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INLEIDING 

Zoals bepaald in artikel 15 van de statuten van de vennootschap SmartCoop is dit 
huishoudelijk reglement opgesteld door de Raad van bestuur van SmartCoop, hierna de 
Vennootschap genoemd.  

Dit reglement kan veranderd of aangevuld worden door de Raad van bestuur. Elke 
verandering treedt in voege vanaf haar publicatie, tenzij anders bepaald.

Het huishoudelijk reglement is openbaar. De opeenvolgende versies worden door de Raad 
van bestuur gedateerd en gearchiveerd.

I.  VENNOTEN

Artikel 1. Definities

“Smart-tools”: De Smart-tools zijn alle informatica- en adminstratieve tools die ter 
beschikking gesteld worden van de personen die een economische activiteit ontwikkelen 
binnen de coöperatieve vennootschap SmartCoop. Met de tools kunnen ze bestelbonnen 
(offertes) ingeven die ze aan hun klanten verstuurd hebben en een arbeidsovereenkomst 
creëren in verband met de prestatie die op de bestelbon (offerte) wordt vermeld.

“Economische handelingen”: Het begrip ‘economische handeling’ heeft betrekking op 
de creatie van een ‘contract 3-in-1’ via de Smart-tools, een factuur voor een klant, een 
arbeidsovereenkomst voor zichzelf of voor een deelnemer aan de Activiteit.

Die verschillende begrippen worden gedefinieerd in het gebruiksreglement zoals bepaald in 
artikel 15 van de statuten van de Vennootschap.
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Artikel 2. Verbintenis tot intekening op aandelen

In toepassing van artikel 10 van de statuten, dat bepaalt dat de Raad van bestuur het model 
en de inhoud vastlegt van het formulier voor het intekenen op aandelen dat de kandidaat-
vennoten aan de Vennootschap overhandigen, heeft de Raad van bestuur het model in 
bijlage opgesteld.

Artikel 3. Aanvaarding als Vennoot (artikel 10.1 van de statuten)

Volgens artikel 10 van de statuten worden de kandidaat-vennoten enkel tot de 
Vennootschap toegelaten na aanvaarding door de Raad van bestuur. De raad bepaalt de 
categorie waartoe de Vennoot zal behoren en de specifieke voorwaarden die eventueel 
verbonden zijn aan de aanvaarding, op basis van objectieve criteria en steeds in het belang 
van de Vennootschap.

Het gaat onder meer over de volgende niet-cumulatieve criteria:

 — de aard en de omvang van de relatie tussen de Vennoot en de Vennootschap of de 
groep Smart;
 — de bijdrage van de Vennoot aan het coöperatieve leven;
 — het voordeel dat de gemeenschap kan verwachten van de betrokkenheid van de 
Vennoot in de coöperatie;
 — de bijdrage die de nieuwe Vennoot kan leveren aan de naamsbekendheid van de 
Vennootschap;
 — het gebruik door de Vennoot van de tools die voorbehouden zijn aan de 
Vennoten van categorie A, om een economische activiteit te ontwikkelen met een 
rechtspersoonlijkheid die onafhankelijk is van de groep Smart (hierna Smart genoemd).

Het afgevaardigd bestuur stelt de kandidaten, de categorieën waartoe ze zullen behoren en 
de eventuele specifieke toelatingsvoorwaarden voor aan de Raad van bestuur.

De aanvaarding van de natuurlijke personen die beantwoorden aan de statutaire vereisten 
om Vennoot van categorie A te zijn, is automatisch en gaat in op de dag van ontvangst van 
hun verbintenis tot intekening.

De “werknemers van het gemutualiseerde (vaste) team” zoals bepaald in artikel 9, 2° van de 
statuten, kunnen enkel Vennoot van categorie B worden. De erkenning als vennoot gebeurt 
automatisch bij ontvangst van de verbintenis tot intekening.

Artikel 4. Intekening op aandelen (artikel 10.2 van de statuten)

De vennoten van categorie A moeten minstens op één aandeel intekenen per jaar dat ze de 
Smart-tools gebruiken. 

Als de vennoot vraagt om de volledige terugbetaling van zijn aandelen en zich later terug bij 
de coöperatie wil voegen, zal hij opnieuw moeten intekenen op een aandeel per jaar dat hij 
de Smart-tools gebruikt, met inbegrip van de periode die voorafgaat aan de aanvraag tot 
terugbetaling van de aandelen.

Bij uitzondering gelden de intekeningsmodaliteiten die van toepassing zijn voor de vennoten 
van categorie B eveneens voor de vennoten van categorie A die aangeworven zijn door een 
van de structuren van de groep Smart in het kader van een contract van onbepaalde duur.
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De vennoten van categorie B verbinden zich ertoe om, per jaar dat ze vennoot zijn terwijl 
ze eenzelfde arbeidsovereenkomst hebben met een van de entiteiten van de groep Smart, 
in te tekenen op aandelen voor een waarde die overeenkomt met 1 % van hun belastbaar 
nettoloon van het vorige jaar, afgerond naar beneden en met een minimum van één aandeel. 

Ze storten minstens 25% van de waarde van de aandelen waarop moet worden ingetekend, 
met een minimum van 30 euro, bij de intekening, en het saldo in de loop van het jaar, volgens 
de met de Administratieve en Financiële Directie overeen te komen modaliteiten.  

De volgende jaren storten ze minstens de waarde van een aandeel in januari en het saldo 
zoals hierboven bepaald.

Vennoten van categorie B die vragen om de volledige terugbetaling van hun aandelen en 
zich later terug bij de coöperatie willen voegen, zullen opnieuw moeten intekenen op een 
aantal aandelen per jaar die minstens overeenkomen met het aantal jaren dat ze vennoot van 
categorie B waren tijdens de uitvoering van eenzelfde arbeidsovereenkomst en volgens de 
eerder beschreven bepalingen.

Voor de vennoten van categorie C moet de kapitaalinbreng minstens dezelfde zijn als 
de inbreng die van toepassing is voor de vennoten van categorie A. Desgevallend zal de 
Raad van bestuur geval per geval de vereiste kapitaalinbreng en eventuele specifieke 
verplichtingen bepalen, rekening houdend met:

 — de economische hoedanigheid van de Vennoot; 
 — zijn maatschappelijk doel; 
 — de geschiedenis van zijn relaties met Smart;
 — de draagwijdte van zijn economische relatie met Smart en een evaluatie van de risico’s.

Artikel 4bis. Aansluiting per vergissing

Als een persoon per vergissing Vennoot is geworden, bijvoorbeeld om de diensten 
voorbehouden voor Vennoten van categorie A te gebruiken, terwijl hij daar geen interesse 
voor heeft, kan hij binnen de 30 werkdagen vanaf de betaling aan de Raad van bestuur 
vragen om de intekening met terugwerkende kracht te annuleren.  De Raad van bestuur 
kan al dan niet ingaan op de vraag en er bijvoorbeeld rekening mee houden welke tools 
de persoon gebruikt heeft. In voorkomend geval zal de Vennootschap de waarde van de 
aandelen terugbetalen binnen een maand na het besluit van de Raad van bestuur.

De Raad van bestuur delegeert de opvolging van de bovenstaande procedure aan het 
afgevaardigd bestuur.
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Artikel 4ter. Verandering van vennotencategorie

Een Vennoot kan slechts tot een enkele categorie behoren. Indien de Vennoot tot de  
categorie B behoort, primeert dit op het behoren tot de andere categorieën.

Wanneer een Vennoot niet meer voldoet aan de definitie van de categorie waaronder hij valt, 
is hij geen Vennoot meer, onder voorbehoud dat de Vennoot toegang heeft tot een andere 
categorie omdat hij voldoet aan de criteria met betrekking tot die categorie en mits naleving 
van de aanvaardings- en intekeningsmodaliteiten die van toepassing zijn.

In voorkomend geval vermeldt het aandelenregister de datum waarop de aandelen volledig 
werden terugbetaald en de datum van verlies van de hoedanigheid van Vennoot en de 
betrokken categorie. Het aandelenregister vermeldt eveneens de datum van intekening op 
de aandelen en de nieuwe categorie waaronder de Vennoot valt.

Artikel 5. Ontslag (artikel 18 van de statuten)

Elke Vennoot heeft het recht ontslag te nemen uit de Vennootschap, onder de voorwaarden 
bepaald in artikel 18 van de statuten. Hij kan dan aanspraak maken op de terugbetaling van 
zijn aandelen, volgens de regels bepaald in artikel 20 van de statuten.

De Raad van bestuur delegeert de opvolging van de procedure betreffende het ontslag en 
de terugbetaling van de aandelen aan de afgevaardigd bestuurder, in zoverre het aantal 
ontslagen niet hoger is dan 2 % van het aantal Vennoten op 31 december van het vorige jaar. 
Bij overschrijding van die 2 % neemt de Raad van bestuur al haar statutaire bevoegdheden 
opnieuw op.

Elke weigering van een geldig gegeven ontslag om een andere reden dan het niet-nakomen 
door de Vennoot van zijn verbintenissen tegenover de Vennootschap, zal ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan de Raad van bestuur.

Elk ontslag gegeven tussen 1 juli en 31 december, zal opgeschort worden tot 1 januari van 
het volgende jaar en in werking treden vanaf 1 januari van het jaar daarop.

Behalve in geval van toepassing van een van de uitzonderingen bepaald in artikel 20 van de 
statuten, zullen de aandelen zo snel mogelijk terugbetaald worden na de goedkeuring van de 
jaarrekening betreffende het jaar van het ontslag. 
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II. BESTUURDERS

Artikel 6. Verkiezing van de bestuurders (artikel 22 van de statuten)

De kandidaturen worden ten laatste vijf kalenderdagen vóór de opening van de online 
stemming ingediend.

Artikel 22 van de statuten bepaalt dat de Raad van bestuur is samengesteld uit minimaal 7 en 
maximaal 18 leden, waarvan 3/5e (afgerond naar boven) van categorie A en de anderen van 
categorie B en/of C. 

Bijgevolg is de verdeling van het aantal verkiesbare bestuursleden als volgt:

Totaal A B en/of C
18 11 7
17 11 6
16 10 6
15 9 6
14 9 5
13 8 5
12 8 4
11 7 4
10 6 4
9 6 6
8 5 3
7 5 2

Wat de natuurlijke personen betreft, zijn er minstens 40 % bestuursleden van elk geslacht, op 
voorwaarde dat het aantal kandidaten dit toelaat. 

Elke Vennoot kan stemmen voor maximaal 11 bestuursleden van categorie A en 7 
bestuursleden van categorie B en/of C. 

De Vennoten kunnen slechts 1 keer voor dezelfde kandidaat stemmen.

De kandidaten worden in aflopende volgorde van het aantal stemmen gerangschikt. Bij een 
gelijke score wordt de volgorde bepaald door loting. 

Indien de verhouding tussen de geslachten niet gerespecteerd werd, zal de kandidaat van 
het geslacht dat oververtegenwoordigd is met de minste stemmen (ongeacht de categorie), 
vervangen worden door de niet-verkozen kandidaat van het andere geslacht uit dezelfde 
categorie met de meeste stemmen. Indien nodig wordt deze procedure herhaald tot elk 
geslacht voor minstens 40 % vertegenwoordigd is.

In geval van conflict tussen de verhoudingen tussen de categorieën enerzijds en de 
geslachten anderzijds, heeft de verhouding tussen de categorieën voorrang.
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Artikel 6bis. Coöptatie van een bestuurslid (artikel 24ter van de statuten)

Indien de RvB vaststelt dat bepaalde bestuursleden hun mandaat niet kunnen afmaken 
voor een van de redenen vermeld in artikel 24bis van de statuten, in geval van overlijden of 
onvermogen, kan de raad van bestuur een nieuw bestuurslid coöpteren mits naleving van de 
voorwaarden voorzien in artikel 24ter van de statuten. 

De RvB verifieert in de lijst van kandidaten aan de laatste verkiezingen van de raad of er 
nog niet-verkozen kandidaten op staan. In voorkomend geval kan de RvB voorstellen om de 
kandidaat met de meeste stemmen of de volgende kandidaten te coöpteren, enzovoort. 

De RvB kan het gecoöpteerde bestuurslid ook vrij aanduiden, maar moet wel in de mate van 
het mogelijke verifiëren of het bestuurslid voldoet aan de verkiesbaarheidscriteria van zijn of 
haar categorie.

Indien het te coöpteren bestuurslid ook de functie van afgevaardigd bestuurder zou 
uitoefenen, is de verplichting om het verdelingspercentage van de bestuursleden tussen de 
verschillende categorieën te respecteren, zoals voorzien in artikel 24ter van de statuten, niet 
van toepassing.

Artikel 6ter. Jaarverslag lidmaatschap

Elk jaar voor de gewone algemene vergadering legt de afgevaardigd bestuurder een verslag 
voor aan de Raad van bestuur om de raad voor elke categorie van Vennoten wat betreft het 
vorige jaar te informeren: 

 — over het aantal aanvaarde ontslagen
 — over het aantal geweigerde ontslagen en de redenen voor de weigeringen
 — over het aantal nieuwe Vennoten
 — over het totale aantal Vennoten op 31 december
 — over het sociale kapitaal van de Vennootschap.
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III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 7. Stemmen op afstand (artikel 32bis van de statuten)

De Raad van bestuur mag besluiten om een stemming op afstand te organiseren. De 
oproeping zal de bepalingen hiervan preciseren.

_________________________   _________________________

Handtekening 1      Handtekening 2
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BIJLAGEN

Formulier tot intekening op aandelen


