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GECOÖRDINEERDE STATUTEN 
 

 

Van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co-

operatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een 

sociaal oogmerk “KANTONNALE BOUWMAATSCHAPPIJ VAN BERINGEN VOOR 

HUISVESTING”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 

te 3580 Beringen, Violetstraat 15, ingeschreven in het rechts-

personenregister met ondernemingsnummer 0401.313.348. 

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte op 15 

juni 1948 als een burgerlijke vennootschap met de vorm van een 

coöperatieve vennootschap onder de naam "Kantonnale Bouwmaat-

schappij van Beringen voor Goedkope Woningen", gewijzigd bij 

beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 3 mei 

1962 in "Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisves-

ting". 

De oprichtingsakte werd bekendgemaakt in de bijlage tot het 

Belgisch staatsblad van 4 juli 1948 onder nummer 14541. 

De statuten werden achtereenvolgens gewijzigd door de alge-

mene vergaderingen van: 

 5 mei 1949, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 9 juni 1949, onder nummer 12670; 

 3 mei 1962, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 28 mei 1962, onder nummer 14721; 

 14 mei 1970, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 30 mei 1970, onder nummer 1518-11; 

 2 mei 1975, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 28 mei 1975, onder nummer 1704-15; 
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 19 november 1976, bekendgemaakt in de bijlage tot het 

Belgisch staatsblad van 16 december 1976, onder nummer 

4342-13; 

 17 maart 1978, bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch staatsblad van 20 april 1978, onder nummer 1170-20; 

 30 mei 1986, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 15 juli 1986, onder nummer 860715-20; 

 21 juni 1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch staatsblad van 20 juli 1991, onder nummer 910720-

125; 

 29 oktober 1993, bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch staatsblad van 24 november 1993, onder nummer 

931124-076. 

 blijkens proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jean 

TOURNIER, destijds te Beringen met standplaats te Beverlo 

op 3 oktober 1994, bekendgemaakt in de bijlage tot het 

Belgisch staatsblad van 26 oktober 1994 onder nummer 

941026-139; 

 22 november 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het 

Belgisch staatsblad van 1 januari 2002 onder nummer 

20020101-690. 

 15 juni 2006, bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch staatsblad van 7 juli 2006 onder nummer 06110275.  

 22 december 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het 

Belgisch staatsblad van 15 januari 2009 onder nummer 

09008506. 

 31 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Bel-

gisch Staatsblad van 9 juli 2012 onder nummer 12120348. 

 28 mei 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 29 juni 2015 onder nummer 15091815.  

 Voor het laatst op 31 mei 2018, eerdaags bekend te maken 

in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

De vennootschap werd op 9 maart 1948 erkend door de Natio-

nale Maatschappij voor de Huisvesting onder nummer 700, en door 

de Vlaamse Maatschappij voor Socaal Wonen (Vlaamse Huisvestings-

maatschappij) op 19 maart 1991 onder nummer 700. 

 

STATUTEN 

BENAMING, ZETEL, DUUR, DOEL 

Artikel 1.  

De Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor huisves-

ting is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 

een sociaal oogmerk heeft aangenomen, zoals bepaald in het de-

creet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en actief 

is in het Vlaamse Gewest. 

De zetel is gevestigd te 3580 Beringen, Violetstraat 15 in 

het Vlaams gewest. 

De vennootschap werd opgericht op 15 juni 1948.  
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De oprichtingsakte werd bekendgemaakt in de bijlage tot het 

Belgisch staatsblad van 4 juli 1948 onder nummer 14541. 

De statuten werden achtereenvolgens gewijzigd door de alge-

mene vergaderingen van: 

 5 mei 1949, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 9 juni 1949, onder nummer 12670; 

 3 mei 1962, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 28 mei 1962, onder nummer 14721; 

 14 mei 1970, bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch staatsblad van 30 mei 1970, onder nummer 1518-11; 

 2 mei 1975, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 28 mei 1975, onder nummer 1704-15; 

 19 november 1976, bekendgemaakt in de bijlage tot het 

Belgisch staatsblad van 16 december 1976, onder nummer 

4342-13; 

 17 maart 1978, bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch staatsblad van 20 april 1978, onder nummer 1170-

20; 

 30 mei 1986, bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch staatsblad van 15 juli 1986, onder nummer 860715-

20; 

 21 juni 1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch staatsblad van 20 juli 1991, onder nummer 910720-

125; 

 29 oktober 1993, bekendgemaakt in de bijlage tot het 

Belgisch staatsblad van 24 november 1993, onder nummer 

931124-076. 

 3 oktober 1994, bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch staatsblad van 26 oktober 1994 onder nummer 

941026-139; 

 22 november 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het 

Belgisch staatsblad van 1 januari 2002 onder nummer 

20020101-690. 

 15 juni 2006, bekendgemaakt in de bijlage tot het Bel-

gisch staatsblad van 7 juli 2006 onder nummer 06110275.     

 22 december 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het 

Belgisch staatsblad van 15 januari 2009 onder nummer 

09008506. 

 31 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Bel-

gisch Staatsblad van 9 juli 2012 onder nummer 12120348. 

 28 mei 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 29 juni 2015 onder nummer 15091815.  

 Voor het laatst op 31 mei 2018, eerdaags bekend te maken 

in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene 

vergadering, krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende 

regels en voorwaarden, en als gevolg van een door de Vlaamse 

Regering opgelegde verplichting tot fusie en intrekking van de 

erkenning. 

Artikel 2.   

De duur van de vennootschap is onbepaald. 
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De vennootschap werd op 9 maart 1948 erkend door de Natio-

nale Maatschappij voor de Huisvesting onder nummer 700, en door 

de Vlaamse Maatschappij voor Socaal Wonen (Vlaamse Huisves-

tingsmaatschappij) op 19 maart 1991 onder nummer 700. 

Artikel 3.  

De vennootschap verbindt zich in haar hoedanigheid van een 

door de Vlaamse Regering erkende sociale huisvestingsmaatschap-

pij tot: 

1°  het naleven van de verplichtingen en het uitvoeren van 

de opdrachten die haar wettelijk worden opgelegd of waartoe zij 

zich contractueel heeft verbonden; 

2°  het aanvaarden van het toezicht zoals geregeld door de 

Vlaamse Wooncode en de besluiten ter uitvoering ervan;  

3°  het aannemen van de door de Vlaamse Regering opgestelde 

modelstatuten en tot het onmiddellijk aanpassen van haar statu-

ten aan elke latere wijziging die de Vlaamse Regering aan die 

modelstatuten zou aanbrengen; 

4°  het aanvaarden van de procedure voor de beoordeling van 

de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappij zoals be-

paald door de Vlaamse Regering; 

5°  het aanstellen van een commissaris die belast wordt met 

de controles zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen; 

6°  het zorgen voor een behoorlijk systeem van interne con-

trole; 

7°  het door de VMSW laten beheren van haar financiële mid-

delen die niet noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking. 

Artikel 4.  

De vennootschap heeft als doel: 

1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en al-

leenstaanden te verbeteren, inzonderheid van de meest behoefti-

ge gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoen-

de aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, 

eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, 

met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur; 

2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbe-

stand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te re-

noveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slo-

pen en te vervangen; 

3° gronden en panden te verwerven voor de realisatie van 

sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen 

in sociale verkavelingen. 

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast 

zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen 

met een handicap. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN 

Artikel 5.  

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal be-

draagt vierentwintigduizend achthonderd euro (24.800,00 EUR). 

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op 

naam met een nominale waarde van vierentwintig euro tachtig 

cent (24,80 EUR) elk. 
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Elke vennoot verbindt zich ertoe in te schrijven op minimum 

1 aandeel. 

De vennoten moeten onmiddellijk 25% van de waarde van hun 

aandelen voldoen. Het saldo kan, naargelang van de behoeften 

van de vennootschap, door de raad van bestuur opgevraagd wor-

den. De opgevraagde stortingen mogen bij nieuwe erkenningen 

jaarlijks niet meer bedragen dan 10% van het bedrag van de 

maatschappelijke aandelen.  

De Vlaamse Regering heeft het recht om bij de erkenning, 

fusie of omvorming van de vennootschap namens het Vlaamse Ge-

west in te tekenen op ten hoogste een vierde van het maatschap-

pelijk kapitaal. 

De vennoten mogen geen of maar een beperkt vermogensvoor-

deel nastreven. 

De vennoten kunnen een afschrift van de inschrijvingen in 

het aandelenregister die op hem betrekking hebben, opvragen. 

Het afschrift bevat de naam van de vennootschap waarbij de 

rechtsvorm nominatief is vermeld, de naam van de titularis, de 

datum van toetreding en het aantal aandelen waarvan hij houder 

is. In chronologische volgorde worden eveneens de gedeeltelijke 

stortingen vermeld die door de vennoot werden verricht tot vol-

storting van de omschreven aandelen. 

De maatschappelijk aandelen zijn ondeelbaar: indien een 

aandeel eigendom is van verscheidene personen, heeft de ven-

nootschap het recht om de uitoefening van de eraan verbonden 

rechten op te schorten, tot één enkel mede-eigenaar van het on-

verdeeld aandeel aangewezen wordt als eigenaar van het aandeel 

ten opzichte van de vennootschap.   

De ontslagnemende vennoot, de rechthebbenden of schuldei-

sers respectievelijk van overleden vennoten, gefailleerden, on-

bekwaamverklaarden of van vennoten in staat van kennelijk on-

vermogen, kunnen de ontbinding en vereffening van de vennoot-

schap niet vorderen. De voormelde personen mogen geen maatrege-

len ter bewaring van hun rechten of van die van hun rechtsvoor-

ganger vorderen en hebben zich te houden aan de boekhouding van 

de vennootschap.  Om geen enkele reden mogen de betrokken per-

sonen het leggen van zegels of het  opmaken van een inventaris 

vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van 

rechten van welke aard ook tegenover de vennootschap.  

De raad van bestuur mag beslissen tot het uitgeven van 

nieuwe aandelen.  Op die aandelen kunnen vennoten intekenen. 

Niet-vennoten kunnen slechts intekenen op nieuwe aandelen of 

bestaande aandelen overnemen mits zij daartoe door twee venno-

ten worden voorgedragen en de Raad van Bestuur, bij geheime 

stemming, de verrichting heeft toegelaten. Tussen de vennoten 

kunnen aandelen slechts worden overgedragen met het akkoord van 

de Raad van Bestuur.   

In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennoot-

schap voortbestaan onder de overlevende vennoten.  De erfgena-

men van de overledene kunnen de terugbetaling eisen van de door 

de overledene gestorte bedragen, met dien verstande echter dat 
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de aldus verrichte terugbetaling niet hoger mag zijn dan de no-

minale waarde van het aandeel. 

De voor de terugbetaling nodige bedragen mogen van de re-

serves worden afgenomen. 

Het bovenstaande geldt eveneens in geval van ontslag, fail-

lissement, onbekwaam verklaring of kennelijk onvermogen van een 

vennoot.  

De vennootschap houdt een aandelenregister bij waarin de 

gegevens betreffende de vennoten worden vermeld.  

De vennoten staan slechts in voor de schulden van de ven-

nootschap tot beloop van hun inbrengen.  

BESTUUR 

Artikel 6.  

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, 

samengesteld uit minimum drie leden. De algemene vergadering 

waakt erover dat de samenstelling van de raad van bestuur in 

overeenstemming is met de toepasselijke bepalingen in het de-

creet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en haar 

uitvoeringsbesluiten.  

Vanaf de algemene vergadering van 30 mei 2019 wordt de ven-

nootschap bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit 

hoogstens elf leden. Twee mandaten worden voorbehouden aan de 

stad Beringen, twee mandaten aan de gemeente Heusden-Zolder, 

één mandaat aan de stad Halen, één mandaat aan de gemeente Ham, 

één mandaat aan de stad Herk-de-Stad, één mandaat aan de ge-

meente Leopoldsburg, één mandaat aan de gemeente Lummen, één 

mandaat aan de gemeente Tessenderlo, één mandaat wordt voorbe-

houden aan de Provincie Limburg. 

De Raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel 

één of twee ondervoorzitters. De bestuurders worden enkel voor 

de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.  

Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger 

van een provincie, een gemeente of een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn, worden gekozen uit de kandidaten die 

door de openbare besturen in kwestie worden voorgedragen. Hun 

mandaat vervalt van ambtswege op verzoek van het openbaar be-

stuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend 

bij aangetekende brief. 

Als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openba-

re centra voor maatschappelijk welzijn gezamenlijk de meerder-

heid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun af-

gevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van 

bestuur. 

De duur van het mandaat van bestuurder wordt vastgesteld op 

6 jaar. 

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie 

van directeur of ander personeelslid van de vennootschap. 

Artikel 7.  

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd 

en afgezet. 
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Bij het vacant worden van een mandaat van bestuurder hebben 

de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature 

te voorzien. Tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst beslist de 

Algemene Vergadering over de definitieve benoeming.  

Wanneer een mandaat vacant wordt voor het verstrijken van 

de termijn ervan, beëindigt de benoemde bestuurder het mandaat 

van degene die hij vervangt.  

Aan de bestuurders mag een zitpenning worden toegekend 

waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastge-

legd mits naleving van de vigerende wetgeving en de daarop ge-

baseerde onderrichtingen.  

Artikel 8.  

De raad van bestuur brengt jaarlijks een bijzonder verslag 

uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitge-

oefend op het sociale oogmerk zoals bepaald in artikel 4. Dat 

verslag moet inzonderheid aangeven dat de uitgaven inzake in-

vesteringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd 

zijn om de verwezenlijking van het sociaal oogmerk van de ven-

nootschap te bevorderen. Het verslag wordt ingevoegd in het 

jaarverslag. 

Artikel 9.  

Binnen de perken van de statuten, is de raad van bestuur 

bevoegd voor alle aangelegenheden die niet voorbehouden zijn 

aan de algemene vergadering. De raad van bestuur beraadslaagt 

en beslist over alles wat de vennootschap aanbelangt. 

De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de ven-

nootschap toevertrouwen aan een in zijn schoot gevormd direc-

tiecomité dat handelt als orgaan van de vennootschap.  

De raad van bestuur en/of het directiecomité kunnen bepaal-

de van hun bevoegdheden ook verder delegeren aan de directeur. 

De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op.  

Het huishoudelijk reglement bevat een nadere regeling voor 

de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van 

de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun 

rechtverkrijgenden worden opgelegd voor zover dit in het belang 

van de vennootschap wordt geacht.  

In het reglement wordt de samenstelling van het directieco-

mité en diens bevoegdheden geregeld. 

Het huishoudelijke reglement bevat geen maatregelen die 

strijdig zijn met de wetten, decreten, de uitvoeringsbesluiten 

of de statuten. 

In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat in geval 

van staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslagge-

vend is. Bij geheime stemming wordt de beslissing bij staking 

van stemmen verworpen. 

JAARREKENING, RESERVEFONDS, DIVIDEND 

Artikel 10.  

Elk jaar worden het jaarverslag en de jaarrekening, afge-

sloten op 31 december, opgemaakt. Die stukken worden samen met 

het verslag van de commissaris gedurende de vijftien dagen die 
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aan de algemene vergadering voorafgaan op de maatschappelijke 

zetel neergelegd voor inzage door de vennoten.  

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Artikel 11.  

Na aftrek van de vorige verliezen wordt de winst van het 

boekjaar als volgt verdeeld:  

1°  jaarlijks wordt door de algemene vergadering van de 

nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen 

voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze 

afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het 

vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; 

2°  de vennoten kunnen een dividend uitgekeerd krijgen dat 

niet hoger is 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 werke-

lijk gestorte bedrag van de aandelen;  

3°  het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd 

aan de andere reservefondsen of uitgekeerd aan de door de alge-

mene vergadering bepaalde hulp en bijstand voor organisaties 

met een sociaal doel. 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 12.  

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Ze is 

wettig samengesteld en beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwe-

zige leden. 

Zij komt minstens éénmaal per jaar bijeen, binnen zes maan-

den volgende op het afsluiten van de rekeningen, in Beringen op 

de maatschappelijke zetel van de vennootschap, op de laatste 

donderdag van mei om 18u00. 

De voorzitter van de raad van bestuur, of meerdere leden 

van de raad van bestuur gezamenlijk, roep(t)(en) de jaarlijkse 

algemene vergaderingen, de bijzondere of buitengewone algemene 

vergaderingen, bijeen. 

De oproeping geschiedt volgens de in het huishoudelijke re-

glement bepaalde modaliteiten met vermelding van de agendapun-

ten. 

Het recht om aan de vergaderingen deel te nemen en te stem-

men mag  overgedragen worden, maar alleen aan een vennoot die 

zelf het recht heeft om de vergaderingen bij te wonen. Elke 

vennoot mag in de Algemene Vergadering slechts vertegenwoordigd 

worden door één natuurlijke persoon. 

Al de vennoten die de regelmatig gevraagde en eisbare stor-

tingen hebben verricht, mogen op de Algemene Vergadering stem-

men. 

De Algemene Vergadering neemt haar besluiten bij gewone 

meerderheid der stemmen, bij staking van de stemmen is het 

voorstel verworpen.  

De Algemene Vergadering komt samen om het verslag te horen 

over de toestand van de vennootschap inclusief het bijzonder 

verslag over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft 

uitgeoefend op haar sociaal oogmerk, kennis te nemen van de 
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jaarrekening die hen ter goedkeuring wordt voorgelegd en uit-

spraak te doen over de aan de bestuurders en aan de commissaris 

te verlenen kwijting.  

De Algemene Vergadering voorziet in de vervanging van uit-

tredende leden van de Raad van Bestuur en benoemt nieuwe titu-

larissen wanneer er vacatures zijn. 

Artikel 13.  

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzit-

ter van de raad van bestuur, bij ontstentenis van de voorzit-

ter, in voorkomend geval, door de ondervoorzitter of bij ont-

stentenis van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter, door 

de oudste aanwezige bestuurder. 

Artikel 14.  

Het Vlaamse Gewest, de provincie, de gemeenten en de open-

bare centra voor maatschappelijk welzijn hebben evenveel stem-

men als ze aandelen bezitten. Niemand van de overige vennoten 

mag aan de stemming deelnemen met meer dan één tiende van het 

aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen. 

Artikel 15.   

Buiten de gewone algemene vergaderingen mogen er, indien de 

Raad van Bestuur dit beslist, Buitengewone Algemene Vergaderin-

gen gehouden worden. De Algemene Vergadering moet bijeengeroe-

pen worden binnen de dertig dagen op aanvraag van vennoten die 

ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-

genwoordigen; die aanvraag moet nauwkeurig vermelden welke pun-

ten op de agenda moeten worden geplaatst en moet aan de voor-

zitter van de Raad van Bestuur worden gericht.  Die vergaderin-

gen worden samengesteld en beraadslagen zoals in artikel 12 

wordt bepaald.  

Artikel 16.   

De Algemene Vergadering beslist over elk voorstel tot ont-

binding of wijziging van de statuten van de vennootschap en 

over al de voorstellen die door de Raad van Bestuur worden ge-

formuleerd. 

De statuten kunnen slechts geldig worden gewijzigd bij au-

thentieke akte en mits minstens drie vierden van de uitgegeven 

aandelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn en het voor-

stel drie vierde van de uitgebrachte stemmen behaalt. 

Is die aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld, dan is een 

nieuwe bijeenroeping nodig en zal de nieuwe vergadering op gel-

dige wijze beraadslagen, ongeacht het deel van het maatschappe-

lijk kapitaal dat door de aanwezige vennoten zal worden verte-

genwoordigd.  

ONTBINDING, VEREFFENING 

Artikel 17.  

Het vermogen van de ontbonden vennootschap gaat, na aanzui-

vering van het passief en de eventuele terugbetaling aan de 

vennoten van hun inbreng, over op een door de Vlaamse regering 

aangewezen sociale huisvestingsmaatschappij. 

UITSLUITING VAN VENNOTEN 

Artikel 18.   
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De Raad van Bestuur kan beslissen een vennoot die zijn ver-

bintenissen niet nakomt uit te sluiten. Ook kan hij elke ven-

noot die de belangen van de vennootschap zou schaden, uitslui-

ten. De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden 

verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan 

de Raad van Bestuur, binnen één maand nadat een aangetekende 

brief met het met redenen omklede voorstel tot  uitsluiting is 

verstuurd. 

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmer-

kingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.  Elk besluit tot 

uitsluiting wordt met redenen omkleed.   

Artikel 19.   

De uitsluiting uit de vennootschap moet blijken uit een 

proces-verbaal dat door de Raad van Bestuur wordt opgemaakt en 

wordt ondertekend. In dat proces-verbaal worden de feiten ver-

meld waarop de uitsluiting is gebaseerd. Het proces-verbaal 

wordt in het aandelenregister overgeschreven en een eensluidend 

verklaard afschrift ervan wordt binnen de vijftien dagen bij 

aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot toegestuurd.  

Artikel 20.   

De uitgesloten vennoot kan de vereffening van de vennoot-

schap niet vorderen. Hij heeft enkel recht op de terugbetaling 

van de bedragen die door hem op zijn inschrijving werden ge-

stort, verminderd met vijfentwintig procent (25%).  De terug te 

betalen som mag nooit meer bedragen dan de nominale waarde van 

zijn aande(e)l(en). De terugbetaling gebeurt na de goedkeuring 

van de jaarrekening van het maatschappelijk jaar waarin de ven-

noot werd uitgesloten. Hij ontvangt voor dat jaar geen divi-

dend.  

VOOR COÖRDINATIE, 

 

 

 

 

 

Notaris Véronique DESPIEGELAERE 

 


