425,85 euro 
De aanwerving van 0,5 VTE op 20/6/2022 
Een aandeel verworven in Seacoop cv-so en 5.000 euro aan kapitaal geïnvesteerd 

 
Deel III 
Informatie over de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling 
 

 
Deze informatienota betreft aandelen uitgegeven door Bronsgroen cvba-so. 
 

• Het totaal aantal aandelen bedraagt maximaal €5 miljoen per jaar. 
 

• Iedere vennoot mag een maximum van 40 aandelen van €125 verwerven of €5000. 
 

• Geen enkele vennoot bezit meer dan 5% van het kapitaal. 
 

 
Deel IV 
Informatie over de beleggingsinstrumenten waarvan de toelating tot de verhandeling 
wordt gevraagd 

 
KENMERKEN VAN DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN WAARVAN DE TOELATING TOT DE 
VERHANDELING WORDT GEVRAAGD 
 
Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten 
 
Het betreft aandelen; er is slechts één type aandeel. 
Dit zijn aandelen op naam, die voor 100% volstort moeten zijn. 
 
Munt, benaming en, in voorkomend geval, nominale waarde 
 
Één aandeel bedraagt €125. Er kunnen maximaal 40 aandelen aangekocht worden per coöperant. 
 
Vervaldatum en, in voorkomend geval, terugbetalingsmodaliteiten 
 
Coöperanten dienen onderschreven aandelen minimum 5 jaar aan te houden te rekenen vanaf de 
1ste januari van het kalender jaar volgend op de datum van inschrijving. Na afloop van deze termijn 
hebben de vennoten gedurende het 1ste semester van het kalenderjaar de mogelijkheid om kapitaal 
uit de vennootschap terug te nemen in de vorm van een aantal van de aandelen die gedurende de 
minimale termijn werden aangehouden. 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. Het kapitaal dat na afloop van dit semester niet werd teruggenomen wordt opnieuw 
aangehouden voor een periode van minimaal 5 jaar. 



 
 
 
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) ledere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, na toetreding af vanaf het zesde jaar na 
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. De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de 
waarde van zijn aandeel zoals blijktuit 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. 
 
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. 
 
Datums waarop de rente of het dividend wordt uitgekeerd 
 
Het dividend wordt bepaald door de Algemene Vergadering op de tweede zaterdag in mei. Hierna 
wordt het gekozen dividend uitgekeerd aan de coöperanten. 
 

Deel V 
Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meer beleggers 
wordt gericht 

 
Alle communicatie wordt geleid naar de website van Bronsgroen (www.bronsgroen.be/intekenen) 
waarop iedereen kan intekenen. Iedereen kan er de nodige info terugvinden rond de kapitaalsoproep 
en de projecten.  
 
In 2023 worden de statuten van Bronsgroen gewijzigd, de Algemene Vergadering beslist hierover in 
mei 2023. De nieuwe statuten zullen hierna op onze website www.bronsgroen.be terug te vinden 
zijn. 
 
 
 
 
  



 
 
 
Bijlagen 
 

• Jaarrekeningen 2020 en 2021 
• Statuten Bronsgroen cvba-so 

 
 



JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN

VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam: BRONSGROEN

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Adres: Theresiastraat Nr: 29 Bus: 

Postnummer: 3500 Gemeente: Hasselt

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Antwerpen, afdeling Tongeren

Internetadres: 

Ondernemingsnummer BE 0844.930.673

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de
oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

02-04-2012

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

05-06-2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2020 tot 31-12-2020

Vorig boekjaar van 01-01-2019 tot 31-12-2019

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 

MIC-kap 6.1.1, MIC-kap 6.2, MIC-kap 6.3, MIC-kap 6.4, MIC-kap 6.6, MIC-kap 7.1, MIC-kap 7.2, MIC-kap 8, MIC-kap 9,
MIC-kap 10, MIC-kap 11, MIC-kap 12, MIC-kap 13, MIC-kap 14, MIC-kap 15, MIC-kap 16
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Nr. BE 0844.930.673 MIC-kap 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de vennootschap

CORNET Serge

Bedrijfsleider
Geraetsstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË

Bestuurder

NUTTIN Guido

Bedrijfslider
Geraetsstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË

Bestuurder

VANDENDRIESSCHE Pascal

Bedrijfsleider
Geraetsstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË

Bestuurder

VERBAKEL Cornelius

Bedrijfsleider
Geraetsstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË

Bestuurder

VLEUGELS Dries

Bedrijfsleider
Geraetsstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË

Bestuurder
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Nr. BE 0844.930.673 MIC-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
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Nr. BE 0844.930.673 MIC-kap 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 211.012 11.970
Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 11.012 11.970
Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23 11.012 11.970
Meubilair en rollend materieel 24

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28 200.000
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 214.635,41 290.136,6
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 53.235 118.904,6
Handelsvorderingen 40 3.126 8.904,6
Overige vorderingen 41 50.109 110.000

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 161.400,41 171.232
Overlopende rekeningen 490/1

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 425.647,41 302.106,6
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Nr. BE 0844.930.673 MIC-kap 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 418.879,41 297.620,2
Inbreng 10/11 380.656 266.780,8

Kapitaal 10 266.780,8
Geplaatst kapitaal 100 266.780,8
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Buiten kapitaal 11 380.656
Uitgiftepremies 1100/10

Andere 1109/19 380.656
Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 15.374 8.410,99
Onbeschikbare reserves 130/1 637 637,5

Wettelijke reserve 130 637,5
Statutair onbeschikbare reserves 1311 637
Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Overige 1319

Belastingvrije reserves 132 14.737 7.773,49
Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 22.849,41 22.428,41
Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 6.768 4.486,4
Schulden op meer dan één jaar 17

Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 5.268 2.986,4
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44

Leveranciers 440/4

Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 2.972 1.091,11

Belastingen 450/3 2.972 1.091,11
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9

Overige schulden 47/48 2.296 1.895,29
Overlopende rekeningen 492/3 1.500 1.500

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 425.647,41 302.106,6
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Nr. BE 0844.930.673 MIC-kap 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 11.622 981,02

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Omzet 70

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 958 1.377,6
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8

Andere bedrijfskosten 640/8 62 62
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 10.602 -458,58
Financiële opbrengsten 75/76B 362 5.500

Recurrente financiële opbrengsten 75 362 5.500
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 65/66B 253 77,1
Recurrente financiële kosten 65 253 77,1
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 10.711 4.964,32
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 109 -4,91
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 10.602 4.969,23
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 2.273,49
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 10.602 2.695,74
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Nr. BE 0844.930.673 MIC-kap 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 33.030,41 25.124,15
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 10.602 2.695,74
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 22.428,41 22.428,41

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 6.964
aan de inbreng 691

aan de wettelijke reserve 6920

aan de overige reserves 6921 6.964
Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 22.849,41 22.428,41
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 3.217 2.695,74
Vergoeding van de inbreng 694 3.217 2.695,74
Bestuurders of zaakvoerders 695

Werknemers 696

Andere rechthebbenden 697
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Nr. BE 0844.930.673 MIC-kap 6.1.2

TOELICHTING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 21.025
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 21.025
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 9.055
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 958
Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 10.013

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 11.012
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Nr. BE 0844.930.673 MIC-kap 6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365 200.000
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385

Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 200.000
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8415

Verworven van derden 8425

Afgeboekt 8435

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8475

Teruggenomen 8485

Verworven van derden 8495

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 200.000
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Nr. BE 0844.930.673 MIC-kap 6.5

WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
I. Beginsel
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
 Wetboek van vennootschappen.
Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels :
Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming
De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.
De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden
 toegerekend.

II. Bijzondere regels
De oprichtingskosten :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :
Herstructureringskosten :
Herstructureringskosten werden niet geactiveerd in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt
verantwoord :
Immateriële vaste activa :
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor           duiz. EUR
termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als
 verantwoord :
Materiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :
Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :
                                                                    afschrijvingspercentages
Activa                         methode L/D/A        basis G/NG     hoofdsom         bijkomende kosten
                                                                    min-max          min-max
1 Oprichtingskosten             
2 Immateriële vaste             
   activa
3 Industriele, admini-              L                  NG           3.00 - 5.00        0.00 - 0.00
   stratieve of commer-
   ciele gebouwen
4 Installaties,                     L                  NG          10.00 - 33.33       0.00 - 0.00         
   machines en 
   uitrustingen
5 Rollend materieel                 L                  NG          25.00 - 33.33       0.00 - 0.00
                                    L                  NG          20.00 - 33.33       0.00 - 0.00
6 Kantoormateriaal en               L                  NG          20.00 - 50.00       0.00 - 0.00
   meubilair
7 Andere materiële 
   vaste activa
   
* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.
Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :
- bedrag voor het boekjaar :                       duiz. EUR
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :                         duiz. EUR
Financiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :
Voorraden :
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo,
 Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :
1. Grond- en hulpstoffen :
2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :
Producten :
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten verbonden aan
 de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.
Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).
Bestellingen in uitvoering :
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het
 resultaat naar gelang van de vordering der werken].
Schulden :
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een]
 [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.
Vreemde valuta :
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :
Leasingovereenkomsten :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van het koninklijk besluit van 30 januari
 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende goederen :                
      duiz. EUR
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

 
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de

vennootschap

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF

CORRECTIE

Verbakel Cornelius
Bedrijfsleider

Geraetsstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Vleugels Dries
Bedrijfsleider

Geraetsstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Nuttin Guido
Bedrijfslider

Geraetsstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Vandendriessche Pascal
Bedrijfsleider

Geraetsstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Cornet Serge
Bedrijfsleider

Geraetsstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

N° 0844930673 MIC-inb 2.1
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

 
 
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met
toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
 
De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.
 
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn
lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
 
A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
 
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden
vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
 
(* Facultatieve vermelding.)
 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B,
C en/of D)

N° 0844930673 MIC-inb 2.2
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BALANS NA WINSTVERDELING

JAARREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 252.104 211.012

Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 52.104 11.012

Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23 52.104 11.012

Meubilair en rollend materieel 24

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28 200.000 200.000

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 189.638 214.635

Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 50.065 53.235

Handelsvorderingen 40 65 3.126

Overige vorderingen 41 50.000 50.109

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 139.573 161.400

Overlopende rekeningen 490/1

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 441.742 425.647

N° 0844930673 MIC-inb 3.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 435.792 418.879

Inbreng 10/11 401.656 380.655

Beschikbaar 110

Onbeschikbaar 111 401.656 380.655

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 15.375 15.375

Onbeschikbare reserves 130/1 638 638

Statutair onbeschikbare reserves 1311 638 638

Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Andere 1319

Belastingvrije reserves 132 14.737 14.737

Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 18.761 22.849

Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-

actief
19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

N° 0844930673 MIC-inb 3.2
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN 17/49 5.950 6.768

Schulden op meer dan één jaar 17

Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 4.450 5.268

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44

Leveranciers 440/4

Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 1.674 2.972

Belastingen 450/3 1.674 2.972

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9

Overige schulden 47/48 2.776 2.296

Overlopende rekeningen 492/3 1.500 1.500

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 441.742 425.647

N° 0844930673 MIC-inb 3.2
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RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge (+)/(-) 9900 2.467 11.622

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Omzet 70

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op
immateriële en materiële vaste activa

630 2.159 958

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

(+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en
terugnemingen)

(+)/(-) 635/8

Andere bedrijfskosten 640/8 62 62

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 246 10.602

Financiële opbrengsten 75/76B 5 362

Recurrente financiële opbrengsten 75 362

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B 5

Financiële kosten 65/66B 437 253

Recurrente financiële kosten 65 172 253

Niet-recurrente financiële kosten 66B 265

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 -186 10.711

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 1 109

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -187 10.602

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -187 10.602

N° 0844930673 MIC-inb 4
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 22.662 33.030

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) -187 10.602

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 22.849 22.428

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 6.964

aan de inbreng 691

aan de wettelijke reserve 6920

aan de overige reserves 6921 6.964

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) 18.761 22.849

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 3.901 3.217

Vergoeding van de inbreng 694 3.901 3.217

Bestuurders of zaakvoerders 695

Werknemers 696

Andere rechthebbenden 697

N° 0844930673 MIC-inb 5

Page 8 of 13



TOELICHTING

 
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 21.025

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 43.251

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 64.276

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 10.013

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 2.159

Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329 12.172

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (22/27) 52.104

N° 0844930673 MIC-inb 6.1.2
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 200.000

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385

Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 200.000

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8415

Verworven van derden 8425

Afgeboekt 8435

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8475

Teruggenomen 8485

Verworven van derden 8495

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (28) 200.000

N° 0844930673 MIC-inb 6.1.3
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WAARDERINGSREGELS

 

MVA - 5% - 33,33%

N° 0844930673 MIC-inb 6.5
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

 
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

 
 
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), alsmede de

andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van de activa) ten belope van ten

minste 10% van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL en,
zo het een onderneming naar Belgisch

recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Aard
rechtstreeks dochter

s Jaarrekening
per

Muntco
de

Eigen vermogen Nettoresultaat

Aantal % % (+) of (-) (in eenheden)

Aux Vents de Liège
0743931404

Besloten vennootschap

RUE DU MOULIN 107 C
4432 Alleur
BELGIË

Aandelen A 400 15 2021-12-31 EUR 1.560.559 287.939

N° 0844930673 MIC-inb 7.1
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LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID

VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID	

 
 
De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening gevoegd en
samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze vermelding gebeurt door te
verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B of D) die hieronder wordt gedefinieerd.
 
De jaarrekening van de vermelde onderneming:
A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;
B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn
(EU) 2017/1132;
D. betreft een maatschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een onderneming naar Belgisch recht
betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Eventuele code

N° 0844930673 MIC-inb 7.2
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"BRONSGROEN" 

Coöperatieve Vennootschap 

te 3500 Hasselt, Geraetsstraat 25 

 

Ondernemingsnummer BE 0844.930.673 

 

GECOÖRDINEERDE 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 3500 Hasselt, 

Geraetsstraat 25. 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.  

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, 

exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en 

depots in België of het buitenland oprichten. 

 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  vergoeding van het 

kapitaal te besteden aan sociaalecologische projecten in de regio. 

Het sociaal oogmerk dat door de vennootschap via haar externe 

financiële middelen wordt nagestreefd is het volgende: 

- bij  gezinnen, individuele  personen, verenigingen, die 

kampen met grote energiefacturen diverse studies, adviezen en 

opleidingen uitvoeren om hun toe te laten hun energiefactuur 

betaal- en beheersbaar te maken.  

- bij verenigingen en gemeenschapsgebouwen adviezen 

verstrekken om hun energiefactuur te beperken.  
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- energiebesparende investeringen te doen  in gebouwen 

waardoor op een  snellere manier voorzien wordt in de verbeterde 

energiefacturen voor de gebruikers en dit in de vorm van derde 

partij financiering, 

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  

en volstorten, 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  
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 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  
 Vennoten kunnen via onderschrijving van bijkomende 

aandelen tot een maximum totaal van 40 aandelen per vennoot 

verwerven. De Raad van Bestuur kan onder meer in functie van  

investeringsmogelijkheden en de evolutie van lopende en gepande  

projecten de onderschrijving van bijkomende aandelen tijdelijk 

opschorten. 

 Artikel 11bis.  

Vennoten dienen onderschreven aandelen minimum 5 jaar aan te  

houden te rekenen vanaf de 1ste januari van het kalender jaar 

volgend op de datum van inschrijving. Na afloop van deze termijn 

hebben de vennoten gedurende het 1ste semester van het 

kalenderjaar de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug 

te nemen in de vorm van een aantal van de aandelen die gedurende 

de minimale termijn werden aangehouden. 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. Het kapitaal dat na afloop van dit semester 

niet werd teruggenomen wordt opnieuw aangehouden voor een 

periode van minimaal 5 jaar. 

 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) ledere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, na 

toetreding af vanaf het zesde jaar na 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. 

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 
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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.  
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 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 

twee -of meer bestuurders die niet van een beslissing of volmacht 

van de raad van bestuur moeten 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 
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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.  

Op 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  
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 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. 

 

VOOR EENSLUIDENDE COÖRDINATIE 

 

 

 

 


