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TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL
ARTIKEL 1. - BENAMING
De Vereniging heeft de vorm van een Vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam “Flanders’
FOOD”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en alle andere stukken uitgaande van de Vereniging
moeten de maatschappelijke benaming en het adres van de zetel vermelden, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de volgende vermelding : "Vereniging zonder winstoogmerk" of
“association sans but lucratif” of de afkorting “v.z.w.” of “a.s.b.l.”
ARTIKEL 2.- ZETEL
De zetel van de Vereniging is gevestigd te 1040 Brussel, Wetenschapsstraat 14 en mag naar elke
andere plaats in België overgebracht worden door een beslissing van de Raad van Bestuur.
De Vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.
ARTIKEL 3.- DUUR
De Vereniging is met ingang van 09 december 2005 opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 4.- DOEL
Het algemene doel van de Vereniging is, zonder enig winstoogmerk, het niveau van innovatie in de
Voedingsindustrie stimuleren, verbreden en verdiepen door:
-

-

-

Kennisontwikkeling bevorderen/stimuleren: het inventariseren, initiëren, opstarten
coördineren en opvolgen van (industriële, toepassingsgerichte) onderzoeksprojecten, in
samenwerking met binnen- en buitenlandse kenniscentra, gericht op het opdoen van (nieuwe)
kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of
diensten of om bestaande producten, processen of diensten te verbeteren
Kennisverspreiding: het zo ruim mogelijk, en op een gelijke en niet discriminerende basis
voor alle (Vlaamse en EU) doelgroepbedrijven, toegankelijk maken en publiek verspreiden
van bestaande en/of nieuwe (wetenschappelijke/technologische) kennis, waaronder de
resultaten van de onderzoeksprojecten, via studiedagen, workshops, opleidingen en
(academische) publicaties.
De valorisatie van bestaande en nieuwe verworven kennis: de valorisatie van oa de
onderzoeksresultaten dient op een gelijke en niet discriminerende basis te gebeuren voor alle
(Vlaamse en EU) doelgroepbedrijven.

Flanders’ FOOD v.z.w. mag alle activiteiten ondernemen en verrichtingen uitvoeren, eventueel met
derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, of die
zullen bijdragen tot haar ontwikkeling en dit voor zover voornoemd doel en het belang van de leden
hierdoor niet in het gedrang wordt gebracht. Ze kan in die zin ook handelsdaden stellen, enkel voor
zover alle opbrengsten hiervan geherinvesteerd worden in het doel en de activiteiten waarvoor zij
werd opgericht. Het netto saldo kan onder geen beding via een dividend of anderszins aan de leden
worden uitbetaald.
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TITEL II. - LEDEN – AANVAARDING – RECHTEN UITTREDING – ONTSLAGNEMING – UITSLUITING LIDGELD
ARTIKEL 5.- AANTAL EN CATEGORIEN VAN LEDEN
Het lidmaatschap van Flanders’ FOOD v.z.w. staat open voor alle (Vlaamse en EU)
doelgroepbedrijven. De Leden vertegenwoordigen de verschillende doelgroepen. Het aantal Leden is
onbeperkt, maar mag nooit minder dan drie (3) bedragen. De Vereniging is samengesteld uit
verschillende categorieën van Leden :
1. Effectieve Leden : natuurlijke of rechtspersonen, die medeondertekenaar zijn van de akte van
oprichting.
2. Toegetreden Leden : er wordt een onderscheid gemaakt tussen:



Toegetreden Leden categorie 1: natuurlijke of rechtspersonen die, op een later ogenblik
overeenkomstig de in onderhavige statuten voorziene voorwaarden en modaliteiten toetreden
Toegetreden Leden categorie 2: ook andere natuurlijke of rechtspersonen kunnen toetreden
overeenkomstig de in de onderhavige statuten voorziene voorwaarden en modaliteiten.,

Artikel 5 bis. – LIJST VAN DE LEDEN - LEDENREGISTER
De maatschappelijke benaming, rechtsvorm en adres van de zetel van de Effectieve Leden van de
Vereniging, zijn als volgt :
1. Algist-Bruggeman N.V., met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Langerbruggekaai 37
BTW BE 434.963.737 (RPR Gent)
2. FrieslandCampina Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Venecolaan 17
BTW BE 402.814.175 (RPR Gent)
3. FrieslandCampina Professional N.V., met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Grote
Baan 34 BTW BE 438.839.282 (RPR Hasselt)
4. Imperial Meat Products N.V., met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Grote Baan
200 BTW BE 453.627.923 (RPR Gent)
5. Lotus Bakeries N.V., met maatschappelijke zetel te 9971 Lembeke, Gentstraat 52 BTW BE
401.030.860 (RPR Gent)
6. Lantmännen Unibake Londerzeel N.V. (voorheen Pastridor N.V.), met maatschappelijke zetel
te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 5 BTW BE 427.655.479 (RPR Brussel)
7. Ter Beke-Pluma N.V., met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, A. van der
Pluymstraat 1 BTW BE 404.057.854 (RPR Antwerpen)
8. Syral Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Burchtstraat 10 BTW BE
405.716.158 (RPR Dendermonde)
9. Ter Beke Fresh Food Group N.V., met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1
BTW BE 421.364.139 (RPR Gent)
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10. Tiense Suikerraffinaderij N.V., met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Aandorenstraat 1
BTW BE 436.410.522 (RPR Brussel)
11. Van Remoortel Aardappel Verwerking N.V., met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren,
Aven Ackers 15b BTW BE 447.438.927 (RPR Dendermonde)
12. Vandemoortele N.V., met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Moutstr 64 BTW BE
429.977.343 (RPR Gent)
13. Vondelmolen N.V., met maatschappelijke zetel te 9280 Lebbeke, Dendermondsesteenweg 208
BTW BE 400.335.925 (RPR Dendermonde)
14. FEVIA Vlaanderen , vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te 1040
Brussel, Kunstlaan 43 BTW BE 472.749.195 (RPR Brussel)
Wat de opstelling, bijhouding en neerlegging van het register van de Leden betreft, volgt de
Vereniging de verplichtingen vermeld in artikel 10 en 26novies van de wet van zevenentwintig juni
negentienhonderd éénentwintig zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 (hierna genoemd de
“v.z.w.-wet”).

ARTIKEL 6.- AANVAARDING ALS EFFECTIEF LID
Natuurlijke of rechtspersonen die wensen aanvaard te worden, moeten :
a. De akte van oprichting ondertekenen
b. Zonder voorbehoud de statuten, de reglementen van de Vereniging en de eerdere beslissingen
van haar organen onderschrijven;
c. De vastgestelde éénmalige financiële bijdrage betalen
d. Het Lidgeld, vastgesteld door de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene
Vergadering, jaarlijks betalen.
e. Bepalingen c. is niet van toepassing op FEVIA Vlaanderen
ARTIKEL 6 bis .- AANVAARDING ALS TOEGETREDEN LID CATEGORIE 1
Natuurlijke of rechtspersonen die wensen aanvaard te worden, moeten :
a. Zonder voorbehoud de statuten, de reglementen van de Vereniging en de eerdere beslissingen
van haar organen onderschrijven;
b. Een (schriftelijk of electronisch) verzoek tot Lidmaatschap indienen bij de Algemeen
Directeur van de v.z.w.
c. Het Lidgeld, vastgesteld door de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene
Vergadering, jaarlijks betalen.
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ARTIKEL 6 ter.- AANVAARDING ALS TOEGETREDEN LID CATEGORIE 2
Natuurlijke of rechtspersonen die wensen aanvaard te worden, moeten :
a. Zonder voorbehoud de statuten, de reglementen van de Vereniging en de eerdere beslissingen
van haar organen onderschrijven;
b. Een (schriftelijk of electronisch) verzoek tot Lidmaatschap indienen bij de Algemeen
Directeur van de v.z.w.
ARTIKEL 7. - RECHTEN VAN DE EFFECTIEVE LEDEN
De Effectieve Leden:
a.

Kunnen elk maximaal één kandidaat-Bestuurder voordragen uit de rangen van de Effectieve
Leden.

b.

Kunnen elk maximaal één kandidaat-Bestuurder voordragen uit de rangen van de Toegetreden
Leden Categorie 1.

c.

Hebben stemrecht op de Algemene Vergadering

ARTIKEL 7 bis.- RECHTEN VAN DE TOEGETREDEN LEDEN CATEGORIE 1 EN 2
De Toegetreden Leden:
a.

Hebben een adviserende bevoegdheid

b.

Hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering

ARTIKEL 8.- UITTREDING - ONTSLAGNEMING
Ieder Lid heeft de mogelijkheid om zich uit de Vereniging terug te trekken, door zijn beslissing ter
zake schriftelijk of electronisch mede te delen aan de Algemeen Directeur van de v.z.w.
Deze uittreding mag niet tot gevolg hebben dat het aantal Leden beneden het in Artikel 5 vastgestelde
minimum valt.
Het uittredend Lid blijft gehouden zijn bijdrage te betalen gelijk aan deze van het jaar van de
ontslagneming.
Wordt als ontslagnemend Lid beschouwd, elk Lid dat niet meer voldoet aan de criteria bepaald in
artikel 6, 6 bis en 6 ter, of dat, na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven die na vijftien dagen
zonder gevolg is gebleven, de hem ten laste vallende bijdragen niet betaalt. Alle achterstallige
verschuldigde bijdragen van een ontslagnemend lid dienen evenwel betaald te worden.
Het faillissement van een Lid heeft van rechtswege de uittreding uit de Vereniging tot gevolg.
ARTIKEL 9. UITSLUITING
Leden van de v.z.w. kunnen alleen uitgesloten worden in geval van niet betaling van lidgeld en/of
projectbijdrage, wanbetaling, wangedrag en het schaden van de belangen van de v.z.w. Flanders’
FOOD. De uitsluiting wordt, op voorstel van de Raad van Bestuur, voorgelegd aan de Algemene
Vergadering waarbij ten minste twee derden van de Effectieve Leden aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is en beslist bij meerderheid van twee derde der stemgerechtigde aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen. Het punt moet uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Raad
van Bestuur en van de Algemene Vergadering. Indien de belanghebbende daarom vraagt, kan hij
voorafgaandelijk uitgenodigd en toegestaan worden zijn verdediging voor te dragen, hetzij
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persoonlijk, hetzij door zijn vertegenwoordiger waarna de Algemene Vergadering een beslissing zal
nemen. De beslissing zal door de Algemene Vergadering gemotiveerd worden in een aangetekend
schrijven gericht aan het uitgesloten Lid en gaat in op de datum vermeld in dit schrijven.
ARTIKEL 10.- RECHTEN VAN DE UITTREDENDE OF DE ALS ONTSLAGNEMEND
BESCHOUWD WORDENDE LEDEN
De uittredende of de als ontslagnemend beschouwd wordende Leden, evenals hun erfgenamen,
rechtsopvolgers en andere rechtverkrijgenden kunnen geen enkel recht doen gelden op de fondsen of
andere vermogensbestanddelen van de Vereniging. Zij kunnen er niet de ontbinding van vorderen,
noch rekening, noch verantwoording, noch zegellegging, noch inventaris vorderen. Ze zijn ertoe
gehouden hun andere (financiële) verplichtingen jegens de Vereniging na te komen.
Zij kunnen derhalve ook nooit terugname of vergoeding voor gestorte of gedane inbreng vorderen, met
uitzondering van de éénmalige lening ingebracht door de Effectieve Leden..
ARTIKEL 11.- LIDGELD
De Effectieve en Toegetreden Leden categorie 1 zijn gehouden een jaarlijks Lidgeld te betalen.
Deze bijdrage wordt elk jaar bepaald door de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene
Vergadering bij gewone meerderheid van de stemgerechtigde aanwezige of vertegenwoordigde
Effectieve Leden.
De Toegetreden Leden categorie 2 zijn vrijgesteld van een jaarlijkse bijdrage.

TITEL III. - BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR
ARTIKEL 12.- RAAD VAN BESTUUR
1. Mandaat Bestuurders
Het bestuur van de Vereniging wordt waargenomen door de Raad van Bestuur samengesteld als volgt:
- Maximum zestien (16) Bestuurders worden voorgedragen door de leden van de Raad van Bestuur.
Enkel natuurlijke personen kunnen Bestuurder zijn voor zolang zij directielid zijn van een lid van
Flanders’ FOOD.
- Maximum twee (2) Bestuurders aangeduid door de Kennisinstellingen
- Maximum drie (3) Bestuurders aangeduid door de Overheid.
Bij het voordragen van Bestuurders, zowel door de Raad van Bestuur als door de Kennisinstellingen
en de Overheid, dient het genderevenwicht bewaakt te worden en wordt gestreefd naar een
genderevenwicht van maximum 2/3 Bestuurders van hetzelfde geslacht. Dit betekent dat minimum één
(1) Bestuurder aangeduid door de Kennisinstellingen en één (1) Bestuurder aangeduid door de
Overheid van een ander geslacht moet zijn.
- IWT en VLAM hebben het recht een Waarnemer aan te duiden. Deze Waarnemers worden
uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur maar hebben geen stemrecht bij het nemen
van de beslissingen door de Raad van Bestuur.
Het aantal Bestuurders is ten allen tijde lager dan het aantal Leden van de Vereniging.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursmandaat.
Op voorstel van de Raad van Bestuur worden de Bestuurders benoemd, ontslagen of afgezet door de
Algemene Vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal stemgerechtigde aanwezige
en/of vertegenwoordigde Effectieve Leden.
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De akten betreffende de benoeming van de Bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van
de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig (30) dagen na de neerlegging (bij uittreksel)
bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
2. Duur Bestuurdersmandaat
De Bestuurders worden voor een termijn van twee (2) jaar benoemd. Het mandaat van Bestuurder is
hernieuwbaar. Bij het verstrijken van de termijn van hun mandaat zullen zij hun mandaat verder
blijven uitoefenen tot hun mandaat is hernieuwd of tot bij hun vervanging.
Het mandaat van de Bestuurders kan ten allen tijde zonder vergoeding noch termijn door de Algemene
Vergadering worden herroepen.
Hun opdracht eindigt, op datum van de Algemene Vergadering die daarover beslist,
door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, afzetting, wettelijke
onbekwaamheid van de betrokken Bestuurder of verlies van het Lidmaatschap van het Lid waarvan de
betrokken natuurlijke persoon directielid is.
Bestuurders worden geacht ontslag te nemen op het ogenblik dat zij elke hoedanigheid verliezen van
directielid van een bedrijf, lid van de v.z.w. Flanders’ FOOD.
Een Bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur.
Het Lid, dat de kandidatuur van een ontslagnemende of afgezette Bestuurder, via de Raad van Bestuur,
heeft voorgedragen aan de Algemene Vergadering, kan een vervanger voorstellen die het tussentijdse
opengevallen mandaat zal voltooien. Indien een mandaat openvalt doordat het Lid dat de kandidatuur
van de betrokken Bestuurder heeft voorgedragen aan de Algemene Vergadering, niet langer Lid is van
de Vereniging, kunnen de overblijvende Bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien.
Elke vervanging van een Bestuurder dient door de eerstvolgende Algemene Vergadering te worden
bekrachtigd en zijn mandaat loopt af samen met dat van de overige Bestuurders. De Algemene
Vergadering die in de vervanging, afzetting of herbenoeming van Bestuurders moet voorzien, wordt
samengeroepen door de Raad van Bestuur.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging van de Bestuurders moeten neergelegd worden op de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel en moeten binnen de dertig (30) dagen na neerlegging ( bij
uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 13.- VOORZITTERSCHAP
De Raad van Bestuur benoemt onder haar Bestuurders een Voorzitter, een Ondervoorzitter en een
penningmeester, wiens mandaat twee jaar bedraagt. De mandaten zijn hernieuwbaar.
Op voordracht van de Voorzitter, benoemen de Bestuurders één (1) Secretaris van de Raad van
Bestuur die, van rechtswege en zonder stemrecht, deelneemt aan al de vergaderingen van de Raad van
Bestuur, de organisatie ervan vastlegt en de verslagen ervan opstelt.
ARTIKEL 14.- VERGADERINGEN - BIJEENROEPINGEN
1. Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de Voorzitter of, in geval van verhindering, door
de Ondervoorzitter of de Algemeen Directeur, zo dikwijls als de belangen van de Vereniging het
vereisen en minstens tweemaal per jaar.
Daarnaast wordt de Raad van Bestuur door de Voorzitter bijeengeroepen op schriftelijk verzoek van
een Bestuurder.
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De bijeenroeping geschiedt per e-mail of door ieder ander geschrift, en wordt ten minste tien (10)
kalenderdagen voor de datum van de vergadering verstuurd, behoudens in het geval van
spoedeisendheid te motiveren in de notulen van de betreffende vergadering.
De bijeenroeping vermeldt de dag, het uur, de plaats en de dagorde van de vergadering.
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen over de punten vermeld op de agenda die bij de
oproepingsbrief is gevoegd.
De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en, bij diens
ontstentenis, belet of afwezigheid door de Ondervoorzitter.
Een Bestuurder die verhinderd is, kan zich voor een welbepaalde vergadering, mits bijzondere
schriftelijke volmacht, geldig laten vervangen door een andere Bestuurder, zonder dat deze laatste
meer dan twee volmachten mag voorleggen.
2. Beslissingen van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is slechts geldig samengesteld indien alle Bestuurders en Waarnemers
uitgenodigd werden. Afhankelijk of het voorliggende agendapunt een statutenwijziging betreft of niet,
wordt er een verschillend quorum gehanteerd om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen:
 Elk agendapunt dat een statutenwijziging inhoudt, vereist dat minstens drie vierden (3/4) van
alle Bestuurders aanwezig of geldig bij volmacht vertegenwoordigd zijn;
 Elk ander agendapunt vereist dat minstens twee derden (2/3) van alle Bestuurders aanwezig
of geldig bij volmacht vertegenwoordigd zijn.
Om de vereiste twee derden (2/3) of drie vierden (3/4) aanwezigheden te bepalen, worden eventuele
aantallen na de komma naar beneden afgerond.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vereniging
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur geldig worden genomen zonder fysieke
tussenkomst van de Bestuurders, maar door middel van een audio- of videoconferencecall waar
minstens twee derden (2/3) van alle Bestuurders aanwezig of geldig bij volmacht vertegenwoordigd
zijn. Deze procedure vereist wel dat de Bestuurders nadien de genomen besluiten schriftelijk
bevestigen. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de aan de Algemene Vergadering
voor te leggen ontwerp jaarrekening, de ontwerp begroting/financieel plan of een statutenwijziging.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen door de Bestuurders bij gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders. Iedere Bestuurder beschikt over
één stem. In geval van stemming wordt rekening gehouden met en gehandeld in het belang van alle
leden en in naam van de doelgroep. Bij staking van stemmen beslist de stem van de Voorzitter en, bij
diens ontstentenis, belet of afwezigheid deze van de Ondervoorzitter.
3. Notulen van de Raad van Bestuur
Van iedere vergadering worden er, door de Secretaris van de Raad van Bestuur, notulen opgemaakt,
die ondertekend worden door de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Bestuurders die daarom vragen.
De notulen vermelden of een vergadering door middel van een audio- of videoconferencecall heeft
plaats gevonden.
De notulen worden in kopij aan alle Bestuurders toegezonden per e-mail, uiterlijk binnen de vijftien
(15) kalenderdagen volgend op de vergadering. Bestuurders kunnen hun opmerkingen schriftelijk
melden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Op de volgende vergadering worden de notulen
voorgelezen en goedgekeurd, samen met de eventuele wijzigingen. De opmerkingen worden in de
notulen van de lopende vergadering opgenomen.
De volmachten worden bij de notulen van de betreffende vergadering bewaard. De notulen van de
Raad van Bestuur worden bewaard in een bijzonder register op de maatschappelijke zetel van de
Vereniging.

Statuten van Flanders’ FOOD

8

4. Experten en werkgroepen
De Raad van Bestuur kan, in functie van de punten op de agenda, experten uitnodigen op zijn
werkzaamheden en vergaderingen.
De Raad van Bestuur kan zich laten informeren en bijstaan in de voorbereiding of de uitvoering van
haar opdracht door elke werkgroep waarvan zij de samenstelling en de opdracht bepaalt. Op elke
vergadering van de Raad van Bestuur wordt verslag uitgebracht over de vorderingen der
werkzaamheden in voormelde werkgroepen.
ARTIKEL 15.- BEVOEGDHEDEN
De Raad van Bestuur is, als college, bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering
van die handelingen die aan de Algemene Vergadering uitdrukkelijk voorbehouden worden door de
wet of de statuten.
De Raad van Bestuur verbindt, bestuurt en vertegenwoordigt de Vereniging in alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen.
De Raad kan binnen de grenzen gesteld door de wet en de statuten, onder meer alle akten verlijden en
contracten sluiten, zich alle roerende en onroerende goederen aanschaffen, ruilen of verkopen,
huurcontracten afsluiten, leningen aangaan, goederen met hypotheek bezwaren, legaten, subsidies,
schenkingen en overdrachten aanvaarden, afstand doen van persoonlijke en zakelijke waarborgen,
handlichting verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, beslagen of andere
belemmeringen en de Vereniging als eiseres of verweerster in rechte vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur bezit daarnaast nog volgende bevoegdheden:











Bepalen van de strategische of lange termijn visie, missie en doelstellingen van de Vereniging
Beslissen omtrent de indiening (aantal, inhoud) van de projecten ter evaluatie door het IWT
binnen het aangevraagd gereserveerd projectbudget
Selecteren en geven van goedkeuring aan de opstart van de door de IWT Raad van Bestuur
steunbaar verklaarde projecten rekening houdend met het toegekend gereserveerd
projectbudget
Opstellen van de jaarrekeningen en het jaarverslag en, ter goedkeuring, voorleggen aan de
Algemene Vergadering
Opmaken en voorstellen van de budgetten aan de Algemene Vergadering
Bepalen van de jaarlijkse bijdrage van de Effectieve en Toegetreden Leden categorie 1 en, ter
bekrachtiging, voorleggen aan de Algemene Vergadering
Uit te sluiten leden voorleggen aan de Algemene Vergadering
Bijeenroepen van de vergaderingen en het voorbereiden van de beslissingen van de Algemene
Vergadering
Opstellen van alle huishoudelijke reglementen
Delegeren van bevoegdheden aan de Algemeen Directeur van de v.z.w. Flanders’ FOOD.

De Bestuurders en de Waarnemers zijn ertoe gehouden de absolute confidentialiteit in acht te nemen
voor alle gegevens waarvan zij kennis zouden krijgen uit hoofde van of ter gelegenheid van de
uitvoering van hun bestuurdersmandaat. In het bijzonder zullen de Bestuurders geen individuele of
individualiseerbare gegevens of onderzoeksresultaten opvragen, raadplegen, kopiëren, verspreiden of
anderszins gebruiken die in de Vereniging bijgehouden worden of beschikbaar zijn.
Door de Bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen
van de Vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hen gegeven opdrachten
en tot de tekortkomingen in hun beheer.
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ARTIKEL 16. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN – DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het Dagelijks Bestuur van de Vereniging overdragen aan een andere
persoon, al dan niet Lid of al dan niet Bestuurder, van de Vereniging en die de titel draagt van
Algemeen Directeur.
De Algemeen Directeur is belast met het Dagelijks Bestuur van de Vereniging, met het leiden van haar
werkzaamheden en met het uitvoeren van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad
van Bestuur.
Hij verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling. Hij kan daarnaast onder meer
contracten afsluiten, alle bedragen innen en ontvangen, alle postmandaten innen alsook alle
postassignaties en kwitanties, alle door de Vereniging verschuldigde bedragen betalen, alle
geconsigneerde waarden of bedragen opvragen, alle rekeningen openen bij financiële instellingen, op
voornoemde rekeningen alle verrichtingen uitvoeren, alle fondsen terugtrekken bij wijze van cheque,
overschrijving, overdracht of door om het even welke betalingsmandaat, bankkluizen huren, alle
brieven, telegrammen en al dan niet aangetekende stukken afhalen.
De akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de Algemeen Directeur belast met het
Dagelijks Bestuur moeten neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en
moeten binnen de dertig (30) dagen na neerlegging ( bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 17.- VERTEGENWOORDIGING
Onafgezien van de gedelegeerde bevoegdheden, waarvan sprake in artikel 16 hierboven, zal de
Vereniging te allen tijde geldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden door de samengevoegde
handtekeningen van 2 Bestuurders, die daarvoor niet van enige voorafgaande beslissing, toestemming
of bijzondere volmacht zullen moeten laten blijken.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 18.- SAMENSTELLING - BEVOEGDHEDEN - VOORZITTERSCHAP
1. Samenstelling
De Algemene Vergadering bestaat uit alle Leden (zowel de stemgerechtigde Effectieve Leden als de
niet-stemgerechtigde Toegetreden Leden), ofwel persoonlijk aanwezig ofwel vertegenwoordigd door
gevolmachtigden, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften. De waarnemer van IWT
en Vlam zetelend in de Raad van Bestuur evenals de Bestuurders aangeduid door de overheid maken
deel uit van de Algemene Vergadering.
De Algemeen Directeur van de Vereniging wordt ook uitgenodigd op de Algemene Vergadering.
Ieder individueel Lid duidt, bij schrijven (schriftelijk of electronisch) gericht tot de Algemeen
Directeur van de v.z.w.,, één afgevaardigde aan alsook één plaatsvervanger om het te
vertegenwoordigen bij de Algemene Vergadering.
De geldig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle Leden.
2. Bevoegdheden
De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de v.z.w.-wet of door
onderhavige statuten worden toegekend. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering inspraak in de
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werking van Flanders’ FOOD en is het, op basis van de activiteiten en het werkplan van de
Vereniging, een platform voor discussie en interactie.
De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd om :







De statuten te wijzigen
De Bestuurders te benoemen of af te zetten, commissarissen aan te stellen en hun bezoldiging
te bepalen, hun mandaat te herroepen, hun ontslag te aanvaarden en hen kwijting te verlenen
voor de uitoefening van hun mandaat;
De jaarrekeningen en de begroting goed te keuren en te beslissen over de bestemming van het
resultaat
Een lid van de vereniging uit te sluiten
De Vereniging vrijwillig te ontbinden
De jaarlijkse bijdrage, op voorstel van de Raad van Bestuur, goed te keuren

3. Voorzitterschap
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij
afwezigheid, belet of ontstentenis , door de Ondervoorzitter.
De Algemeen Directeur van de Vereniging wordt als Secretaris van de Algemene Vergadering
aangesteld. Bij diens afwezigheid, belet of ontstentenis kan de Voorzitter een andere Secretaris
aanwijzen.
ARTIKEL 19.- BIJEENROEPINGEN - VERGADERINGEN
De statutaire Algemene Vergadering wordt éénmaal per jaar door de Algemeen Directeur, secretaris
van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen per e-mail of ieder ander geschrift, die de dag, het uur,
de plaats en de dagorde van de vergadering vermeldt. Deze statutaire Algemene Vergadering heeft
jaarlijks plaats ten laatste in de maand juni.
De Raad van Bestuur kan beslissen om, samen met de oproepingsbrief, ook bepaalde documenten aan
de Leden toe te sturen.
Een Buitengewone Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens
het belang van de Vereniging dit vereist. Tevens dient de Raad van Bestuur tot een bijeenroeping over
te gaan wanneer minstens één vijfde (1/5) van de Effectieve Leden een schriftelijk verzoek richt aan
de Voorzitter van de Raad van Bestuur met een gedetailleerde opsomming van de punten voor de
agenda.
De uitnodigingen tot de Algemene Vergadering worden ten laatste vijftien (15) kalenderdagen voor de
Algemene Vergadering verstuurd.
De Algemene Vergadering mag alleen beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan,
tenzij alle Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met de
behandeling van de schriftelijk aangebrachte onderwerpen.
Elk voorstel dat door tenminste de helft (1/2) van de Effectieve Leden ondertekend is, dient in de
dagorde te worden opgenomen.
ARTIKEL 20.- STEMMING - MEERDERHEDEN
De Algemene Vergadering is slechts geldig samengesteld indien alle Leden uitgenodigd werden.
Ieder Lid dat verhinderd is, kan zich ter Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door zijn
plaatsvervangende afgevaardigde. Een Effectief Lid kan zich enkel geldig laten vervangen, mits
bijzondere schriftelijke volmacht, door een vertegenwoordiger van een ander Effectief Lid. Elk
Effectief Lid kan slechts twee volmachten dragen.
De Algemene Vergadering kan geldige beslissingen nemen, welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde Effectieve Leden is. Deze beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid
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van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden, behoudens de bepalingen die
speciaal voorzien werden voor de wijzigingen der statuten en voor de ontbinding van de Vereniging.
In geval van stemming wordt rekening gehouden met en gehandeld in het belang van alle leden en in
naam van de doelgroep.
De beslissingen genomen door de Algemene Vergadering zijn voor allen bindend, zelfs voor de
afwezige Leden of voor de Leden die tegenstemden, of zich onthouden hebben.
ARTIKEL 21.- NOTULEN - MEDEDELINGEN AAN LEDEN EN DERDEN
Van de beraadslagingen en beslissingen van de Algemene Vergadering worden notulen opgesteld en
bewaard in een daartoe gehouden bijzonder register op de maatschappelijke zetel van de Vereniging.
Deze worden ondertekend door de Voorzitter van de Algemene Vergadering, evenals door de
Secretaris en de Leden die daartoe de wens uitdrukken. Een kopie van de notulen wordt per e-mail
aan alle Leden verstuurd, uiterlijk binnen de vijftien (15) kalenderdagen volgend op de vergadering.
Leden kunnen hun opmerkingen schriftelijk melden bij de Voorzitter van de Algemene Vergadering.
Op de volgende vergadering worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd, samen met de eventuele
wijzigingen. De opmerkingen worden in de notulen van de lopende vergadering opgenomen.
De volmachten worden bij de notulen van de betreffende vergadering bewaard.
De beslissingen, die derden aanbelangen, worden hen op hun schriftelijk en gemotiveerd verzoek per
uittreksel medegedeeld binnen de vijftien dagen na ontvangst van hun schriftelijk verzoek. Deze
uittreksels worden geldig getekend conform artikel 16.
ARTIKEL 22.- STATUTENWIJZIGING
De Algemene Vergadering kan slechts geldig stemmen over de wijzigingen der statuten, indien dit
punt speciaal werd vermeld in de oproeping en indien twee derden (2/3) van de Effectieve Leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien twee derden (2/3) van de Effectieve Leden niet aanwezig noch vertegenwoordigd zijn op de
eerste vergadering, mag een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig beraadslaagt
ongeacht het aantal Effectieve Leden.
Een wijziging der statuten komt slechts tot stand na goedkeuring door twee derden van de stemmen
der aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden. Indien nochtans de wijziging betrekking heeft
op het doel of één der doeleinden, beoogd bij de oprichting van de Vereniging, dan zal zij slechts
geldig aangenomen worden met een meerderheid van vier vijfde (4/5) van de stemmen der aanwezige
of vertegenwoordigde Effectieve Leden.
Onthoudingen, blanco-, ongeldige of nietige stemmen worden niet in beschouwing genomen bij de
telling van de stemmen en de berekening van de vereiste meerderheden.

TITEL V. - BOEKJAAR EN REKENINGEN
ARTIKEL 23.- BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 01 januari tot 31 december.
ARTIKEL 24.- REKENINGEN - CONTROLE
De Vereniging voert haar boekhouding in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire
bepalingen die op haar van toepassing zijn.
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Op het einde van ieder boekjaar wordt de jaarrekening van het betreffend boekjaar afgesloten en wordt
de begroting voor het volgende boekjaar opgesteld. De jaarrekening en de begroting zullen, door de
Raad van Bestuur, ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.
De jaarrekening en de begroting worden ten minste vijftien (15) kalenderdagen voor de Algemene
Vergadering ter kennis gebracht van de Leden, die alsdan inzage kunnen vorderen, maar alleen ter
plaatste, van alle bescheiden waarop de jaarrekening en de begroting steunen.
Na goedkeuring van de jaarrekening, verleent de Algemene Vergadering, bij afzonderlijke stemming,
de kwijting aan elk van de in functie zijnde Bestuurders en commissarissen.
Een bedrijfsrevisor wordt met het onderzoek van de jaarrekening en de begroting belast. De
bedrijfsrevisor kan mededeling eisen van alle bescheiden en inlichtingen die hij voor zijn onderzoek
nuttig acht.
In de gevallen bepaald bij de wet stelt de Algemene Vergadering een commissaris aan, gekozen onder
de Leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren. Zij bepaalt de duur van zijn mandaat evenals zijn
vergoeding.
Het batig saldo vergroot het vermogen van de Vereniging en kan onder geen beding bij wijze van
dividend of anderszins aan de Leden worden uitgekeerd.

TITEL VI. - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 25.- ONTBINDING
De Vereniging wordt niet ontbonden door het uittreden van Leden voor zover het aantal Leden
daardoor niet daalt beneden drie (3).
Behalve gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan de Vereniging op
elk ogenblik ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering wanneer deze zetelt
met inachtneming van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid zoals vereist door de
v.z.w.-wet . Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda
van de Algemene Vergadering vermeld worden.
De Algemene Vergadering kan slechts tot ontbinding besluiten indien twee derden (2/3) van de
Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zijn geen twee derden (2/3) van de Effectieve Leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, die geldig
beraadslaagt ongeacht het aantal Effectieve Leden.
De vrijwillige ontbinding komt slechts tot stand na goedkeuring door een vier vijfde (4/5) meerderheid
van de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden.
Onthoudingen, blanco, ongeldige of nietige stemmen worden niet in beschouwing genomen bij de
telling van de stemmen en de berekening van de vereiste meerderheden.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de
vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig (30)
kalenderdagen na de neerlegging dient het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging
van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 26.- VEREFFENING
In geval van vrijwillige ontbinding van de Vereniging, zal de Algemene Vergadering die deze
beslissing getroffen heeft één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid bepalen.
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ARTIKEL 27.- VERDELING
In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op gelijk welk ogenblik en om gelijk welke reden,
zullen de vereffenaars de nodige maatregelen nemen voor de eerbiediging van de rechten verworven
door de Leden.
De Algemene Vergadering beslist, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen die op
haar van toepassing zijn, over de bestemming van het netto saldo van het maatschappelijk actief dat
overblijft, na betaling van de schulden en aanzuivering van de lasten. Het saldo dient geherinvesteerd
te worden in een gelijkaardige activiteit of doel.
ARTIKEL 28.- SLOTBEPALING
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni
1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 toepasselijk.
Opgesteld in twee originele exemplaren
Gedaan te 1040 Brussel op 19 december 2014

J. Vander Stichele
Voorzitter Flanders’ FOOD vzw
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