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GECOÖRDINEERDE NEDERLANDSE
TEKST VAN DE STATUTEN
DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
en
draagt
de
naam
"ACADEMISCHE
COOPERATIEVE
VENNOOTSCHAP"(verkort “ACCO”).
Deze naam moet steeds door de woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" of, in het Frans, door de woorden "société cooperative
à responsabilité limitée" of de afkorting "SCRL" worden voorafgegaan of gevolgd.
ARTIKEL 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 22.
De Raad van Bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig of
tweetalig landsgedeelte van België. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van
de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels,
dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

filialen

en

ARTIKEL 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
-

-

-

-

Het aan haar vennoten en aan studenten en afgestudeerden van universiteiten,
instellingen van hoger onderwijs en andere onderwijsinrichtingen en deze voornoemde
instellingen zelf, de voordelen te verlenen van het verschaffen en verstrekken van alle
goederen en diensten, die voor deze personen, instellingen, inrichtingen en
verenigingen nodig of nuttig zijn, of bij deze aanschaffing of verstrekking te bemiddelen;
Consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en
implementatie ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met
informatica, software en informatietechnologie in de meest ruime zin en dit in hoofdzaak
toegespitst op onderwijs in de meest ruime zin;
De ontwikkeling en implementatie van informatie technologie systemen, waaronder
maar niet beperkt tot, e-learningplatformen;
E-commerce evenals de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of
onrechtstreeks
daarmee
verband
houdt
evenals
het
opbouwen
van
gegevensdatabanken en verkoop van deze gegevens aan klanten met inbegrip van
programmering van elektronische dataverwerking;
Programmering en toepassing van informaticasystemen in de meest ruime zin;
Het uitgeven van boeken in gedrukte of digitale vorm van zowel fictie als non-fictie;
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-

-

-

-

Het actief op zoek gaan naar manuscripten;
Het drukken of laten drukken van voormelde werken evenals het digitaal verspreiden
van voormelde werken waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verspreiding als
e-book;
Boeken in afgewerkte vorm commercialiseren;
Het uitbaten van een drukkerij, publiciteitsonderneming, informatica-onderneming en
aanverwante bedrijven in de ruimste zin;
Het uitgeven van publicaties, tijdschriften, brochures en dergelijke meer en het drukken,
laten drukken of digitaal of op gelijk welke andere manier verspreiden van voormelde
werken;
De aan- en verkoop van drukwerk, creativiteitsmateriaal en reproducties;
Het ontwerpen en de grafische vormgeving van reclame, animatiefilms, teksten,
etalages, illustraties, multimedia, standen met inbegrip van grafisch design van
websites en multimediale informatica toepassingen in de meest ruime zin;
Het geven van lezingen;
Het uitbaten van een werkplaats voor fotografisch zetten en offset, alsmede van een
werkplaats voor fotografische en andere reproducties, al dan niet digitaal;
Het uitbaten van boekhandels zowel fysiek als online boekhandels via e-commerce
systemen;
De handel in schrijfpapier, drukpapier, drukwerken en bureelbenodigdheden in de meest
ruime zin, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle benodigdheden in de
informaticasector (software, hardware, accessoires, etc.);

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de
vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening
van derden of voor gezamenlijke rekening met derden.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staat met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen
vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
Zij kan mandaten uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen in
zoverre dit verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap
erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte
was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking
van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
Algemene Vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen.
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ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap werd voor onbeperkte duur opgericht.

HET AANDEELHOUDERSCHAP
ARTIKEL 5: VENNOTEN
5.1. VOORWAARDEN
Iedereen kan vennoot worden van de vennootschap behoudens weigering door de Raad van
Bestuur.
5.2. UITSLUITING
Over de uitsluiting van vennoten wordt beslist door de Raad van Bestuur, en dit volgens de
procedure zoals deze omschreven is in het Wetboek van Vennootschappen.
5.3. UITTREDING EN TERUGNEMING
De vennoten die wensen uit te treden of aandelen wensen terug te nemen, dienen hiervan de
vennootschap te verwittigen bij aangetekend schrijven. Het ontslag of de uittreding kan enkel
worden aangevraagd tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar en niet voordat men
tenminste gedurende vijf jaar vennoot is geweest. De nadere voorwaarden en modaliteiten voor
de uittreding en de terugneming worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
De Raad van Bestuur mag weigeren vennoten te laten uittreden of aan vennoten aandelen uit
te keren:
1. ingeval zij verplichtingen of schulden hebben tegenover de vennootschap of
verplichtingen zouden hebben uit bestaande overeenkomsten;
2. indien daardoor het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet zou behouden
blijven;
3. indien daardoor meer dan één twintigste der vennoten of meer dan één twintigste
van het maatschappelijk kapitaal in de loop van eenzelfde boekjaar zou wegvallen.
Bij de terugneming van aandelen of bij het ophouden van het aandeelhouderschap wordt met
de rechthebbenden afgerekend op basis van de eindbalans van het boekjaar waarin de
terugneming of het ophouden heeft plaats gehad. In geen geval kan meer worden uitgekeerd
dan de aanschafwaarde van het aandeel. Administratiekosten ten bedrage van twintig ten
honderd (20 %) van de aanschafwaarde worden aangerekend.
Ingeval van overlijden van een vennoot, worden zijn erfgenamen geen vennoot. Met de
erfgenamen wordt afgerekend zoals bij terugneming van de aandelen.
Alle rechten en vorderingen van vennoten of hun rechthebbenden aangaande hun
maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandelen vervallen na verloop van twee
jaar nadat het aandeelhouderschap ophield. Deze rechten en vorderingen vervallen eveneens,
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in geval van ontbinding van de vennootschap, na verloop van drie maanden na de sluiting der
vereffening.
ARTIKEL 6: REGISTER DER VENNOTEN
Niemand is vennoot tenzij dit vermeld is in de registers op grond van een document met
bewijskracht dat gedagtekend en ondertekend is. Niemand wordt als ontslagnemer beschouwd
tenzij dit vermeld is in de registers op grond van een document met bewijskracht dat
gedagtekend en ondertekend is. De nadere voorwaarden en modaliteiten inzake het register
worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 7: OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen mogen noch verhandeld, noch op enige andere manier aan vennoten of derden
overgemaakt worden.

HET KAPITAAL EN DE AANDELEN
ARTIKEL 8: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en bestaat uit een vast en een variabel gedeelte.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600 euro vertegenwoordigd
door 3.000 aandelen zonder nominale waarde.
Eenzelfde vennoot, en dit geldt zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen, mag niet
inschrijven op meer dan twintig (20) aandelen, met uitzondering evenwel van de oprichters en
van hen, waarvoor de Raad van Bestuur het toelaat.
De aandelen dienen volstort te worden bij de intekening. De Raad van Bestuur kan met
eenvoudige meerderheid afwijkingen op deze regel toestaan. Deze afwijkingen dienen echter in
plaats en tijd beperkt te zijn.
ARTIKEL 9: AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.

DE ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 10: BEVOEGDHEDEN EN STEMRECHT
a) De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden welke haar door de wet gebiedend
worden voorbehouden.
b) Ieder vennoot die tenminste één aandeel onderschreven heeft, is stemgerechtigd op de
Algemene Vergadering. De vennoten die meer dan één aandeel hebben onderschreven,
hebben recht op evenveel stemmen als zij aandelen onderschreven hebben.
Het stemrecht mag aan andere stemgerechtigde vennoten gedelegeerd worden mits
specifieke en schriftelijke volmacht, bevattend de namen van de delegerende en de
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gedelegeerde vennoot, de datum van de vergadering waarvoor volmacht wordt verleend,
het aantal stemmen dat gedelegeerd wordt en de handtekening van de delegerende vennoot.
ARTIKEL 11: WIJZE VAN VERGADEREN EN BESLISSEN
a) De Algemene Vergadering vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter van
de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid onder dit van een der andere
bestuursleden van de Raad van Bestuur.
b) De beslissingen worden in de Algemene Vergadering genomen bij gewone
meerderheid, tenzij in de gevallen waar de wet of de statuten een grotere
meerderheid vereisen.
ARTIKEL 12: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
a) De Gewone Algemene Vergadering wordt gehouden de vierde (4°) dinsdag van
april van elk jaar op het uur bepaald in de oproeping.
b) Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop
volgende werkdag gehouden.
c) Een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen
telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen
telkens de vennoten die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal
vertegenwoordigen er om vragen.
d) Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de Algemene Vergaderingen plaats op
de zetel van de vennootschap.
e) De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda en zij worden
gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst, ten minste vijftien
(15) dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal en
regionaal blad, en die voor zover het een gewone Algemene Vergadering betreft,
plaatsvindt in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de
oproeping met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening,
het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris(sen) en
de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissaris(sen).
ARTIKEL 13: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De Buitengewone Algemene Vergadering heeft het recht om wijzingen aan te brengen aan de
statuten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 14: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur benoemd door de Algemene
Vergadering die hen ten allen tijde met twee/derde (2/3) meerderheid van de aanwezige
stemmen kan afzetten, en dit zonder gehouden te zijn enige reden of vooropzeg te geven.
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De leden van de Raad van Bestuur moeten aan volgende voorwaarden tegelijkertijd voldoen,
vanaf het begin en gedurende gans de termijn van hun mandaat, echter met uitzondering van
de bij de oprichting benoemde mandatarissen :
1. vennoot zijn van de vennootschap en tenminste één aandeel hebben volgestort;
2. ingeschreven zijn of geweest zijn aan een instelling van hoger onderwijs.

De Raad van Bestuur kan tevens bijkomende bestuurders voorstellen die niet aan
bovenvermelde voorwaarden dienen te voldoen (door de Raad van Bestuur “gecoöpteerde
leden” genoemd) en deze ter benoeming voorleggen aan de Algemene Vergadering.
ARTIKEL 15: SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is samengesteld uit oud-studenten en studenten. Hierbij dienen de
studenten bestuurders steeds te kunnen beschikken over meer dan één derde maar minder dan
de helft van het aantal mandaten. De Algemene Vergadering bepaalt het minimum en/of
maximum aantal leden van de Raad van Bestuur. Het mandaat van de bestuurders is
onbezoldigd. Indien de bestuursleden niet meer aan de voorwaarden voorzien onder artikel 14
voldoen, vervalt hun ambt van rechtswege, behoudens in het geval van gecoöpteerde
bestuurders. In dit geval, in geval van ontslag van een bestuurslid of in geval van overlijden
van een bestuurslid voorziet de Raad van Bestuur in zijn vervanging tot aan de eerstkomende
Algemene Vergadering.
Het huishoudelijk reglement bepaalt de overige modaliteiten van de samenstelling van de Raad
van Bestuur.
ARTIKEL 16: BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders vormen een college, Raad van Bestuur genoemd, dat beraadslaagt en besluiten
neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn bestuursleden een voorzitter. Indien geen voorzitter is
aangeduid of bij afwezigheid van de voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de
bevoegdheden van de voorzitter uitoefenen. Hij roept de Raad van Bestuur bijeen telkens het
belang van de vennootschap het vereist of wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
De bestuurder die op een vergadering van de Raad van Bestuur niet aanwezig kan zijn, mag
een andere bestuurder opdracht geven hem te vertegenwoordigen. In dit geval wordt de
lastgever, wat de stemming betreft, geacht aanwezig te zijn. Nochtans mag geen enkele
gemachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de helft van zijn bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen, behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of het huishoudelijk
reglement.
De notulen van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door twee
op de bijeenkomst aanwezige bestuurders. Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter
en een bestuurder of door twee bestuurders ondertekend.
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ARTIKEL 17: VERTEGENWOORDIGING
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte. De Raad handelt door de meerderheid van zijn bestuursleden. De Raad van
Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor, volgens de wet of de statuten, de Algemene Vergadering bevoegd is, en
mag daartoe aan derden bijzondere volmacht en delegatie verlenen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als
college en de artikelen die betrekking hebben op het dagelijks bestuur en de delegatie van
bevoegdheden, kunnen de bevoegdheden van de bestuurders bij hun benoeming vastgelegd
worden en volgens de wettelijk voorziene modaliteiten bekend gemaakt worden.
ARTIKEL 18: CONTROLE
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen en besluit om
er geen te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris.
In de mate dat de wet deze verplichting oplegt, wordt de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de Algemene
Vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en die de titel van
commissaris dragen.
De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe
van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de
Algemene Vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de wettelijke procedure.
Bij ontstentenis van commissarissen wanneer de wet het vereist, of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden hun taak uit te voeren, roept de Raad van
Bestuur onmiddellijk de Algemene Vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
ARTIKEL 19: TAAK VAN DE COMMISSARIS(SEN)
De commissaris of indien er meerdere zijn, de commissarissen hebben, gezamenlijk of
afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij
mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het
algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan
door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
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MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR – JAARREKENING
ARTIKEL 20: BOEKJAAR EN WINSTBESTEMMING
Het boekjaar vangt aan op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december
(31/12) van elk jaar. Op het einde van het boekjaar maakt de Raad van Bestuur de
jaarrekening op, die aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
De winstverdeling wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld, op voorstel van
de Raad van Bestuur.
Indien aan de vennoten een vermogensvoordeel zou worden toegekend, kan dit
vermogensvoordeel niet hoger zijn dan de rentevoet die is vastgesteld door de Koning ter
uitvoering van de Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale raad voor de
Coöperatie, toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen of door enige andere
van toepassing zijnde wetgeving.
ARTIKEL 21: GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De Gewone Algemene Vergadering hoort in voorkomend geval het jaarverslag en het verslag
van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit, bij afzonderlijke
stemming, over de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen. Deze kwijting is slechts
geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke
toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten,
slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.
De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige
door de wet vermelde documenten na de goedkeuring van de jaarrekening bij de Nationale
Bank van België worden neergelegd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 22: HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Alle schikkingen welke niet door een gebiedende wet of door de statuten geregeld zijn, mogen
worden geregeld bij huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement wordt opgesteld door
de Raad van Bestuur, maar moet aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd, die het
ongewijzigd goedkeurt of verwerpt. Hetzelfde geldt voor alle wijzigingen ervan.
In geval van hoogdringendheid, kan de Raad van Bestuur het huishoudelijk reglement wijzigen
op een vergadering van de Raad van Bestuur waar alle bestuurders aanwezig dienen te zijn en
de wijzigingen goedgekeurd dienen te worden met een drie vierde meerderheid van alle
bestuurders evenals unanimiteit van de bestuurders-studenten. Het aldus gewijzigde
huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in voege, doch dient op de eerstvolgende Algemene
Vergadering bekrachtigd te worden.
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VEREFFENING
ARTIKEL 23: ONTBINDING
23.1. ALGEMEEN
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door
een besluit van de Algemene Vergadering volgens de regels voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
23.2. ALARMBELPROCEDURE
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van
het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, moet de Raad van Bestuur de vraag van
de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de
Algemene Vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een
vierde van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden
besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval
kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
23.3. VOORTBESTAAN – ONTBINDINGSPROCEDURE
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan
wel bij een besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Het besluit tot ontbinding door de Algemene Vergadering dient te worden genomen volgens de
procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 24: VEREFFENING
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. De vereffenaars
treden pas in functie nadat de bevoegde Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de Algemene Vergadering. Bij gebreke
van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur van de
vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde
beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet,
behoudens beperkingen opgelegd door de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
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ARTIKEL 25: VERDELING
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende vennoten en de schuldeisers voor akkoord voor aan de
Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel
heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
overgedragen aan een vereniging of vennootschap die werkt conform de oorspronkelijke
doelstellingen zoals omschreven in artikel 3.
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