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331/5 DE GELUKKIGE HAARD 
Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 
aangenomen heeft en ingeschreven is in de rechtbank van koophandel te BRUGGE - Afdeling OOSTENDE - onder nummer 4. 

 

 

GECOÖRDINEERDE STATUTEN AANGEPAST AAN DE MODELSTATUTEN VAN EEN COÖPERATIEVE 
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET EEN SOCIAAL OOGMERK INGEVOLGE 
AUTHENTIEKE AKTE VERLEDEN TEN OVERSTAAN VAN NOTARIS ASTRID DOBBELS OP 28 APRIL 2018. 

 

De Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk DE GELUKKIGE 
HAARD met zetel te 8400 Oostende, Seringenstraat 21A. 

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister met Ondernemingsnummer 0405.260.456.  

Opgericht bij akte verleden door notaris Maurice Quaghebeur, destijds te Oostende, op 24 februari 1951, 
bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 maart erna, onder nr. 3551.  

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bart van Opstal, te Oostende, op 24 
januari 2004, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari erna, onder num-
mer 04024072.  

Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier De Maes-
schalck, te Oostende, op 6 april erna, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
van 24 april 2012, onder nummer 12078132. 

Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Astrid Dobbels, 
te Oostende, op 28 april 2018, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

 

I. STATUTEN - BENAMING, ZETEL, DUUR, DOEL 

 

Artikel 1. De huurderscoöperatieve  DE GELUKKIGE HAARD is een burgerlijke vennootschap die de rechts-
vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk heeft 
aangenomen, zoals bepaald in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en actief is in 
het Vlaams Gewest. 

De zetel is gevestigd te OOSTENDE Seringenstraat 21A in het Vlaams gewest. 

De vennootschap werd opgericht op vierentwintig februari negentienhonderd eenenvijftig, bij authentieke 
akte verleden door notaris QUAGHEBEUR te OOSTENDE.  

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, krachtens de inzake statutenwijzi-
gingen geldende regels en voorwaarden, en als gevolg van een door de Vlaamse Regering opgelegde ver-
plichting tot fusie en intrekking van de erkenning. 

Art. 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf de datum van de eerste erkenning.  

Art. 3. De vennootschap verbindt zich in haar hoedanigheid van een door de Vlaamse Regering erkende so-
ciale huisvestingsmaatschappij tot: 

 1° het naleven van de verplichtingen en het uitvoeren van de opdrachten die haar wettelijk worden op-
gelegd of waartoe zij zich contractueel heeft verbonden; 
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 2° het aanvaarden van het toezicht zoals geregeld door de Vlaamse Wooncode en de besluiten ter uit-
voering ervan;  

 3° het aannemen van de door de Vlaamse Regering opgestelde modelstatuten en tot het onmiddellijk 
aanpassen van haar statuten aan elke latere wijziging die de Vlaamse Regering aan die modelstatuten 
zou aanbrengen; 

 4° het aanvaarden van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van de sociale huisvestings-
maatschappij zoals bepaald door de Vlaamse Regering; 

 5° het aanstellen van een commissaris die belast wordt met de controles zoals bepaald in het Wetboek 
van Vennootschappen; 

 6° het zorgen voor een behoorlijk systeem van interne controle; 

 7° het door de VMSW laten beheren van haar financiële middelen die niet noodzakelijk zijn voor de da-
gelijkse werking. 

 Art. 4. De vennootschap heeft als doel: 

 1°  de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonder-
heid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aan-
bod van sociale huurwoningen en/of sociale koopwoningen en/of bescheiden woningen en/of sociale 
verkavelingen en/of sociale assistentiewoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke 
voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur; 

 2°  bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschik-
te gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen; 

 3°  gronden en panden te verwerven voor de realisatie, activiteiten en de terbeschikkingstelling van per-
celen in sociale verkavelingen en  die in artikel 4 1° zijn opgesomd; 

 4° De vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en 
niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden, vast-
gesteld in de artikelen 41, §2 en §3 van de Vlaams Wooncode en eventueel nader geregeld door de 
Vlaamse Regering; 

 5° De vennootschap kan steeds haar activiteiten uitbreiden indien de Vlaamse regelgeving haar die mo-
gelijkheid biedt. 

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, be-
jaarden en personen met een handicap. 

 

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN 

 

Art. 5. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig 
euro. Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam met een nominale waarde van 
vijfentwintig euro elk. 

 Elke vennoot verbindt zich ertoe in te schrijven op minimum vijftien aandelen. 

 Op dat kapitaal werd ingeschreven door: 

 1°  Het Gewest         643    aandelen 

 2°    De stad OOSTENDE 50  aandelen 

 3°    Particuliere vennoten, die voor zich persoonlijk 
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             ingeschreven zijn voor vijftien aandelen 2.615  aandelen 

              In totaal                   3.308    aandelen 

Het aantal aandelen en aantal aandeelhouders fluctueert gelet op het coöperatieve karakter van de ven-
nootschap. 

De particuliere vennoten mogen voor zich persoonlijk niet meer inschrijven dan voor vijftien aandelen.  

De vennoten moeten onmiddellijk 25% van de waarde van hun aandelen voldoen.  

Op datum van inhuurneming van een woning dient de particulieren vennoot-huurder 60% van zijn aande-
len volstort te hebben. 

     Het resterend bedrag vanaf de datum van inhuurneming in maandelijkse stortingen van 2,50 euro. 

Voor de andere vennoten kan het saldo, naargelang van de behoeften van de vennootschap, door de raad 
van bestuur opgevraagd worden. De opgevraagde stortingen mogen bij nieuwe erkenningen jaarlijks niet 
meer bedragen dan 10% van het bedrag van de maatschappelijke aandelen.  

De Vlaamse Regering heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de vennootschap na-
mens het Vlaams Gewest in te tekenen op ten hoogste een vierde van het maatschappelijk kapitaal. 

De vennoten mogen geen of maar een beperkt vermogensvoordeel nastreven. 

De vennoten kunnen een afschrift van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hem betrekking 
hebben, opvragen. Het afschrift bevat de naam van de vennootschap waarbij de rechtsvorm nominatief is 
vermeld, de naam van de titularis, de datum van toetreding en het aantal aandelen waarvan hij houder is. 
In chronologische volgorde worden eveneens de gedeeltelijke stortingen vermeldt die door de vennoot 
werden verricht tot volstorting van de omschreven aandelen. 

De maandelijkse stortingen van 2,5 euro worden eens per jaar ingeschreven in het aandelenregister. 

Iedere vennoot, die wegens ontslag of uitsluiting een terugbetaling op de onderschreven aandelen ont-
vangt, krijgt bij de terugbetaling een afschrift van de inschrijvingen, de aantekeningen en de terugbetalin-
gen in het aandelenregister die op hem betrekking hebben. 

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar: indien een aandeel eigendom is van verscheidene perso-
nen, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de eraan verbonden rechten op te schorten, 
tot één enkel mede-eigenaar van het onverdeeld aandeel aangewezen wordt als eigenaar van het aandeel 
ten opzichte van de vennootschap. 

De ontslagnemende vennoot, de rechthebbenden of schuldeisers respectievelijk van overleden vennoten, 
gefailleerden, onbekwaam verklaarden of van vennoten in staat van kennelijk onvermogen, kunnen de 
ontbinding en vereffening van de vennootschap niet vorderen. 

De voormelde personen mogen geen maatregelen ter bewaring van hun rechten of van die van hun 
rechtsvoorganger vorderen en dienen zich te houden aan de boekhouding van de vennootschap. Om geen 
enkele reden mogen de betrokken personen het leggen van zegels of het opmaken van een inventaris vor-
deren, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van rechten van welke aard ook tegenover de ven-
nootschap. 

De raad van bestuur mag beslissen tot het uitgeven van nieuwe aandelen. 

De vennoten kunnen hun aandelen aan elkaar overdragen met het akkoord van de raad van bestuur.   

Niet-vennoten kunnen slechts intekenen op nieuwe aandelen of bestaande aandelen overnemen mits zij of 
de persoon met wie zij wettelijk of feitelijk samenwonen voldoen aan de reglementaire voorwaarden hetzij 
om huurder te worden van een sociale woning, om koper te worden van een sociale woning of om koper 
te worden van een sociale kavel.  Zij moeten bovendien door twee vennoten worden voorgedragen en de 
raad van bestuur moet de verrichting bij geheime stemming, hebben toegelaten. 
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Met naleving van de reglementering ter zake wordt een vacante woning toegewezen aan een kandidaat-
huurder en deze wordt dan ten laatste bij toewijzing vennoot. De door hem onderschreven aandelen gel-
den als huurwaarborg. 

In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende venno-
ten.  

De aandelen, waarop door de overledene werd ingetekend, kunnen binnen de drie maanden na het over-
lijden, mits inachtneming van artikel 5, overgenomen worden door de persoon met wie hij wettelijk of fei-
telijk samenwoonde. 

Indien laatstgenoemde binnen de drie maanden na het overlijden geen aanvraag tot overname van de on-
derschreven aandelen heeft ingediend zal de vennootschap aan de erfgenamen van de overledene de door 
die gestorte bedragen terugbetalen, met dien verstande echter dat de aldus verrichte terugbetaling niet 
hoger mag zijn dan de nominale waarde van het aandeel; ze mag wel lager zijn. 

De rechthebbenden kunnen geen aanspraak maken op een deel van de wettelijke of overeengekomen re-
serves van de vennootschap. 

Het bovenstaande geldt eveneens in geval van ontslag, faillissement, onbekwaam verklaring of kennelijk 
onvermogen van een vennoot. 

De vennootschap houdt een aandelenregister bij waarin de gegevens betreffende de vennoten worden 
vermeld. 

De vennoten staan slechts in voor de schulden van de vennootschap tot beloop van hun inbrengen. 

  

III. BESTUUR 
 

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum 9 leden. De 
duur van hun mandaat wordt vastgesteld op vijf jaar. 

De algemene vergadering waakt erover dat de samenstelling van de raad van bestuur in overeenstem-
ming is met de toepasselijke bepalingen in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 
en haar uitvoeringsbesluiten. 

De algemene vergadering legt haar effectieve aantal vast voor het komende jaar conform de Vlaamse re-
gelgeving. 

Een mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de stad OOSTENDE. 

Minstens zes mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de particuliere vennoten. 

Maximaal twee mandaten van bestuurder kunnen worden toegekend aan niet-vennoten die op basis van 
hun expertise door minstens drie bestuurders voorgedragen worden aan de Algemene Vergadering die 
hun aanstelling bekrachtigt voor de duur van vijf jaar.  

Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een provincie, een gemeente of een 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden gekozen uit de kandidaten die door de openbare 
besturen in kwestie worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt van ambtswege op verzoek van het 
openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief. 

De kandidaturen voor de mandaten van bestuurder voorbehouden aan particuliere vennoten moeten aan 
de vennootschap betekend worden bij aangetekende brief ten laatste drie dagen voor de datum van de 
Algemene Vergadering. 

Als het Vlaams Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn ge-
zamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun afgevaardigden geza-
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menlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur. 

De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. De bestuurders 
worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd. 

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de 
vennootschap. 

Art. 7. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en afgezet. 

Art. 8. De raad van bestuur brengt jaarlijks een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennoot-
schap toezicht heeft uitgeoefend op het sociale oogmerk zoals bepaald in artikel 4. Dat verslag moet in-
zonderheid aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen 
bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen. Het 
verslag wordt ingevoegd in het jaarverslag. 

Art. 9. Binnen de perken van de statuten, is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die 
niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur beraadslaagt en beslist over al-
les wat de vennootschap aanbelangt. 

De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een in zijn 
schoot gevormd directiecomité dat handelt als orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur stelt 
een huishoudelijk reglement op.  

Het huishoudelijk reglement bevat een nadere regeling voor de toepassing van de statuten en de regeling 
van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden 
worden opgelegd voor zover dit in het belang van de vennootschap wordt geacht.  

In het reglement wordt de samenstelling van het directiecomité en diens bevoegdheden geregeld. 

Het huishoudelijke reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de wetten, decreten, de uit-
voeringsbesluiten of de statuten. 

In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat in geval van staking van stemmen de stem van de 
voorzitter doorslaggevend is. Bij geheime stemming wordt de beslissing bij staking van stemmen verwor-
pen. 

Art. 9bis verbintenissen tegenover derden. De vennootschap kan voor alle handelingen van dagelijks be-
stuur, personeelszaken vertegenwoordigd worden door de directeur. Voor het verlijden van notariële ak-
ten door de directeur en de voorzitter of 2 bestuurders. 

 
IV. JAARREKENING, RESERVEFONDS, DIVIDEND 

 
Art. 10. Elk jaar wordt het jaarverslag en de jaarrekening, afgesloten op 31 december, opgemaakt. Die 
stukken worden samen met het verslag van de commissaris gedurende de vijftien dagen die aan de alge-
mene vergadering voorafgaan op de maatschappelijke zetel neergelegd voor inzage door de vennoten. 

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 Art. 11. Na aftrek van de vorige verliezen wordt de winst van het boekjaar als volgt verdeeld:  

 1° jaarlijks wordt door de algemene vergadering van de nettowinst een bedrag van ten minste een twin-
tigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op 
wanneer het reservefonds één tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft 
bereikt; 

 2° de vennoten kunnen een dividend uitgekeerd krijgen, op het werkelijk gestorte bedrag van de aande-
len waarop zij ingeschreven hebben, dat niet meer mag bedragen dan de rentevoet vermeld in artikel 
1, §2, 6° van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot de er-
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kenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve 
vennootschappen voor de nationale raad voor de coöperatie ter uitvoering van de wet van 20 juli 
1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie;  

 3° het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de andere reservefondsen of uitgekeerd 
aan de door de algemene vergadering bepaalde hulp en bijstand voor organisaties met een sociaal 
doel. 

 
V. ALGEMENE VERGADERING 

 

Art. 12. De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Ze is wettig samengesteld en beraadslaagt, 
ongeacht het aantal aanwezige leden.  

Zij komt minstens éénmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgende op het afsluiten van de rekenin-
gen, in OOSTENDE, de laatste zaterdag van de maand april om 11 uur. 

De voorzitter van de raad van bestuur, of meerdere leden van de raad van bestuur gezamenlijk, roep(t)(en) 
de jaarlijkse algemene vergaderingen, de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen, bijeen.  

De oproeping geschiedt volgens de in het huishoudelijke reglement bepaalde modaliteiten met vermelding 
van de agendapunten. 

Art. 13. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij ont-
stentenis van de voorzitter, in voorkomend geval, door de ondervoorzitter of bij ontstentenis van zowel de 
voorzitter als de ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder. 

De algemene vergadering neemt haar besluiten bij gewone meerderheid der stemmen, bij staking van 
stemmen is het voorstel verworpen. 

De statuten kunnen slechts geldig worden gewijzigd bij authentieke akte en mits minstens de helft van de 
uitgegeven aandelen op de vergadering vertegenwoordigd is en het voorstel drie vierde van de uitgebrach-
te stemmen behaalt. 

Is die aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en zal de nieuwe ver-
gadering op geldige wijze beraadslagen, ongeacht het deel van het maatschappelijk kapitaal dat door de 
aanwezige vennoten zal worden vertegenwoordigd en mits het voorstel drie vierde van de uitgebrachte 
stemmen behaalt. 

Art. 14. Het Vlaams Gewest, de provincie, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn hebben evenveel stemmen als ze aandelen bezitten. Niemand van de overige vennoten mag aan de 
stemming deelnemen met meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegen-
woordigde aandelen. 

VI. UITTREDING EN UITSLUITING VAN VENNOTEN ONTBINDING, VEREFFENING.  
 

Art. 15. § 1 De raad van bestuur kan beslissen een vennoot die zijn verbintenissen niet nakomt, uit te slui-
ten. Ook kan hij elke vennoot die de belangen van de vennootschap zou schaden, uitsluiten. 

De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te ken-
nen te geven aan de raad van bestuur, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met re-
denen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd. 

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.  
Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed. 

De uitsluiting uit de vennootschap moet blijken uit een proces-verbaal dat door de raad van bestuur werd 
opgemaakt en ondertekend werd door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de directeur of twee per-
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sonen die gemachtigd zijn om de maatschappij wettelijk te verbinden.  In dat proces-verbaal worden de 
feiten vermeld waarop de uitsluiting is gebaseerd.  Het proces-verbaal wordt in het aandelenregister over-
geschreven en een eensluidend verklaard afschrift ervan wordt binnen de vijftien dagen bij aangetekende 
brief aan de uitgesloten vennoot toegestuurd. 

§ 2 Een particuliere vennoot kan slechts uit de vennootschap treden nadat hij gedurende ten minste  vijf 
jaar vennoot was. 

De uittreding, die moet worden aanvaard door de raad van bestuur, kan slechts gebeuren tijdens de eerste 
6 maanden van het betrokken boekjaar. 

Van de uittreding wordt melding gemaakt in het aandelenregister. De vermelding wordt ondertekend door 
de titularis of een gevolmachtigde en door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de directeur of twee 
personen die gemachtigd zijn om de maatschappij wettelijk te verbinden. 

§ 3 De uitgesloten of uitgetreden vennoot kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen.  Hij 
heeft enkel recht op terugbetaling van de bedragen die door hem op zijn inschrijving werden gestort, ver-
minderd met respectievelijk 25 % en 10%.  De terug te betalen  som mag nooit meer bedragen dan de no-
minale waarde van zijn aande(e)l(en). 

De terugbetaling gebeurt na de goedkeuring van de jaarrekening van het maatschappelijk jaar waarin de 
vennoot werd uitgesloten.  Hij ontvangt voor dat jaar geen dividend. 

§ 4 Bij ontbinding van de vennootschap gaat het vermogen van de ontbonden vennootschap, na aanzuive-
ring van het passief en de eventuele terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng, over op een door de 
Vlaamse regering aangewezen sociale huisvestingsmaatschappij, die de rechtsvorm van een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk heeft aangenomen. 

 


