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Vereniging zonder winstoogmerk MilkBE  

 

 
 

Statuten, goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 2 juni 2022. 
 
 
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. 
 
Het Bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen 
hetzelfde taalgebied. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal 
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen 
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. 

 
Artikel 3:  
MilkBE vzw werd opgericht voor onbepaalde duur. 
 
Artikel 4:   

De vereniging heeft als belangeloos doel, het versterken van de duurzame zuivelketen in België. De 

focus ligt hierbij op het vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, 
duurzaamheid in de keten en de relaties binnen de keten. Het ondersteunen en bevorderen van het 

goede imago van de ganse zuivelketen in het algemeen, en van melk en zuivelproducten in het 
bijzonder, valt hier eveneens onder. 

 
De vereniging heeft tot voorwerp het bevorderen van de samenwerking tussen de schakels in de 
zuivelketen met het oog op de creatie van meerwaarde binnen de keten en is bijgevolg actief op de 
terreinen die daartoe kunnen bijdragen. Verder informeert en adviseert MilkBE haar leden in zuivel 
gerelateerde dossiers door tijdig de juiste informatie aan leden of andere betrokkenen te bezorgen, 
zodat er op een efficiënte manier kan worden geanticipeerd op maatschappelijke en professionele 
uitdagingen. 

 
De ondersteuning aan de leden omvat tevens, in lijn met de Europese Verordening 1308/2013 Art. 
157 §3 c), minstens één van onderstaande activiteiten: 

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; 
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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 kan in de hierboven vernoemde werkdomeinen optreden als woordvoerder van de zuivelsector 
in het algemeen en naar de verschillende overheden in het bijzonder. 

 

MilkBE levert verschillende diensten aan en op vraag van haar leden, waaronder begrepen, maar niet 
beperkt tot: 

- MilkBE beheert een vergoedingensysteem ten behoeve van individuele melkveehouders 
getroffen door bepaalde niet te vermijden dierengezondheidsproblemen op hun bedrijf. De 
modaliteiten hiervoor worden beschreven in het reglement van orde. 

- MilkBE organiseert de sectorale monitoring van contaminanten in rauwe melk.  
- MilkBE kan op vraag additionele monsternames en analyses voorzien zolang de melk in België 

wordt verwerkt.  
- MilkBE beheert integrale kwaliteitssystemen in de zuivelketen en in het bijzonder het private 

lastenboek IKM (Integrale Kwaliteitszorg Melk).  
- MilkBE beheert een duurzaamheidsprogramma en -rapportering uitgewerkt over drie 

schakels in de zuivelketen, nl. melkveehouderij, melktransport en melkverwerking. MilkBE 
rapporteert de resultaten en de evoluties aan de vier leden en aan elke individuele 
betrokkene, nl. producent, transporteur en verwerker. 

- MilkBE treedt op als facilitator van de goede relaties tussen producenten en verwerkers van 
melk, in het bijzonder door het beheren van de interprofessionele gedragscode voor 
overeenkomsten en contracten.  

- MilkBE zorgt voor opleidingen op maat voor de individuele leden.  
- MilkBE volgt ontwikkelingen in regionale, federale en Europese wetgevingen, relevant voor 

haar voorwerp, op ten behoeve van de leden. Indien relevant voorziet MilkBE in duiding, 

richtlijnen ter interpretatie en aanvullende technische uitdieping.   
- MilkBE levert secretariaatsdiensten voor haar leden.  

 
MilkBE kan in rechte optreden en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrekking hebben op haar belangeloos doel en voorwerp en kan 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. 
 
Enkel rechtspersonen kunnen lid zijn van de vereniging.  
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De vereniging bestaat ten minste uit 2 leden.  

 
Artikel 6: 
Als lid tot de vereniging kan toetreden iedere rechtspersoon die schriftelijk instemt de statuten en 
het reglement van orde van de vereniging. Een verzoek tot toetreding wordt schriftelijk aan het 

bestuursorgaan gericht. 
 
Kandidaat leden hebben hun zetel in het Belgisch grondgebied en vertegenwoordigen op voldoende 
representatieve wijze minstens één van de beroepsgroepen die deel uitmaken van de 
brancheorganisatie, nl. de groep van de producenten en de groep van de melkverwerkers. 
De algemene vergadering beslist over de toetreding van nieuwe leden. 
 

Artikel 7: 
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 8:  

Het lidmaatschap van de leden van de vereniging is van rechtswege geschorst wanneer de 
lidmaatschapsbijdrage niet binnen de door het bestuursorgaan bepaalde termijn werd betaald, en de 
termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van verzending per aangetekend schrijven van 
een eerste schriftelijke aanmaning tot betaling is verstreken. In geval van betaling van de 
lidmaatschapsbijdrage voor het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 9, wordt de schorsing 
van rechtswege opgeheven. 

 
Het lidmaatschap van de leden van de vereniging kan door het bestuursorgaan worden geschorst 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 9: 
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 door  ontbinding, vereffening, fusie, splitsing of 

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

 
 
Hoofdstuk III – Algemene vergadering 
 
Artikel 11:  

- De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit vaste 
vertegenwoordigers van de leden van de vereniging. Deze vaste vertegenwoordigers 

bekleden een mandaat of functie bij het lid en treden op in naam en voor rekening van het 
lid. Elk lid kan in principe één vaste vertegenwoordiger afvaardigen. In afwijking hiervan 
hebben de volgende leden het recht om het hierna bepaalde aantal vertegenwoordigers af 
te vaardigen: Boerenbond vzw: 2, 

- Federation Wallone de l’Agriculture Etudes-Information asbl: 2, 
- BCZ-CBL vzw: 5. 

 

Elk lid heeft het aantal stemrechten gelijk aan het aantal vaste vertegenwoordigers dat zij mag 
afvaardigen. Het lid bepaalt welke vertegenwoordigers haar stemrecht uitoefenen.  
 
Meerdere vertegenwoordigers kunnen stemmen namens het lid, in de verhouding bepaald door het 
lid, zolang het totaal aantal stemmen van dit lid het statutair bepaalde niet overstijgt.  
 

Bij toe- of uittreding van een lid verbinden alle leden van MilkBE zich ertoe dat de pariteit in 
stemrechten tussen leden uit de groep van de producenten en de leden uit de groep van de 
melkverwerkers wordt gewaarborgd. Op het ogenblik van de toetreding of uittreding van een lid zal 
de algemene vergadering van de vereniging zo spoedig mogelijk worden samengeroepen, teneinde 
de statuten te wijzigen en ter waarborging van de pariteit. 
 
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 

 
Bij afwezigheid kan een lid 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 12:  
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.  
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Artikel 13:  

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door of namens de voorzitter van het 
bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail, gericht aan elk van de vaste vertegenwoordigers van 
de leden, 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 14:  
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 15:  
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 gehouden binnen de twintig 
werkdagen. Tijdens deze nieuwe vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, worden beslist bij drievierde stemmen 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 16:  
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 17:  
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. 
 

 

Hoofdstuk IV – Bestuursorgaan 
 
Artikel 18: 
De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, dat is bevoegd om alle handelingen te 
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met 

uitzondering van die waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. 
De bestuurders handelen als college. 
 
Artikel 19: 
Het bestuursorgaan kan permanente en ad hoc technische werkgroepen en commissies aanstellen. 
Het samenstellen ervan en hun bevoegdheden worden bepaald in het reglement van orde. 
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Artikel 21: 

In overeenstemming met de wetgeving terzake kan het bestuursorgaan een uitbreiding van de 
interprofessionele akkoorden, die in zijn schoot zijn genomen, aanvragen. 
 
Artikel 22:  

Het bestuursorgaan bestaat uit minstens 10 bestuurders, natuurlijke personen, dewelke schriftelijk 
worden voorgedragen door de leden. Voorgedragenen bekleden een mandaat of functie bij het lid. 
Een bestuurder kan niet in eigen naam zetelen in het bestuursorgaan. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder 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 bestuurder 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 de herroeping van de voordracht door het lid die de bestuurder heeft voorgedragen of bij 

het einde van het lidmaatschap van het lid dat 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 bestuurder, hebben de overblijvende bestuurders 

het recht een bestuurder te coöpteren op voordracht van het lid waarvoor de bestuurders wiens 
mandaat een einde heeft genomen vaste vertegenwoordiger was. De gecoöpteerde bestuurder zal,, 
onder voorbehoud van bevestiging door de eerstvolgende algemene vergadering, de rest van het 
mandaat uitdoen. 
 
Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter en een eerste en tweede ondervoorzitter. 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. De voorzitter en de ondervoorzitters 
kunnen door het bestuursorgaan worden ontheven van hun functie van voorzitter of ondervoorzitter. 
Dit geldt niet automatisch ook als een verplichte stopzetting van de bestuurdersfunctie. 
 

De beëindiging van het mandaat van de (onder)voorzitters loopt samen met hun mandaat als 
bestuurder. Zowel de voorzitter als de ondervoorzitters zijn onbeperkt herkiesbaar. 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. 
 



  Statuten MilkBE vzw 02/06/2022 Pagina 7 van 8 

Het bestuursorgaan kan één van de bestuurders tot penningmeester aanduiden. Het bestuursorgaan 

kan tevens een secretaris aanduiden, die geen lid moet zijn van het bestuursorgaan. 
 
Artikel 23:  
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. 
 

Een lid van het dagelijks bestuur kan ten allen tijde worden afgezet door het bestuursorgaan. 
 
Artikel 24:  
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 bestuurders 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. Voor verbintenissen 
met een geldelijke inzet van minder dan 12 500 EUR kan de vereniging vertegenwoordigd worden 

door één enkele bestuurder.  

 
 
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.  
 
Het reglement van orde en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld. De recentste 
versie van het reglement van orde ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw.  
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Hoofdstuk VII – Algemene bepalingen 

 
Artikel 29:  
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
 

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: 
Het bestuursorgaan kan een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage opleggen. Deze mag niet hoger zijn 

dan 10.000 euro. In geval van een lidmaatschapsbijdrage dient de som van de bijdragen van de 
leden uit de groep van de producenten gelijk te zijn aan de som van de bijdragen van de leden uit 
de groep van de melkverwerkers. 
 
De inkomsten van de MilkBE kunnen bestaan uit: 

- lidmaatschapsbijdragen 

- vrijwillige en/of verplichte interprofessionele bijdragen, 

- giften, premies, 

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

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

kunnen worden toegekend, 

- alle wettelijk toegestane inkomsten. 

 
Artikel 32: 
Voor zover de vereniging niet wettelijk is verplicht 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 het Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen van 23 maart 2019, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting 
van de vereniging, toepasselijk, alsook het reglement van orde.  
 

 
 
 
 
(einde statuten) 


