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Oprichtingsakte  

Vereniging zonder winstoogmerk MilkBE  

 

 

 
De ondergetekenden, 
 
1. De vzw Algemeen Boerensyndicaat, met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 53, met KBO-

nummer 0414.798.130, vertegenwoordigd door Hendrik Vandamme (Kruishofstraat 2, 8400 
Oostende, °07/12/1964 te Oostende, 64.12.07‐207.41) 

2. Hendrik Van den Haute (Schoorveldbaan 348, 9400 Ninove, °14/04/1971 te Ninove, 71.04.14‐
459.58) 

 
3. De vzw Boerenbond, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 40, met KBO-nummer 0676.461.073, 

vertegenwoordigd door Guy Vandepoel (Pamelenstraat 18, 3380 Glabbeek‐Zuurbemde, 

°07/08/1971 te Tienen, 71.08.07-383.81) 
4. Dirk Van De Keere (Oude Veldstraat 174, 9080 Lochristi, °27/10/1963, te Watervliet, 63.10.27‐

221.71) 
5. Roel Vaes (Leuvensesteenweg 72, 3390 Tielt-Winge, °08/09/1977, te Tongeren, 77.09.08‐

147.32) 

 
6. De vzw FWA Etudes-Information, met zetel te 5030 Gembloux, Chaussée de Namur 47, met 

KBO-nummer 0473.907.653, vertegenwoordigd door Gérard Rixhon (Au Clocher 14, 4190 
Ferrières, °20/09/1970 te Malmedy, 70.09.20-161.93) 

7. Marc Decoster (Ruelle du Procureur 2, 1370 Jodoigne, °31/05/1957, te Leuven, 57.05.31‐
299.03) 

8. Alain Masure (Rue de la Paix 18, 7170 Manage, °04/06/1957, te Nivelles, 57.06.04‐143.06) 

 

9. De vzw BCZ-CBL, met zetel te 3012 Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A bus 11, met KBO-nummer 

0448.732.292, vertegenwoordigd door Catherine Pycke (Plutsingenstraat 1, 1755 Kester, 
°18/06/1963 te Gent, 63.06.18-266.74) 

10. Eddy Leloup (Antwerpse Heirweg 4, 9900 Eeklo, °05/03/1957, te Eeklo, 57.03.05-509.74) 
11. Michèle Lambrechts (Rue de l’Eglise 3, 6990 Hotton, °21/08/1964, te Longlier, 64.08.21-194.91) 
12. Paul Vanhengel (Broesveldstraat 26, 3910 Pelt, °29/05/1957, te Neerpelt, 57.05.29-243.22) 
13. Koen Lowagie (Hazel 51, 9340 Oordegem, °08/03/1974, te Kortijk, 74.03.08-269.96) 

14. Jozef Borghans (Celeborn 18, 5663 SL Geldrop, Nederland, °17/05/1960, te Heerlen, 
12.43.14.193) 

15. Stefan Henuset (Steenweg Asse 183, 1540 Herfelingen, °23/05/1962, te Anderlecht, 62.05.23-
467.83) 

16. Renaat Debergh (Fonteinstraat 15, 3050 Oud-Heverlee, °26/06/1958, te Poperinge, 58.06.26-
423.57) 

 
 

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten met de hiernavolgende 

statuten :  
 
 
Hoofdstuk I – Naam, zetel, duur, doel, toepassingsgebied 

 
Artikel 1: 
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “MilkBE”. 
 
De vzw MilkBE is een brancheorganisatie met de volgende beroepsgroepen: de primaire productie 
(hierna genoemd “de groep van de producenten”) en de verwerking van melk- en zuivelproducten 
(hierna genoemd “de groep van de melkverwerkers”). 

 
Artikel 2:  
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 3012 Leuven, Kolonel 
Begaultlaan 1A Bus 11. 
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Artikel 3:  
De duur van de MilkBE vzw is onbeperkt. 
 
Artikel 4:   
MilkBE oefent in lijn met de Europese Verordening 1308/2013 Art. 157 §3 c) minstens één van 

onderstaande activiteiten uit: 

i. het verbeteren van de kennis inzake en de doorzichtigheid van de productie en de markt, 

onder meer door statistische gegevens over de prijzen, de volumes en de looptijd van vooraf 

gesloten contracten voor de levering van rauwe melk bekend te maken en door analyses van 

potentiële toekomstige marktontwikkelingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau 

te verstrekken; 

ii. het bijdragen tot een betere coördinatie van de wijze waarop producten van de sector melk 

en zuivelproducten op de markt worden gebracht, onder meer door middel van onderzoek 

en marktstudies; 

iii. het bevorderen van consumptie van en informatieverstrekking over melk en zuivelproducten 

op zowel de interne als de externe markten; 

iv. verkenning van potentiële exportmarkten; 

v. het opstellen van standaardmodellen voor contracten die verenigbaar zijn met de 

voorschriften van de Unie voor de verkoop van rauwe melk aan afnemers, rekening houdend 

met de noodzaak eerlijke concurrentievoorwaarden te verwezenlijken en marktverstoringen 

te voorkomen; 

vi. het verstrekken van informatie en het verrichten van onderzoek om de productie af te 

stemmen op de eisen van de markt en op de smaak en de wensen van de consument, met 

name inzake productkwaliteit en milieubescherming; 

vii. het in stand houden en ontwikkelen van het productiepotentieel van de sector melk en 

zuivelproducten, onder meer door het bevorderen van innovatie en het ondersteunen van 

programma's voor toegepaste onderzoek en ontwikkeling om het potentieel van melk en 

zuivelproducten ten volle te benutten, vooral om producten met toegevoegde waarde te 

creëren die aantrekkelijker zijn voor de consument, 

viii. het zoeken naar methoden die minder veterinaire producten vergen; het verbeteren van het 

beheer van andere productiemiddelen en het bevorderen van de voedselveiligheid en de 

diergezondheid; 

ix. het ontwikkelen van methoden en instrumenten om de kwaliteit van het product te 

verbeteren in alle stadia van de productie en de afzet; 

x. het beter benutten van het potentieel van de biologische landbouw en het bevorderen van 

deze landbouw alsmede van de vervaardiging van producten met oorsprongsbenamingen, 

kwaliteitsmerken en geografische aanduidingen; 

xi. het bevorderen van geïntegreerde productie of van andere milieuvriendelijke 

productiemethoden. 

MilkBE beoogt prioritair: 
 
1°  Het versterken van een duurzame zuivelketen in België. MilkBE is actief op terreinen waar de 
samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. In het bijzonder op het 
vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en 
relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.  

 
2°  De ontwikkeling en het beheer van integrale kwaliteitssystemen in de zuivelketen en in het 
bijzonder van het lastenboek IKM. IKM is een collectief, professioneel en vrijwillig systeem. Ze 
vertaalt de engagementen van de melkproducenten naar de maatschappij, via een lastenboek van 
goede praktijken. Ze beoogt de knowhow van de leden te valoriseren en laat elkeen mogelijk om 
zich in te schrijven in een vooruitgangsdynamiek die onmisbaar is voor een duurzame landbouw. 

MilkBE heeft als doel het definiëren van de richtlijnen van de Integrale Kwaliteitszorg Melk en neemt 
alle beslissingen over de inhoud van het lastenboek QFL - IKM - QMK.  
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3°  Het goede imago van de ganse zuivelketen in het algemeen, en van melk en zuivelproducten in 
het bijzonder, ondersteunen en bevorderen.  
 
MilkBE stelt alles in het werk om de beoogde doelstellingen te financieren. 

 
MilkBE kan in de hierboven vernoemde werkdomeinen optreden als woordvoerder van de zuivelsector 
in het algemeen en naar de verschillende overheden in het bijzonder. 
 
MilkBE kan in rechte optreden en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrekking hebben op haar doel en hiervoor alle goederen verwerven. Zij kan haar medewerking 
verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overstemt.  

 
MilkBE kan echter nooit optreden als controlerende organisatie van individuele bedrijven ten aanzien 
van de hierboven bedoelde integrale kwaliteitssystemen. MilkBE aanvaardt derhalve tegenover 

derden geen enkele verantwoordelijkheid voor de overtredingen van deze integrale 
kwaliteitssystemen door individuele bedrijven.  
 

De activiteiten van MilkBE dragen bij tot het verwezenlijken van de doelstellingen van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en brengen het belang van de landbouwsector in het algemeen 
en van de zuivelindustrie niet in het gedrang. 
 
 
Hoofdstuk II – Lidmaatschap 
 

Artikel 5: 
De vereniging bestaat enkel uit leden met volheid van bevoegdheid. 
 
Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen lid zijn van de vereniging. Binnen de 
vereniging wordt steeds een pariteit voorzien tussen de leden uit de groep van de producenten en 
leden uit de groep van de melkverwerkers. 

 

De oprichters zijn de eerste leden. 
 
De vereniging bestaat ten minste uit 16 leden zijnde : 
 
1° 8 leden uit de groep van de vertegenwoordigers van de producenten: 

- De 3 oprichtende leden-rechtspersonen zijnde Boerenbond vzw, Algemeen Boerensyndicaat 

vzw en Federation Wallone de l’Agriculture Etudes-Information asbl, 
- 1 natuurlijke persoon op voordracht van Algemeen Boerensyndicaat vzw, 
- 2 natuurlijke personen op voordracht van Boerenbond vzw, 
- 2 natuurlijke personen op voordracht van FWA Etudes-Information asbl. 

 
2° 8 leden uit de groep van de vertegenwoordigers van de melkverwerkers: 

- Het oprichtende lid-rechtspersonen zijnde BCZ-CBL vzw, 

- 7 natuurlijke personen op voordracht van BCZ-CBL vzw. 

 
 
Artikel 6: 
Als lid tot de vereniging kan toetreden iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die de statuten 
en het reglement van orde van de vereniging kan onderschrijven. Een verzoek tot toetreding wordt 
schriftelijk aan het bestuursorgaan gericht. 

 
De algemene vergadering beslist over de toetreding van nieuwe leden. 
 

Een natuurlijke persoon kan door de algemene vergadering slechts als lid worden aanvaard op 
voordracht van een lid-rechtspersoon. Enkel natuurlijke personen die bij een lid-rechtspersoon een 
mandaat of functie bekleden, kunnen door het desbetreffende lid-rechtspersoon worden voorgedragen. 
Een lid-natuurlijke persoon behartigt de belangen van de beroepsgroep waarvan hij deel uitmaakt en 
van het lid-rechtspersoon door wie hij wordt voorgedragen.  
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Artikel 7:  
Het bestuursorgaan kan enkel een lidmaatschapsbijdrage opleggen aan de leden-rechtspersonen. 
Deze mag niet hoger zijn dan 10.000 euro. In geval van een lidmaatschapsbijdrage dient de som 
van de bijdragen van de leden-rechtspersonen uit de groep van de producenten gelijk te zijn aan de 
som van de bijdragen van de leden-rechtspersonen uit de groep van de melkverwerkers. 

 
Artikel 8: 
De leden van de vereniging zijn verplicht: 

- de statuten en het reglement van orde van de vereniging alsook de besluiten van haar 
organen na te leven; 

- de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden. 
 

Artikel 9:  
Het lidmaatschap van de leden van de vereniging is van rechtswege geschorst in volgende gevallen: 

- het lidmaatschap van leden-rechtspersonen die hun lidmaatschapsbijdrage binnen de door 

het bestuursorgaan bepaalde termijn niet betalen, is van rechtswege geschorst na het 
verstrijken van de termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van verzending per 
aangetekend schrijven van een eerste schriftelijke aanmaning tot betaling. In geval van 

betaling van de lidmaatschapsbijdrage voor het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 
10, wordt de schorsing van rechtswege opgeheven. 

- het lidmaatschap van een lid-natuurlijke persoon is van rechtswege geschorst indien dit lid 
door arbeidsongeschiktheid of tuchtmaatregel zijn mandaat of functie bij het lid-
rechtspersoon die het lid-natuurlijke persoon heeft voorgedragen, tijdelijk niet kan of mag 
uitoefenen. De schorsing van het lidmaatschap eindigt van rechtswege van zodra de periode 
van arbeidsongeschiktheid of de tuchtmaatregel eindigt. In geval van een schorsing van het 

lidmaatschap van een lid-natuurlijke persoon dewelke is voorgedragen door een lid-
rechtspersoon, mag het lid-rechtspersoon een vervanger aanduiden voor de duur van 
schorsing. 

 
Het lidmaatschap van de leden van de vereniging kan door het bestuursorgaan worden geschorst in 
de volgende gevallen : 

- in geval een lid een feit pleegt welke niet verzoenbaar is met de beroepsernst waardoor het 

betrokken lid de volksgezondheid en/of de reputatie van de sector in het gedrang heeft 
gebracht.  

 
Het bestuursorgaan nodigt het betrokken lid uit om te worden gehoord. In deze oproep worden de 
feiten vermeld. Het betrokken lid mag zich door een raadsman laten bijstaan. Indien het 
bestuursorgaan tot schorsing van het betrokken lid besluit, moet zij op de eerstvolgende algemene 

vergadering de uitsluiting van het lid aan de algemene vergadering voorstellen. Indien het 
bestuursorgaan deze uitsluiting niet opneemt op de agenda van de algemene vergadering, wordt de 
schorsing van rechtswege opgeheven. De algemene vergadering kan bij eenvoudige meerderheid 
haar beslissing voor een periode van maximaal 3 maanden uitstellen. In voorkomend geval blijft de 
schorsing behouden. De beslissing tot schorsing mag publiek worden bekend gemaakt. Het 
bestuursorgaan kan een schorsing intrekken indien hiertoe afdoende motieven bestaan. 
 

Artikel 10: 

Het lidmaatschap van leden van de vereniging eindigt in de volgende gevallen: 
- elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een 

aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan. Het ontslag wordt geacht in te gaan op de 
eerste dag van de maand volgend op de postdatum van de ontslagbrief.  

- een lid kan ten allen tijde worden uitgesloten door de algemene vergadering wanneer ten 
minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn én met een meerderheid 

van drie vierde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Onthoudingen worden niet meegerekend om de meerderheid te bepalen, noch in de teller, 
noch in de noemer. Het betrokken lid heeft het recht zijn standpunt uiteen te zetten aan de 
algemene vergadering. Hij mag zich laten bijstaan door een raadsman. De beslissing van de 
algemene vergadering zal aan het betrokken lid worden betekend per aangetekend schrijven. 
De uitsluiting zal ingang nemen vanaf de dag na de dag van verzending per aangetekend 

schrijven van de beslissing tot uitsluiting van de algemene vergadering. 
- het lidmaatschap eindigt van rechtswege, bij het overlijden van het lid-natuurlijke persoon, 

of ingeval van een lid-rechtspersoon, door haar ontbinding, vereffening, fusie, splitsing of 

faillissement. 
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- het lidmaatschap van leden die hun lidmaatschapsbijdrage na het verstrijken van een termijn 
van één maand te rekenen vanaf de datum van verzending per aangetekend schrijven van 
een tweede schriftelijke aanmaning tot betaling, niet betalen, eindigt van rechtswege. 

- het lidmaatschap van het lid-natuurlijke persoon eindigt van rechtswege ingevolge de 
beëindiging van zijn mandaat of functie bij het lid-rechtspersoon die het lid natuurlijke 

persoon heeft voorgedragen of de herroeping van de voordracht door het lid-rechtspersoon 
die het lid-natuurlijke persoon heeft voorgedragen. Het lid-rechtspersoon stelt de algemene 
vergadering hiervan per aangetekend schrijven in kennis. 

 
In geval van de beëindiging van het lidmaatschap van een lid-natuurlijke persoon dewelke is 
voorgedragen door een lid-rechtspersoon, mag het lid-rechtspersoon een andere natuurlijke persoon 
als lid voordragen. 

 
Het ontslag of de uitsluiting van een lid of van leden geeft geen aanleiding tot de ontbinding van 
MilkBE. 

 
De ontslagnemende of uitgesloten leden hebben geen enkel recht op het maatschappelijk vermogen. 
Zij zijn er toe gehouden de bijdragen, voor het jaar waarin hun ontslag of uitsluiting plaats heeft, te 

betalen. Zij kunnen noch de terugbetaling van de lidmaatschapsbijdragen, noch een vergoeding voor 
prestaties eisen, tenzij bij andersluidende beslissing van het bestuursorgaan. Zij kunnen noch staat, 
noch rekeningopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen. 
 
Artikel 11:  
De uitgesloten leden kunnen bij de algemene vergadering beroep aantekenen tegen hun uitsluiting. 
Aanwezigheid of vertegenwoordiging van vier vijfden van de leden en een drie vierde meerderheid 

van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is vereist om de vorige beslissing te 
herroepen. Onthoudingen worden niet meegerekend om de meerderheid te bepalen noch in de teller 
noch in de noemer. 
 
Hiertoe kan het lid steeds een beroepsprocedure in werking stellen zoals beschreven in het reglement  
van orde van de vzw.  

 

 
Hoofdstuk III – Algemene vergadering 
 
Artikel 12:  
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden van de 
vereniging.  

 
Binnen de algemene vergadering wordt steeds een pariteit voorzien tussen leden uit de groep van 
de producenten en de leden uit de groep van de melkverwerkers. 
 
De algemene vergadering beraadslaagt over de agendapunten die door de voorzitter van het 
bestuursorgaan op de agenda worden geplaatst, met inbegrip van de agendapunten die door een lid 
minstens zeventien dagen vóór de algemene vergadering aan de voorzitter van het bestuursorgaan 

worden overgemaakt. 

 
De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet 
of door de onderhavige statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid: 

- de wijziging van de statuten, 
- de benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval 

een bezoldiging wordt toegekend, 

- de goedkeuring van de begrotingen en van de jaarrekeningen, 
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 
- de bepaling van de bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de 

ontbinding, 
- de uitsluiting van de leden, 
- de benoeming en de afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 

ingeval een bezoldiging wordt toegekend, 
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 
- de omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als 

sociale onderneming of een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 
- het instellen van een verenigingsvordering tegen bestuurders en commissarissen 
- inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden 
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Ieder lid beschikt over één stem. Bij afwezigheid kan een lid van de algemene vergadering steeds 
volmacht verlenen per brief of via e-mail, mits het respecteren van een duidelijk afgesproken 
deadline. Een gevolmachtigde mag niet over meer dan één volmacht beschikken.  
 

Artikel 13:  
Een algemene vergadering zal jaarlijks plaatshebben, zo snel mogelijk en ten laatste binnen de zes 
maanden volgend op ieder boekjaar.  
 
De algemene vergadering kan indien gewenst waarnemers, experten of deskundigen uitnodigen op 
haar vergadering.  
 

Artikel 14:  
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door of namens de voorzitter van het 
bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail, gericht aan ieder lid, minstens vijftien dagen vóór de 

vergadering.  
 
De uitnodiging vermeldt de agenda. Alleen over de agendapunten die op de agenda zijn vermeld 

door de voorzitter van het bestuursorgaan, kan de algemene vergadering beraadslagen. Mits akkoord 
van alle aanwezige en alle vertegenwoordigde leden kan er beraadslaagd worden over bijkomende 
agendapunten. 
 
Artikel 15:  
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij ontstentenis door 
de eerste ondervoorzitter, bij ontstentenis door de tweede ondervoorzitter of bij ontstentenis door 

de oudste aanwezige bestuurder. 
 
Artikel 16:  
De algemene vergadering kan rechtsgeldig vergaderen indien de meerderheid van de leden uit de 
groep van de producenten en de meerderheid van de leden uit de groep van de melkverwerkers 
aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd zijn. 

 

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, wordt een nieuwe vergadering worden gehouden binnen de 
twintig werkdagen. Tijdens deze nieuwe vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, worden beslist bij consensus van de leden die aanwezig zijn of bij volmacht 
vertegenwoordigd zijn, over de punten die een tweede maal op de dagorde worden geplaatst. 
 
De algemene vergadering neemt beslissingen bij drie vierde meerderheid van stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens in de gevallen waarbij de wet of de statuten een 
strenger aanwezigheids-of meerderheidsquorum opleggen. Onthoudingen worden niet meegerekend 
om de meerderheid te bepalen noch in de teller noch in de noemer. In geval van staking van stemmen 
is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend. 
 
Artikel 17:  
Een buitengewone algemene vergadering kan worden samengeroepen, wanneer het belang van de 

vereniging zulks vereist. Het bestuursorgaan is hiertoe gehouden binnen de éénentwintig dagen 

wanneer ten minste één vijfde van de leden zulks hebben aangevraagd op schriftelijke en 
gemotiveerde wijze, waarbij de punten die zij op de dagorde wensen in te schrijven, worden 
meegedeeld. De buitengewone algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag 
na dit verzoek. De buitengewone algemene vergaderingen hebben dezelfde regels en hetzelfde gezag 
als de statutaire algemene vergadering. 
 

Artikel 18:  
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden 
door de voorzitter of twee bestuurders van de vereniging. De leden kunnen er inzage van nemen in 
de zetel van de vereniging. Belanghebbende derden kunnen een verzoek tot inzage van de 
beslissingen van de algemene vergadering richten aan de voorzitter. Een inzage vindt plaats op de 
zetel van de vereniging. De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor al haar 

leden. 
 
Uittreksels die bestemd zijn om te worden voortgebracht, hetzij in rechte, hetzij elders, worden 

ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. 
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Hoofdstuk IV – Bestuursorgaan 
 
Artikel 19: 
De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, dat alle bevoegdheden heeft die door de wet 
of de statuten niet toegekend zijn aan de algemene vergadering. De bestuurders handelen als 

college. 
 
Artikel 20: 
Het bestuursorgaan kan permanente en ad hoc technische werkgroepen aanstellen. Het samenstellen 
ervan en hun bevoegdheden worden bepaald in het reglement van orde. 
 
Artikel 21: 

Organisaties kunnen zich kandidaat stellen als partner van de vereniging. Een kandidaat-partner 
richt een schriftelijk verzoek tot toelating aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist over 
de aanvaarding van nieuwe partners. De samenwerking tussen de vereniging en de partners wordt 

beschreven in het reglement van orde. Een partner van de vereniging heeft geen stemrecht, noch in 
de algemene vergadering, noch in het bestuursorgaan.  
 

Artikel 22: 
In overeenstemming met de wetgeving terzake kan het bestuursorgaan een uitbreiding van de 
interprofessionele akkoorden, die in zijn schoot zijn genomen, aanvragen.. 
 
Artikel 23:  
Het bestuursorgaan bestaat uit minstens 10 bestuurders, natuurlijke personen, dewelke schriftelijk 
worden voorgedragen door de leden-rechtspersonen. De bestuurders worden benoemd door de 

algemene vergadering. Het mandaat van lid van het bestuursorgaan duurt vijf jaar. Aan het einde 
van hun mandaat zijn de uittredende bestuurders onbeperkt herkiesbaar. De bestuurders kunnen 
ten allen tijde worden afgezet door de algemene vergadering. 
 
In het bestuursorgaan is er pariteit tussen de bestuurders voorgedragen door de groep van de 
producenten en de bestuurders voorgedragen door de groep van de melkverwerkers. Beide groepen 

hebben elk 5 bestuurders. Er worden 5 bestuurders benoemd op voordracht van BCZ. Er worden 

eveneens 2 bestuurders benoemd op voordracht Boerenbond, 2 bestuurders benoemd op voordracht 
van FWA en 1 bestuurder op voordracht van ABS. 
 
Een bestuurder kan zich per brief of e-mail bij volmacht door een ander bestuurder van dezelfde 
groep laten vertegenwoordigen. Een volmachthouder mag niet over meer dan één volmacht 
beschikken. 

 
Het bestuursorgaan kan indien gewenst waarnemers, experten of deskundigen uitnodigen op haar 
vergadering.  
Er kunnen aan de bestuurders zitpenningen en vergoedingen voor reis- en verblijfskosten worden 
toegekend, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.  
 
Het bestuursorgaan vergadert minimum tweemaal per jaar, en zo dikwijls als de belangen van de 

vzw MilkBE het vereisen.  

 
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege: 

- bij het einde van het lidmaatschap van de bestuurder-natuurlijke persoon, bij de herroeping 
van de voordracht door het lid-rechtspersoon die de bestuurder heeft voorgedragen ofbij het 
einde van het lidmaatschap van het lid-rechtspersoon die de bestuurder heeft voorgedragen, 

- bij aflopen van de duur van het mandaat, 

- bij vrijwillig ontslag, kenbaar gemaakt door een gewone ontslagbrief aan de voorzitter van 

het bestuursorgaan, 

- bij overlijden. 

 

Een bestuurder kan ook ten allen tijde worden afgezet door de algemene vergadering ingevolge 
waarvan het mandaat eveneens eindigt. De beroepsprocedure die door uitgesloten leden in werking 
gesteld kan worden bij de algemene vergadering wordt beschreven in het reglement van orde. 
Bij het vrijkomen van één van de mandaten van lid van het bestuursorgaan, zal binnen het  

desbetreffende lid-rechtspersoon bij wie een mandaat vrijkomt een plaatsvervanger worden 
voorgedragen, die, na goedkeuring van de eerstvolgende algemene vergadering, de rest van het 
mandaat uitdoet. 
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Artikel 24:  
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwen aan de voorzitter en 
twee ondervoorzitters die handelen als college. 
 
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de 

behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel 
om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de 
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
 
Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter en een eerste en tweede ondervoorzitter. Het 
bestuursorgaan kan tevens een secretaris en/of penningmeester aanduiden, die geen lid moet zijn 
van het bestuursorgaan. 

 
De voorzitter van het bestuursorgaan wordt aangeduid uit de bestuurders voorgedragen door de 
groep van de producenten. De eerste ondervoorzitter wordt aangeduid uit de bestuurders 

voorgedragen door de groep van de melkverwerkers. De tweede ondervoorzitter wordt aangeduid 
uit de bestuurders voorgedragen door de groep van de producenten. 
 

Ze hebben de mogelijkheid tot vrijwillig ontslag, kenbaar gemaakt door een gewone ontslagbrief aan 
de bestuurders. 
 
De taken van de voorzitter worden beschreven in het reglement van orde. 
 
Een lid van het dagelijks bestuur kan ten allen tijde worden afgezet door het bestuursorgaan. 
 

Artikel 25:  
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door of namens de voorzitter of op vraag van minstens 
drie bestuurders door een schriftelijke of elektronische uitnodiging die ten minste acht dagen vooraf 
wordt verstuurd. 
 
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, bij ontstentenis door de eerste 

ondervoorzitter, bij ontstentenis door de tweede ondervoorzitter of bij ontstentenis door de oudste 

van de aanwezige bestuurders. 
 
Het bestuursorgaan kan rechtsgeldig vergaderen indien twee derde meerderheid van de bestuurders 
aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is en indien de meerderheid van bestuurders 
voorgedragen door de groep van de producenten en de meerderheid van bestuurders voorgedragen 
door de groep van de melkverwerkers aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is. 

 
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, wordt een nieuwe vergadering gehouden binnen de twintig 
dagen. Tijdens deze nieuwe vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders, worden beslist bij consensus van de bestuurders die aanwezig zijn of bij volmacht 
vertegenwoordigd zijn, over de punten die een tweede maal op de dagorde worden geplaatst. 
 
De beslissingen worden genomen bij drie vierde meerderheid van de aanwezige en 

vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen worden niet meegerekend om de meerderheid te 

bepalen noch in de teller noch in de noemer. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend.  
 
De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door 
de voorzitter en de secretaris van de vereniging. De leden kunnen er inzage van nemen op de zetel 
van de vereniging. 

 
Uittreksels die bestemd zijn om te worden voorgebracht, hetzij in rechte, hetzij elders, worden 
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. 
 
Artikel 26:  
Voor alle akten en handelingen in en buiten rechte wordt de vereniging, behoudens andersluidende 

wettelijke of statutaire bepalingen, geldig vertegenwoordigd tegenover leden en derden door twee 
gemandateerde bestuurders zonder dat zij enige beraadslagingen, machtiging of bijzondere opdracht 
moeten bewijzen. Zo ook worden stukken en om het even welke documenten die van de vereniging 

uitgaan, geldig ondertekend en verbinden deze de vereniging tegenover derden. Beneden het 
bedrag, vast te stellen door het bestuursorgaan, kunnen deze gemandateerde bestuurders de 
vereniging afzonderlijk vertegenwoordigen en verbinden. 
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Hoofdstuk V – Reglement van Orde 
 
Artikel 27: 
Het bestuursorgaan kan een reglement van orde aannemen dat niet in strijd mag zijn met de 
wetgeving en met onderhavige statuten. 

 
  
Hoofdstuk VI – Geschillenregeling 
 
Artikel 28: 
Geschillen die voortvloeien tussen leden van de groep van de producten en de leden van de groep 
van de melkverwerkers of tussen leden van deze groepen onderling, wegens schending of niet-

naleving van interprofessionele akkoorden afgesloten binnen MilkBE kunnen behandeld worden door 
het bestuursorgaan die optreedt als beroepscomité. Hierbij wordt steeds vertrokken van het escalatie 
principe waarbij de geschillenregeling volgende stappen consecutief moet doorlopen indien het gaat 

om een geïsoleerd geschil: 
- bilaterale bespreking tussen de betrokken partijen, 

- bilaterale aftoetsing met de contractuele voorwaarden, 

- bemiddeling via de interne dienst geschillenregeling samengesteld door het bestuursorgaan, 

voor zover aanwezig, 

- bemiddeling via de stuurgroep van het ketenoverleg Belgische agrovoeding, 

- bemiddeling via een onafhankelijke derde, 

- bemiddeling door de overheid, 

- geschillenbeslechting via juridische weg. 

 
In geval van meerdere gelijkaardige geschillen worden via een geanonimiseerde en geaggregeerde 
procedure de volgende stappen consecutief doorlopen: 

- bemiddeling via de interne dienst geschillenregeling samengesteld door het bestuursorgaan, 

voor zover aanwezig, 

- bemiddeling via de stuurgroep van het ketenoverleg Belgische agrovoeding, 

- bemiddeling via een onafhankelijke derde, 

- bemiddeling door de overheid, 

- geschillenbeslechting via juridische weg. 

De geschillenregeling met betrekking tot IKM-certificatie valt niet onder de toepassing van dit artikel, 
maar wordt opgenomen in het IKM-lastenboek. 
 

 
Hoofdstuk VII – Algemene bepalingen 
 
Artikel 29:  
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december; in afwijking hiervan loopt het 
eerste boekjaar van de dag van de oprichting tot 31 december van hetzelfde jaar. 

 
Artikel 30:  

De rekeningen van het verlopen jaar en de begroting voor het volgend jaar zullen jaarlijks 
onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering die gehouden 
worden binnen de zes maanden volgend op ieder boekjaar. 
 
Artikel 31: 

De inkomsten van de MilkBE zouden kunnen bestaan uit: 
- lidmaatschapsbijdragen 

- vrijwillige en/of verplichte interprofessionele bijdragen, 

- giften, premies, 

- alle inkomsten uit dienstverlening, bestemd om de algemene kosten te vergoeden, 

- alle overheidshulp en -subsidies die haar op regionaal, nationaal of communautair vlak 

kunnen worden toegekend, 

- alle wettelijk toegestane inkomsten. 
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Artikel 32: 
Voor zover de vereniging niet wettelijk is verplicht om een commissaris aan te stellen, kan de 
algemene vergadering een deskundige aanduiden om de juistheid na te gaan van de rekeningen en 
een verslag aan de algemene vergadering over te maken.  
 

Artikel 33:  
In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer 
vereffenaars, zij bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming die aan de netto activa van het 
patrimonium moet worden gegeven. 
 
Deze bestemming moet in het voordeel zijn van één of meer verenigingen of instellingen waarvan 
het doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de ontbonden vereniging. Ze mogen in geen geval 

verdeeld worden onder de leden. 
 
 

Hoofdstuk VIII – Slotbepaling 
 
Artikel 34:  

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 zoals 
gewijzigd, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, 
toepasselijk, alsook het reglement van orde.  
 
 
 
 

 
 
 
 
(einde statuten) 
 

 

 
 
Na de oprichting van de vzw MilkBE komen de oprichters op 18 maart 2019 in een algemene 
vergadering bijeen en benoemen de volgende personen als bestuurder, en dit voor de periode van 
18 maart 2019 tot 17 maart 2024: 
 

1. Dhr. Hendrik Van den Haute, op voordracht van Algemeen Boerensyndicaat vzw, wonende te 
Schoorveldbaan 348, 9400 Ninove, °14/04/1971 te Ninove, 71.04.14‐459.58 

2. Dhr. Dirk Van De Keere, op voordracht van Boerenbond vzw, wonende te Oude Veldstraat 174, 
9080 Lochristi, °27/10/1963, te Watervliet, 63.10.27‐221.71 

3. Dhr. Roel Vaes, op voordracht van Boerenbond vzw, wonende te Leuvensesteenweg 72, 3390 
Tielt-Winge, °08/09/1977, te Tongeren, 77.09.08‐147.32 

4. Dhr. Marc Decoster, op voordracht van FWA Etudes-Information asbl, wonende te Ruelle du 
Procureur 2, 1370 Jodoigne, °31/05/1957, te Leuven, 57.05.31‐299.03 

5. Dhr. Alain Masure, op voordracht van FWA Etudes-Information asbl, wonende te Rue de la Paix 
18, 7170 Manage, °04/06/1957, te Nivelles, 57.06.04‐143.06) 

6. Dhr. Eddy Leloup, op voordracht van BCZ-CBL vzw, wonende te Antwerpse Heirweg 4, 9900 
Eeklo, °05/03/1957, te Eeklo, 57.03.05-509.74 

7. Mevr. Michèle Lambrechts, op voordracht van BCZ-CBL vzw, wonende te Rue de l’Eglise 3, 
6990 Hotton, °21/08/1964, te Longlier, 64.08.21-194.91 

8. Dhr. Paul Vanhengel, op voordracht van BCZ-CBL vzw, wonende te Broesveldstraat 26, 3910 
Pelt, °29/05/1957, te Neerpelt, 57.05.29-243.22 

9. Dhr. Koen Lowagie, op voordracht van BCZ-CBL vzw, wonende te Hazel 51, 9340 Oordegem, 
°08/03/1974, te Kortijk, 74.03.08-269.96 

10. Dhr. Renaat Debergh, op voordracht van BCZ-CBL vzw, wonende te Fonteinstraat 15, 3050 
Oud-Heverlee, °26/06/1958, te Poperinge, 58.06.26-423.57 
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Vervolgens komt het bestuursorgaan op zijn beurt samen en verdeelt de mandaten als volgt: 
 
Voorzitter: Dhr. Dirk Van De Keere, wonende te Oude Veldstraat 174, 9080 Lochristi, 
°27/10/1963, te Watervliet, 63.10.27‐221.71 

Eerste ondervoorzitter: Dhr. Renaat Debergh, wonende te Fonteinstraat 15, 3050 Oud-Heverlee, 
°26/06/1958, te Poperinge, 58.06.26-423.57 

Tweede ondervoorzitter: Dhr. Marc Decoster, wonende te Ruelle du Procureur 2, 1370 Jodoigne, 
°31/05/1957, te Leuven, 57.05.31‐299.03 

 
 
 
 
Opgesteld te Merchtem op 18 maart 2019 in zestien originele exemplaren 


