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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Coördinatie ingevolge wijzigingen goedgekeurd op de  bijzondere algemene 

vergadering van [•] 2022 

 
Dit huishoudelijk reglement houdt enkel bepalingen in ter aanvulling van de statuten. In geval van tegenstrijdigheid tussen 

bepalingen van huidig reglement en de bepalingen van de statuten, hebben deze laatste voorrang. 

 

 
Artikel 1 

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 101. De 

aandeelhouders worden van een verplaatsing van de zetel schriftelijk ingelicht. 

 

 
LIDMAATSCHAP 

 
Artikel 2 

Het aantal aandeelhouders moet ten minste drie bedragen. Natuurlijke zowel als rechtspersonen kunnen 

aandeelhouders worden van de vennootschap. De kandidaat-aandeelhouders moeten hun aanvraag richten 

tot de voorzitter van de raad van bestuur in de zetel van de vennootschap. De voorstelling aan de raad van 

bestuur moet gedaan worden binnen de maand van de aanvraag. De raad van bestuur zal in het bijzonder 

onderzoeken of de kandidaat-aandeelhouder aan de voorwaarden van het lidmaatschap beantwoordt. De 

toetreding is slechts definitief wanneer de kandidaat aanvaard is door de raad van bestuur en hijzelf of zijn 

gevolmachtigde een tot toetreding geëigend stuk heeft ondertekend. 

 
Artikel 3 

Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men : 

1. Aangenomen worden door de raad van bestuur. De raad mag in beginsel slechts die personen, 

zowel natuurlijke als rechtspersonen, aannemen die bekend staan als groenten- of fruitkweker, 

bloemen- of plantenkweker of als landbouwer in de ruimste zin van het woord. Rechtspersonen, 

vennootschappen en feitelijke verenigingen kunnen eveneens als aandeelhouder aanvaard 

worden voor zover zij productie-entiteiten uitbaten of vertegenwoordigen en voldoen aan de 

voorwaarden die ook ten aanzien van natuurlijke personen zijn gesteld. Uitzonderlijk kunnen 

personen andere dan de personen die een productie-entiteit uitbaten, wier kennis of ervaring 

nuttig kan zijn voor de vennootschap, als aandeelhouder aanvaard worden. 

2. Ten minste één aandeel onderschrijven, doch vanaf het ogenblik dat er een beteelde oppervlakte is, 

moeten er tien aandelen onderschreven worden. De raad van bestuur kan het minimum aantal te 

onderschrijven aandelen per aandeelhouder in principe slechts verminderen ingeval van inkrimping 

van het bedrijf en voor zover de betrokken aandeelhouder erom verzoekt. 
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3. Als nieuwe aandeelhouder bij de onderschrijving van aandelen het inkomgeld betalen. Dit 

inkomgeld wordt door de raad van bestuur vastgesteld. Het bedrag moet op een onbeschikbare 

reserve geboekt worden zodat bij de uittreding hierop geen aanspraak kan gemaakt worden. De 

rekening “inkomgelden” wordt in deze gelijkgesteld met een onbeschikbare reserve. Inwonende 

familieleden en rechtverkrijgenden van aandeelhouders die het bedrijf verderzetten, mogen als 

aandeelhouder aanvaard worden zonder een inkomgeld per aandeel te betalen. 

4. Een producent kan ook kiezen voor een éénmalige kennismakingsperiode van maximum 3 maanden 

met een begeleiding vanwege de vennootschap. Deze kennismakingsperiode start bij de voorziene 

oogst van zijn product. Tijdens deze kennismakingsperiode dient hij te voldoen aan de 

leveringsplicht en alle andere verplichtingen die opgelegd worden aan de leden, maar is hij nog geen 

lid van de vennootschap. Hij kan dan ook niet genieten van de voordelen die toekomen aan de leden 

van de vennootschap zoals staffeling van de veilingcommissie, coöperatieve teruggave, GMO 

tussenkomsten in teeltbegeleiding, certificatie en andere coöperatieve voordelen voor de leden- 

coöperanten. Na de periode van 3 maanden wordt een definitieve beslissing genomen over het 

lidmaatschap door de raad van bestuur. Indien de producent geen lid wenst te worden, dient hij dit 

schriftelijk te melden aan de raad van bestuur van de vennootschap, uiterlijk 14 dagen voor het 

beëindigen van de kennismakingsperiode van 3 maanden. 

 
Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur van de 

vennootschap te aanvaarden en na te leven. 

 
Artikel 4 

Van de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de aandeelhouders, alsmede van het aantal 

onderschreven aandelen, de overdracht van aandelen en van de bedragen door ieder van hen gestort of 

teruggenomen, wordt in het aandelenregister melding gemaakt, zoals voorzien door het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen. 

 
Artikel 5 

Wanneer personen in onverdeeldheid worden aanvaard als aandeelhouder, mag het lidmaatschap op naam 

van de onverdeeldheid worden opgemaakt, op voorwaarde dat dit collectief lid aan één persoon volmacht 

geeft om in zijn naam op te treden en die derhalve de rechten en verplichtingen, verbonden aan het 

lidmaatschap zal uitoefenen. Dit geldt voor personen die in onverdeeldheid van goederen zijn, hetzij 

erfgenamen of rechthebbenden bij nalatenschap, hetzij onverdeeldheid uit welken hoofde ook. 

 
Wanneer het lidmaatschap op naam van één van beide echtgenoten staat, dan mag deze alle rechten 

uitoefenen die verbonden zijn aan het lidmaatschap, welke ook de regeling onder de echtgenoten inzake 

huwelijksvermogensrecht is. 

 
Indien samenwerkende echtgenoten dit wensen wordt het lidmaatschap op hun beider naam 

ingeschreven en worden de echtgenoten geacht door één van hen, man of vrouw, vertegenwoordigd te 

zijn, zelfs zonder uitdrukkelijke volmacht. 

Wat betreft het lidmaatschap van rechtspersonen, vennootschappen en feitelijke verenigingen, moet één 

vertegenwoordiger aangeduid worden die geacht wordt de rechten van het lidmaatschap uit te oefenen 
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overeenkomstig de statuten van deze rechtspersoon, vennootschap of feitelijke vereniging.. 

 
De collectieve leden worden als één lid beschouwd. Voor alle rechten en verplichtingen uit het 

lidmaatschap zijn de individuele personen die samen als collectief lid worden beschouwd, hoofdelijk 

en ondeelbaar gerechtigd en verbonden. Alle berichten, brieven en mededelingen aan hun 

vertegenwoordiger of gevolmachtigde gedaan, worden geacht aan allen te zijn gedaan. 

 
De gevolmachtigden, bedoeld in vorige alinea's, blijven deze hoedanigheid behouden zolang de 

volmacht of aanduiding niet schriftelijk herroepen is en de herroeping niet meegedeeld werd aan de 

vennootschap. De volmachtgevers verbinden zich, door het geven van de volmacht, tegenover de 

vennootschap dat daarmee aan de wettelijke of statutaire bepalingen omtrent bevoegdheid is voldaan en 

dat de vennootschap wordt ontslagen om de bevoegdheid te controleren. 

 
De gevolmachtigden, bedoeld in vorige alinea's, anderzijds verbinden zich tegenover de vennootschap onder 

hun eigen persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid de gebeurlijke verrekeningen te doen onder de 

deelgenoten naar ieders recht. Door de afrekening gemaakt tussen de vennootschap en de gevolmachtigden 

is de vennootschap bevrijd van iedere andere formaliteit en van iedere aansprakelijkheid tegenover de 

deelgenoten. 

 
Indien één van de deelgenoten in een onverdeeldheid overlijdt, blijft het lidmaatschap onveranderd 

behouden op naam van de overblijvende, tenzij deze laatste een andere regeling voorstelt en deze 

regeling aanvaard werd door de vennootschap. 

 
Artikel 6 

In de gevallen van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder of van 

ontbinding of faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon worden zijn erfgenamen en/of 

rechthebbenden samen als een onverdeeldheid beschouwd voor de uitoefening van de schuldvordering die 

zij tegenover de vennootschap hebben voor de vergoeding van het aandeel. Voor de uitoefening van dit recht 

moeten zij één persoon aanduiden die de volledige afrekening ten aanzien van de vennootschap mag doen, 

tenzij bezwaar van de andere erfgenamen en/of rechthebbenden of tenzij daaromtrent een wettelijke regeling 

bestaat. 

 
Artikel 7 

Elke aandeelhouder is verplicht de producten die hij voor verkoop bestemt en die door de vennootschap 

geveild worden, te verkopen door bemiddeling van de vennootschap. Hij moet eveneens alle richtlijnen 

die door de vennootschap voorgeschreven zijn inzake verpakking, sortering, aanvoermodaliteiten strikt 

naleven en hij moet de dienstreglementen eerbiedigen. 

Bij algemeen dienstreglement kan de vennootschap in uitzonderlijke omstandigheden en rekening 

houdend met de algemene markttoestand de verplichting tijdelijk opheffen voor producten die aan 

bepaalde kwaliteitsnormen niet voldoen. 

De raad van bestuur mag schikkingen treffen die hij nodig oordeelt om aan de leveringsplicht te voldoen. 

De raad van bestuur kan uitzonderingen toestaan op deze verplichtingen. 
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DE RAAD VAN BESTUUR 

 
Artikel 8 

De bestuurders worden benoemd onder de aandeelhouders door de algemene vergadering. De raad van 
bestuur doet de voorstelling van de kandidaten aan de algemene vergadering. Deze kandidaten dienen 

te voldoen aan het profiel voorafgaandelijk goedgekeurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur 

kan enkel kandidaten voorstellen: 

• die de leeftijd van 63 jaar niet hebben overschreden op datum van de algemene vergadering; 

• die bij het opnemen van hun eerste mandaat als bestuurder de leeftijd van 53 jaar niet hebben 

overschreden. 

Deze leeftijdsgrenzen zijn niet van toepassing op de kandidaten die als aandeelhouder aanvaard werden 

omwille van hun kennis of ervaring overeenkomstig artikel 3 van het huishoudelijk reglement. 

 
Bij de samenstelling van de raad van bestuur worden mandaten voorbehouden voor vertegenwoordigers van 

telers van producten die een belangrijk aandeel vertegenwoordigen in de omzet van de vennootschap. 

 
De telers van een bepaald product hebben recht op één voorbehouden mandaat indien de gemiddelde omzet 

van het betrokken product in de drie jaar voorafgaand aan het jaar van de benoeming van de bestuurder groter 

is dan de rekenkundige gemiddelde totale productomzet van de vennootschap over de drie betreffende jaren 

gedeeld door het aantal bestuurders dat zetelt in de raad van bestuur inclusief de niet ingevulde of vacante 

mandaten. Indien de raad van bestuur beslist tot verhoging of verlaging van het aantal bestuursmandaten 

zoals hierna bepaald, dient deze gewijzigde situatie in rekening gebracht te worden voor de berekening van 

de noemer van voormelde breuk. 

 
Voor alle duidelijkheid hebben de telers van een bepaald product slechts recht op maximaal één 

voorbehouden mandaat per product. Bij meerdere kandidaten per product wordt het voorbehouden mandaat 

toegewezen aan die kandidaat per product die het hoogste aantal stemmen bekomt bij de verkiezingen. 

 
Met het oog op de voorbehouden vertegenwoordiging worden de zittende bestuurders en de kandidaat- 

bestuurders ingedeeld per product die zij aan de veiling leveren. Een kandidaat-bestuurder die meerdere 

producten levert wordt ingedeeld bij de telers van het product dat in zijn omzet van de laatste drie jaar het 

grootste aandeel vertegenwoordigt. 

 
Vóór elke verkiezing zal een lijst van producten door de raad van bestuur opgesteld en goedgekeurd worden. 

 
De overige mandaten worden ingevuld door de kandidaat-bestuurders die het hoogste aantal stemmen 

bekomen bij de verkiezingen ongeacht de indeling per product. 

Indien een voorbehouden mandaat bij de verkiezingen geen invulling krijgt, blijft dit mandaat vacant en kan 

de raad van bestuur acties nemen om alsnog een geschikte kandidaat-bestuurder te zoeken en voor te dragen. 

 
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor zes jaar, evenwel rekening houdend 

met de bepalingen in artikel 16 van het huishoudelijk reglement. Om de drie jaar worden verkiezingen 

georganiseerd. 

 
Bij de organisatie van de verkiezingen kan de raad van bestuur het aantal te verkiezen mandaten maximaal 
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met 1 verhogen of met 2 verlagen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met artikel 21 van de statuten 

en met het correct invullen van de voorbehouden mandaten. 

 
Het aantal te verkiezen mandaten per verkiezing bedraagt de som van de mandaten die in de voorbije periode 

zijn opengevallen en waarbij niet in de vervanging werd voorzien en de mandaten die op datum van de 

verkiezing openvallen, hetzij omdat de duur van het mandaat verstreken is, hetzij omdat de bestuurder 

conform artikel 16 van het huishoudelijk reglement van rechtswege ontslagnemend is, eventueel te 

vermeerderen met maximaal 1 of te verminderen met maximaal 2, zoals door de raad van bestuur naar 

aanleiding van de eerstvolgende verkiezing vastgelegd is. 

 
Het mandaat vervalt van rechtswege wanneer de bestuurder uit de functie treedt waarin hij als bestuurder 

werd benoemd, alsook bij het terugtreden, om welke reden ook, van de opgegeven vaste 

vertegenwoordiger die door een rechtspersoon-bestuurder werd aangewezen. 

 
Indien in de periode tussen twee verkiezingen het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kan de raad 

van bestuur in zijn vervanging voorzien, conform artikel 23 van de statuten indien bij de vervanging 

voldaan wordt aan de voorwaarden voorzien in de statuten en het huishoudelijke reglement. 

 
De bestuurder die ter vervanging van een opengevallen mandaat wordt benoemd, doet de termijn van 

het mandaat van zijn voorganger uit. 

 
Artikel 9 

Tenzij de raad van bestuur het anders regelt, zal de directeur als secretaris van de raad van bestuur 

optreden, doch hij heeft geen stemrecht. Ingeval van belet of anderszins zal de voorzitter van de 

vergadering iemand anders aanstellen. 

 
Artikel 10 

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of eventueel van zijn plaatsvervanger 

telkens de belangen van de vennootschap het vergen en tenminste tienmaal per jaar. 

De voertaal van de vergaderingen van de raad van bestuur is het Nederlands. 

De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien één derde van de leden van de 

raad van bestuur het vraagt. 

De bijeenroepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur vermelden de agenda. Zij moeten 

schriftelijk zijn en moeten verzonden worden ten minste drie dagen vóór de dag van de vergadering. Ingeval 

van hoogdringendheid mag hiervan afgeweken worden en mogen bijeenroepingen op kortere termijn 

gebeuren, al dan niet schriftelijk. Indien de bijeenroeping door de directeur wordt ondertekend, wordt 

behoudens tegenbewijs vermoed dat hij in opdracht van de voorzitter heeft gehandeld. Indien daaromtrent 

onenigheid zou ontstaan, kan uit dien hoofde de geldigheid van de bijeenroeping niet betwist worden. 

 
Artikel 11 

De bestuurders kunnen zich in hun hoedanigheid van bestuurder niet laten vertegenwoordigen in de raad 
van bestuur en in de algemene vergadering. 

 
Artikel 12 

In toepassing van artikel 25 van de statuten is de raad van bestuur met de meest uitgebreide bevoegdheid 
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bekleed. In uitvoering hiervan is hij onder meer belast met de benoeming van alle leden van het 

personeel, gebeurlijk op voordracht van kandidaten door de directeur. De raad van bestuur is gelast met 

tuchtmaatregelen tegen de leden van het personeel te treffen en voornamelijk met de schorsing en 

verbreking van de arbeidsovereenkomsten. Door een afzonderlijk geacteerde beslissing kan de raad van 

bestuur deze bevoegdheid aan de directeur toekennen. 

 
Artikel 13 

Elke overdracht van bevoegdheid waarvan sprake is in artikel 26 van de statuten, door de raad van 

bestuur aan één of meer van zijn leden of aan andere personen gedaan, moet blijken uit een verslag van 

de raad van bestuur. 

 

 
AUDITCOMITÉ 

 
Artikel 14 

Het interne toezicht op de vennootschap kan door de raad van bestuur worden opgedragen aan een 

auditcomité dat aangesteld wordt voor een periode van maximum drie jaar. De specifieke taken van het 

auditcomité worden gedefinieerd door de raad van bestuur. 

 
Het auditcomité bestaat uit minstens 3 leden van de raad van bestuur waaronder 1 bestuurder/aandeelhouder 

die aanvaard werd omwille van zijn kennis of ervaring overeenkomstig artikel 3 van het huishoudelijk 

reglement. De benoeming van de leden van het auditcomité gebeurt tijdens de raad van bestuur die volgt op 

de verkiezingen van de raad van bestuur. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 

Het remuneratiecomité, ingesteld binnen het orgaan van het dagelijks bestuur, stelt in opdracht van de raad 

van bestuur, een profiel op voor leden van het auditcomité. Dit profiel wordt voor de verkiezingen van de 

raad van bestuur opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. Leden van de raad van 

bestuur die zich kandidaat stellen voor het auditcomité dienen te voldoen aan het vooropgestelde profiel. Het 

remuneratiecomité staat in voor de beoordeling van de kandidaten. Deze beoordeling kan al of niet extern 

uitgevoerd worden. 

 
Leden van het auditcomité kunnen ten allen tijde door de raad van bestuur worden ontslagen. 

Tijdens de duur van het mandaat maakt het remuneratiecomité jaarlijks een evaluatie van elk lid van het 

auditcomité en rapporteert zijn bevindingen aan de raad van bestuur, dewelke soeverein zal oordelen 

over de bevestiging van het mandaat. 

 
Het auditcomité vormt een college en de regels met betrekking tot het houden van vergaderingen van de 

raad van bestuur zijn van overeenkomstige toepassing. Elk jaar wordt aan het auditcomité de jaarrekening 

voorgelegd. Het auditcomité kan bij de uitoefening van de controle op de jaarrekening in de zetel van de 

vennootschap inzage nemen in de boeken, brieven, documenten en notulen en in het algemeen van alle 

geschriften van de vennootschap. De leden van het auditcomité hebben niet het recht individueel controle 

uit te oefenen, tenzij dat één of meerdere leden met een speciale opdracht worden belast. Dit laatste moet 

blijken uit een beslissing van het auditcomité of de raad van bestuur. 

 
Ingeval van een tegenstrijdig belang moet het betrokken lid van het auditcomité hiervan onverwijld 

melding maken aan het remuneratiecomité. 
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Een tegenstrijdig belang bestaat wanneer een lid van het auditcomité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een 

belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot 

de bevoegdheid behoort van het auditcomité. In dit geval zal het betrokken lid niet kunnen deelnemen 

aan de beraadslaging met betrekking tot de desbetreffende beslissing. 

Er is bovendien sprake van een tegenstrijdig belang, indien een lid van het auditcomité een mandaat of 

functie opneemt bij een concurrerende onderneming. In dit geval zal het mandaat van het betrokken lid 

worden geschorst en zal het remuneratiecomité de beëindiging van het mandaat van het betrokken lid 

voorleggen aan de raad van bestuur, die hieromtrent soeverein oordeelt. 

 
Het auditcomité kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten hiervan worden door de 

vennootschap gedragen voor zover de raad van bestuur met de aanstelling van de deskundigen heeft 

ingestemd. Het auditcomité brengt verslag uit van zijn opdracht bij de raad van bestuur. De besluiten 

van het verslag worden aan de algemene vergadering voorgedragen. 

 

 
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

 
Artikel 15 

De bestuurder die aan periodische herbenoeming onderworpen is, wordt geacht zich herverkiesbaar te 

stellen tenzij hij uitdrukkelijk zijn kandidaatstelling intrekt. In alle andere gevallen moet hij die zich 

kandidaat stelt voor een mandaat van bestuurder, voor een datum door de raad van bestuur bepaald, per 

brief gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur in de zetel van de vennootschap zijn kandidatuur 

indienen. 

 
Artikel 16 

Een bestuurder die de leeftijdsgrens van vijfenzestig jaar bereikt, zal bij de eerstvolgende 

jaarvergadering ontslagnemend zijn. Hetzelfde geldt voor de rechtspersoon-bestuurder wiens vaste 

vertegenwoordiger de bovenvermelde leeftijdsgrens bereikt. 

 
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend op de algemene vergadering waarop verkiezingen 

worden georganiseerd, hoewel hij nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt doch deze in de komende 

periode van drie jaar zal bereiken en op die wijze de volledige komende periode van drie jaar zijn 

mandaat niet zal kunnen invullen, omwille van toepassing eerste alinea van dit artikel. Hetzelfde geldt 

voor de rechtspersoon-bestuurder wiens vaste vertegenwoordiger tegemoet komt aan de voormelde 

criteria. 

 
Overeenkomstig artikel 8 zijn beide voorgaande paragrafen niet van toepassing voor de kandidaten die 

als aandeelhouder aanvaard werden omwille van hun kennis of ervaring overeenkomstig artikel 3 van 

het huishoudelijk reglement. 

 
In de raad van bestuur mogen geen leden zetelen die verwant zijn met elkaar. Wanneer een rechtspersoon 

wordt benoemd tot bestuurder, wordt voor de toepassing van deze bepaling als “lid” van de raad van 

bestuur beschouwd, de vaste vertegenwoordiger. 

Als verwantschap wordt hier bedoeld: bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad. 

Wat betreft verwantschap, gelden nog volgende bijkomende regels: 
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- Indien meerdere familieleden zich op hetzelfde ogenblik kandidaat stellen en zouden benoemd 

zijn, dan wordt het mandaat toegewezen aan die persoon met het meeste aantal stemmen; bij 

eenzelfde aantal stemmen komt het mandaat toe aan de oudste. 

- Indien leden zouden benoemd zijn die familie zijn van nog niet herbenoembare leden van de raad 

van bestuur, dan kunnen zij niet zetelen, tenzij het familielid dat nog niet herbenoembaar was 

onmiddellijk en vrijwillig ontslag neemt. 

- Bij het wegvallen van een verkozen mandaat ingevolge voormelde familieverwantschap, zetelt in 

de raad van bestuur de kandidaat die daaropvolgend het meest aantal stemmen behaalt. 

- Indien twee of meerdere leden van de raad van bestuur familielid worden, dan zal de raad van 

bestuur op het ogenblik zelf moeten beslissen over de eventuele ontslagname. 

 
Artikel 17 

De bestuurders mogen geen wedde noch vergoeding ontvangen, behoudens eventuele terugbetaling voor 

verplaatsingskosten, vast te stellen door de raad van bestuur. Uitgaven die zij in het voordeel van de 

vennootschap zouden gedaan hebben, mogen hen terug vergoed worden. 

 
Artikel 18 

Een bestuurder die zonder vooraf gegronde reden op te geven, drie achtereenvolgende malen afwezig 

blijft op de vergaderingen, kan als ontslagnemer aangezien worden op voorwaarde dat hem bij de derde 

oproeping op dit ontslag gewezen wordt. 

 

 
DE ALGEMENE VERGADERING 

 
Artikel 19 

De raad van bestuur kan beslissen dat de aandeelhouders zich vóór de vergadering moeten aanmelden. 
De raad van bestuur kan termijnen stellen voor de aanmeldingen. 

Degene die in het ledenregister als vertegenwoordiger is aangeduid, mag zonder volmacht verschijnen 

op de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5 van het huishoudelijk reglement. 

 

 
Artikel 20 

De voorzitter van de vergadering stelt de secretaris aan die niet noodzakelijk aandeelhouder hoeft te zijn, 
en duidt twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders aan. De voorzitter, de aanwezige 
bestuurders, de twee stemopnemers en de directeur of iemand als secretaris aangeduid door de 
voorzitter, maken het bureau van de vergadering uit. 

 

 
DE JAARREKENINGEN 

 
Artikel 21 

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris liggen ter inzage van de 

aandeelhouders in de zetel van de vennootschap vanaf de vijftiende dag vóór de algemene vergadering. 

Deze documenten liggen ter inzage tijdens de openingsuren van de kantoren. 

De directeur zal periodisch een overzicht geven over het bedrijf en de stand van de rekeningen 
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voorleggen aan de raad van bestuur. 
 

 

DIVERSE BEPALINGEN 

 
Artikel 22 

De verjaring voorzien bij artikel 52 van de statuten gaat in na verloop van de gestelde termijn nadat geen 

enkele vordering of verzoek daaromtrent bij aangetekend schrijven is gesteld. Dit aangetekend schrijven 

dient gericht te worden aan de voorzitter van de raad van bestuur. 

 
Artikel 23 

De erfgenamen en/of rechtverkrijgenden van overleden aandeelhouder moeten binnen de drie maanden na 

het overlijden voor kwijting van de afrekening een daartoe geëigend document ondertekenen dat bij het 

aandelenregister wordt gevoegd. Het aandelenregister bevindt zich in de zetel van de vennootschap waar de 

rechthebbenden zich 's voormiddags van elke werkdag mogen aanbieden. Doen ze dit niet binnen de termijn 

van drie maand dan kan de raad van bestuur hun rechten vervallen verklaren. 

 

 
BETWISTINGEN EN SANCTIES 

 
Artikel 24 

Het scheidsgerecht, waarvan sprake in artikel 53 van de statuten, is samengesteld uit drie scheidslieden. Elke 

partij in het geschil stelt een scheidsman aan, de twee scheidslieden stellen een derde scheidsman aan. In 

geval één van de partijen in gebreke blijft zijn scheidsman aan te duiden binnen de veertien dagen na de 

aanstelling van een scheidsman door de andere partij of de door de partijen aangeduide scheidslieden in 

gebreke blijven de derde aan te wijzen binnen de veertien dagen na hun eigen aanduiding, zal deze aanwijzing 

geschieden door de voorzitter van de rechtbank van Kortrijk, op verzoek van de meest gerede partij. 

De scheidslieden zullen beslissen volgens de gewone rechtsregels. Zij zullen niet verplicht zijn de 

rechtsplegingsregels na te leven, maar zij dienen in ieder geval de partijen of hun raadslieden te horen en uit 

te nodigen bij aangetekend schrijven ten minste acht dagen vooraf om hun verdediging voor te brengen. De 

scheidslieden dienen, op straffe van nietigheid, de debatten te sluiten en hun beslissing te verlenen uiterlijk 

twee maanden na de samenstelling van het scheidsgerecht, behoudens verlenging met akkoord 

van de partijen. 

De beslissing zal niet vatbaar zijn voor enig verhaal en de partijen verbinden zich onherroepelijk de 

beslissing uit te voeren. 

De scheidslieden zullen uitspraak doen over de kosten van de arbitrageprocedure, die ten laste zullen 

worden gelegd van de partij die door haar houding deze kosten heeft noodzakelijk gemaakt. 

 

 
Artikel 25 

 

Bij niet-nakoming van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement of van de beslissingen 

van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, kan de raad van bestuur beslissen tot de schorsing 

van de maatschappelijke rechten van de betrokken aandeelhouder, hetzij voor een bepaalde termijn (welke 

verlengbaar is indien de tekortkoming na deze termijn zou voortduren), hetzij voor onbepaalde termijn (tot 
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nadere evaluatie op gemotiveerde vraag van de betrokken aandeelhouder of op eigen initiatief van de raad 

van bestuur), of kan hij tot de uitsluiting beslissen. 

 
De raad van bestuur kan daarenboven een bijzondere sanctie toepassen op de niet-nakoming van de 

leveringsplicht volgens artikel 15 t.e.m. 17 en artikel 20 van de statuten en de bepalingen van dit reglement. 

Onverminderd het recht op vergoeding van de integrale door de vennootschap geleden schade, kan de raad 

van bestuur ook een forfaitaire vergoeding opleggen die echter niet meer mag bedragen dan de marktwaarde 

van de niet-geleverde goederen op het ogenblik dat moest geleverd worden. De eenvoudige vaststelling van 

de inbreuk of de niet-levering is voldoende voor een beslissing van de raad van bestuur. Een eenvoudige 

aanzegging bij aangetekend schrijven maakt de forfaitaire vergoeding opeisbaar. 

 
Het niet op integrale en sluitend gedocumenteerde wijze nakomen van de plicht om inlichtingen te 

verstrekken zoals bedoeld in de artikelen 16 en 17 van de statuten, en dit op eenvoudige vraag door de raad 

van bestuur, staat gelijk aan het zich onttrekken aan de controle op de leveringsplicht en wordt aldus eveneens 

aanzien als een inbreuk tegen de leveringsplicht. In dergelijk geval kan de raad van bestuur aan de betrokken 

aandeelhouder een schorsing of een uitsluiting opleggen, zoals hoger bepaald. De raad van bestuur kan in 

dit kader alle nuttige informatie en (boekhoudkundige, fiscale of andere) documenten opvragen inzake 

arealen, teelten, productie, oogsten, verkopen of andere afzet, bedrijfscertificatie, verzamelaanvraag, 

mestbankaangifte, aankoop van plant- of zaaigoed, stocks en bewegingen van verpakkingsmateriaal, CMR’s, 

enz. 

 
De raad van bestuur kan in het kader van de voormelde plicht om inlichtingen te verstrekken steeds overgaan 

tot het aanstellen van een onafhankelijke derde aan wie de aandeelhouder volledige inzage in zijn 

boekhouding en bedrijfsactiviteiten dient te verschaffen. Deze onafhankelijke derde dient vervolgens aan de 

raad van bestuur een gemotiveerd rapport over te maken inzake zijn vaststellingen betreffende de 

leveringsplicht, zoals doch niet beperkt tot: teelten, arealen en verkopen. 

 
 

Artikel 26 

Elke aandeelhouder kan een schriftelijk verzoek indienen tot uittrede uit de vennootschap overeenkomstig 

artikel 10 van de statuten en de bepalingen van dit artikel. 

 
Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 10 van de statuten wordt het verzoek tot uittrede door de 

betrokken aandeelhouder ingewilligd door de raad van bestuur indien aan de volgende cumulatieve 

voorwaarden is voldaan: 

- de betrokken aandeelhouder is ten minste één jaar lid van de vennootschap, overeenkomstig hetgeen 

bepaald in artikel 10 van de statuten; 

- het schriftelijk verzoek tot uittrede werd tijdig door de aandeelhouder ingediend, zijnde vanaf 1 

januari en tot uiterlijk 31 mei van het betreffende kalenderjaar, conform artikel 10 van de statuten; 

en 

- de betrokken aandeelhouder heeft, in voorkomend geval, tijdig (zoals navolgend bepaald) de door 

de raad van bestuur opgevraagde inlichtingen zoals bepaald in artikel 25 van het huishoudelijk 

reglement op volledige, gedocumenteerde en tijdige wijze verstrekt, opdat de raad van bestuur tijdig 

(zoals navolgend bepaald) de uitstapkost kan vaststellen die de aandeelhouder desgevallend 

verschuldigd is in geval van een uittrede tijdens het lopend operationeel programma en opdat de raad 
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van bestuur de tevens in deze uitstapkost op te nemen schadevergoeding kan vaststellen die 

desgevallend verschuldigd zou zijn indien de betrokken aandeelhouder overige verplichtingen 

tegenover of overeenkomsten met de vennootschap niet zou zijn nagekomen, zoals bedoeld in artikel 

10 van de statuten (zoals doch niet beperkt tot naleving van de leveringsplicht of de plichten inzake 

het gebruik van merken of verpakkingsmaterialen). 

 
Elk geldig en tijdig gedaan verzoek tot uittrede zal worden behandeld door de raad van bestuur van de 

vennootschap. In geval van een geldig en tijdig gedaan verzoek tot uittrede en indien ofwel de raad van 

bestuur van oordeel is dat er geen uitstapkost door de betrokken aandeelhouder verschuldigd is ofwel dat de 

raad van bestuur over voldoende informatie beschikt om de verschuldigde uitstapkost vast te stellen, zal het 

verzoek tot uittrede door de raad van bestuur worden ingewilligd en zal de betrokken aandeelhouder worden 

ingelicht door de raad van bestuur over de inwilliging van zijn verzoek tot uittrede en waarbij de betrokken 

aandeelhouder in voorkomend geval zal worden ingelicht van de verschuldigde uitstapkost. 

 
Indien de raad van bestuur over onvoldoende informatie beschikt om de door de aandeelhouder 

verschuldigde uitstapkost vast te stellen, zal zij (1) ofwel een bedrijfsbezoek en/of gesprek met de betrokken 

aandeelhouder en/of overige maatregel gelasten teneinde nader kennis te nemen van de toedracht van het 

verzoek tot uittrede en/of (2) al dan niet na voornoemd bedrijfsbezoek en/of gesprek en/of overige maatregel, 

de betrokken aandeelhouder verzoeken om bijkomende inlichtingen te verschaffen, overeenkomstig hetgeen 

bepaald is in artikel 25 van het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur zal in het laatstgenoemde geval 

een uiterlijke datum vastleggen waarop deze inlichtingen ten laatste dienen verstrekt te worden door de 

betrokken aandeelhouder zodat de raad van bestuur nog de mogelijkheid heeft om, uiterlijk op datum van de 

bijeenkomst van de raad van bestuur van de maand november van het jaar waarin verzocht werd tot uittrede, 

de nodige controle van de verstrekte inlichtingen uit te voeren en de uitstapkost te berekenen. De voormelde 

door de raad van bestuur vast te leggen uiterlijke datum waarop de initieel gevraagde inlichtingen of enige 

bijkomend gevraagde inlichtingen dienen te worden verstrekt, kan nooit later zijn dan 14 november van het 

jaar waarin verzocht werd tot uittrede. 

 
De raad van bestuur kan het verzoek tot uittrede van de betrokken aandeelhouder slechts inwilligen indien 

de gevraagde inlichtingen op tijdige (zoals hoger bepaald) en volledige wijze werden verstrekt, zodat uiterlijk 

op datum van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de maand november van het jaar waarin verzocht 

werd tot uittrede de uitstapkost volledig kan worden bepaald. Zo hieraan niet is voldaan, dient de raad van 

bestuur het verzoek tot uittrede te weigeren, en dit uiterlijk tijdens haar bijeenkomst van de maand november 

van het jaar waarin verzocht werd tot uittrede, en dient de betrokken aandeelhouder indien gewenst een nieuw 

en ontvankelijk verzoek tot uittrede in te dienen tijdens het volgende kalenderjaar. Dit betekent automatisch 

dat de betrokken aandeelhouder in dat geval verder gebonden is aan alle verplichtingen van het 

aandeelhouderschap tijdens het jaar dat volgt op zijn initiële vraag tot uittreding. 

 
Indien er tussen de vennootschap en de aandeelhouder een overeenkomst bestaat met een duurtijd die nog 

langer loopt dan het kalenderjaar waarin de uittrede werd toegestaan, dient de betrokken aandeelhouder vanaf 

1 januari van het daarop volgende kalenderjaar en tot het einde van de duurtijd van deze overeenkomst, deze 

overeenkomst verder uit te voeren als niet-aandeelhouder, waarbij de veilingcommissie die op deze 

leveringen verschuldigd zal zijn, zal worden berekend aan de hoogste staffeling (dit gelet op het verlies aan 

overheidstussenkomsten op deze leveringen door een niet-aandeelhouder). 
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De raad van bestuur berekent het gedeelte van de uitstapkost dat betrekking heeft op de resterende looptijd 

van het operationeel programma aan de hand van alle schade die de vennootschap tijdens de resterende duur 

van het operationeel programma zou lijden door de vroegtijdige uittrede van de aandeelhouder, zoals doch 

niet beperkt tot de derving van de nationale of Europese subsidies, de telersbijdragen in het actiefonds, de 

bijdrage in de werkingskosten en de inkomsten uit het gebruik van verpakkingen, een en ander telkens aan 

de percentages, staffelingen en tarieven zoals van toepassing op het tijdstip van de berekening. 

Onverminderd het recht van de vennootschap om hogere schade aan te tonen, kan de raad van bestuur deze 

schade geldig berekenen op basis van de gemiddelde jaarvolumes en jaaromzet van de aandeelhouder tijdens 

de voorbije 2 jaren of de voorziene jaarvolumes en jaaromzet tijdens de komende jaren. Een aandeelhouder 

die evenwel afdoende bewijst dat hij zijn productie van producten die binnen de leveringsplicht vallen, 

volledig en definitief stopzet, bijv. wegens pensioen, kan op die grondslag om ontheffing verzoeken van de 

plicht tot vergoeding van de schade wegens uittrede tijdens de looptijd van een operationeel programma. 

 
De raad van bestuur berekent het gedeelte van de uitstapkost dat betrekking heeft op de schadevergoeding 

die desgevallend verschuldigd zou zijn indien de betrokken aandeelhouder overige verplichtingen tegenover 

of overeenkomsten met de vennootschap niet zou zijn nagekomen, zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten 

(zoals doch niet beperkt tot naleving van de leveringsplicht of de plichten inzake het gebruik van merken of 

verpakkingsmaterialen), aan de hand van alle beschikbare informatie en stukken. 

 
De uittrede sorteert pas effect op het ogenblik van ontvangst op de rekening van de vennootschap van alle 

verschuldigde betalingen, doch ten vroegste op 1 januari volgend op het jaar waarin de betrokken 

aandeelhouder op geldige en tijdige wijze tot de uittrede heeft verzocht. 

 
De inwilliging door de raad van bestuur van een verzoek tot uittrede, geldt steeds onder voorwaarde van de 

effectieve ontvangst op de rekening van de vennootschap van alle eventueel verschuldigde betalingen, en dit 

uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de betrokken aandeelhouder op geldige en tijdige wijze tot de 

uittrede heeft verzocht. Indien de betaling pas gebeurt na 31 december van het jaar waarin de betrokken 

aandeelhouder op geldige en tijdige wijze tot de uittrede heeft verzocht , dient een nieuwe aanvraag tot 

uittrede ingediend te worden in het jaar volgend op het jaar waarin de betrokken aandeelhouder tot de uittrede 

heeft verzocht, die ten vroegste kan ingaan 1 januari van het daaropvolgende jaar. 

De inwilliging door de raad van bestuur van een verzoek tot uittrede, al dan niet mits betaling van een 

uitstapkost of andere verschuldigde bedragen, geldt steeds onder voorbehoud van het recht van de 

vennootschap om vergoeding te vorderen van alle overige geleden schade of niet-aangerekende 

bedragen, indien naderhand mocht blijken dat de aandeelhouder in het kader van het verzoek tot uittrede 

foutieve informatie heeft verstrekt of relevante informatie heeft achtergehouden. 

 

Artikel 27 
 

De aandeelhouders dienen zich te allen tijde te onthouden van enig niet-toegestaan gebruik of misbruik van 

de handelsnamen of handelsmerken waarvan de vennootschap eigenaar of licentiehouder is, zoals doch niet 

beperkt tot REO Veiling, Fine Fleur, Tomabel, Flandria en LNP. De aandeelhouders zullen dergelijke 

handelsnamen of handelsmerken nooit gebruiken in het kader van enige productie die buiten de 

leveringsplicht zou vallen. 

Ter controle van mogelijk misbruik van dergelijke handelsnamen of handelsmerken, kan de raad van bestuur 

aan de aandeelhouder verzoeken alle inlichtingen te verstrekken zoals bedoeld in de artikelen 16 en 17 van 

de statuten en artikel 25 van dit reglement. Alle in artikel 25 van dit reglement opgenomen bepalingen inzake 
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deze plicht om inlichtingen te verstrekken en inzake de mogelijke sancties ter zake, gelden eveneens in het 

kader van huidig artikel 27. 

 
Artikel 28 

 

De aandeelhouders dienen zich te allen tijde te onthouden van enig niet-toegestaan gebruik of misbruik van 

door de vennootschap of door LAVA ter beschikking gesteld inpak- of verpakkingsmateriaal, dat al dan niet 

met de in artikel 27 bedoelde handelsnamen of handelsmerken is gemerkt, en dit uitsluitend te gebruiken om 

de overeenstemmende producten in te verkopen via de vennootschap. 

 
Elk ander gebruik van het inpak- of verpakkingsmateriaal wordt als misbruik aanzien. Ieder regelmatig 

vastgesteld misbruik maakt een forfaitaire vergoeding opeisbaar die vastgesteld is op twaalf euro vijftig cent 

(12,50 euro) per verpakking (bijv. per kist, per doos of per krat) of duizend tweehonderd vijftig euro (1.250 

euro) per groeperingsverpakking zoals en niet beperkt tot palletboxen, palletten en andere containers. Dit 

alles onverminderd het recht van de vennootschap om hogere schade te bewijzen. 

 
Ter controle van mogelijk misbruik van dergelijke verpakkingen, kan de raad van bestuur aan de 

aandeelhouder verzoeken alle inlichtingen te verstrekken zoals bedoeld in de artikelen 16 en 17 van de 

statuten en artikel 25 van dit reglement. Alle in artikel 25 van dit reglement opgenomen bepalingen inzake 

deze plicht om inlichtingen te verstrekken en inzake de mogelijke sancties ter zake, gelden eveneens in het 

kader van huidig artikel 28. 

 
Indien de aandeelhouders kennis krijgen van enig niet-toegestaan gebruik of misbruik zoals hoger bedoeld, 

door derde partijen, zullen zij dit onverwijld melden aan de raad van bestuur. 

 
Artikel 29 

 

De aandeelhouders dienen zich te allen tijde te onthouden van enig niet-toegestaan gebruik of misbruik van 

door Euro Pool System B.V. (“EPS”) in de markt gebracht verpakkingsmateriaal (“EPS-verpakkingen en 

LPR-paletten”), en dit uitsluitend te gebruiken om de overeenstemmende producten in te verkopen via de 

vennootschap. Alle EPS-verpakkingen en LPR-paletten dienen via de vennootschap afgehaald te worden. 

 
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vennootschap en van EPS, worden elk ander 

gebruik van EPS-verpakkingen en LPR paletten en elke andere wijze van het ter beschikking krijgen van 

EPS-verpakkingen en LPR-paletten, als misbruik aanzien. Ieder regelmatig vastgesteld misbruik maakt een 

forfaitaire vergoeding opeisbaar die vastgesteld is op twaalf euro vijftig cent (12,50 euro) per verpakking 

(bijv. per kist of palet), onverminderd het recht van de vennootschap om hogere schade te bewijzen. 

 
Ter controle van mogelijk misbruik van dergelijke EPS-verpakkingen en LPR-paletten, kan de raad van 

bestuur aan de aandeelhouder verzoeken alle inlichtingen te verstrekken zoals bedoeld in de artikelen 16 en 

17 van de statuten en artikel 25 van dit reglement. Alle in artikel 25 van dit reglement opgenomen bepalingen 

inzake deze plicht om inlichtingen te verstrekken en inzake de mogelijke sancties ter zake, gelden eveneens 

in het kader van huidig artikel 29. 

 
Indien de aandeelhouders kennis krijgen van enig niet-toegestaan gebruik of misbruik zoals hoger bedoeld, 
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door derde partijen, zullen zij dit onverwijld melden aan de raad van bestuur. 

 
De vennootschap kan alle informatie inzake de afname, inlevering, stock, aanwending e.d.m. van EPS- 

verpakkingen of LPR-paletten door of bij een aandeelhouder, integraal delen met EPS en ook van EPS alle 

dergelijke informatie inzake een aandeelhouder ontvangen. 

 
Artikel 30 

De raad van bestuur mag na behoorlijke beraadslaging periodisch de maatregelen treffen aangaande de 

uitzonderingen op de leveringen die volgens de bepalingen van artikel 15 van de statuten moeten gedaan 

worden, de afrekening, het werkgebied en alle andere aangelegenheden van technisch, commercieel of 

vennootschappelijk belang. De voorschriften daarover zijn op de gepaste wijze aan de aandeelhouders 

bekend te maken. 

PROCEDURE VAN SELF-BILLING 

 
Artikel 31 

Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord omtrent de toepassing van een procedure van 

self-billing. Een dergelijk akkoord houdt in dat afgestapt wordt van de klassieke factureringsmethode 

waarbij de leverancier, i.c. de aandeelhouder-producent, facturen opmaakt en uitreikt aan zijn 

medecontractant, i.c. de veiling. In de plaats hiervan is het de veiling die, in naam en voor rekening van 

de leverancier afrekeningen opmaakt en deze uitreikt aan de leverancier. 

 
Voor de aandeelhouders die onderworpen zijn aan de normale regeling van de BTW wordt in uitvoering 

van de Circulaire nr. AOIF 48/2005 (E.T.110.313) dd. 08.12.2005 en de Administratieve beslissing 

E.T.111.421. van 5 september 2006, in de volgende modaliteiten voorzien: 

a) het akkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2007; 

b) het akkoord heeft betrekking op alle handelingen verricht tussen de veiling en de producent; 

c) de afrekeningen (aankoopborderellen) zullen genummerd worden door de veiling met een 

oplopend volgnummer per jaar per producent; 

d) iedere afrekening zal stilzwijgend aanvaard worden op basis van de ontvangst van de 

betaling ervan. 

Elke aandeelhouder is er ook toe gehouden de veiling onmiddellijk met een geschrift in kennis te stellen 

van een wijziging van btw-regeling, zowel van bijzondere landbouwregeling naar normale regeling als 

omgekeerd. 

 

OVERGANGSBEPALING 

Artikel 32 

 

In afwijking van artikel 8 van het huishoudelijk reglement wordt de verkiezing van bestuurders die 

in principe gehouden dient te worden op de jaarvergadering van de vennootschap houdende de 

goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021, uitgesteld naar de jaarvergadering van de 

vennootschap houdende de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022. De bestuurders 

die op de jaarvergadering van de vennootschap houdende de goedkeuring van de jaarrekening per 

31 december 2022 verkozen worden, zullen benoemd worden voor een termijn 5 jaar.  

 

In afwijking van artikel 8 van het huishoudelijk reglement zal er voor de berekening van de mandaten 

voorbehouden voor elk product op de uitgestelde verkiezing in 2023, alsook voor de indeling van de 

kandidaat-bestuurders per product, rekening gehouden worden met de gemiddelde omzet   van het 

betrokken product in de drie jaren voorafgaand aan het jaar waarin de jaarvergadering wordt 

gehouden houdende de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021.  De overige criteria 



15 

 

 

inzake de benoeming van bestuurders zullen worden beoordeeld op de jaarvergadering houdende de 

goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022. 

 

In afwijking van artikel 8 van het huishoudelijk reglement zal de eerstvolgende verkiezing, na de 

verkiezing van 2023, gehouden worden op de jaarvergadering van de vennootschap houdende de 

goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024 waarna vanaf dan opnieuw driejaarlijks een 

verkiezing van bestuurders wordt georganiseerd overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 8 van het 

huishoudelijk reglement.  

 

 


