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INFORMATIENOTA  
over de aanbieding van aandelen door Stroomvloed erkende cv 

 

 

Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd, noch goedgekeurd door de autoriteit 

voor financiële diensten en markten. 

Datum van uitgifte: 21 oktober 2022. 

Waarschuwing: de belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of 

het verwachte rendement niet te behalen. 

Stroomvloed erkende cv is geen beursgenoteerd bedrijf. De belegger kan zijn aandelen enkel aan 

Stroomvloed erkende cv zelf verkopen.  Het bestuursorgaan van Stroomvloed erkende cv heeft de 

bevoegdheid om intreden en uittreden – onder voorwaarden – toe te laten. 
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1 DEEL I : BELANGRIJKSTE RISICO'S DIE INHERENT ZIJN AAN DE UITGEVENDE 

INSTELLING EN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN, EN DIE 

SPECIFIEK ZIJN VOOR DE BETROKKEN AANBIEDING  

 

Beschrijving van de risico’s die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding, en hun potentiële impact 

op de uitgevende instelling, de eventuele garant, het eventuele onderliggende actief en de beleggers. 

Stroomvloed erkende cv is een erkende coöperatieve vennootschap met een maatschappelijk doel, 

een transparante structuur en heel veel kleine aandeelhouders. Het bedrijf onderschrijft het 

maatschappelijke verhaal van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Stroomvloed 

investeert in hernieuwbare-energieprojecten en is een onafhankelijke organisatie. Stroomvloed 

maakt geen deel uit van een groep en heeft twee dochterondernemingen, Stroomvloed Zon bv en 

Stroomvloed Wind bv. 

 

1.1 DOELSTELLINGEN STROOMVLOED 

 

Stroomvloed geeft elke burger de kans op te investeren in de productie van hernieuwbare energie en 

in rationeel energiegebruik.  Stroomvloed doet dit op verschillende manieren. Er wordt vooral 

gewerkt aan projecten die we zelf ontwikkelen. Daarnaast investeert Stroomvloed ook in projecten 

die door anderen ontwikkeld worden: door lokale initiatiefgroepen, andere coöperaties, 

gemeentebesturen en privé-bedrijven. Soms gebeurt dat in een samenwerking. 

Stroomvloed wil tegelijk sensibiliseren over hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik. Een 

uitgespaarde kilowattuur is immers de meest groene kilowattuur. 

Ten slotte wil Stroomvloed gebruikers en zelfproducenten van groene stroom verenigen zodat zij 

onderling groene stroom kunnen leveren aan elkaar. 

De doelstellingen van de coöperatie worden in de statuten opgenomen in artikel 3: “De coöperatieve 

vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar vennoten te voldoen en/of hun 

economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer door het verenigen van burgers in 

hun streven naar een rechtvaardige overgang naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving en 

het nemen van concrete sociale en economische initiatieven om dit mee mogelijk te maken.” 

 

1.2 GEREALISEERDE INVESTERINGEN 

 

Op 31 december 2021 bedroeg de waarde van het materiaal vast actief 388.601,62 euro.  Dit bedrag 

is als volgt samengesteld:  

● Terreinen en gebouwen: 

o Niet van toepassing 

● Installaties, machines en uitrusting: 

o Stroomvloed erkende cv: 
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▪ Kantoorinstallaties: 510,94 

o Stroomvloed Zon 

▪ Installaties projecten: 388.090,68 

● Meubilair en rollend materieel:  

o Niet van toepassing 

● Overige materiële activa: 

o Niet van toepassing 

● Activa in aanbouw en vooruitbetalingen:  

o Niet van toepassing 

 

Dat is de totale boekhoudkundige waarde van wat Stroomvloed erkende cv en 

dochtervennootschappen Stroomvloed Zon bv en Stroomvloed Wind bv bezit.  Jaarlijks wordt er zo’n 

32.177,63 EUR afgeschreven  (2021 was op dat vlak een uitzonderlijk jaar gezien de transfer van de 

zonne-installaties van Stroomvloed erkende cv naar Stroomvloed Zon, dus in 2021 zijn de 

afschrijvingen niet representatief).  Met dat bedrag gaat de waarde van de bezittingen omlaag. Er 

worden ook elk jaar bijkomende investeringen gedaan. In 2021 was dat 73.009,22 euro. 

Daarnaast zijn er 560.965,33 euro financiële vaste activa op het niveau van Stroomvloed erkende cv. 

Deze is samengesteld uit volgende participaties: 

- Binnen de groep: 

o Aandelenparticipatie 100% Stroomvloed Zon: 5.000 EUR 

o Vordering op Stroomvloed Zon:   488.231,48 EUR 

- Buiten de groep: 

o THV Klimaatscholen: 67.463,85 EUR 

o Andere:   270,00 EUR 

Stroomvloed investeerde in en exploiteert de volgende activa op vandaag: 

Type investering Locatie Beschrijving 

Zonne-energie Divers 56 kWp aan kleine zonne-installaties (< 10 kWp) 
603 kWp aan grote installaties (> 10 kWp) 

Wind-energie Zelzate 12,5% van een 3,4 MW turbine 

Warmte-energie  In ontwikkeling 

 

Een meer gedetailleerde projectomschrijving kan u terugvinden op www.stroomvloed.be onder de 

rubriek ‘Onze installaties’. 

In de toekomst wordt het huidige investeringsbeleid verdergezet.  

Als Stroomvloed investeert in nieuwe projecten maakt het steeds gebruik van bestaande 

technologieën. Voor de installatie en het onderhoud van de installaties wordt altijd beroep gedaan 

op de expertise van andere bedrijven. 

 

 

 

http://www.stroomvloed.be/
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1.3 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 Stroomvloed is erop gericht om 

deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Dat betekent niet dat ze daarbij volledig kunnen worden 

uitgesloten. Stroomvloed maakt een onderscheid tussen risicofactoren eigen aan de activiteiten en 

sector van Stroomvloed erkende cv en dochtervennootschappen en risicofactoren eigen aan het 

aanbod van aandelen.  

Stroomvloed is ervan overtuigd dat de hieronder beschreven risico’s en onzekerheden momenteel 

veruit de belangrijkste zijn. Andere risico’s en onzekerheden waarvan Stroomvloed 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. 

 

1.3.1 RISICO’S EIGEN AAN INVESTEREN IN STROOMVLOED 
 

Het bestuursorgaan van Stroomvloed 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.   

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. Hiervoor moet minstens 15% van de 

aandeelhouders meebeslissen en de beslissing moet drie vierde van de stemmen krijgen. Lukt dat 

niet in een eerste vergadering, dan komt er een nieuwe bijeenroeping. Deze vergadering beslist 

geldig, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal én eveneens met drie vierde van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen.   

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 Stroomvloed 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. 
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Beperkte uittredingsmogelijkheden. Aandelen kunnen vanaf het vijfde boekjaar na de toetreding 

opgezegd worden en dat enkel gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. De uittreding 

wordt pas effectief na de goedkeuring van het bestuursorgaan over de uittreding en op de laatste 

dag van de zesde maand van het boekjaar. De uittreding mag worden geweigerd als zij de vereffening 

van de coöperatieve vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang 

brengt. 

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 12 van de statuten.  

Geen waardevermeerdering. De aandelen van de coöperatieve vennootschap hebben een vaste 

waarde van 250 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 Stroomvloed 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, Stroomvloed 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. 

 

1.3.2 RISICO’S EIGEN AAN INVESTERINGEN IN DE SECTOR VAN ZON -, WIND EN 

WARMTEENERGIE 
 

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 Stroomvloed 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. Voor de grotere installaties wordt bovendien 

een onderhoudscontract met de producent afgesloten. Ten slotte worden risico’s die niet door het 

onderhoudscontract gedekt worden, verzekerd door een machinebreukverzekering en een 

verzekering tegen verlies aan opbrengst. De werking van de installaties wordt op regelmatige basis 

opgevolgd door zowel de installateur van de installatie, als door Stroomvloed zelf.   
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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 Stroomvloed plaatst 

zijn mono- of polykristallijne panelen. Deze worden integraal gerecycleerd door een gespecialiseerde 

firma. Voor meer informatie verwijzen we naar www.pvcycle.org.   

 

1.3.3 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 Stroomvloed dividend uit met afhouding van 

15%, 20% of 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. 

 

2 DEEL 2:  INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE AANVRAGER 

VAN DE TOELATING VAN DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN TOT DE 

VERHANDELING 

 

2.1 IDENTITEIT VAN DE UITGEVENDE INSTELLING 

 

Naam Stroomvloed 

Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (= cv) 

Maatschappelijke zetel Roombaardstraat 18, 9810 Nazareth 

Ondernemingsnummer BE 0676 926 475 

Land van herkomst België 

 Erkenning Nationale Raad voor de Coöperatie 
Lid van de Algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie 
Lid van het Bureau van de Nationale Raad voor de Coöperatie 

Website www.stroomvloed.be 

Belangrijkste activiteiten Stroomvloed erkende cv is een hernieuwbare energiecoöperatie die 
investeert in activa met als doelstelling om een 100% hernieuwbare 
energievoorziening na te streven. Dit kan Stroomvloed erkende cv conform 
haar statuten in bijlage 1.  Stroomvloed doet dit concreet door te investeren 
in zowel energie-efficiëntie als in hernieuwbare energieproductie. 
Stroomvloed investeerde deze middelen in hoofdzakelijk 1 type investering, 
zonne-energie. 

http://www.pvcycle.org/
http://www.pvcycle.org/
http://www.stroomvloed.be/
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Belangrijkste 
aandeelhouders 

Stroomvloed telt op 1 juni 2022 meer dan 430 vennoten waarvan geen 
enkele meer dan 5% van de aandelen bezit. 

Transacties tussen de 
vennootschap en de 
belangrijkste 
aandeelhouders 

Gezien geen van de aandeelhouders meer dan 5% bezit is dit aspect van geen 
belang. 

Wettelijk bestuursorgaan 
van de coöperatie 

Stroomvloed wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (in de nieuwe 
vennootschapswetgeving ‘Bestuursorgaan’ genoemd), samengesteld uit ten 
minste drie en maximum zeven leden, verkozen onder de vennoten door de 
Algemene vergadering. De duur van het mandaat van een bestuurder is zes 
jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse Algemene vergadering die de 
jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar. De bestuurder is na 
verstrijken van het mandaat herkiesbaar.  
De Raad van Bestuur telt momenteel de volgende leden: 

● Anneleen De Smet (voorzitter) (bestuurder sinds 2017) 
● Lieven Gekiere (bestuurder sinds 2017) 
● Kevin de Caluwé (bestuurder sinds 2021) 
● Eric Van Eck (bestuurder sinds 2021) 

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en 
beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de 
wet of deze statuten alleen de Algemene vergadering bevoegd is. Afgezien 
van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name 
overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder 
elkaar verdelen. 
De Algemene vergadering wordt gehouden door alle vennoten. Zij komt 
tenminste één maal per jaar bijeen, op de tweede zaterdag van de maand 
juni, op een plaats in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap. Op 
aanvraag van vennoten die samen ten minste tien procent (10%) van het 
aantal uitgegeven aandelen bezitten, kan een Buitengewone Algemene 
vergadering bijeengeroepen worden. De oproep voor een Algemene 
vergadering moet uiterlijk 15 dagen voor de geplande vergadering gebeuren, 
volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten, met 
vermelding van de agendapunten. De oproep wordt schriftelijk gericht aan 
alle vennoten. De oproeping tot de Algemene vergadering mag per e-mail 
naar ofwel het mailadres opgegeven door de vennoot bij zijn inschrijving 
ofwel het e-mailadres achteraf door de vennoot opgegeven aan de Raad van 
Bestuur. Een vennoot die op de Algemene vergadering niet aanwezig kan 
zijn, mag aan een andere vennoot een volmacht geven om hem te 
vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts één andere vennoot 
vertegenwoordigen. Iedere vennoot heeft één stem ongeacht zijn aantal 
deelbewijzen. 

Bezoldigingen Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een 
opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een 
vergoeding worden toegekend voor zover de vergoeding niet bestaat uit een 
deelname in de winst van de vennootschap. 

Veroordelingen inbreuk 
bankenwet 

Geen enkel lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap werd hiervoor 
veroordeeld. 

Belangenconflicten Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een 
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een 
bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van 
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de 
vennootschap moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere 
bestuurders. Aangezien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, wordt 
de beslissing in dat geval genomen of de verrichting uitgevoerd door het 
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bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag 
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze 
beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle 
bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, 
wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering 
voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting 
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. 

 
 

2.2 FINANCIËLE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING  

 

Jaarrekeningen De goedgekeurde jaarrekening van Stroomvloed over het boekjaar 2021 kan 
u in bijlage 2 nalezen. 

Verklaring werkkapitaal Stroomvloed verklaart dat zij, zoals beschreven in deze informatienota, naar 
haar oordeel, voor de volgende 12 maanden over toereikende middelen 
beschikt om aan haar lopende verplichtingen te voldoen. 

Overzicht van de 
kapitalisatie en schuldenlast 

Hiervoor verwijzen we naar de jaarrekening van 2021 in bijlage 2. 

Wijzigingen van betekenis in 
de financiële of 
handelspositie van de 
vennootschap 

Stroomvloed verklaart dat er zich, met uitzondering van de oprichting van 
Stroomvloed Wind verder geen significante wijzigingen hebben voorgedaan 

tussen het afsluiten van het boekjaar 2021 en het lanceren van deze 

kapitaalsoproep. 

 

3 DEEL 3: INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN AANDELEN  

 

3.1 VOORWAARDEN VAN DE AANBIEDING 

 

Totaal bedrag van de 
aangeboden aandelen  

430.000 euro (Vierhonderddertigduizend euro)  

Voorwaarden van de 
aanbieding  

Het bestuursorgaan beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. 
Toetreding is mogelijk wanneer nieuwe vennoten voldoen aan de algemene 
toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in het intern 
reglement. Het bestuursorgaan kan een uitgiftepremie bepalen die een 
nieuwe vennoot moet betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. 
Deze premie geldt eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij 
nieuwe aandelen koopt. Het bestuursorgaan mag de toetreding van 
vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij die vennoten 
niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden.  
De aangeboden aandelen hebben een nominale waarde van 250 euro per 
aandeel en geven recht op 1 stem per aandeelhouder ongeacht het aantal 
aandelen dat deze bezit.  Per aandeelhouder mag maximaal op 100 aandelen 
worden ingetekend, zonder daarbij de absolute grens van 100 aandelen per 
aandeelhouder te overschrijden. 
Intekenen op een aanbieding kan uitsluitend door het invullen van het 
inschrijvingsformulier op de website (www.stroomvloed.be).  
Iedereen, zowel vennoten als niet-vennoten, mogen intekenen op deze 
kapitaalsoproep.  

Tijdschema van de 
aanbieding  

Vanaf 21 oktober 2022 om 10u wordt de kapitaalsoproep opengesteld voor 
iedereen tot het moment waarop de kapitaalsoproep volstort is.  

http://www.stroomvloed.be/
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Kosten ten laste van de 
belegger  

Er zijn geen instap- of uitstapkosten.  

 

3.2 REDEN VAN DE AANBIEDING 

 

Deze kapitaalsoproep zal gebruikt worden om bijkomende investeringen in hernieuwbare 

energieprojecten te realiseren.  Onderstaande beschreven projecten worden de komende maanden 

gerealiseerd.   

Project Beschrijving Investering 

Project 1 Bouw van 4 PV-installaties. 100.000 EUR 

Project 2 Ombouw verwarming flatgebouw van 
elektrisch naar warmtepomp. 

300.000 EUR 

Project 3 Laadpalen  30.000 EUR 

 

3.2.1 PROJECT 1: BOUW VAN 4 PV-INSTALLATIES 
Stroomvloed bouwt begin 2023 4 nieuwe installaties voor een totaalvermogen van 110 kWp.  Deze 

installaties worden gerealiseerd op gebouwen van de gemeente Wortegem-Petegem. 

 

3.2.2 PROJECT 2: OMBOUW VERWARMING FLATGEBOUW VAN ELEKTRISCH NAAR 

WARMTEPOMP 
Stroomvloed renoveert de verwarming van een flatgebouw in Assenede dat momenteel volledig 

elektrisch wordt verwarmd.  Er wordt een lucht-water warmtepomp geïnstalleerd evenals wordt het 

volledige afgiftesysteem vernieuwd.   

 

3.2.3 PROJECT3: LAADPALEN 
Stroomvloed bouwt dit najaar verschillende laadpalen in Zulte die gekoppeld worden met haar pv-

installaties. 

 

We wijzen er expliciet op dat men intekent op aandelen in het variabele eigen vermogen van 

Stroomvloed in zijn geheel. Het rendement van de aandelen van Stroomvloed hangt af van de 

inkomsten en kosten van Stroomvloed in zijn geheel en niet louter van de inkomsten en kosten van 

het bovenstaande project. Stroomvloed tracht de investeringen te diversifiëren teneinde de risico’s 

voor de vennoot te minimaliseren. 

 

4 DEEL 4: INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN  
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4.1 KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN AANDELEN 

 

Vennoten  De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie 
later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft. Door het 
onderschrijven van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, 
het intern reglement en de beslissingen van de Algemene vergadering en het 
bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven.  

Type aandeel  Stroomvloed kent sedert de statutenwijziging van 11 juni 2022, gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2022, maar 1 type van aandelen.  Dit zijn 
aandelen op naam, die voor 100% volstort moeten zijn.  

Toetreding  Het bestuursorgaan beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. 
Toetreding is mogelijk wanneer nieuwe vennoten voldoen aan de algemene 
toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in het intern 
reglement. Het bestuursorgaan kan een uitgiftepremie bepalen die een 
nieuwe vennoot moet betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. 
Deze premie geldt eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij 
nieuwe aandelen koopt. Het bestuursorgaan mag de toetreding van 
vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij die vennoten 
niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden. 

Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. 
Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.  

Stemrecht Iedere vennoot heeft één stem op de Algemene vergadering ongeacht zijn 
aantal deelbewijzen. 

Overdracht Aandelen zijn beperkt overdraagbaar.  Onder bestaande vennoten kunnen 
aandelen vrij overgedragen worden; aan derden kunnen aandelen slechts 
worden overgedragen indien zij voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden 
om vennoot te worden.  Zowel bij onderlinge overdracht, als bij overdracht 
aan derden is het bestuursorgaan bevoegd om over de overdracht van 
aandelen te beslissen, besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen.  
Het overlijden van een vennoot wordt vanwege de vennootschap niet 
automatisch beschouwd als een uittreding van rechtswege. De overdracht 
van aandelen aan de wettelijke of testamentaire erfgenamen wordt 
beschouwd als een overdracht van aandelen aan derden. 

Uittreden De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits het 
bestuursorgaan hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder 
vermelde voorwaarden: a) Iedere vennoot mag slechts uittreden na het 
vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden 
van het boekjaar. b) zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van 
uittreden en dit onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het 
Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan mag uittreding 
weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap 
heeft en als door de uittreding de normale werking van de vennootschap in 
het gedrang komt of als zij de vereffening of ontbinding van de vennootschap 
tot gevolg zou hebben. De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van 
de waarde van het scheidingsaandeel zoals blijkt uit de jaarrekening van het 
boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag genomen wordt. De 
precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door het bestuursorgaan. 

Uitsluiting Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer 
hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of 
wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de 
vennootschap. Uitsluitingen worden uitgesproken door het bestuursorgaan. 
Deze stuurt de betreffende vennoot hiertoe een aangetekende brief waarin 
de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot de 
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mogelijkheid wordt geboden hierop schriftelijk te reageren. Dit moet binnen 
één maand na verzending van de brief van het bestuursorgaan. Het besluit 
tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt 
en ondertekend door het bestuursorgaan. Het proces vermeldt de feiten 
waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in 
het vennotenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen 
de vijftien dagen, in een per post aangetekende brief, aan de uitgesloten 
vennoot toegezonden. 

Beëindiging In geval van faillissement, ontbinding, onbekwaam verklaring of kennelijk 
onvermogen van een vennoot hebben zijn rechthebbenden, schuldeisers of 
rechtverkrijgenden recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen. 

Winstverdeling Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt: a) Een dividend kan 
worden uitgekeerd op het gestorte bedrag van de aandelen, met een 
maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat 
vastgesteld 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. b) Een gedeelte van de jaarlijkse 
inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding 
van de vennoten, zowel huidige als potentiële, of het grote publiek. c) Het 
overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) 
overgedragen worden naar het volgend boekjaar. 
Het dividend wordt uitbetaald 1 maand na de algemene vergadering. 

Liquidatieboni Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot 
eerst dienen om de sommen die op de aandeelbewijzen werden gestort, 
terug te betalen. Het resterende overschot zal evenredig onder de 
aandeelbewijzen worden verdeeld. 

 

5 DEEL 5: ALLE ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE DIE MONDELING OF 

SCHRIFTELIJK AAN ÉÉN OF MEER BELEGGERS WORDT VERRICHT  

 

Alle communicatie wordt geleid naar de website van Stroomvloed 

(https://www.stroomvloed.be/vennoot-worden) waarop iedereen kan intekenen. Iedereen kan er de 

nodige info terugvinden rond de kapitaalsoproep en het project.  

 

https://www.stroomvloed.be/vennoot-worden
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Hoofdstuk I: Rechtsvorm en naam – Zetel – Doel – Voorwerp – Coöperatieve 

finaliteit en waarden – Duur 

 

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam  

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap aan en 

wordt afgekort als “erkende CV”. 

Haar naam is Stroomvloed. 

De woorden “erkende coöperatieve vennootschap ” of de afkorting “erkende CV” 

moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die 

naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.  

 

Artikel 2 – Zetel  

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.  

Tot een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het 

bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage bij het 

Belgisch Staatsblad.  

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in 

het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede 

kantoren en bijkantoren oprichten.   

Het e-mailadres van de coöperatieve vennootschap is info@stroomvloed.be. 

Onverminderd de bepalingen van artikel 48 van deze statuten, is elke communicatie 

tussen een vennoot, een lid van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de 

commissaris en de vennootschap via dit e-mailadres geldig.  

 

Artikel 3 – Doel  

De coöperatieve vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar 

vennoten te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, 

onder meer door het verenigen van burgers in hun streven naar een rechtvaardige 

overgang naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving en het nemen van 

concrete sociale en economische initiatieven om dit mee mogelijk te maken. 

 

mailto:info@stroomvloed.be
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Artikel 4 – Voorwerp 

Om aan deze behoeften van haar vennoten te voldoen zal de vennootschap onder 

andere volgende activiteiten uitoefenen:   

 

1) De opwekking, aankoop en verkoop en opslag van alle vormen van  

hernieuwbare energie zoals bijvoorbeeld windenergie, zonnepanelen en 

biomassa; 

2) Realisatie van energiebesparing of het leveren van energie-gerelateerde 

diensten, energie-efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppeling en 

warmtenetten; 

3) De promotie van de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie; 

4) De werving van financiële middelen voor de financiering van eigen projecten 

voor de oprichting, en ontwikkeling, in samenwerking met de oprichters, van 

ondernemingen werkzaam in de sector van hernieuwbare energie; 

5) Het verenigen van verbruikers van hernieuwbare energie; 

6) De bevordering, de studie, de sensibilisatie, de promotie en de animatie van 

hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen. 

 

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap: 

− samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en/of organisaties; 

− zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van 

verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in 

hypotheek of in pand te geven; 

− optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere 

vennootschappen of ondernemingen; 

− alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen 

verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar coöperatief doel 

of voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel 

of ten dele te vergemakkelijken. 

 

Zij heeft in  het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en 

verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden 
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met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van 

dit voorwerp, rechtsreeks of onrechtstreeks geheel of ten dele vergemakkelijken. 

 

Artikel 5 – Coöperatieve finaliteit en waarden 

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, 

verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze 

waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende 

principes: 

 

Vrijwillig en open lidmaatschap.  

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze 

discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden van 

artikel 8§3 voldoen en de missie, visie en doelstellingen onderschrijven. 

 

Democratische controle door haar vennoten.  

Geen enkel van haar vennoten kan op grond van het principe “één mens is één stem” 

de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal 

aandelen in zijn bezit. 

 

Economische participatie door de leden.  

Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen 

financiële middelen in;  ze verwachten vooral dat de vennootschap aan hun 

behoeften voldoet via de realisatie van haar activiteiten ten gunste van het streven 

naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. 

 

Autonomie en onafhankelijkheid.  

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan 

worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere 

organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet 

ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie 

van de coöperatie weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende mag de 

bovenhand krijgen in de besluitvorming. 

 

Informatieverstrekking over de coöperatieve principes.  

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in 

de praktijk brengt en communiceert o.a. via haar website openlijk over haar 

coöperatief karakter. 
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Samenwerking tussen coöperaties.  

Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan 

coöperatieve partners. Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te 

versterken via samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren. 

 

Aandacht voor de gemeenschap.  

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame 

ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is o.a. door zo milieuvriendelijk 

mogelijk te werken en de vennoten en de lokale samenleving hierrond te 

sensibiliseren. 

 

Artikel 6 – Duur  

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur. 

 

Hoofdstuk II: Inbrengen – Aandelen, vennoten en vennotenchap 

 

Artikel 7 – Inbrengen  

Als vergoeding voor de inbrengen van de vennoten worden aandelen uitgegeven.  

De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, op opnieuw uit te 

geven aandelen voor vennoten of kandidaat-vennoten die voldoen aan de vereisten 

om vennoot te worden, vereist geen statutenwijziging.  

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.  

 

Artikel 8 – Aandelen en vennoten  

Soorten aandelen 

De vennootschap geeft één soort aandelen uit. 

De uitgifteprijs van deze aandelen bedraagt tweehonderdvijftig euro (€ 250) per 

aandeel.  

Per vennoot wordt minstens één (1) aandeel en maximum honderd (100) aandelen 

onderschreven. 

Aandelen worden volledig volstort.  

 

In de loop van haar  bestaan van de vennootschap kunnen steeds bijkomende 

aandelen uitgegeven worden bij besluit door het bestuursorgaan, dat tevens de 
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uitgifteprijs bepaalt.  Jaarlijks zal het bestuursorgaan de uitgifteprijs aan de hand van 

een verslag verantwoorden op de algemene vergadering. 

 

Aanvaarding van nieuwe vennoten  

 

1) Principe  

Kandidaat-vennoten moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden en hun 

kandidatuur moet aanvaard worden door het bestuursorgaan, telkens met een 

gewone meerderheid van stemmen. 

Het bestuursorgaan kan de toetreding van vennoten weigeren indien deze niet aan 

de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die strijdig 

zijn met de belangen van de vennootschap. Een weigering zal steeds gemotiveerd 

worden. 

2) Hoedanigheidsvoorwaarden  

- Elke kandidaat-vennoot aanvaardt de bepalingen in de statuten. 

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een 

inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen.  

3) Aanvang  

Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van 

kracht na volstorting van minstens één aandeel. 

4) Melding aan de algemene vergadering 

Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de 

ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sedert de voorgaande 

vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond 

zij geweigerd werden.  

 

Artikel 9 – Vorm van de aandelen  

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.  

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten 

verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-

eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.  
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Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het 

stemrecht.  

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van de vennoten  

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. 

Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid. 

 

Artikel 11 – Obligaties  

De vennootschap mag al dan niet hypothecair gewaarborgde obligaties uitgeven bij 

besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van 

stemmen. Zij stelt er tevens de uitgifteprijs en modaliteiten van vast en regelt het 

functioneren van de vergadering van de obligatiehouders. 

 

Artikel 12 – Overdracht van aandelen  

Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar. 

- onder bestaande vennoten kunnen aandelen vrij overgedragen worden, 

-  aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen indien zij voldoen 

aan de hoedanigheidsvoorwaarden om vennoot te worden.  

Zowel bij onderlinge overdracht, als bij overdracht aan derden is het bestuursorgaan  

bevoegd om over de overdracht van aandelen te beslissen, besluitend bij een gewone 

meerderheid van stemmen.  

Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver,  houder van aandelen of een 

derde,  weigeren op voorwaarde dat de weigering tegenover de betrokkene wordt 

gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen. 

Het bestuursorgaan brengt jaarlijks op de algemene vergadering verslag uit over de 

aanvragen van de over te dragen aandelen tussen vennoten en aan derden, en 

motiveert haar beslissing ter zake. 

Een vennoot die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen moet het 

bestuursorgaan verwittigen. Deze kennisgeving dient te gebeuren per aangetekende 

brief of schrijven tegen ontvangstbewijs en moet het aantal aandelen vermelden 

waarop de overdracht betrekking heeft, de naam en het adres van de kandidaat-

overnemer(s), alsmede de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de 

beoogde overdracht.  
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Artikel 13 – Einde van het aandeelhouderschap 

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap: 

1. bij vrijwillige uittreding;  

2.  bij uitsluiting;  

3. bij uittreding van rechtswege o.a. ten gevolge van ontbinding faillissement, 

onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen;  

4. indien ze niet meer voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden. 

 

Het overlijden van een vennoot wordt vanwege de vennootschap niet automatisch 

beschouwd als een uittreding van rechtswege. De overdracht van aandelen aan de 

wettelijke of testamentaire erfgenamen wordt beschouwd als een overdracht van 

aandelen aan derden zoals vastgelegd in artikel 12 van deze statuten.   

De betreffende erfgenamen zullen de vennootschap op de hoogte dienen te brengen 

van het overlijden van de vennoot. Zij zullen desgevallend ook de successierechten 

op de aandelen van de overleden vennoot dienen te betalen. 

 

Artikel 14 – Register van aandelen  

De vennootschap houdt op de zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de 

vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het 

volgende wordt opgetekend:  

1) bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en 

ondernemingsnummer; bij een natuurlijk persoon-vennoot: naam, voornaam en 

adres; 

2) de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;  

3) het aantal en de soort aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen 

op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van 

aandelen, met opgave van de datum;  

4) de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke 

terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend; 

5) de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom 

verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de 

uitgiftevoorwaarden; 
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6) de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in 

het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten. 

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.  

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die 

gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum 

van voorlegging.  

 

Artikel 15 – Uittreding of terugname van aandelen 

Een vennoot mag slechts gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar 

uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen. Uittreden 

of terugname kunnen evenwel pas vanaf het vijfde jaar na de toetreding. 

Een vennoot die wenst uit te treden of die terugname wenst, dient hier schriftelijk om 

te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. 

  

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand 

van het boekjaar. 

 

Het bestuursorgaan beslist over de uittreding of de terugname.  

Het bestuursorgaan kan de uittreding of terugname evenwel voor onbepaalde duur 

opschorten:   

- in toepassing van artikel 6:120, 6° WVV; 

- indien het aantal vennoten minder bedraagt dan drie;  

-    indien de normale werking van de vennootschap in het gedrang komt. 

- indien zij de vereffening of ontbinding van de vennootschap tot gevolg zou 

hebben; 

 

In de drie laatste gevallen kan het bestuursorgaan de betaling maximum drie jaar 

opschorten. 

 

De beslissing met betrekking tot de opschorting wordt ten aanzien van de vennoot 

gemotiveerd in een aangetekend schrijven.  

 

 

Artikel 16 – Uitsluiting van vennoten  

Het bestuursorgaan kan een vennoot uitsluiten (niet-limitatief):  

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 8 voldoet,  
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De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan met een gewone 

meerderheid van stemmen.  

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om 

zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief 

met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de 

voorzitter van het bestuursorgaan, die deze voorlegt aan de leden van het 

bestuursorgaan.  Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de 

vennoot door het bestuursorgaan worden gehoord.  

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.  

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en 

ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop 

de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten 

overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien 

dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.  

 

Artikel 17 – Terugbetaling van aandelen  

De uittredende, uitgesloten of de vennoot die een gedeelte van zijn aandelen laat 

terugnemen heeft recht op een scheidingsaandeel. 

 

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken 

vennoot verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen 

werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van 

de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde 

jaarrekening, te overschrijden. 

De terugnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de 

vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.  

De betaling van het scheidingsaandeel zal uiterlijk één (1)  maand na de goedkeuring 

van de uittreding, de terugname of de beslissing tot uitsluiting geschieden, maar 

volgens de bepalingen van artikel 15. 

 

Artikel 18 – Inning tegenwaarde aandelen  

In geval van faillissement, ontbinding, onbekwaamverklaring of kennelijk 

onvermogen van een vennoot hebben zijn rechthebbenden, rechtverkrijgenden of 
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schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig 

artikel 17.  

 

Artikel 19 – Rechten van de vennoten 

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen 

geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op 

het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de 

uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, het intern 

reglement, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene 

vergadering.  

 

Hoofdstuk III: Bestuur en controle  

 

Artikel 20 – Bestuur van de vennootschap  

§1 Algemene bepalingen    

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat samengesteld is uit 

minimum drie (3) en maximum zeven (7) bestuurders, allen natuurlijke personen, die 

de hoedanigheid van vennoot hebben. 

 

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan waarvan de leden 

aangeduid worden door de algemene vergadering met een drie vierde (3/4de)  

meerderheid van stemmen. 

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 

22 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de 

eerstvolgende algemene vergadering. 

De algemene vergadering stelt de duur van het mandaat vast, zonder dat dit een 

termijn van zes jaar mag overschrijden. Bestuurders zijn herkiesbaar. 

§2 Bezoldiging bestuurders  

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht 

vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden 

toegekend door de algemene vergadering, voor zover de eventuele vergoeding niet 

bestaat uit een deelname in de winst van de vennootschap. 

§3 Benoeming bestuurders  
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De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het 

mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke 

verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.  

§4 Ontslag bestuurders  

1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een 

drie vierde (3/4de)  meerderheid van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag 

gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming. 

2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is 

geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan maar 

gaat pas in vanaf de dertigste dag na kennisgeving van het ontslag. 

 

Artikel 21– Werking van het bestuursorgaan 

§1 Bijeenroeping en leiding  

De bestuurders kunnen onderling  een voorzitter kiezen. 

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter; wordt het 

bestuursorgaan voorgezeten door een lid dat met een gewone meerderheid van 

stemmen aangeduid is om de vergadering voor te zitten.  

Het bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) keer per jaar en indien het belang 

van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief 

van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de 

bestuurders daarom verzoeken.  

Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere 

plaats opgegeven in het oproepingsbericht.  

Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de 

vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, vijf 

dagen vooraf. 

§2 Verloop  

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda 

voorkomen  wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 
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Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van 

het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig 

telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de 

vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen 

deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig 

op deze vergadering.  

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van 

de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan 

worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) 

akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de 

vaststelling van de jaarrekening.  

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht 

geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. 

De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter 

worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder 

vertegenwoordigen.  

§3 Beslissingen  

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus.  Indien dit niet 

mogelijk is, wordt beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van 

stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende vergadering van het 

bestuursorgaan.  

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime 

stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies. Bij staking van 

stemmen wordt een bemiddelaar gezocht die aanvaardbaar is voor beide partijen. 

§4 Notulen  

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en 

getekend door de voorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden 

getekend door de voorzitter of door twee bestuurders. 

 

Artikel 22 – Openvallen bestuursmandaat  

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders 
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een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende 

algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het 

mandaat uit van de persoon die hij vervangt.  

 

Artikel 23 – Bevoegdheden 

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat 

nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles 

wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene 

vergadering behoort tot haar bevoegdheid.  

 

Artikel 24 – Belangenconflicten  

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting 

moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een 

rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig 

is met het belang van de vennootschap moet de betrokken bestuurder dit mededelen 

aan de andere bestuurders. Aangezien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, 

wordt de beslissing in dat geval genomen of de verrichting uitgevoerd door het 

bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen 

aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, 

noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal 

bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting 

aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de 

beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.  

 

Artikel 25 – Dagelijks Bestuur  

 Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur in het leven roepen. De modaliteiten 

daaromtrent kunnen uitgewerkt worden in het intern reglement. 

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder 

reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatieve vennootschap, 

als de handelingen en de beslissingen die, ofwel omdat ze minder belangrijk zijn 

ofwel omdat ze dringend zijn, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet 

rechtvaardigen.  
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In dat kader gelden bijgevolg (niet limitatief) volgende beperkingen:  

- de aankoop of verkoop of het anderszins verwerven of vervreemden van (enig 

recht in) enig actief voor meer dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00); 

- het aangaan; wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die (in voorkomend 

geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van meer dan 

vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00) per boekjaar meebrengen. 

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. 

Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of 

beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één 

of meerdere gevolmachtigden. Dit geldt ook voor de gevolmachtigden inzake het 

dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur. De gevolmachtigden verbinden 

de coöperatieve vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, 

onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van 

overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren. 

Dergelijke delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het 

bestuursorgaan.  

Het bestuursorgaan kan vergoedingen voor de toegekende delegaties bepalen. Als 

dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het 

bestuursorgaan, dan is artikel 20 §2 van de statuten van toepassing en bepaalt de 

algemene vergadering de hoogte van deze vergoedingen, die nooit een deelname in 

de winst kan zijn. 

Artikel 26 – Vertegenwoordiging van de vennootschap 

De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de 

tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in 

rechte, geldig vertegenwoordigd zijn door twee (2) bestuurders. 

De  vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig 

verbonden door bijzondere volmachthouders. 
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Artikel 27 – Controle  

Indien dit wettelijk vereist is of als de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt de 

controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van 

de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening aan één of meer commissarissen 

opgedragen. Zij worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de algemene 

vergadering die tevens hun bezoldiging vastlegt.  

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de 

onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Vennoten kunnen zich 

laten vertegenwoordigen door een accountant. De kosten van de accountant zijn voor 

rekening van de vennoot die de onderzoeks- of controleopdracht laat uitvoeren.  

 

In geval van unanimiteit onder de vennoten, kunnen één of meerdere controlerende 

vennoten benoemd worden. De modaliteiten omtrent de verkiezing en de opdracht 

van de controlerende vennoten kan uitgewerkt worden in het intern reglement. 

 

 

 

Hoofdstuk IV: Algemene vergadering 

 

Artikel 28 – Samenstelling – bevoegdheid  

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle 

vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle 

vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden. Zij heeft de 

bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten worden toegekend.  

Zij kan de statuten aanvullen en de toepassing ervan uitwerken door een intern 

reglement, waaraan de vennoten door het enkele feit van hun aansluiting bij de 

vennootschap, onderworpen zijn.  

 

Artikel 29 – Jaarvergadering  

De jaarvergadering wordt telkens gehouden op de tweede zaterdag van de maand 

juni om 10 uur. 

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en, in voorkomend geval, van het 

verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar 

goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en 

eventuele commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van 

de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt 

al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.  
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Artikel 30 – Tussentijdse algemene vergadering 

Een tussentijdse algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om 

te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid 

behoort.  

Een tussentijdse algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag 

van de vennoten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) 

vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen, op aanvraag van de 

voorzitter van het bestuursorgaan of drie bestuurders of telkens als het belang van 

de vennootschap het vereist. 

 

Artikel 31 – Plaats  

Jaarlijks wordt minstens één algemene vergadering gehouden. 

Buitengewone algemene vergaderingen gaan door op de zetel of op een plaats in het 

Vlaams Gewest, zoals aangeduid in de oproepingen. 

 

Artikel 32– Oproeping  

De algemene vergadering wordt samengeroepen door het bestuursorgaan. 

De oproepingen die de agenda bevatten zullen geschieden per e-mail, ten minste 

vijftien kalenderdagen op voorhand. 

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.  

 

Artikel 33 – Elektronische algemene vergadering 

Het bestuursorgaan kan beslissen om de algemene vergadering voor alle vennoten 

elektronisch te laten doorgaan. Wat de naleving van de voorwaarden inzake 

aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de 

algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de 

algemene vergadering wordt gehouden. 

 

Artikel 34 – Volmachten  

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door 

één andere vennoot. Elke volmachtdrager kan slechts één andere vennoot 

vertegenwoordigen. 

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten 

dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden om aan de notulen van de 

vergadering gehecht te worden.  

 

Artikel 35 – Aanwezigheidslijst  
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Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden waarin elke 

vennoot inzage kan hebben. 

 

Artikel 36– Bureau  

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het 

bestuursorgaan; zo deze afwezig of verlet is door de oudste aanwezige bestuurder. 

De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn.  

De vergadering wijst onder de aanwezigen twee stemopnemers aan. De voorzitter, 

de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering 

uit.  

 

Artikel 37 – Beraadslaging – besluitvorming  

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, behoudens in de gevallen 

waarvoor de wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.  

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid 

van stemmen. 

Bij geen enkele stemming worden onthoudingen, blanco stemmen of de nietige 

stemmen in de teller, noch in de noemer meegeteld. Bij staking van stemmen is het 

voorstel verworpen.  

 

Het bestuursorgaan is gemachtigd om een procedure uit te werken die toelaat dat de 

vennoten hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen. 

 

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een statutenwijziging, 

dan kan zij dit slechts geldig doen wanneer de oproepingen de agendapunten precies 

omschrijven en indien de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste 

vijftien procent (15%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.  

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, moet een nieuwe algemene vergadering 

worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze algemene vergadering 

beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd 

is.  

 

Een besluit over de statutenwijziging behoeft drie vierde (3/4de) van de geldig 

uitgebrachte stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten. 
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Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een wijziging van het 

voorwerp, het doel, de coöperatieve finaliteit en waarden, fusie, splitsing of 

vereffening dan kan zij dit slechts geldig doen indien de aanwezige of 

vertegenwoordigde vennoten ten minste vijftien procent (15%) van het totaal aantal 

uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, 

moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde 

dagorde. Deze algemene vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal 

aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 

Een besluit over een wijziging van het voorwerp het doel, de coöperatieve finaliteit, 

de waarden, fusie, splitsing of vereffening behoeft vier vijfde (4/5de) van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

 

 

Artikel 38 – Stemrecht – beperking  

Elke vennoot heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit. 

 

Artikel 39 – Notulen  

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.  

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, in voorkomend 

geval de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en de vennoten die dit wensen.  

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd 

worden, moeten door de voorzitter of één bestuurder ondertekend worden.   

 

 

Hoofdstuk V: Balans – winstverdeling  

Artikel 40 – Boekjaar  

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. 

 

Artikel 41 – Jaarverslag en controle  

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de 

bepalingen ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene 

vergadering moeten worden voorgelegd. 

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een 

bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft 

uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de 
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Coöperatie als erkende coöperatieve vennootschap en in het bijzonder over het 

sociaal voordeel en/of vorming van vennoten.  

Dit verslag bevat tevens de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen. 

De jaarrekening en de verslagen liggen vijftien dagen voor de jaarvergadering ter 

inzage van de vennoten op de zetel van de vennootschap. De vennoten die erom 

verzoeken ontvangen onverwijld en kosteloos een afschrift. 

 

Artikel 42 – Winstverdeling  

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken 

over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels 

moeten gerespecteerd worden:  

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief negatief is of het ten gevolge 

van de uitkering dreigt te worden.  

2. Tevens zal het bestuursorgaan bij een uitkering volgens haar redelijk oordeel 

nagaan of de vennootschap haar schulden zal kunnen betalen die in de periode 

van minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden. 

3. Een saldo kan uitgekeerd worden als een dividend op het gestorte bedrag van de 

aandelen. Het rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de 

vorm van een dividend aan de vennoten uitkeert, zal niet hoger zijn dan de 

rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artikel 1, §2, 6° van het 

Koninklijk Besluit van 8 januari 1962. 

4. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor 

informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten, zowel huidige als 

potentiële, of het grote publiek. 

5. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) 

overgedragen worden naar het volgend boekjaar.  

 

 

Hoofdstuk VI: Ontbinding  

 

Artikel 43 – Oorzaken van ontbinding 

Naast de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd 

ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering en dit volgens de 

regels voor de wijziging van de statuten.  
 

Artikel 44 – Mandaat van vereffenaar  
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In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip 

ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene 

vergadering.  

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de bestuurders 

van de vennootschap. 

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.  

Daarvoor beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten 

voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.  

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de 

vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

 

Artikel 45 – Slotafrekening  

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of 

consignatie van de nodige sommen om die te voldoen wordt het netto actief verdeeld 

onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en 

worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. 

De teruggave  wordt evenwel beperkt tot de oorspronkelijke inbrengwaarde. Het 

vermogen dat dan overblijft krijgt door een beslissing van de algemene vergadering 

een bestemming naar een organisatie die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp 

en de coöperatieve waarden van de vennootschap. 

 

 

Hoofdstuk VII: Diverse bepalingen  

 

Artikel 46 – Keuze van woonplaats  

Iedere vennoot of bestuurder die in het buitenland woont en geen woonplaats in 

België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld 

woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle 

officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd 

worden.  

 

Artikel 47 – Intern reglement 

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan, de 

algemene vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld 
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worden door een intern reglement zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. 

Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene 

vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een 

statutenwijziging.  

Van elke wijziging aan het intern reglement zullen alle vennoten via e-mail op de 

hoogte worden gesteld. De volledige en meeste recente versie van het intern 

reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de vennoten. De datum van de 

laatste versie van het intern reglement maakt deel uit van de statuten en wordt in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd door toedoen van het 

bestuursorgaan.  

 

Artikel 48 – Communicatie door de coöperatieve vennootschap  

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze statuten kan een vennoot, een 

bestuurslid, of in voorkomend geval, de commissaris bij aanvang van het 

aandeelhouderschap of mandaat of op gelijk welk ander tijdstip daarna, een e-

mailadres meedelen om met de coöperatieve vennootschap te communiceren. Elke 

communicatie via dit e-mailadres wordt als geldig beschouwd. De coöperatieve 

vennootschap kan dit adres gebruiken;  tot de mededeling door de betrokkene van 

een ander e-mailadres of van de wens om  niet meer per e-mail te communiceren. Als 

de betrokkene zelf geen e-mailadres heeft of dit niet (meer) wenst te gebruiken dan 

communiceert de vennootschap per gewone brief die zij op dezelfde dag verzendt als 

de communicatie per e-mail. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over 

andere communicatiertechnieken die krachtens andere wettelijke bepalingen 

voorgeschreven zijn. 

 

Artikel 49 – Nietigheden  

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of 

worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden 

aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen 

ervan tot gevolg hebben. 

 

Artikel 50 – Slotbepaling  

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van 

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
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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

De Smet Anneleen
Machelsestraat 13
9770 Kruisem
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Eeckhaut Dirk
Dorp 35 a
9810 Nazareth
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : 2021-06-12 Bestuurder

Van Eck Eric
Hingenderstraat 4
6111AC Sint Joost
NEDERLAND
Begin van het mandaat : 2021-06-12 Einde van het mandaat : Bestuurder

De Caluwé Kevin
Fockaertshof 49
9770 Kruisem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2021-06-12 Einde van het mandaat : Bestuurder

Gekiere Lieven
Roombaardstraat 18
9810 Nazareth
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder

Dhondt Patricia
Drapstraat 99
9810 Nazareth
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : 2021-12-10 Bestuurder

Louwers Rudolf
Hessestraat 2
9667 Horebeke
BELGIË
Begin van het mandaat : Einde van het mandaat : Bestuurder
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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)
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BALANS NA WINSTVERDELING

JAARREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 561.476 380.580

Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 511 320.444

Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23 511 320.444

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 28 560.965 60.136

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 214.958 181.982

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 74.435 9.835

Handelsvorderingen 40 74.435 6.251

Overige vorderingen 41 3.584

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 121.837 165.310

Overlopende rekeningen 490/1 18.685 6.837

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 776.434 562.562

N° 0676926475 VKT-kap 3.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 730.924 512.093

Inbreng 10/11 711.500 596.250

Kapitaal 10 711.500 596.250

Geplaatst kapitaal 100 711.500 596.250

Niet-opgevraagd kapitaal 101

Buiten kapitaal 11

Uitgiftepremies 1100/10

Andere 1109/19

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 19.424

Onbeschikbare reserves 130/1

Wettelijke reserve 130

Statutair onbeschikbare reserves 1311

Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Andere 1319

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133 19.424

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -84.157

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
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN 17/49 45.510 50.470

Schulden op meer dan één jaar 6.3 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 6.3 42/48 45.510 50.460

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

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 2.587 47.835

Leveranciers 440/4 2.587 47.835

Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 14.463 2.624

Belastingen 450/3 11.519

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 2.944 2.624

Overige schulden 47/48 28.460

Overlopende rekeningen 492/3 10

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 776.434 562.562

N° 0676926475 VKT-kap 3.2

Page 6 of 16



RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge (+)/(-) 9900 162.071 6.577

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 100.141

Omzet 70

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen

60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 21.062 21.055

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

630 214 8.515

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 1.132 579

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 139.664 -23.573

Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 988 5

Recurrente financiële opbrengsten 75 988 5

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753 983

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 118 233

Recurrente financiële kosten 65 118 233

Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 140.533 -23.801

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 8.492

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 132.042 -23.801

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 132.042 -23.801

N° 0676926475 VKT-kap 4
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 47.884 -84.157

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) 132.042 -23.801

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P -84.157 -60.357

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 19.424

aan de inbreng 691

aan de wettelijke reserve 6920

aan de overige reserves 6921 19.424

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) -84.157

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 28.460

Vergoeding van de inbreng 694 28.460

Bestuurders of zaakvoerders 695

Werknemers 696

Andere rechthebbenden 697

N° 0676926475 VKT-kap 5
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TOELICHTING

 
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 336.278

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 73.009

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 408.217

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 1.069

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 15.833

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 214

Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 15.489

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329 558

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (22/27) 511
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 60.136

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365 500.830

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375

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

Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 560.965

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) 560.965

N° 0676926475 VKT-kap 6.1.3

Page 10 of 16



RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend

of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 0,6 0,6

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF

UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten 76 100.141

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (76A) 100.141

Niet-recurrente financiële opbrengsten (76B)

Niet-recurrente kosten 66

Niet-recurrente bedrijfskosten (66A)

Niet-recurrente financiële kosten (66B)

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten 6502

N° 0676926475 VKT-kap 6.4

Page 11 of 16



WAARDERINGSREGELS

 

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

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 [gewijzigd] [niet gewijzigd]; zo ja,
dan heeft de wijziging betrekking op :
en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van           EUR.

De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de
jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie
en het resultaat van de onderneming :

II. Bijzondere regels

De oprichtingskosten :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :

Herstructureringskosten :
Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [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           EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-
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] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als
volgt verantwoord :

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+
+                                    +     Methode        +      Basis         +              Afschrijvingspercentages             +
+              Activa                +    L (lineaire)    +     NG (niet-      +-------------------------+-------------------------+
+                                    +  D (degressieve)   +  geherwaardeerde)  +       Hoofdsom          +   Bijkomende kosten     +
+                                    +     A (andere)     + G(geherwaardeerde) +       Min. - Max.       +       Min. - Max.       +
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 1. Oprichtingskosten ..............+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 2. Immateriële vaste activa .......+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 3. Industriële, administratieve of +                    +                    +                         +                         +
+    commerciële gebouwen * .........+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 4. Installaties, machines en       +                    +                    +                         +                         +
+    uitrustingen * .................+         L          +         NG         +     20.00  - 20.00      +     20.00  - 20.00      +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 5. Rollend materieel * ............+                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +                    +                    +                         +                         +
+                                    +                    +                    +                         +                         +
+ 7. Andere matriële 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 :           EUR.
- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :           EUR.

Financiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [werden] [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 poductie 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           % meer dan hun boekwaarde.
(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 [xxxxxxxx] [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 (die betrekking hebben op onroerende goederen en
afgesloten vóór 1 januari 1980), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van
onroerende goederen :           EUR.

N° 0676926475 VKT-kap 6.8
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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.

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)

Stroomvloed Zon
0778241886

Besloten vennootschap

Roombaardstraat 18
9810 Nazareth
BELGIË

Aandelen op

naam

5.000 100

N° 0676926475 VKT-kap 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.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

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

Eventuele code

N° 0676926475 VKT-kap 7.2
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SOCIALE BALANS

 

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN

HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

 

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn: 200

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes
1. Voltijds

(boekjaar)

2. Deeltijds

(boekjaar)

3. Totaal (T) of totaal in
voltijdse equivalenten

(VTE)

(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal in
voltijdse equivalenten

(VTE)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 1 0,6 0,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 101 1.084 1.084 1.088

Personeelskosten 102 21.062 21.062 21.055

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 1 0,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 1 0,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 1 0,6

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202 1 0,6

universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212

universitair onderwijs 1213

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130

Bedienden 134 1 0,6

Arbeiders 132

Andere 133

N° 0676926475 VKT-kap 12
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

 

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

 

INGETREDEN
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar
een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar
werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister 205

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of
een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop
hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam 305

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste
van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de vennootschap 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de vennootschap 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de vennootschap 5843 5853

N° 0676926475 VKT-kap 12
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Actief passief resultatenbalans
EUR

Stroomvloed Zon BV

Datum lijst 07/07/2022

Expert/M V: 22.06.01.041682

Pagina 1/4

Datum afdruk 07/07/2022 08:47:46Ond.nr. BE 0778.241.886

Jaar 2021      03/12/2021 - 30/06/2022

Van periode 00          03/12/2021 - 03/12/2021 01          03/12/2021 - 31/12/2021Tot periode

NETTOAfschrijvingenBRUTO

en waardeverm.

ACTIEF

Vaste activa  488 231,48  488 231,48

Oprichtingskosten

Immateriële vaste activa  100 140,80  100 140,80

 100 140,80  100 140,80212000 Goodwill

Materiële vaste activa  388 090,68  388 090,68

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting  388 090,68 388 090,68

 87 856,44  87 856,44230010 Installaties project Nazareth

 26 993,56  26 993,56230020 Installaties project Sint-Gregorius

 30 186,99  30 186,99230030 Installaties project Merelbeke

 12 019,39  12 019,39230040 Installaties Oudenaarde

 28 522,42  28 522,42230050 Installaties project Kruisem

 82 806,56  82 806,56230060 Installaties project Assenede

 94 287,66  94 287,66230070 Installaties project Zulte

 25 417,66  25 417,66230080 Installaties project De Pinte

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa

Vlottende activa  3 898,40  3 898,40

Vorderingen op meer dan 1 jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar  196,00  196,00

Handelsvorderingen

Overige vorderingen  196,00 196,00

 196,00  196,00411000 Terug te vorderen BTW

Geldbeleggingen

Liquide middelen  3 702,40  3 702,40

 3 702,40  3 702,40550000 Triodos Bank BE85 5230 8089 1106

Overlopende rekeningen

TOTAAL ACTIEF  492 129,88  0,00  492 129,88



Actief passief resultatenbalans
EUR

Stroomvloed Zon BV

Datum lijst 07/07/2022

Expert/M V: 22.06.01.041682

Pagina 2/4

Datum afdruk 07/07/2022 08:47:46Ond.nr. BE 0778.241.886

Jaar 2021      03/12/2021 - 30/06/2022

Van periode 00          03/12/2021 - 03/12/2021 01          03/12/2021 - 31/12/2021Tot periode

NETTOAfschrijvingenBRUTO

en waardeverm.

PASSIEF

Eigen vermogen  5 000,00  5 000,00

Inbreng - Kapitaal  5 000,00  5 000,00

Geplaatst kapitaal  5 000,00 5 000,00

 5 000,00  5 000,00100000 Beschikbare eigen vermogensreserve

Niet-opgevraagd kapitaal

Inbreng - Buiten kapitaal

Uitgiftepremies

Andere

Herwaarderingsmeerwaarden

Reserves

Onbeschikbare reserves

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

Overgedragen winst of verlies

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief

Voorlopig verlies van het boekjaar -948,35 -948,35

-948,35 -948,35

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Voorzieningen voor risico's en lasten

Uitgestelde belastingen

Schulden  488 078,23  488 078,23

Schulden op meer dan 1 jaar

Financiële schulden

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Schulden op ten hoogste 1 jaar  488 078,23  488 078,23

Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden

Handelsschulden -153,25-153,25

-153,25 -153,25440000 Leveranciers

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden  488 231,48 488 231,48

 488 231,48  488 231,48489000 R/C Stroomvloed

Overlopende rekeningen

TOTAAL PASSIEF  492 129,88  0,00  492 129,88



Actief passief resultatenbalans
EUR

Stroomvloed Zon BV

Datum lijst 07/07/2022

Expert/M V: 22.06.01.041682

Pagina 3/4

Datum afdruk 07/07/2022 08:47:46Ond.nr. BE 0778.241.886

Jaar 2021      03/12/2021 - 30/06/2022

Van periode 00          03/12/2021 - 03/12/2021 01          03/12/2021 - 31/12/2021Tot periode

Totaal

per klasse

SubtotaalDetail per

rekening per rubriek

Exploitatieopbrengsten

Verkopen

Wijzigingen voorraad + bestellingen in uitvoering

Geproduceerde vaste activa

Verstrekkingen uit voorraad

Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Voorraadwijzigingen

BRUTOWINST  0,00

Bedrijfskosten -933,35

Diensten en diverse goederen  933,35

612030 Drukwerken en kantoorbehoeften  100,00

613010 Ereloon boekhouding  833,35

Personeelskosten

Afschrijvingen

Waardeverminderingen

Voorzieningen

Andere bedrijfsopbrengsten

Andere bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerd

BEDRIJFSVERLIES -933,35

Financiële opbrengsten

Financiële kosten -15,00

657000 Bankkosten  15,00

VERLIES GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -948,35

Niet-recurrente opbrengsten

Niet-recurrente kosten

VERLIES VOOR BELASTING -948,35

Onttrekking aan uitgestelde belastingen

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Onttrekking aan belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves

NETTOVERLIES VOOR BELASTING -948,35

Belastingen

Belastingen op resultaat

Regularisering belastingen



Actief passief resultatenbalans
EUR

Stroomvloed Zon BV

Datum lijst 07/07/2022

Expert/M V: 22.06.01.041682

Pagina 4/4

Datum afdruk 07/07/2022 08:47:46Ond.nr. BE 0778.241.886

Jaar 2021      03/12/2021 - 30/06/2022

Van periode 00          03/12/2021 - 03/12/2021 01          03/12/2021 - 31/12/2021Tot periode

Totaal

per klasse

SubtotaalDetail per

rekening per rubriek

NETTOVERLIES NA BELASTING -948,35



NAAM:

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Internetadres  : 

Ondernemingsnummer 0676.926.475

DATUM 19/06/2017 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de

oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

goedgekeurd door de algemene vergadering van 12/06/2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2020 31/12/2020tot

Vorig boekjaar van 1/01/2019 31/12/2019tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

 NAT.  VKT-kap 1Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

20 1 EUR

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE 

LEGGEN DOCUMENTEN

 0676.926.475

CV  

België

Stroomvloed

Roombaardstraat

9810 Nazareth

18 

zijn /

Gent, afdeling Gent

   identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

1

2

3

IN EURO (2 decimalen)JAARREKENING

Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

17

6.1.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

Anneleen De Smet 

Bestuurder 

Lieven Gekiere 

Bestuurder 

    Facultatieve vermelding.

    Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

1/17

1

2

3    Schrappen wat niet van toepassing is.



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

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Nr.  0676.926.475  VKT-kap 2.1

Dhondt Patricia     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 9/06/2018- 9/06/2024

Drapstraat 99, 9810 Nazareth, België

Gekiere Lieven     

Functie : Bestuurder

Roombaardstraat 18, 9810 Nazareth, België

De Smet Anneleen     

Functie : Bestuurder

Machelsestraat 13, 9770 Kruishoutem, België

Eeckhaut Dirk     

Functie : Bestuurder

Dorp 35, bus A, 9810 Nazareth, België

2/17



Nr.  0676.926.475  VKT-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 vennootschap **,

B.    Het opstellen van de jaarrekening **,

C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

De jaarrekening werd werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de/

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.

commissaris is.

Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de 

opdracht

(A, B, C en/of D)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Facultatieve vermelding.
3/17



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 3.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

Terreinen en gebouwen ...............................................

Installaties, machines en uitrusting ..............................

Meubilair en rollend materieel ......................................

Leasing en soortgelijke rechten ....................................

Overige materiële vaste activa .....................................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .......................

Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen .....................................................

Overige vorderingen ....................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden ....................................................................

Bestellingen in uitvoering ..............................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen .....................................................

Overige vorderingen .....................................................

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

 6.1.2

 6.1.1

 6.1.3

..................................................................

....

....................................................

..................

..................................................

......................................................

.....................................................

..............
........................................................

...........
..................................

.................................

..............................

..............................

.......

..............................................................

.....

..............................................................

.....
..................................................

.................

...........................................

........................

320.444,20

320.444,20

380.580,01

60.135,81

181.982,06

9.834,55

6.250,93

3.583,62

165.310,12

6.837,39

562.562,07

180.703,36

122.601,48

122.601,48

58.101,88

222.714,74

6.091,28

4.877,32

1.213,96

216.011,28

612,18

403.418,10

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

.........................

.........................

.................

JAARREKENING

4/17



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

Geplaatst kapitaal ..................................................

Niet-opgevraagd kapitaal    ....................................

Wettelijke reserve...................................................

Statutair onbeschikbare reserves ..........................

Inkoop eigen aandelen ..........................................

Overige ..................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

........................................................

..............

............................................................................

..................

..........................................................................

...................

................................(+)/(-)

...................................................

................

Belastingvrije reserves .................................................

Beschikbare reserves ..................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 

netto-actief

............................................................

..........

......................................................................

................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Voorzieningen voor risico's en kosten ...........................

...........................

...........................

.............

596.250,00

596.250,00

-84.157,50

10/15

10/11

100

101

12

13

130

1311

1312

132

14

15

19

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden .........................................

.............................

133

168

397.643,42

458.000,00

458.000,00

-60.356,58

512.092,50

Toel.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

....................

160

Belastingen .................................................................. 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken .................... 162

Milieuverplichtingen ...................................................... 163

Overige risico's en kosten ............................................ 164/5

4

5

Kapitaal ........................................................................

Buiten kapitaal .............................................................

Uitgiftepremies ......................................................

Andere ..................................................................

10

11

1100/10

1109/19

596.250,00 458.000,00

Onbeschikbare reserves .............................................. 130/1

Financiële steunverlening ...................................... 1313

1319

5/17

    Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

4

5



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ....................................................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke

schulden..................................................................

......Overige leningen ...................................................

Handelsschulden ........................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen ...............................

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen ......................................................................

Belastingen ............................................................

Overige schulden .........................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

....................................

...............................

...................................................................

.................

Bezoldigingen en sociale lasten .............................

Overige schulden .........................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................

.................................

Financiële schulden .....................................................

Kredietinstellingen .................................................

Overige leningen ...................................................

Handelsschulden .........................................................

Leveranciers ..........................................................

Te betalen wissels .................................................

Vooruitbetalingen op bestellingen ................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten ..........................................................

17/49

17

172/3

174/0

175

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

.................................................

..................
..............................................

.....................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

50.469,57

50.459,57

47.835,27

2.624,30

2.624,30

10,00

562.562,07 403.418,10

5.774,68

5.774,68

3.554,74

3.554,74

2.219,94

2.219,94

Toel.

170/4

47.835,27

6.3

6.3

6/17



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 4

RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Omzet* .....................................................................

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

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in

uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

(terugnemingen) ....................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ....................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde 

bedrijfskosten ............................................................. (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Financiële opbrengsten

...............................................................

....

 6.4

Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële 

vaste activa ...................................................................

 6.4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen

(bestedingen en terugnemingen) ...........................(+)/(-)

...............................(+)/(-)

.....................................................

....................

Financiële kosten  6.4

21.055,19

8.514,89

579,30

-23.572,87

4,93

232,98

-20.352,92

4.767,97

6.245,25

686,24

-32.052,38

113,50

70

630

62

631/4

635/8

640/8

649

9901

75/76B

65/66B

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten

en diverse goederen* ...............................................

Toel.

Brutomarge ............................................................(+)/(-) 9900 6.576,51

60/61

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

.....(+)/(-)

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .....................

.....................

.....................

......

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ................

................

................

................

......

Belastingen op het resultaat ....................................(+)/(-)

..............................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .....................

.....................

.....................

.......

Overboeking naar de belastingvrije reserves ................

................

................

................

......

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ......(+)/(-)

-23.800,92

-23.800,92

-23.800,92

-32.165,88

-32.165,88

-32.165,889905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .......... 76A

Niet-recurrente bedrijfskosten ................................... 66A

Recurrente financiële opbrengsten ................................. 75 4,93

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies ................... 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten ........................... 76B

113,50Recurrente financiële kosten .......................................... 65 232,98

Niet-recurrente financiële kosten .................................... 66B

7/17*   Facultatieve vermelding.



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...........................(+)/(-)

aan de inbreng ......................................................................................

Werknemers ...........................................................................................

aan de wettelijke reserve ......................................................................

Vergoeding van de inbreng ....................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ..................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

.......................................................(+)/(-)

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..................(+)/(-)

.....................................................

................
......................................................

...............

........................................................(+)/(-)

......................................

...............................
......................................................................................

...............

aan de overige reserves ........................................................................

-84.157,50

-23.800,92

-60.356,58

-84.157,50

-60.356,58

-32.165,88

-28.190,70

-60.356,58

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Andere rechthebbenden ......................................................................... 697

8/17



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 6.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ...........

Geboekt .................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...................................................

...................

Teruggenomen ....................................................................................

Verworven van derden ..........................................................................

Afgeboekt ..............................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ...................................................

...................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt ................................................................................................

Verworven van derden ..........................................................................

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

........................

........................

......................

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

129.919,98

206.357,61

336.277,59

8.514,89

15.833,39

320.444,20

7.318,50

8179

8189

8199

8259P

8219

8199P

8169

8239

8249

8229

8329P

8279

8259

8289

8309

8319

8299

8329

(22/27)

9/17



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen .......................................................................................

Geboekt ....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...................................................

...................

Teruggenomen .........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt .................................................................................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

..................................

..................................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ...................................................

...................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt ...................................................................................................

Verworven van derden .............................................................................

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

...................................

...................................

.....................

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .........................

.........................

.........................

................

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

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .........................

.........................

.........................

................NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................

.......................

.......................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

58.101,88

60.135,81

60.135,81

8375

8385

8395

8455P

8415

8395P

8365

8435

8445

8425

8525P

8475

8455

8485

8505

8515

8495

8525

8555P

8545

8555

(28)

Andere mutaties ...............................................................................(+)/(-) 8386 2.033,93

10/17



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 6.4

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-

verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het

algemeen personeelsregister

RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG

OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten

.....................................................................

...........................................................

..............

Niet-recurrente kosten

76

66

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse

equivalenten  ................................................................................ 9087 0,6 0,7

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................. (76A)

Niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................ (76B)

Niet-recurrente bedrijfskosten ...................................................... (66A)

Niet-recurrente financiële kosten ................................................. (66B)

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten .................................................................

........

6502

11/17



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 6.8

WAARDERINGSREGELS
1. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen. 

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

zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

(gewijzigd) (niet gewijzigd)

en heeft zij een EUR.

(wordt)

invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van(negatieve)(positieve)

moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar(wordt niet)De resultatenrekening

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen

waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en

het resultaat van de onderneming:

2. Vaste activa

Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten: 

in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgtDe herstructureringskosten werden

verantwoord:

(niet geactiveerd)(geactiveerd)

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor

Immateriële vaste activa: 

EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-
dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt(niet meer)(meer)termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt

verantwoord:

Materiële vaste activa:

materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze(werden geen)(werden)In de loop van het boekjaar

herwaardering als volgt verantwoord:

12/17



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 6.8

WAARDERINGSREGELS

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Activa

Methode

L

D

A

(degressieve)

(andere)

Basis

NG (niet-

(geherwaardeerde)

Hoofdsom

Min. - Max.

Bijkomende kosten

Min. - Max.

(lineaire)

geherwaardeerde)

G

Afschrijvingspercentages

1. Oprichtingskosten

2. Immateriële vaste activa

3. Industriële, administratieve of

commerciële gebouwen*

4. Installaties, machines en uitrusting*

Installaties L NG 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00

Installaties L NG 4,00 - 4,00 4,00 - 4,00

Installaties, machines en uitrus L NG 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00

Installaties L NG 6,67 - 6,67 6,67 - 6,67

5. Rollend materieel*

6. Kantoormaterieel en meubilair*

7. Andere materiële vaste activa

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld

EUR.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

-  bedrag voor het boekjaar: EUR.

-  gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint:

Financiële vaste activa:

deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt(werden geen)(werden)
verantwoord

:

In de loop van het boekjaar

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (te vermelden)

gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

berekend volgens de methode van de gewogen

3. Vlottende activa

1. Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen in bewerking - gereed product:

3. Handelsgoederen:

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:

de onrechtstreekse productiekosten.

-  De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat,

   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 % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

(omvat niet)(omvat)-  De vervaardigingsprijs van de producten

(omvat geen)(omvat) financiële kosten

Bestellingen in uitvoering:

(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken).

(tegen vervaardigingsprijs)Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd

13/17



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 6.8

WAARDERINGSREGELS

Schulden:

schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op

deze schulden

(bevatten geen)(bevatten)De passiva

(geen)(een) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

4. Passiva

Vreemde valuta:

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten:

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (die betrekking hebben op onroerende goederen en afgesloten

beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen:vóór 1 januari 1980),

EUR.

14/17



Nr.  0676.926.475  VKT-kap 6.9

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Aangezien uit de balans een overgedragen verlies blijkt worden de waarderingsregels in veronderstelling van continuïteit als volgt

verantwoord:

De verliezen zijn het loutere gevolg van de lange aanloopperiode zowel voor de uitvoering van projecten als voor het binnenhalen van

projecten.

Aangezien de vennootschap over voldoende liquiditeiten beschikt en de schuldpositie uitermate beperkt is, is er geen reden om de

veronderstelling van continuïteit te verlaten.
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Nr.  0676.926.475  VKT-kap 12

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

326

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Codes

1. Voltijds

(boekjaar) (vorig boekjaar)(boekjaar)(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal

      in voltijdse

      equivalenten (VTE)

2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal

    in voltijdse

    equivalenten (VTE)
Tijdens het boekjaar en het vorige 

boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers ............

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten ...............................

(VTE) (VTE)

(T)

(T)

(T)

(T)

100

101

102

1,0

1.088

0,6

1.088

21.055,19

0,7

168

4.767,9721.055,19

Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen

Vrouwen

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

..........................................................................

................

..........................................................................

................

1 0,6

1 0,6

1 0,6

1 0,6

............................................................

..............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

1 0,6

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten

laste van de werkgever

Codes Mannen VrouwenCodes

5802

5801

5803

5811

5812

5813

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-

opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ...............................................................................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Nettokosten voor de vennootschap ........................................................................

58031

58032

58033

58131

58132

58133

5821

5822

5823

5831

5832

5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

5841

5842

5843

5851

5852

5853

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het

boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die

tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen

personeelsregister .................................................................

Codes 1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse

    equivalenten

2. Deeltijds

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring

aangegeven of een in het algemeen personeelsregister

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het

boekjaar een einde nam ........................................................

205

305

Nettokosten voor de vennootschap ........................................................................

Nettokosten voor de vennootschap ........................................................................
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