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Federatie van Grote Bakkerijen van België vzw
Fédération des Grandes Boulangeries Belges asbl
F.G.B.B. vzw/asbl
Ondernemingsnummer : 0427.907.382

STATUTEN

De Algemene Vergadering van 29 april 2015 geldig samengeroepen te Brussel en beschikkend over de
nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting de statuten alsvolgt aangepast:

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Federatie van Grote Bakkerijen van België vzw, Fédération des Grandes
Boulangeries Belges asbl, afgekort: F.G.B.B. vzw of F.G.B.B. asbl
ARTIKEL 2
De zetel van de Vereniging is gevestigd Wetenschapsstraat 14 te 1040 Brussel. De Raad van Bestuur heeft de
bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen en buiten het arrondissement Brussel en om de
daaraan verbonden openbaarmakingsvereisten te vervullen. De Algemene Vergadering bekrachtigt in dat geval de
zetelwijziging in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.
De Vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.
ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel, met betrekking tot de bedrijven van de sectoren van broodbakkerij, banketbakkerij,
suikerbakkerij, die ondergeschikt ook aan chocoladebewerking of ijsbereiding kunnen doen en aanverwante
bedrijven: het infomeren, ondersteunen en adviseren van KMO’s en grote bakkerijen in sector gerelateerde dossiers
en dit door tijdig de juiste informatie aan leden of betrokken overheidsinstanties te bezorgen, zodat er op een
efficiënte manier kan geanticipeerd worden op problemen, gebeurtenissen en uitdagingen.
Dit doel wordt nagestreefd door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het verzamelen van informatie ivm de voedingssector gerelateerde onderwerpen en deze verspreiden aan
haar leden.
Het collecteren van sectorspecifieke problemen en deze melden aan de bevoegde overheden.
Een efficiënte dienstverlening opzetten in de vorm van informatie en advies aan de leden
Een kader creëren dat bijdraagt tot professionalisme, efficiëntie & kwaliteitsbesef van haar leden
Promotie voeren mbt de kwaliteit van de bakkerijproducten
Verdediging van beroepsbelangen en beroepsvorming en –vervolmaking organiseren
Deelnemen aan activiteiten van aanverwante groeperingen, teneinde de leden optimaal te kunnen
informeren.
Vertegenwoordiging, ondersteuning en verdediging van de belangen van haar leden inzake sociale
aangelegenheden en algemene wet- en regelgeving.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op
bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor
zij werd opgericht.
ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden op
voordracht van de Raad van Bestuur en bij beslissing van de Algemene Vergadering..
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TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.
De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden (geassocieerde) leden
tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt
uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat
op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de
huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd
binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn
alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden (geassocieerde) leden zijn enkel aangesloten om te genieten
van bepaalde activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en
verplichtingen van de toegetreden of geassocieerde leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de raad van bestuur als
dusdanig wordt aanvaard en die tevens individueel lid is van de vzw Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)”.
De Raad van Bestuur kan enkel die (rechts)personen aanvaarden die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen
bijdragen tot de realisatie van het doel van de vereniging en dit in de ruimste zin van het woord.
De leden bezitten een aanwezigheids- en stemrecht op de algemene vergadering en een inzagerecht in de notulen
van de algemene vergadering.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van
bestuur. Bij de aanvraag worden eveneens de naam en het adres opgegeven van de persoon die bevoegd is om
namens de onderneming op te treden ten aanzien van de vereniging. De aanvraag tot lidmaatschap betekent
instemming met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, en brengt de verplichting met zich
mee deze na te leven.
De raad van bestuur neemt kennis van de aanvraag tot lidmaatschap en oordeelt of de kandidaat voldoet aan de
voorwaarden en beslist op soevereine wijze met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen over het verzoek van toetreding, en legt zijn beslissing ter bekrachtiging voor op de volgende algemene
vergadering. Indien de algemene vergadering deze beslissing niet bekrachtigd, is het lidmaatschap retro-actief nietig.
In geval van afwijzing is de raad van bestuur en de algemene vergadering niet verplicht de redenen hiertoe op te
geven.Een afgewezen kandidaat mag slechts na een termijn van twee jaar een nieuwe aanvraag indienen.
Kunnen effectieve leden zijn: elke ondernemingen met name bakkerijen, banketbakkerijen, suikerbakkerijen, die
ondergeschikt ook aan chocoladebewerking of ijsbereiding kunnen doen en aanverwante beroepen, met personeel,
die een activiteitszetel heeft in België. Het intern reglement bepaalt de modaliteiten.
Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
ARTIKEL 7
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden,
beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als
toegetreden of geassocieerde leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 8
De bijdrage van een aangesloten lid wordt jaarlijks, onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de
algemene vergadering, door de raad van bestuur bepaald. De maximum bijdrage van een aangesloten lid mag
jaarlijks niet méér dan 25.000 Euro bedragen. Deze bijdrage geldt voor het lidmaatschap voor één kalenderjaar en is
omzetgelieerd. De desbetreffende procedure wordt verder omschreven in het huishoudelijk reglement.
Dit maximum bedrag evolueert volgens de index van de consumptieprijzen, telkens in het begin van elke
kalenderjaar, en met een eerste mogelijkheid tot aanpassing in januari 2007.
De minimumbijdrage wordt geregeld in het intern reglement.
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ARTIKEL 9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven of per mail aan de
voorzitter van de raad van bestuur ter kennis worden gebracht ten laatste drie maanden voor het einde van het aan
de gang zijnde burgerlijk jaar. Dit ontslag zal uitwerking hebben vanaf 1 januari van het volgend jaar.
Wordt als ontslagnemend beschouwd, elk lid dat zijn bijdrage niet betaald heeft twee maanden na vervaldag en dit
na de versturing van een herinnering die zonder gevolg is gebleven..
”Wordt eveneens als ontslagnemend beschouwd, elk lid dat niet of niet langer individueel lid is van de vzw Federatie
Voedingsindustrie (FEVIA)”

Een lid dat de statutaire verplichtingen niet naleeft kan door de algemene vergadering uitgesloten worden met een
meerderheid van 2/3 van de stemmen
De raad van bestuur kan tot aan de beslissing van de algemene vergadering leden schorsen:
-

die de statuten of het reglement van interne orde niet gerespecteerd hebben;
die hun bijdrage niet betaald hebben twee maanden na vervaldag en na ingebrekestelling per herinnering
welk na vijftien dagen zonder gevolg is gebleven;
die in faling gegaan zijn en wiens burgerrechten opgeschort zijn of het genot ervan verloren hebben;
die op duidelijke en ernstige wijze de normale beroepsregels overtreden hebben.

Het ontslagnemend lid of het als ontslagnemend beschouwd lid of het uitgesloten lid blijft gehouden zijn bijdrage te
betalen die verschuldigd is tijdens het jaar van de ontslagneming.
ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en
kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden die al dan niet lid zijn van de
vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee
personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene
vergadering.
ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar,. Dit mandaat is hernieuwbaar. Tussentijds
benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat. De voorzitter /
ondervoorzitter wordt verkozen voor drie jaar maar dit mandaat kan , mits goedkeuring van de raad van bestuur en
de algemene vergadering voor een jaar worden verlengd.
ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Wel kan de Raad
van Bestuur de terugbetaling toelaten van sommige kosten die door de leden en de bestuurders van de vereniging
worden gedragen en voortspruiten uit hun medewerking in de vereniging.
De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank
van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door
het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene
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vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag
gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald.
In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de
vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de
griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel)
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders.
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd
voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.
ARTIKEL 16
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen per brief, per e-mail of per fax minstens 7 dagen voor de vergadering
door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is,
wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of, bij belet door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
De Raad kan alleen beraadslagen over punten die op de agenda staan, tenzij de aanwezige bestuurders bij
eenvoudige meerderheid ermee instemmen dat het niet-geagendeerde onderwerp toch behandeld wordt. Bij staking
van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris-generaal
en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de
andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal. Bij ontstentenis van deze
bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een secretaris-generaal benoemen, die met het dagelijks
bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de
vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere
instellingen. De secretaris-generaal kan gemandateerd worden om de federatie en zijn statutaire belangen te
vertegenwoordigen in organisaties, nationaal of internationaal.
ARTIKEL 19
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of
van enige machtiging.
ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad
van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke
functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
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Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel
binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen
de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad
van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel
binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de
neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in
collegiaal overleg. Bij afwezigheid van consensus kan de Raad van Bestuur bij eenvoudige meerderheid van de
stemmen beslissen, op voorwaarde dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien de voorzitter van de Raad van Bestuur dat opportuun acht, kan de Raad van Bestuur een voorstel goedkeuren
door middel van een “voor akkoord-ondertekening” van een rondschrijven dat het voorstel bevat.
In dit geval dient de Raad van Bestuur niet samengeroepen te worden om geldig te beraadslagen. Het rondschrijven
dient volgende vermeldingen te bevatten:
•

De vermelding dat het gaat om een voorstel van beslissing van de Raad van Bestuur;

•
De vermelding dat enkel de ondertekening van de brief of de instemming per mail van het voorstel door de
meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur de goedkeuring van het voorstel tot gevolg heeft;
•

De vermelding dat het rondschrijven binnen 14 dagen teruggestuurd moeten worden.
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TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van bestuur, of door de ondervoorzitter of bij belet door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door het verlenen van een
schriftelijke volmacht. Elk lid kan op de Algemene Vergadering drager zijn van meerdere volmachten.
Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in gevallen waarin de statuten of de wet anders
bepaalt.
ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
-

het wijzigen van de statuten,
de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend,
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het
doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
ARTIKEL 25
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
ARTIKEL 26
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de
effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten worden vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering
samen te roepen binnen de 21 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. De
Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
ARTIKEL 27
De oproeping voor de Algemene Vergadering, die ook de agenda bevat, wordt verstuurd per brief of e-mail ten
minste 8 dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 28
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door
de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet
eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn
en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn.
De algemene vergadering kan over punten stemmen die niet op haar dagorde voorkomen op voorwaarde dat alle
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
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ARTIKEL 29
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat
ogenblik de vergadering voorzit.
Een geheime stemming is verplicht telkens als deze gevraagd wordt door de helft van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden of als het een persoon betreft.
ARTIKEL 30: statutenwijziging
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld
en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een
geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15
kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een
meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene
vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen
worden besloten.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de
wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 31
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het
doel der vereniging vereist.
ARTIKEL 32
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit
punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen
voorzien.
ARTIKEL 33
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris-generaal
en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en
belanghebbende derden worden ingezien na toelating van de voorzitter of ondervoorzitter.
TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend
boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen
zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
De Algemene Vergadering benoemt uit haar leden en voor een periode die zij bepaalt, minstens een verificateur die
gelast zijn met de controle van de financiële toestand en het nazien van de rekeningen. Deze mogen van alle
hiervoor nodige stukken kennis nemen en indien zij het nodig achten beroep doen op een boekhouder, op kosten van
de vereniging en mits het voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur.
In geval de criteria van artikel 17 §5 van de VZW-Wet op de vereniging van toepassing zijn, zal de vereniging één of
meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de
regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, en van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten
worden vastgesteld.
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TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering
vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te
ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of
meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze
en gelijkaardige doelstelling aangeduid door de Algemene Vergadering.
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 30 dagen na de neerlegging dient dit
ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 36
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2
mei 2002 toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, en huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake..

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 29 april 2015 te Brussel,

Johan Schillebeekx,
Bestuurder Le Bon Grain NV
Voorzitter
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Federatie van Grote Bakkerijen van België vzw
Fédération des Grandes Boulangeries Belges asbl
F.G.B.B. vzw
Ondernemingsnummer : 0427.907.382

AKTE BETREFFENDE DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is als volgt samengesteld:
Schillebeekx Johan, Ongelberg 140, 2490 Balen, geboren op 05/02/1967 te Mol, vertegenwoordigt Le Bon Grain
NV, naamloze vennootschap, Industrieterrein ¼ 12, Webbecom 1014, 3290 Diest, nr 883.481.443
Van Beveren Piet, Goteringestraat 69, 1755 Kester, geboren op 19/07/1956, te Eeklo, bestuurder van Lantmännen
Unibake Brussels, NV: Naamloze Vennootschap, gevestigd te Rusatiralaan 5, 1083 Brussel, 0418.095.338
Vanherpe Guido, Reinaertdreef 10, 9830 St.-Martens-Latem, geboren op 24/08/1963, te Kipiri (Congo), gedelegeerd
bestuurder van de La Lorraine Bakery Group NV: Naamloze Vennootschap, gevestigd te Elisabethlaan 143, 9400
Ninove,0402.225.247
Roelandt Christiaan, Eekstraat 29, 9240 Zele, geboren op 06/08/1971, te Hamme , gedeleggerd bestuurder van
Bakkerij Roelandt, NV: Naamloze Vennootschap, gevestigd te Drukkerijstraat 3, 9240 Zele, 0412.127.858
Dockx Hans, Koningsbaan 51, 2560 Nijlen, geboren op 19/04/1963, te Lier , zaakvoerder van Bakkerij Dockx, BVBA:
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Koningsbaan 51, 2560 Nijlen/Kessel,
0404.016.282
Locus Kristof, Kothemstraat 99, 1703 Schepdaal, geboren op 13/09/1977 te Halle, gedelegeerd bestuurder van
Locus nv, naamloze vennootschap, gevestigd te Lostraat 99, 1703 Schepdaal, 0425.262.549
Peers Dirk, Jachtwachtersdreef 310, 2900 Schoten, geboren op 03/04/1959 te Lier, gedelegeerd bestuurder van
Groep Teugels NV, naamloze vennootschap, gevestigd te Duffelsesteenweg 166, 2550 Kontich 0439.410.691
Durnez Hendrik, Prins Boudewijnstraat 10, 8670 Oostduinkerke, geboren op 30/04/1966 te Ieper, zaakvoerder van
Biobakkerij De Trog bvba, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rozendaalstraat 65,
8900 Ieper 0459.219.972
Siccard Nathalie, Speelbroek 25, 1850 Grimbergen, geboren te op 20/12/1977 te Brussel, gedelegeerd bestuurder
van Patroba NV, naamloze vennootschap, Vluchtenburgstraat 15, 2630 Aartselaar, nr 0459.040.721
Demey Hans, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 57, 8870 Izegem, geboren op 18/05/1967 te Roeselaere,
zaakvoerder van Delipan bvba, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Albertlaan 55, 8870 Izegem
nr 461 118 697
Denys Philippe, Senatoriumstraat 221, 1652 Alsemberg, geboren op 15/11/1973 te Kortrijk, vertegenwoordigt
Gourmand NV, naamloze vennootschap, Drève Gustave Fache 6, B-7700 Mouscron, nr 0425.877.807
Goethals Filip, Meirhoekstraat 41, 9270 Laarne, geboren op 16/11/1965 te Sint-Niklaas, vertegenwoordigt
Vandemoortele Bakery, naamloze vennootschap, Avenue des Artisans 47, 9822 Ghislenghien , nr 0431 285 754
Dermaut Patrick, Kerkstraat 84/ 0101 te 8379 Blankenberge, geboren op 18/06/1951 te Oudenaarde,
vertegenwoordigt Vermauts Boerenbrood NV, Bruggestraat 45, 8830 Hooglede, nr 0423 813 091
De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden. De raad van bestuur vertegenwoordigt de
vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of
door deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen
genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de algemene vergadering.
De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.
Te Brussel, op 29 april 2015
Schillebeeck Johan,
Bestuurder Le Bon Grain nv
Voorzitter

Federatie van Grote Bakkerijen van België vzw

Demey Hans
Zaakvoerder Delipan bvba
Schatbewaarder

1040 Brussel

Belgium

10

Federatie van Grote Bakkerijen van België vzw
Fédération des Grandes Boulangeries Belges asbl
F.G.B.B. vzw
Ondernemingsnummer : 0427.907.382

AKTE BETREFFENDE DE PERSONEN GEMACHTIGD OM
DE VERENIGING TE VERTEGENWOORDIGEN
De raad van bestuur heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:
Voorzitter : Schillebeekx Johan, Ongelberg 140, 2490 Balen, geboren op 05/02/1967 te Mol, vertegenwoordiger van
Le Bon Grain NV, naamloze vennootschap, Industrieterrein ¼ 12, Webbecom 1014, 3290 Diest, nr 883.481.443
Schatbewaarder : Demey Hans, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 57, 8870 Izegem, geboren op 18/05/1967 te
Roeselaere, zaakvoerder van Delipan bvba, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Albertlaan 55,
8870 Izegem nr 461 118 697

Voor alle administratieve en financiële verplichtingen hebben de voorzitter en de schatbewaarder afzonderlijke en
onbeperkte volmachten.
Voor alle financiële verplichtingen met betrekking tot het dagelijks beheer en de lopende zaken heeft ook de
secretaris-generaal onbeperkte en afzonderlijke volmacht tot een bedrag van 2.500 euro. Boven dit bedrag is de
goedkeuring van de voorzitter of in het geval van zijn afwezigheid, van de schatbewaarder vereist.

De raad van bestuur heeft eveneens, aangesteld als gemachtigden die rechtsgeldig de vereniging kunnen verbinden:
Secretaris-Generaal : Wagemans Kathleen, Brusselsesteenweg 123, 1500 Halle, geboren op 09/03/1965, te
Sint-Truiden

Te Brussel, op 29 april 2015

Schillebeeck Johan,,
Bestuurder Le Bon Grain nv
Voorzitter
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