
INTERN REGLEMENT ZONNEWIND CVBA 

 

 

 

 
AFDELING 1 : VOORAFGAANDE BEPALINGEN 

 

 

Artikel 1.1: 

 

Bij toepassing van artikel 37 van de Statuten wordt een intern reglement opgesteld.  

 

Zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of statuten, worden in 

dit intern reglement alle maatregelen getroffen in verband met de toepassing van de 

statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen. 

 

 

Artikel 1.2: 

 

Het intern reglement en de eventuele wijzigingen ervan worden goedgekeurd door de 

Algemene Vergadering met gewone meerderheid van stemmen. 

 

 

Artikel 1.3: 

 

Het intern reglement kan vrij geraadpleegd worden op de website van ZONNEWIND 

CVBA. 

  

De toetredende vennoot verbindt zich ertoe het intern reglement te aanvaarden. 

 

 

 

AFDELING 2 : KAPITAAL – MAATSCHAPPELIJKE AANDEELBEWIJZEN – 

AANSPRAKELIJKHEID 

 

 

Artikel 2.1: 

 

De beslissing tot de uitgifte van aandelen in het veranderlijk kapitaal wordt genomen door 

de Raad van Bestuur. 

 

 

Artikel 2.2: 

 



De beslissing tot uitgifte van aandelen wordt bekend gemaakt via alle mogelijke kanalen 

waaronder de website van ZONNEWIND CVBA. 

 

De inschrijving van kandidaat-vennoten gebeurt via een aanmeldingsformulier op de 

website van ZONNEWIND CVBA (http://zonnewind.org) of via een papieren versie dat 

hij op zijn verzoek via e-mail aan info@zonnewind.org kan verkrijgen. 

 

 

Artikel 2.3: 

 

Na ontvangst van de vraag van de kandidaat-vennoot om één of meerdere aandelen van 

het veranderlijk kapitaal aan te kopen, beslist de Raad van Bestuur over de toelating van 

de kandidaat-vennoot conform artikel 9 van de statuten. 

 

De weigering van een kandidaat-vennoot kan niet op discriminatoire grond gebeuren.  

 

Ingeval van weigering van toetreding, zal de Raad van Bestuur de objectieve redenen van 

de weigering binnen de 14 dagen aan de geweigerde kandidaat-vennoot schriftelijk 

kenbaar maken. Die mededeling gebeurt op dezelfde wijze als deze waarop de geweigerde 

kandidaat zijn aanvraag heeft ingediend. 

 

 

Artikel 2.4. 

 

Het maximum aantal aandelen bedraagt 50 per vennoot. De Raad van Bestuur controleert 

bij elke aanvraag dat die persoonlijke limiet niet wordt overschreden. Zo nodig zal hij de 

aanvraag van de kandidaat-vennoot weigeren of verminderen tot de statutaire limiet.  

 

 

Artikel 2.5: 

 

De kandidaat-vennoot ontvangt binnen de 14 dagen na ontvangst van zijn vraag tot 

toetreding de bevestiging van het aantal aandelen waarvoor zijn inschrijving als 

coöperant-vennoot werd aanvaard. De bevestiging bevat een gestructureerde mededeling 

die de kandidaat-vennoot bij de overschrijving moet vermelden. 

 

 

Artikel 2.6: 

 

De inschrijving van de kandidaat-vennoot in het veranderlijk kapitaal van ZONNEWIND 

CVBA wordt eerst definitief nadat het bedrag waarvoor de aanvaarde kandidaat-vennoot 

heeft ingetekend, effectief op de bankrekening van ZONNEWIND CVBA werd gestort. 

 

Artikel 2.7: 
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Na de inschrijving in het aandelenregister ontvangt de coöperant-vennoot een uittreksel 

uit het aandelenregister waaruit zijn inschrijving blijkt. Die mededeling gebeurt op 

dezelfde wijze als deze waarop de coöperant-vennoot zijn vraag bij ZONNEWIND 

CVBA heeft ingediend. 

 

 

Artikel 2.8: 

 

De vraag tot afstand of overdracht van maatschappelijke aandeelbewijzen aan een andere 

vennoot van ZONNEWIND CVBA wordt schriftelijk ingediend bij de Raad van Bestuur. 

 

De Raad van Bestuur bevestigt de ontvangst van die vraag aan de verzoeker op dezelfde 

wijze als het verzoek bij hem werd ingediend. Hij neemt een beslissing binnen de 14 

dagen na ontvangst van het verzoek. 

 

De beslissing van de Raad van Bestuur waarbij de toestemming tot afstand of overdracht 

wordt gegeven, wordt meteen in het aandelenregister vermeld. De datum van de 

beslissing doet de rechten op de overnemende vennoot overgaan. 

  

 

 

AFDELING 3 – VENNOTEN 

 

 

Artikel 3.1: 

 

De vennoot die bij toepassing van artikel 10 van de Statuten na vijf jaar wenst uit te 

treden, kan daartoe een schriftelijk verzoek indienen tijdens de eerste zes maanden van 

het lopende boekjaar dat begint op één oktober. 

 

Dat verzoek wordt ofwel per e-mail ingediend op het e-mailadres dat op de website van 

ZONNEWIND CVBA staat vermeld ofwel door middel van een ter post aangetekende 

brief aan het adres van de maatschappelijke zetel. 

 

De beslissing over alle tijdig ingediende verzoeken tot uittreding binnen hetzelfde 

kalenderjaar wordt met inachtneming van regels en beperkingen die vermeld zijn in 

artikel 10 van de Statuten door de Raad van Bestuur genomen in de loop van de maand 

april. 

 

Aangezien de balans van het lopende boekjaar op dat ogenblik nog niet gekend of 

bepaalbaar is en wanneer de uittreder of uitgeslotene niet wil wachten op de afsluiting 

van de balans van het lopende boekjaar waarin het ontslag genomen wordt of de 

uitsluiting uitgesproken wordt, kan de Raad van Bestuur per geval en naar zijn oordeel 

beslissen om de nominale waarde van het aandeelbewijs te bepalen volgens de balans van 

het voorbije boekjaar. 

 



Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur tot weigering van de uittreding omwille van 

de redenen die in artikel 10 van de Statuten zijn vermeld, staat geen betwisting open. 

 

De eventuele beslissing tot weigering van de uittreding van een vennoot wordt binnen de 

14 dagen aan de vennoot meegedeeld met verwijzing naar artikel 10 van de Statuten en 

een beknopte verantwoording van de reden van de weigering. Die mededeling gebeurt op 

dezelfde wijze als deze waarop de coöperant-vennoot zijn aanvraag tot uittreding heeft 

ingediend. 

 

 

Artikel 3.2: 

 

Wanneer de uittreding van de coöperant-vennoot voldoet aan de voorwaarden zoals 

bepaald in artikel 10 van de Statuten deelt de Raad van Bestuur die aanvaarding binnen 

de 14 dagen na het tijdstip van de jaarlijkse beoordeling in april aan de uittredende 

vennoot mee. De Raad van Bestuur duidt bij toepassing van artikel 11 van de Statuten het 

bedrag aan dat aan de uitgetreden vennoot zal worden teruggestort. 

 

De uittreding van de vennoot is definitief vanaf het moment waarop de Raad van Bestuur 

de aanvraag tot uittreding heeft aanvaard. Die beslissing wordt meteen in het 

aandelenregister vermeld. 

 

Vanaf die datum verliest de vennoot zijn stemrecht in de Algemene Vergadering en alle 

andere mogelijke rechten en vorderingen als vennoot. 

 

 

Artikel 3.3: 

 

Een eventuele beslissing van de Raad van Bestuur om een gedeelte van het geplaatste 

veranderlijke kapitaal aan vennoten terug te betalen, is mogelijk maar kan niet leiden tot 

verplichte uittreding van de vennoten. 

 

 

  

AFDELING 4 – BESTUUR EN CONTROLE 

 

 

Artikel 4.1: 

 

De beslissing over de aard en de omvang van een mogelijke beloning die artikel 15 van 

de Statuten voorziet als een bestuurder bijzondere of vaste prestaties vervult, wordt 

genomen door de Algemene Vergadering. 

 

 

Artikel 4.2: 

 



De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een gedelegeerd 

bestuurder waarvan de eventuele vergoeding eveneens wordt bepaald door de Algemene 

Vergadering. 

 

 

Artikel 4.3: 

 

In uitvoering van artikel 20 van de Statuten worden akten en handelingen geacht het 

dagelijks bestuur te overschrijden wanneer zij een waarde vertegenwoordigen vanaf € 

500,00.  

 

 

Artikel 4.4: 

 

Bij toepassing van artikel 21 van de Statuten benoemt de Algemene Vergadering twee 

commissarissen of controlerende vennoten. 

 

Hun mandaat duurt drie jaar en is hernieuwbaar. 

 

De commissarissen of controlerende vennoten kunnen jaarlijks door de Algemene 

Vergadering worden vervangen. 

 

De commissarissen of controlerende vennoten kunnen op ieder moment de boekhouding 

en rekening van de vennootschap inkijken. 

 

Zij brengen jaarlijks verslag uit op de Algemene Vergadering. 

 

 

 

 

AFDELING 5 – ALGEMENE VERGADERING 

 

 

Artikel 5.1: 

 

De Algemene Vergadering vergadert jaarlijks op de derde donderdag van maart op het 

tijdstip en de plaats die door de Raad van Bestuur worden bepaald. 

 

 

Artikel 5.2: 

 

De oproeping voor de Algemene Vergadering, zoals bepaald in artikel 23 van de Statuten, 

gebeurt via alle digitale kanalen waaronder de website van ZONNEWIND CVBA en via 

e-mail aan de vennoten. 

 



Vennoten die een uitnodiging op papier wensen te ontvangen kunnen dat vooraf vragen. 

Enkel aan die vennoten wordt de uitnodiging op papier bezorgd. 

  

Vennoten die samen op eenzelfde adres wonen, ontvangen een gezamenlijke uitnodiging 

behalve wanneer ze vooraf vragen om de uitnodiging afzonderlijk te ontvangen. 

 

 

Artikel 5.3: 

 

De oproeping voor de Algemene Vergadering vermeldt de agendapunten van de 

vergadering alsook het jaarverslag en de jaarrekening die ter behandeling en goedkeuring 

zullen worden voorgelegd. 

 

 

Artikel 5.4: 

 

Een vennoot die niet aanwezig kan zijn bij de Algemene Vergadering kan zich bij de 

stemming door een andere vennoot laten vertegenwoordigen door middel van een 

ondertekende volmacht. 

 

De volmacht moet staan op een papieren drager en vermeldt als tekst: “(naam) en houder 

van (aantal) aandelen, geeft uitdrukkelijk volmacht aan (naam) om in mijn naam te 

stemmen op de Algemene Vergadering van ZONNEWIND CVBA van (datum).” 

 

De volmacht dient ondertekend te zijn door de volmachtgever en zal bij het begin van de 

Algemene Vergadering aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur ter nazicht en 

goedkeuring worden voorgelegd. 

 

De Voorzitter van de Raad van Bestuur gaat de geldigheid van de volmacht na en machtigt 

de volmachthouder om de volmachtgever bij de stemming te vertegenwoordigen wanneer 

hij vaststelt dat aan alle voorwaarden is voldaan. 

  

Een volmachthouder kan op dezelfde Algemene Vergadering slechts voor één andere 

vennoot bij volmacht stemmen. 

 

De mogelijkheid om en de modaliteiten waarbij met volmacht kan gestemd worden, 

zullen via de gebruikelijke digitale kanalen waaronder de website op voorhand aan de 

vennoten worden kenbaar gemaakt. 

 

 

Artikel 5.5: 

 

Elke vennoot kan naderhand op eenvoudig verzoek een kopie van het verslag van de 

Algemene Vergadering opvragen. 

 

AFDELING 6 – BOEKJAAR-BALANS 



 

 

 

AFDELING 7 – VERDELING VAN DE WINST 

 

 

Artikel 7.1: 

 

Het eventueel dividend wordt toegekend en berekend per jaar. 

 

Indien de periode waarin de vennoot is toegetreden korter is dan één jaar, wordt het 

dividend pro parte berekend volgens het aantal kalenderdagen vanaf de datum van 

inschrijving in het aandelenregister. 

 

 


