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Oprichtingsakte   
Vereniging zonder winstoogmerk Belpotato.be    
 

 
 
De ondergetekenden,  
 
1. De  vzw  ABS,  met  zetel  te  8800  Roeselare,  Industrieweg  53,  met  KBO‐nummer  0414.798.130, 

vertegenwoordigd door Hendrik VANDAMME  
2. Wim DESSOMVIELE,  
3. De vzw Boerenbond, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 40, met KBO‐nummer 0676.461.073, 

vertegenwoordigd  Sonja DE BECKER en  Guy VANDEPOEL  
4. Amandine EECKHAUT  
5. De  vzw  FWA,  met  zetel  te  5030  Gembloux,  Chaussée  de  Namur  47,  met  KBO‐nummer 

0473.907.653, vertegenwoordigd door Marianne STREEL en  Alain MASURE 
6. Jean‐Pierre VANPUYMBROUCK (Rue de Libersart 6, 1457 Tourinees‐Saint‐Lambert, °28/07/1973 te 

Sint Niklaas, 73.07.28‐065.95) 
7. De vzw FIWAP, met zetel te 5030 Gembloux, Rue du Bordia 4, met KBO‐nummer 0450.743.558, 

vertegenwoordigd door  Bruno DE WULF  
8. Alain DURANLEAU,  
9. Lieven HOLVOET  
10. Wim ROELS  
11. De beroepsvereniging Belgapom, met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, met KBO‐nummer 

0407.590.436, vertegenwoordigd door Marc VAN HERRWEGHE 
12. Romain COOLS  
13. Heike VALCKE  
14. Ben MUYSHONDT  
15. Steven DE CUYPER  
16. Yvo DE PUTTER  

 
 

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 “Belpotato.be”  
 
De vzw Belpotato.be is een brancheorganisatie die de volgende beroepsgroepen vertegenwoordigt : 
de primaire productie, de verwerking en de handel van aardappelen. 
 
Artikel 2:  
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest . 
 
Artikel 3:  
De duur van de vzw Belpotato.be is onbeperkt. 
 
Artikel 4:   
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De vzw Belpotato.be  heeft in lijn met de Europese Verordening 1308/2013 Art. 157 §1 c. tot doel: 
 

‐ de actualisatie van het kader goede praktijken voor de opmaak van teelt‐ en aankoopcontracten. 

Het  opmaken  van  duidelijke  afspraken  rond  de  ontvangstvoorwaarden,  kwaliteitscriteria  en 

kwaliteitsbeleid en impact op de prijs, inclusief de mogelijkheid tot een geschillencommissie. 

‐ de kennis inzake en de doorzichtigheid van de productie en de markt verbeteren, onder meer door 

bekendmaking van geaggregeerde statistische gegevens over de productie en handel, marktprijzen 

alsook  middels  terbeschikkingstelling  van  analyses  van  potentiële  toekomstige 

marktontwikkelingen op regionaal, nationaal of internationaal niveau; 

‐ het  potentieel  van  producten  en  diensten  optimaal  benutten,  ook  wat  de  afzetmogelijkheden 

betreft,  en  initiatieven  ontwikkelen  om  de  economische  concurrentiekracht  en  het 

innovatievermogen te verbeteren; 

‐ gegevens  verschaffen  en  onderzoek  verrichten  om  de  productie  en  in  voorkomend  geval  de 

verwerking en de afzet te vernieuwen, te rationaliseren, te verbeteren en te richten op producten 

die beter op de eisen van de markt en op de smaak en de verwachtingen van de consument zijn 

afgestemd, met name wat de kwaliteit van de producten betreft, inclusief de specifieke kenmerken 

ervan, met aandacht voor duurzaamheid en respect voor klimaat.  

‐ streven aan het indekken van marktrisico’s voor alle partijen, met daarbij nieuwe instrumenten voor 

het indekken van diverse risico’s (weer, fytosanitair, recall …), en dit voor en in samenwerking met 

de ganse keten; 

‐ een  duurzame  aanpak  uitwerken  met  betrekking  tot  de  bedreigende  factoren  voor  de 

aardappelketen zoals kwaliteit‐ en quarantaineziektes en plagen, knolcyperus, gewasbescherming, 

erosie, teeltrotatie, enz…  

‐ de  coördinatie  van de data  rond de nutritionele waarde  van de  aardappel met  het oog op een 

gezonde  en  verantwoorde  consumptie  van  de  producten  in  de  interne  markt  en/of  objectieve 

voorlichting verstrekken rond evenwichtige voedingsconsumptiepatronen; 

‐ het  uitwerken  en  toepassen  van  innovatieprojecten  die  van  belang  zijn  voor  de  ganse  keten 

(kwaliteit, opbrengst, duurzaamheid, …), inclusief de noodzakelijke omkadering voor de operatoren;  

‐ de  communicatie  van  noodzakelijke  gegevens  binnen  de  keten  met  het  oog  op  kwaliteit‐  en 

veiligheidsstandaarden, met respect voor de privacy en het eigendomsrecht, met het oog op het 

gebruik in precisielandbouw en artificiële intelligentie. 

‐ bijdragen aan de valorisatie van bijproducten en andere nevenstromen  

 
De Algemene Vergadering kan de doelstellingen bij unanimiteit wijzigen. 

 

De activiteiten van de vzw BO aardappelen dragen bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen 

van artikel 39 VWEU. Onder andere de gedragscode voor eerlijke handelspraktijken (Code Laruelle) 

en de leidraad voor interprofessionele akkoorden van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding dienen 

hierbij als referentiekader. 
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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  vertegenwoordigers  van  de 
primaire productie enerzijds en de vertegenwoordigers van de verwerking en de handel anderzijds. 
 
Binnen de  vereniging wordt  tevens pariteit  voorzien  tussen de  vertegenwoordigers uit  het Vlaams 
Gewest/de  Nederlandstalige  taalgroep  uit  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  enerzijds  en  de 
vertegenwoordigers  uit  het Waals Gewest/de  Franstalige  taalgroep  uit  het  Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest anderzijds.  
 
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 primaire productie : 

- De 4 oprichtende leden‐rechtspersonen zijnde vzw Boerenbond, vzw ABS, vzw FWA, en vzw 
FIWAP 

- 1 natuurlijke persoon op voordracht van vzw ABS, 
- 1 natuurlijke personen op voordracht van vzw BB, 
- 1 natuurlijke personen op voordracht van vzw FWA, 
- 1 natuurlijke persoon op voordracht van vzw FIWAP, sectie productie 

 
2° 8 leden uit de groep van de vertegenwoordigers van de verwerking en de handel : 

‐ Het oprichtende lid‐rechtspersonen zijnde de beroepsvereniging BELGAPOM 
‐ 5 natuurlijke personen op voordracht van de beroepsvereniging BELGAPOM 
‐ 2 natuurlijke personen op voordracht van vzw FIWAP, sectie verwerking en handel 

 
Voormelde vertegenwoordigers vertegenwoordigen de volgende taalpariteiten : 
 
1° 8 leden uit de groep van de vertegenwoordigers uit het Vlaams Gewest/de Nederlandse taalgroep 
uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 
  Het oprichtend lid rechtspersoon vzw Boerenbond 
  1 natuurlijke persoon op voordracht van vzw Boerenbond 
  Het oprichtend lid rechtspersoon vzw ABS 
  1 natuurlijke persoon op voordracht van vzw ABS 
  4 natuurlijke personen op voordracht van beroepsvereniging Belgapom 
 
2° 8 leden uit de groep van de vertegenwoordigers uit het Waals Gewest/de Franstalige taalgroep uit 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 
  Het oprichtend lid rechtspersoon beroepsvereniging Belgapom 
  1 natuurlijke persoon op voordracht van beroepsvereniging Belgapom 
  Het oprichtend lid rechtspersoon vzw FIWAP 
  2 natuurlijke personen op voordracht van vzw FIWAP, sectie verwerking en handel 
  1 natuurlijke persoon op voordracht van vzw FIWAP, sectie productie 
  Het oprichtend lid rechtspersoon vzw FWA 
  1 natuurlijke persoon op voordracht van vzw FWA 
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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 in het kader van de werking van 
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.  
 
Artikel 7:  
Het  Bestuursorgaan  kan  enkel  een  jaarlijks  lidmaatschapsbijdrage  opleggen  aan  de  leden‐
rechtspersonen. Deze mag niet hoger zijn dan 1000€.  In geval van een lidmaatschapsbijdrage dient de 
som van de bijdragen van de leden‐rechtspersonen uit de groep van de vertegenwoordigers van de 
primaire productie gelijk te zijn aan de som van de bijdragen van de leden‐rechtspersonen uit de groep 
van de vertegenwoordigers van de verwerking en de handel. 
 
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.  
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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. 

- 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 de 
vereniging. 
 
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 
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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. 
 
 

Hoofdstuk III:  Algemene vergadering 
 
Artikel 12:  
De algemene vergadering  is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle  leden van de 
vereniging.  
 
In de algemene vergadering  is er pariteit  tussen de vertegenwoordigers van de primaire productie 
enerzijds en de vertegenwoordigers van de verwerking en de handel anderzijds. 
 
In  de  algemene  vergadering  is  er  pariteit  vertegenwoordigers  uit  het  Vlaams  Gewest/de 
Nederlandstalige taalgroep uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds en de vertegenwoordigers 
uit het Waals Gewest/de Franstalige taalgroep uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds.  
 
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. 
 
tussen de  
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 

 
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:  
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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 vertegenwoordigers van de primaire productie en de meerderheid van de leden uit de groep 
van de vertegenwoordigers van de verwerking en handel 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 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. 
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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 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  8  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 vier jaar, behalve voor de 
eerste  bestuursperiode waarbij  hun mandaat  start  op  datum  van  de  opstart  van  de  vzw  door  de 
Algemene Vergadering, en eindigt op 31/12/2023. 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 
vertegenwoordigers  van  de  primaire  productie  en  de  bestuurders  voorgedragen  door  de 
vertegenwoordigers van de verwerking en handel. Beide groepen hebben elk minstens 4 bestuurders.  
 
In  het  Bestuursorgaan  is  er  tevens  pariteit  tussen  de  bestuurders  voorgedragen  door  de 
vertegenwoordigers  uit  het  Vlaams  Gewest/de  Nederlandstalige  taalgroep  uit  het  Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest  enerzijds  en  de  bestuurders  voorgedragen  door  de  groep  van  de 
vertegenwoordigers  uit  het Waals Gewest/de  Franstalige  taalgroep  uit  het  Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest anderzijds. Beide groepen hebben elk minstens 4 bestuurders. 
 
De 8 bestuurders zijn : 
 
 
1° 4 bestuurders benoemd op voordracht van de groep van de vertegenwoordigers van de primaire 
productie : 

- 1 bestuurder benoemd op voordracht van vzw ABS, 
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- 1 bestuurder benoemd op voordracht van vzw Boerenbond, 
- 1 bestuurder benoemd op voordracht van vzw FWA, 
- 1 bestuurder benoemd op voordracht van vzw FIWAP, sectie productie en tevens lid van FWA 

 
2° 4 bestuurders benoemd op voordracht van de groep van de vertegenwoordigers van de verwerking 
en handel : 

- 3 bestuurders benoemd op voordracht van beroepsvereniging BELGAPOM 
- 1 bestuurders benoemd op voordracht van vzw FIWAP, sectie verwerking en handel en tevens 

lid van Belgapom 
 
Voormelde bestuurders vertegenwoordigen de volgende taalpariteiten :  
 
1° 4 bestuurders benoemd op voordracht van de groep van de vertegenwoordigers uit het Vlaams 
Gewest/de Nederlandse taalgroep uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 

- 1 bestuurder benoemd op voordracht van vzw ABS, 
- 1 bestuurder benoemd op voordracht van vzw Boerenbond, 
- 2 bestuurders benoemd op voordracht van beroepsvereniging BELGAPOM 

 
2°  4  bestuurders  benoemd op  voordracht  van  de  groep  van  de  vertegenwoordigers  uit  het Waals 
Gewest/de Franstalige taalgroep uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 

- 1 bestuurder benoemd op voordracht van vzw FWA  
- 1 bestuurder benoemd op voordracht van vzw FIWAP, sectie productie 
- 1 bestuurders benoemd op voordracht van vzw FIWAP, sectie verwerking en handel 
- 1 bestuurder benoemd op voordracht van beroepsvereniging BELGAPOM 

 
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 
vereniging 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 of bij 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. 
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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. 
 
Artikel 24:  
 
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 worden alternerend aangeduid uit de bestuurders voorgedragen 
door de groep van de vertegenwoordigers van de primaire productie respectievelijk uit de bestuurders 
voorgedragen  door  de  groep  van  de  vertegenwoordigers  van  de  verwerking  en  handel.  De  1ste 
ondervoorzitter  vertegenwoordigt  de  andere  groep  en  taalregio  dan  de  voorzitter.  De  2de 
ondervoorzitter vertegenwoordigt de primaire productie en de andere taalregio dan de producent die 
voorzitter of 1ste ondervoorzitter is.  
 
Ze hebben de mogelijkheid tot vrijwillig ontslag, kenbaar gemaakt door een gewone ontslagbrief aan 
de bestuurders. 
 
De taken van de voorzitter en ondervoorzitters worden beschreven in het reglement van orde. 
 
Het Bestuursorgaan kan de werking van de vereniging toevertrouwen aan een Dagelijks Bestuur, 
bestaande uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters en een bestuurder uit de vertegenwoordiging 
van de handel en verwerking. Dit mandaat is vastgelegd voor de periode van 4 jaar. Na 2 jaar 
wisselen de voorzitter en 1ste ondervoorzitter van functie. Secretaris en schatbewaarder kunnen 
deelnemen aan vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.  
 
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 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  1ste 
ondervoorzitter of bij ontstentenis door de 2de 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 vertegenwoordigers van de primaire productie en de meerderheid 
van bestuurders voorgedragen door de groep van de vertegenwoordigers van de verwerking en handel 
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 
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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. 
 
 

Hoofdstuk V:  Reglement van Orde 
 
Artikel 27: 
Het Bestuursorgaan kan een reglement van orde opstellen en goedkeuren dat niet in strijd mag zijn 
met de wetgeving en met onderhavige statuten. 
 
   

Hoofdstuk VI:  Geschillenregeling 
 
Artikel 28: 
Het Bestuursorgaan kan een geschillenregeling uitwerken.  
 
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. 

 

Hoofdstuk VII:  Algemene bepalingen 
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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 eerstvolgende 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 vereniging 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  Europees  vlak  kunnen 

worden toegekend, 

‐ alle wettelijk toegestane inkomsten. 

 
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, 
dan wel het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die deze wet vervangt met ingang van 1 
mei 2019, toepasselijk, alsook het reglement van orde.  
 
 
(einde statuten) 
 
 

____________________ 
 
Na  de  oprichting  van  de  vzw  Belpotato.be  komen  de  oprichters  op  20/01/2020  in  een  algemene 
vergadering bijeen en benoemen de volgende personen als bestuurder, en dit voor de periode van 
20/01/2020  tot 31/12/2023 : 
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1. Jean‐Pierre VAN PUYMBROUCK  
2. Steven DE CUYPER  
3. Amandine EECKHAUT  
4. Romain COOLS 
5. Alain DURANLEAU  
6. Bruno DE WULF  
7. Wim DESSOMVIELE 
8. Ben MUYSHONDT 

 
Vervolgens komt het Bestuursorgaan op zijn beurt samen en verdeelt de mandaten als volgt: 
 
Voorzitter: Jean‐Pierre VAN PUYMBROUCK 
1ste Ondervoorzitter: Steven DE CUYPER 
2de Ondervoorzitter: Amandine EECKHAUT 
2de vertegenwoordiger uit de sector handel en verwerking: Romain COOLS 
 
De voorzitter en de 1ste ondervoorzitter wisselen van mandaat op 01/01/2022. 
 
Opgesteld te Huldenberg  op 20 januari 2020 in zestien originele exemplaren 
 
 
Hendrik VANDAMME      Wim DESSOMVIELE      Sonja DE BECKER  
 
Guy VANDEPOEL      Amandine EECKHAUT      Marianne STREEL 
 
Alain MASURE      Jean‐Pierre VAN PUYMBROUCK   Bruno DE WULF 
 
Alain DURANLEAU      Lieven HOLVOET      Wim ROELS   
 
Marc VAN HERREWEGHE    Romain COOLS        Heike VALCKE   
 
Ben MUYSHONDT      Steven DE CUYPER      Yvo DE PUTTER 


