SOPABE-T CVBA

Gecoördineerde tekst, 09.09.2009

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huidig Huishoudelijk Reglement werd door de Raad van Bestuur opgemaakt, overeenkomstig de
hem door artikel 22 van de statuten verleende bevoegdheden. Het wordt aan de goedkeuring van de
Algemene Vergadering onderworpen.

I. TOETREDING (aantal aandelen, overdracht,...)
Artikel 1
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, beslist de Raad van Bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen over alles wat te maken heeft met de toetreding, het ontslag en de uitsluiting van
de vennoten, evenals over alles wat verband houdt met de inschrijving op, de terugneming of de overdracht
van maatschappelijke aandelen.

Artikel 2
Om als vennoot van categorie B aanvaard te worden moet men, overeenkomstig artikel 11 van de
statuten, aan volgende voorwaarden voldoen:
▪ bietenplanter zijn en bieten leveren aan de TS of landbouwer of vroegere landbouwer sinds minder dan
vijf jaar zijn;
▪ bijdragen tot de inspanning van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële participatie van de planters
van de TS in de NV Tiense Suikerraffinaderij, zoals in artikel 3 hieronder vermeld staat voor een
gegeven periode. Deze financiële participatie wordt hierna “bietenparticipatie” genoemd;
▪ zijn ontslag niet aangeboden hebben of niet uitgesloten zijn wegens niet-naleving van de
toetredingsvoorwaarden of omwille van een andere reden, en dit sedert minder dan vijf jaar;
▪ een aanvraag tot toetreding en een inschrijvingsformulier waarvan de tekst werd bepaald door de Raad
van Bestuur, invullen en ondertekenen;
▪ minstens op één maatschappelijk aandeel van categorie B inschrijven.
▪ (...)

Artikel 3
De gevraagde bijdrage tot de bietenparticipatie-inspanning wordt vanaf het jaar 2008 als volgt
bepaald:
a) voor planters die bieten leveren aan de TS, naar rato van hun bietenquotum:
 1ste schijf: op 1 maatschappelijk aandeel SOPABE-T inschrijven per begonnen schijf van 2,802 ton
bietenquotum; 1
 2de schijf: op 5 obligaties SOPABE-T van 0,50 € inschrijven voor elke begonnen schijf van 0,91 ton
bietenquotum; 2
1
2

Franchise op administratief vlak: een tekort van maximum 5 aandelen T of 2 aandelen per ton BQ
Franchise op administratief vlak: een tekort van maximum 75 obligaties of 30 obligaties per 100 ton BQ.




3de schijf: op 10 obligaties SOPABE-T van 0,40 € inschrijven voor elke begonnen schijf van 0,88 ton
bietenquotum;3
4e schijf: inschrijven op 2 obligaties SOPABE-T van 0,40 € voor elke begonnen schijf van 0,83 ton
bietenquotum en op 7 obligaties SOPABE-T van 0,40 €, vol te storten en betaalbaar in 7 jaar, voor elke
begonnen ton bietenquotum (1 obligatie van 0,40 € op het einde van de campagne 2008, 2 obligaties op het
einde van de campagne 2009, enzovoort om over de 7 obligaties te beschikken op het einde van de
campagne 2014, hetzij op 31.01.2015).

b) voor landbouwers (of vroegere landbouwers sedert minder dan 5 jaar) die niet beschikken over een
bietenquotum bij de TS:
 op obligaties SOPABE-T voor een minimum van 1.250 € inschrijven.

Artikel 4
De beslissingsprocedure ingesteld voor het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement wordt
toegepast ingeval een beslissing of een evolutie buiten de vennootschap (daling van de Europese
bietenquota,...) bijvoorbeeld een hoger niveau van participatie uitgedrukt in ton bieten zou opleggen (ter
compensatie van het dalende tonnage bietenquotum).
Een individuele raadpleging van de planters is daarentegen noodzakelijk voor het verhogen van het
participatieniveau uitgedrukt in ton bieten, indien op basis van de bietenafzetmogelijkheden van het
ogenblik, de globale participatie-inspanning beduidend stijgt. Deze raadpleging gebeurt in
Ledenkringenvergaderingen, naar het voorbeeld van de Algemene Vergadering van obligatiehouders (stem
per Ledenkring, gepondereerd principe, meerderheid van minstens 60 %,... ; cf. Statuten, art. 40). In geval
van aanbod tot openbare inschrijving geldt de individuele inschrijving als raadpleging. De plantersinschrijvers moeten dan minstens 60 % van het bietenquotum toegekend binnen de TS vertegenwoordigen.
De juiste modaliteiten worden vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Artikel 5
De geografische criteria, aangeduid in de interprofessionele akkoorden inzake mobiliteit van de
bietenquota, worden aangewend voor de toelating van landbouwers die geen bieten leveren aan de TS.

Artikel 6
De Raad van Bestuur kan alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om het professionele
karakter van de bietenparticipatie maximaal te behouden, waarbij een doeltreffend onderhandelingssysteem
tussen producenten inzake effecten wordt verschaftin het kader van de interne mobiliteit van de bietenquota.
Overeenkomstig artikel 11e van de statuten, is er een strikt verband tussen het bezitten van aandelen
van categorie T door de vennoten B en hun individuele bietenquotum (of leveringsniveau) binnen de TS.
Het verband dat moet worden nageleefd werd bepaald in artikel 3 (punt a, 1ste streepje).
De overdrachten van aandelen van categorie T tussen vennoten B die dit verband niet naleven
kunnen worden geweigerd.
Indien de mobiliteit van bietenquotum niet samen gaat met een overdracht van de er bijbehorende
aandelen van categorie T, dan kan het teveel aan aandelen T in verhouding tot het resterende bietenquotum
van een vennoot B, opnieuw gekocht worden van deze vennoot1 door en op initiatief van de vennootschap,
van zodra het teveel een franchise overschrijdt bepaald door de Raad van Bestuur4. Het terugkopen (en

3 Franchise op administratief vlak: een tekort van maximum 150 obligaties of 60 obligaties per 100 ton BQ.
4
Huidige franchise op administratief vlak: een teveel van maximum 10 aandelen bij een vennoot B.

annulering) van een teveel op initiatief van de vennootschap gebeurt op dezelfde basis als bij een eventuele
overdracht van een teveel aan de vennootschap door en op initiatief van een vennoot B5.

Artikel 7
De emissiepremie wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur kan beslissen om een reserve, complementair aan de wettelijke reserve, te
vormen door jaarlijks een bedrag af te houden dat niet meer dan 50 % van de nettowinsten van de
vennootschap mag bedragen.
De complementaire reserve dient om rekening te houden met de onzekere evolutie van de
suikersector binnen de EU en om het hoofd te kunnen bieden aan een eventuele waardevermindering van de
effecten die het voorwerp uitmaken van de bietenparticipatie.
Met de reserve, die de eigen fondsen van de vennootschap doet vermeerderen, wordt de
uitwisselingscapaciteit van de effecten verbeterd omdat de eventuele overnemer meer zekerheid heeft
omtrent het recupereren van zijn initiële investering en omdat de overlater de effecten die hij bezit zo
gemakkelijker kan overdragen.

Artikel 8
Ingeval een vennoot B, de terugbetaling vraagt van de aandelen van categorie T, zal de waarde van
het aandeel worden berekend op basis van het nettoactief van de vennootschap met aftrek van de
administratiekosten. Bij het berekenen van de waarde van de aandelen van categorie T wordt geen rekening
gehouden met de wettelijke reserve en met de onbeschikbare reserves (emissiepremies, complementaire
reserve,…).
Derogerend aan wat voorafgaat, kan de waarde van het aandeel toch worden berekend rekening
houdend met de emissiepremies maar mits aftrek van de administratiekosten, wanneer de terugbetaling zich
situeert in het kader van het eventuele verband tussen het bezitten van aandelen T en het bietenquotum, zoals
vermeld in artikel 6 (2de alinea).

Artikel 9
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in geval van overdracht van aandelen tussen vennoten
van verschillende categorieën, zullen de overlater en de overnemer een overdrachtsovereenkomst moeten
vervolledigen, tekenen en dateren. Een kopie van deze overeenkomst ondertekend door de overlater en de
overnemer moet zonder verwijl worden overgemaakt aan de Raad van Bestuur. Een voorbeeld van
overeenkomst kan door de Raad van Bestuur worden opgemaakt (formulier voor het overdragen van
effecten).
De Raad van Bestuur kan de terugbetaling beslissen van de aandelen van categorie B in het bezit
boven het minimum van 1 aandeel per vennoot.

Min 2,5 % administratiekosten, met een minimum van 10 € en een maximum van 150 €.
Er worden geen administratiekosten aangerekend bij een directe overdracht tussen vennoten met het verzoek deze overdracht te noteren in het
register.
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Artikel 10
De administratieve modaliteiten volgend uit de overdracht van aandelen, het ontslag of de uitsluiting
van een vennoot, mogen door de Raad van Bestuur gepreciseerd worden, mits naleving van de statuten
evenals de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Artikel 11
De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Behoren één of meer maatschappelijke aandelen in onverdeeldheid aan één of meer personen toe,
dan wijzen deze één enkele persoon aan die krachtens een behoorlijk opgestelde volmacht, hun rechten en
plichten ten aanzien van de vennootschap zal uitoefenen.
Voor alle uit de toetreding voortvloeiende rechten en plichten zijn de onderling in onverdeeldheid
verkerende personen onafscheidelijk en hoofdelijk bevoegd om hun rechten te doen gelden en gehouden hun
verbintenissen jegens de vennootschap na te leven.
Alle berichten, brieven en mededelingen gezonden aan de vertegenwoordigers of gemachtigden van
in onverdeeldheid verkerende personen, worden geacht voor al die personen te zijn bestemd.
De vertegenwoordigers of gemachtigden van onderling in onverdeeldheid verkerende personen
behouden die hoedanigheid ten aanzien van de vennootschap zolang de volmacht krachtens dewelke deze
lastgeving of aanstelling hun is toegevallen, niet schriftelijk wordt herroepen, en die herroeping niet ter
kennis is gebracht van de Raad van Bestuur of van de daartoe aangewezen persoon.
In geval van volmacht, maken de lastgevers zich ten aanzien van de vennootschap sterk door erover
te waken dat aan alle wettelijke of statutaire voorschriften in verband met de vertegenwoordiging van de in
onverdeeldheid verkerende personen wordt voldaan. De vennootschap wordt ervan ontlast, na te gaan of die
vertegenwoordiging werd toegestaan met inachtneming van de genoemde wettelijke of statutaire bepalingen
inzake onverdeeldheid.
Onder hun eigen en volledige verantwoordelijkheid verbinden de vertegenwoordigers en
gemachtigden van onderling in onverdeeldheid verkerende personen zich ten aanzien van de vennootschap
om, overeenkomstig de rechten van eenieder, eventuele afrekeningen onder die personen te verdelen.
De vereniging is, in haar handelingen met de vertegenwoordigers en gemachtigden, ontlast van elke
andere formaliteit en van elke aansprakelijkheid jegens onderling in onverdeeldheid verkerende vennoten.

II. PRIORITAIRE TOEGANG TOT DE AFZETGEBIEDEN VAN DE TS

Artikel 12
Een prioritaire toegang tot de afzetgebieden van bieten ten gunste van de vennoten van categorie B
werd met de TS overeengekomen. Deze prioritaire toegang wordt toegepast met inachtneming van de
verworven toestanden en voor zover dat deze categorie B van vennoten open blijft voor al de landbouwers
die aan de objectieve voorwaarden van toetreding voldoen.
Deze prioriteit is de contractuele tegenhanger van de steun toegekend aan de TS via de participatie
Vanuit het standpunt van de planters, is zij, op individueel niveau, de vertaling van het collectieve belang
om de TS te ondersteunen op het vlak van haar ontwikkeling en haar afzetgebieden, in partnerschap met
haar voornaamste aandeelhouder.

Artikel 13
De beschikbaar gekomen leveringsrechten worden door de TS contractueel en prioritair aan de
vennoten van categorie B, (die aan de voorwaarden van toetreding voldoen) toegekend, op basis van criteria
of voorwaarden, vastgelegd in een interprofessioneel akkoord. Indien er geen interprofessioneel akkoord
bestaat worden de criteria en de voorwaarden vastgelegd door de Raad van Bestuur van de Coöperatieve
Vennootschap in overleg met de TS.

Artikel 14
De hierboven vermelde criteria en voorwaarden voor de verdeling zijn deze vermeld in de
interprofessionele akkoorden inzake mobiliteit van de bietenquota.
De participatie van de vennoten van categorie B in het kapitaal van SOPABE-T impliceert dat zij
akkoord gaan met het herverdelingsmechanisme dat tussen hen wordt toegepast. Hierbij kan rekening
worden gehouden met de gezamenlijke aanvraag van grondoverlater en -overnemer in geval van
grondoverdracht en kan een vergoedings- of stimuleringssysteem voor het vrijmaken van bietenquotum
worden ingebouwd, zoals voorzien in de Overeenkomst inzake mobiliteit van de bietenquota.

Artikel 15
Het bietenquotum binnen de TS, toegekend aan een vennoot van categorie B moet, met
inachtneming van de Europese verordeningen en de reglementaire en wettelijke bepalingen, het voorwerp
uitmaken van een contract afgesloten tussen de vennoot en de TS .

III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 16
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege op 31 maart van het kalenderjaar tijdens
hetwelke hij de leeftijd van 67 jaar bereikt, of als hij het ambt verlaat op grond waarvan hij tot bestuurder
werd gekozen, of ingevolge drie opeenvolgende niet gemotiveerde afwezigheden.
In dat geval wordt hij vervangen overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Artikel 17
De Raad van Bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden. De leden voorgedragen door de
vennoten van categorie A maken ten minste 60 % van het totaal van de Raadsleden uit.
De Vergadering kiest in de eerste plaats de door de vennoten van categorie A voorgedragen
bestuurders en kiest vervolgens de door de vennoten van categorie B voorgedragen bestuurders.
Bij de verkiezing van de door de vennoten van categorie B voorgedragen bestuurders wordt
rekening gehouden met de regionale verspreiding van de leden.
De samenstelling van de Raad van Bestuur, de procedure voor het aanduiden van kandidaten
voorgedragen door de vennoten van categorie B, evenals de verkiezingsprocedure voor de bestuurders,
wordt gepreciseerd in bijlage 1.

Artikel 18
Naast een commissaris-revisor, duidt de Algemene Vergadering 3 vennoten aan om de rekeningen te
controleren en verslag uit te brengen aan de Algemene Vergadering. De Waalse ledenkringen zullen onder
hun afgevaardigden voor de Algemene Vergadering 2 vennoten aanduiden. De Vlaamse ledenkringen zullen
de derde vennoot aanduiden.

IV. LEDEN- en OBLIGATIEHOUDERSKRINGEN

Artikel 19
De Ledenkringen worden zoveel mogelijk gekopieerd op de lokale, binnen de bietenorganisatie
bestaande plantersverenigingen, die aan de TS leveren.
Het aantal en de lijst van Ledenkringen staan vermeld in bijlage 2. Hun juiste territoriale grenzen
worden bepaald door de Raad van Bestuur.

Artikel 20
De Voorzitter van de Raad van Bestuur of de daartoe gemachtigde Secretaris roept de vennoten
bijeen voor de Ledenkringenvergaderingen, op de plaatsen en data vermeld in de bijeenroeping.
De bijeenroeping gebeurt bij brief of via de pers; zij bevat de dagorde.
De vergadering van de Ledenkringen wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van
Bestuur of door een bestuurder of door een derde, gevolmachtigd door de Raad van Bestuur.
In de vergadering van een Ledenkring, beschikt elk lid over één stem. Een vennoot kan zich laten
vertegenwoordigen door een andere vennoot van dezelfde ledenkring, mits schriftelijke volmacht. De
gevolmachtigde mag niet meer dan twee andere vennoten vertegenwoordigen.

Artikel 21
Elke Ledenkring duidt onder zijn leden zijn eigen afgevaardigden aan op de Algemene Vergadering.
Al de Ledenkringen samen moeten 100 afgevaardigden aanduiden. Dit stemt momenteel overeen
met één afgevaardigde per begonnen schijf van 70 maatschappelijke aandelen van categorie B in het bezit
van de leden van de desbetreffende Ledenkringen.

Artikel 22
De afgevaardigden op de Algemene Vergadering worden door de Ledenkringen aangeduid volgens
een procedure opgemaakt door de Raad van Bestuur. Er wordt een verslag opgemaakt van de vergaderingen.
De eerste verkiezingen zullen vóór 31 maart 1997 plaatsvinden. De verkiezingen vinden plaats vóór
31 maart van het jaar tijdens hetwelke het mandaat van de afgevaardigden ten einde loopt.
Het mandaat van afgevaardigde duurt maximaal 4 jaar.
De voor de bestuurdersfunctie van kracht zijnde voorwaarden, met name de leeftijdsgrens zijn
eveneens van toepassing voor de functie van afgevaardigde.

Wanneer er een mandaat van afgevaardigde in een Ledenkring vrijkomt, dan kan de algemene
vergadering tijdelijk een vervanger aanwijzen. De Ledenkring moet deze benoeming tijdens zijn
eerstvolgende vergadering bekrachtigen of wijzigen.

Artikel 23
Elk afgevaardigde beschikt op de Algemene Vergadering over een aantal stemmen die
overeenstemmen met het aantal maatschappelijke aandelen B die hij vertegenwoordigt (momenteel 70).
Hij neemt een standpunt in op de Algemene Vergadering zonder dat hij aan een imperatief mandaat
gebonden is.
Voor de Algemene Vergaderingen waarvoor een quorum representatief voor het maatschappelijk
kapitaal vereist is, wordt iedere afgevaardigde die aanwezig is op de Algemene Vergadering voor de
berekening van het quorum ook beschouwd als vertegenwoordiger van een aantal aandelen T gelijk aan het
totale aantal aandelen T gedeeld door het totale aantal verkozen afgevaardigden.

Artikel 24
Behoudens specifieke voorschriften, worden de samenstelling en de werking van de
Obligatiehouderskringen gekopieerd op deze van de Ledenkringen.

V. ALLERLEI
---

Bijlage 1
BEPALINGEN BETREFFENDE DE SAMENSTELLING EN DE BENOEMING
VAN DE RAAD VAN BESTUUR

I.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur heeft 9 zetels: 5 ervan zijn bestemd voor vertegenwoordigers van de vennoten van
categorie A en 4 voor vertegenwoordigers van de vennoten van categorie B.
De verdeling van de zetels die zijn voorbehouden voor vennoten van categorie B, gebeurt op regionale basis:
3 zetels zijn voorbehouden voor de Waalse Ledenkringen en 1 zetel is voorbehouden voor de Vlaamse
Ledenkringen.

II.

PROCEDURE AANDUIDING KANDIDATEN EN BENOEMING

1.

Lijst met kandidaten A

De lijst met kandidaten voorgedragen door de vennoten van categorie A, wordt uit naam van deze vennoten
ingediend door de vzw CBB.

2.

Lijst met kandidaten B

De lijst met kandidaten voorgedragen door de vennoten van categorie B wordt door de twee regionale
groepen (Vlamingen – Walen) van vennoten van categorie B op de Algemene Vergadering apart opgemaakt,
in functie van het aantal zetels die hen werden toegekend. Binnen elke regionale groep wordt de volgende
procedure gevolgd:
•
de individuele kandidaturen worden voorgedragen;
•
geheime stemming door de afgevaardigden met stembiljet;
NB : om geldig te zijn moet de stembrief evenveel verschillende namen bevatten, uit de
voorgedragen kandidaturen, als er zetels voorzien zijn. De stembrieven die hier niet aan voldoen zijn
ongeldig.
•
worden beschouwd als aangeduide kandidaten, de kandida(a)t(en) die de meeste stemmen
verkre(e)g(en).
Op de lijst van de kandidaten B, worden de kandidaten vermeld die werden aangeduid door beide regionale
groepen, in functie van het aantal zetels die hen werden toegekend.

3.

Benoeming door de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering stemt met handopsteken en aanvaardt of verwerpt de haar voorgestelde lijsten die
evenveel namen bevatten als zetels te voorzien door de twee categorieën van vennoten.

Bijlage 2

LIJST VAN DE LEDENKRINGEN (14)

Ledenkringen van Vlaams-Haspengouw (9)
 Hageland-Noord
 Pajottenland
 Landen
 Dijleland
 Maasland
 Riemst
 Sint-Truiden
 Tienen
 Tongeren

Ledenkringen van de Waalse planters (5)






Ath-Mons-Soignies ;
Binche-Beaumont-Nivelles ;
Wavre-Perwez-Jodoigne ;
Hannut-Huy-Liège ;
Namur-Philippeville-Dinant.

