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VOORAFGAANDE UITEENZETTI NG

De statuten van AFS voorzien dat een intern reglement kan worden opgesteld betreffende het bestuur
en de vertegenwoordiging van de vennootschap.

Volgens art.23 van de statuten wordt een intern reglement opgesteld en gewijzigd door de Raad van
Bestuur. Het reglement is bindend voor iedereen wanneer het ondertekend is door tenminste 2/3 van
de bestuurders.

Het reglement van inwendige orde wil tegemoet komen aan de praktische noden betreffende de
werking van de raad van bestuur.

Terwijl er enerzijds geen bindende onderrichtingen en afspraken bestaan betreffende de werking in
de praktijk van de RvB, worden er anderzijds toch min of meer vaste procedures gevolgd tijdens de
beraadslagingen en de besluitvorming bij AFS. Gezien de omvang en de complexiteit van de
onderneming is het niet mogelijk dat een college van tien bestuurders het dagelijkse bestuur voert
van de onderneming. Vandaar de noodzaak om duidelijke afspraken te voorzien in de vorm van een
code van gedragsregels en een nadere precisering van de taken en de bevoegdheden.

Concreet beoogt het intern reglement volgende zaken

1. B¡vonoEREN vAN DE EFFrcrËNTrE, DE TRANspARANTIE EN DE coMMUNtcATlE.

Het vastleggen, op een ondubbelzinnige wijze, van de procedures en de taakverdelingen vermijdt
discussies over de manier waarop men beraadslaagt en beslist. Gezien de RvB gemiddeld 2,5 uur per
maand ter beschikking heeft om te beraadslagen, ís deze rationalisatie een goede zaak.

Het intern reglement moet er voor zorgen dat er een duidelijke transparantie vast te stellen is binnen
de organisatie, tevens moeten de nodige verplichtingen ingebouwd worden om tot een optimale
communicatie te komen tussen raadsleden onderling, directie en dagelijkse leiding.

2. Pn¡rnscHE HANDtEtDING.

Voor nieuw aangetreden bestuurders vormt het reglement een praktische leidraad die hen snel met
de werking vertrouwd kan maken. ln plaats van procedures ad hoc, beschikt men over objectieve en
gelijkvormige onderrichtingen.
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HOOFDSTUK ¡. OPDRACHT VAN DE RVB

ARTIKET 1: OPDRACHT

statutaire bepalingen:

- art. 23 kent aan de RvB de bevoegdheid toe om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, met uitzonder¡ng van de

bevoegdheden die door de wet of de statuten z¡jn opgedragen aan de AV

- art. 35 bepaalt dat de jaarlijkse AV kwijting verleent aan de bestuurders omtrent de u¡toefening van hun mandaat tijdens het boekjaar

De RvB bepaalt het beleid van de onderneming. Hij beslist over principiële aangelegenheden, over
investeringen en over de voorwaarden waaronder het personeel wordt tewerkgesteld.

De uitgaven en de verbintenissen die niet tot de dagelijkse werking behoren, moeten vooraf door de

RvB worden goedgekeurd.

De RvB houdt toezicht op het Dagelijkse Bestuur.

Minstens één keer per jaar voert de apotheker coördinator en / of de bestuurders ter plaatse een

controle uit op de inventaris en de werking van de apotheken.

ledere bestuurder individueel heeft het recht inzage te nemen van de boeken, de notulen en alle

officiële geschriften van de vennootschap. Hij kan zich hierbij, op eigen kosten, laten bijstaan door de

bedrijfsrevisor.

ARTIKET 2: BEVOEGDHEID

statutaire bepalingen:

- art.24 bepaalt dat het dagelijks bestuur en de daarmee overeenkomende vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden opgedragen aan

1 of meer personen. Art. 2 h¡eronder bepaalt welke bevoegdheden in geen eeval mogen worden overgedragen.

Volgende bevoegdheden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de RvB, en kunnen in geen

geval worden overged ragen:

L. Verwervingen of vervreemdingen van het patrimonium van de onderneming, beleggingen van

welke aard ook (uitgezonderd de transfer naar een reserverekening), leningen, verbintenissen
onder bezwarende titel en waarborgen ten laste van de onderneming, die buiten het courante
vaste uitgavenpatroon van de onderneming vallen.

2. De principiële keuze van leveranciers voor essentiële contracten van langdurige en door-
lopende aard zoals: groothandel farmaceutische producten, leverancier computersysteem
voor het beheer van de apotheken, tarificatiedienst, sociaal secretariaat, bankinstelling,
verzekeringsmakelaar en de voordracht van de bedrijfsrevisor aan de AV.

3. De beslissingen in zaken waarbij AFS cv optreedt als eiser of verweerder in rechtsgedingen,

waarbij ook de beslissing over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen, behoudens in
geval van kortgeding.

Dadingen kunnen enkel worden afgesloten mits goedkeuring door de RvB en lastgeving aan

twee bestuurders.

4. Het vaststellen van extralegale loonschalen, tuchtmaatregelen en het arbeidsreglement
betreffende het personeel.
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6

Het vaststellen van de permanente personeelsformatie van de officina's die door AFS cv wor-
den geëxploiteerd.

Het ontslag van vast benoemde personeelsleden. ln geval van ontslag om dringende reden
dient op de eerstvolgende RvB een juridisch advies te worden voorgelegd waaruit de recht-
vaardiging van dit ontslag blijkt.

Selectie, aanwerving, loononderhandelingen en ontslag van algemeen directeur.

ARTTKEL 3: o¡ rurucne vnru o

3.1 De bevoegdheden en de taakomschrijving van de algemeen directeur worden vastgelegd in de
arbeidsovereenkomst van deze laatste, welke geldt als bijzondere lastgeving.

3.2 De directeur heeft geen vertegenwoordigingsbevoegdheid, behoudens wat vastgelegd is in

art.6 van dit reglement.

3.3 De directeur is aanwezig op de beraadslagingen van de RvB als adviseur.

3.4 De directeur heeft geen stemrecht.

3.5 Hij brengt iedere RvB beknopt verslag uit omtrent de werking van de vennootschap in al

haar aspecten.

3.6 De directeur neemt als goede huisvader het dagelijkse bestuur waar samen met de

afgevaardigde uit de RvB.

3.7 H¡j houdt toezicht en geeft leiding aan de CV conform het beleid vooropgesteld door de

RvB ten einde de goede gang der zaken te waarborgen.

3.8 Hij heeft het recht de vennootschap te verbinden voor het dagelijkse bestuur en voor

dringende aangelegenheden.

3.9 Alle belangrijke investeringsbeslissingen, te weten deze die een bedrag van € 5.000€

overschrijden dienen echter vooraf te worden voorgelegd aan de RvB.

3.10 Alle investeringen € < 5.000€ met een dwingend en dringend karakter kunnen uitgevoerd
worden en dienen op de eerst volgende RvB voorgelegd en verklaard te worden.

3.1L Alle verbintenissen ten bezwarende titel die niet behoren tot het dagelijks bestuur of die

dwingend karakter hebben, dienen mede ondertekend te worden door twee bestuurders.

3.L2 Met betrekking tot aanwerving, overplaatsing of ontslag van personeelsleden is voorafgaand
overleg met de RvB noodzakelijk, behoudens voor vervangingen en tijdelijke
overplaatsingen die de duur van één maand niet overschrijden.
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ARTIKET 4: DAGELIJKSE WERKING: BEGRIP, MIDDELEN EN TAKEN.

4.1BEGRIP:

Alle beslissingen welke overeenkomstig artikel 2 van dit reglement tot de uitsluitende bevoegdheid
van de Raad van Bestuur behoren, vallen buiten de dagelijkse werking.

De dagelijkse werking van de onderneming betreft het verzekeren van de continuiteit van de

middelen welke de onderneming ter beschikking heeft om haar statutair doel op normale en

doorlopende wijze te realiseren.

4.2 MIDDETEN:

Tot de middelen van de onderneming worden onder meer gerekend: de arbeidsovereenkomsten, de

overeenkomsten inzake leveringen en diensten welke op doorlopende wijze met o.a leveranciers

werden afgesloten (met uitsluiting van de principiële keuze van leveranciers zoals vermeld in artikel

2,2van dit reglement).

4.3 TAKEN:

Tot de dagelijkse werking van de onderneming behoren het naleven van wettelijke, reglementaire en

contractuele verplichtingen welke aan de onderneming worden opgelegd, zo onder meer inzake de

wetgeving op de vennootschappen, de boekhouding en de jaarrekening, de fiscale wetgeving
(inzonderheid het betalen van belastingen en taksen, voorafbetalingen, het indienen van aangiften),

de huurwetgeving, de sociale wetgeving, de verplichte verzekeringen, de wettelijke bepalingen inzake

de exploitatie van apotheken.

Vallen eveneens onder de dagelijkse werking van de onderneming: de interne transfers van gelden

van de onderneming naar de centrale bankrekening (inbegrepen de reserverekening), de betalingen

van leveranciers en crediteuren (inbegrepen de uitgaven welke de uitvoeringen zijn van beslissingen

welke door de RvB in uitvoering van art.2 van dit reglement werden genomen).

De dagelijkse werking omvat tevens het operationeel zijn, in de brede zin van het woord, te verzekeren

van zowel de zetel als de verschillende apotheken en de dochtermaatschappijen.

ARTIKEL 5: HET DAGETUKSE BESTUUR

statutaire bepalingen:

- arl. 24 laat de mogelijkheid open om het dagelijks bestuur en de daarmee overeenkomende vertegenwoordigingsbevoegdheid op te

dragen aan een of meer personen, die door de raad van bestuur worden benoemd

De onderneming kent geen afgevaardigde bestuurders.
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5.1 SAMENSTELTING:

Het dagelijkse bestuur is samengesteld uit de directeur en de voorzitter van de raad van bestuur. De
voorzitter kan zich tijdelijk laten vervangen door de ondervoorzitter of bij ontstentenis door één van
de bestuurders.

5.2 BEVOEGDHEDEN:

5.2.I. Het dagelijkse bestuur heeft geen bevoegdheid over alle beslissingen die overeenkomstig
art. 2 van dit reglement tot de uitsluitende bevoegdheid vallen van de Raad van Bestuur.

5.2.2. Het dagelijkse bestuur concretiseert het algemeen beleid vooropgesteld door de RvB.

5.2.3. Het dagelijkse bestuur zorgt voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de
RvB.

5.2.4. Het dagelijkse bestuur verzekert een goede dagelijkse werking van de onderneming.

5.2.5. Het dagelijkse bestuur brengt regelmatig verslag uit omtrent de werking van de
onderneming, de genomen contacten en de bemerkingen van deskundigen waaronder de
bedrijfsrevisor.

5.2.6. Het dagelijkse bestuur heeft geen vertegenwoordigingsbevoegdheid behoudens het geen is
vastgelegd in art. 6.2 van dit reglement.

5.2.7. Het dagelijkse bestuur mag informatie inwinnen en contacten leggen voor zaken die de
onderneming aanbelangen. Hiertoe is geen voorafgaande toestemming vereist van de RvB.

5.2.8. Het dagel'tjkse bestuur geeft maandelijks aan de RvB een staat met de belangrijkste uitgaven
en/of investeringen van de onderneming (o.a. post 61).

Uitgaven ten belope van € > 10.000€ vereisen steeds de handtekening van twee bestuurders.

uitgaven € > 5.000€ en € < 10.000€ die dringend dienden te gebeuren worden op de
eerstvolgende RVB verdedigd en ter verantwoording voorgelegd.

Alle betalingen dienen vóór betaling geviseerd te worden door de directeur en de bestuurder in
functie in het dagelijks bestuur.

5.2.9. Personeelsaangelegenheden.

Het dagelijkse bestuur voert het personeelsbeleid volgens de beleidslijnen vastgesteld door de RvB.
Het draagt aldus de verantwoordelijkheid van het personeelsmanagement en de communicatie met
het personeel.

De selectie en de aanwerving van het personeel gebeurt door het DB op grond van de algemene
omkadering van de personeelsbezetting, vastgesteld door de RvB.

Bij de aanstelling tot apotheker-titularis wordt een voorstel tot goedkeuring schriftelijk aan de RvB
voorgelegd. Dit voorstel omvat een advies betreffende de uitbouw van de loopbaan van het
personeelslid, met een evaluatie van de bekwaamheid en staat van verdienste.

5.2,L0. Het dagelijkse bestuur is gemachtigd om in gelijk welke materie betreffende de vennootschap
externe deskundigen te raadplegen en hen een bepaalde opdracht,
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beperkt in tijd toe te vertrouwen. Hiervoor dient wel binnen een vooropgesteld budget te blijven, door

de RVB goedgekeurd.

5.2.L1.. Het dagelijkse bestuur brengt iedere RvB verslag uit over zowel algemeenheden als

bijzonderheden die de onderneming en/of medewerkers aanbelangen.

ARTTKEL 6: v¡RrectruwooRDlctNGsBEvoEGDHEtD

statutaire bepalingen :

- aft. 24 bepaalt dat, behoudens bijzondere volmacht bij afzonderlijke akte, de vennootschap vertegenwoord¡gd wordt door twee

bestuurders die gezamenlijk handtekenen

De bevoegdheid van twee bestuurders om de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen

overeenkomstig artikel 24van de statuten kan enkelworden uitgeoefend in de volgende gevallen:

1,. ingevolge een beslissing van de RvB waarbij het mandaat om de vennootschap te

vertegenwoordigen wordt toegekend aan bij naam genoemde bestuurders.

2. op verzoek van de DL, die handelt binnen het mandaat dat zij van de RvB heeft ontvangen

inzake de dagelijkse werking. De bestuurder die de RvB vertegenwoordigt in de DL kan samen

met een andere bestuurder tekenen
3. op verzoek van de directeur, die handelt binnen de lastgev¡ng van zijn contractuele

verbintenis.

ARTIKET 7: NIET-INMENGING IN DE DAGELIJKSE WERKING

De individuele bestuurders onthouden zich van elke inmenging zonder mandaat van de RvB in de

dagelijkse werking, in het personeelsbeleid en de relaties met het personeel. Mogelijke

onregelmatigheden of suggesties leggen zij voor aan de DB of aan de bedrijfsrevisor, en brengen

hiervan zelf verslag uit aan de RvB.

ARTTKET 8: TASTGEVING AAN ÉÉN BESTUURDER

statuta¡re bepalingen:

- aft. 24 voorz¡et dat bijzondere volmacht bij afzonderlijke akte kan worden gegeven aan één bestuurder om de vennootschap te

vertegenwoordigen

ln geval de RvB een lastgeving doet waarbij, zéér uitzonderlijk, aan één bestuurder overeenkomstig

art. 24 van de statuten bijzondere volmacht wordt toegekend om de vennootschap te

vertegenwoordigen, zal de lastgeving tenminste aan volgende voorwaarden voldoen:

L. zij wordt vooraf en schriftelijk gegeven;

2. zij vermeldt de duur van het mandaat;
3. bevat een duidelijk omschreven opdracht;
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4. bevat een uiteenzetting van de voornaamste uitgaveposten en het daartoe vooropgestelde
budget;

5. bevat een opgave van de bijzondere interventies welke noodzakelijk verband houden met de
uit te voeren opdracht. Tot deze interventies worden o.m. gerekend het beroep op
deskundigen, verplichte formaliteiten zoals aanvragen, toelatingen, aansluitingsovereen-
komsten en opzeggingen die moeten worden vervuld om de opdracht te realiseren.

Het verslag van de vergadering vermeldt dat de opdracht werd toegekend aan de bestuurder en door
deze werd aanvaard.

Na de beëindiging van zijn opdracht brengt de bestuurder verslag uit op de eerstvolgende RvB, en
verzoekt om kwijting betreffende de uitgevoerde opdracht. Het verslag van de bestuurder en de
kwijting worden opgetekend in het verslag van de RvB.
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HOOFDSTUK II. WERKI VAN DE RVB

ARTIKET 9: BESTUURDERS

statutaire bepaling:

- art.18 Kunnen door de algemene vergadering tot bestuurder worden verkozen:

Aandeelhouders die natuurlijke personen zijn en op het ogenblik van hun verkiezing

tenminste gedurende één jaar aandeelhouder zijn van de vennootschaP, oP voorwaarde dat

zij de ouderdom van zevent¡g jaar niet overschreden hebben. Voor de uittredende

bestuurders van wie het mandaat van bestuurder aan herverkiezing toe is, geldt de

leeftijdsgrens niet.

vennoten die natuurlijke personen z¡jn en op het ogenblik van hun verkiez¡ng tenm¡nste gedurende één jaar aandeelhouder zijn van de

vennootscha p.

vennoten die door de raad van bestuur zijn aangesteld als adviseur overeenkomstig artikel 22 hierna.

Komen in aanmerking als bestuurder de aandeelhouders houder van het diploma van apotheker die

praktische ervaring hebben in het besturen van een vennootschap of een aandeelhouder die een

financiële, economische of juridische vorm¡ng én ervaring hebben, al dan niet actief in een

vrij beroep, en de ouderdom van 70 jaar niet overschreden hebben en de uittredende bestuurders

van wie het mandaat van bestuurder aan herverkiezing toe is, ongeacht hun leeftijd.

ARTIKEL 10: BIJWONEN VAN DE VERGADERINGEN

De bestuurders wonen elke vergadering van de RVB bii, behoudens overmacht'

ln uitzonderlijke gevallen kan de RvB op rechtsgeldige wijze vergaderen door middel van een

telefonisch of elektronisch conferentiegesprek wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

1. alle bestuurders werden vooraf uitgenodigd voor de conferentie met opgave van de

dagorde.
2. de meerderheid van de bestuurders woont de conferentie bij.

3. de secretaris notuleert de beslissingen van de telefonische conferentie, die bij de volgende

vergadering worden ondertekend door de bestuurders die aan de telefonische conferentie

hebben deelgenomen.

De RvB kan via een telefonische of elektronische conferentie tijdens de beraadslagingen het advies

inwinnen van een bestuurder die belet is om de vergadering bij te wonen.

ARTIKEL 11: BUEENROEPING OP VERZOEK VAN BESTUURDERS

statutaire bepalingen:

- art.22 voorziet dat de RvB vergadert op u¡tnodiging van de voorzitter of zijn plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap dit

vergen, of wanneer twee bestuurders een vergadering aanvragen
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De vergadering van de RvB bijeengeroepen op verzoek van twee bestuurders vindt plaats ten laatste
2 weken na het indienen van het verzoek. Als datum van het verzoek geldt de postdatum van het
aangetekend schrijven of de datum van bevestiging van ontvangst door de voorzitter.

ARTTKEL 12: oncoRo¡

statuta¡re bepalingen:

- art. 22 bepaalt dat de uitnodiging gebeurt per gewone brief of per e-ma¡l ten m¡nste 8 dagen voor de vergadering met vermelding van dag
uur, agenda en plaats. ln gevallen van hoogdringendheid kan de RvB onmiddellijk samengeroepen worden per telefoon of per e-ma¡|.

Een verzoek vanwege een bestuurder om een punt op de dagorde te plaatsen dient minstens 8 dagen
voor de vergadering de voorzitter of de secretaris te bereiken.

Aanvragen en verzoeken van derden worden in de RvB enkel behandeld mits een ondertekend
schrijven gericht aan de RvB en ontvangen op de zetel van AFS.

Aanvragen tot toetreding zijn enkel geldig mits zij ondertekend zijn en ingediend op het daartoe
voorziene formulier.

Aanvragen tot uittreding zijn enkelgeldig indien zij origineel zíjn en gedagtekend. Uittreding kan níet
vía fax, fotokopie of elektronisch gebeuren.

Beslissingen omtrent investeringen boven € 25.000 geïndexeerd (ref. index L/96) en belangrijke
principekwesties die een weerslag kunnen hebben op de gehele werking, kunnen uitsluitend door de
RvB genomen worden indien deze als afzonderlijk agendapunt in de uitnodiging zijn vermeld.

nnnrtl 13 : ra¡rv¡Ro gt-llrlc

statutaire bepalingen:

- art. 21 voorz¡et dat de raad van bestuur een voorzitter onder zijn leden k¡est.

De voorzitter leidt de beraadslagingen van de RvB en verzoekt om de stemming; de RvB kiest een
ondervoorzitter en een secretaris onder zijn leden. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en
vervangt hem in geval van afwezigheid met alle voorrechten aan die functíe verbonden. De secretaris
notuleert de bijeenkomsten van de RvB en fungeert als opnemer van de stemmen. Hij stelt het verslag
op, dat hij op de daaropvolgende vergadering ter goedkeuring voorlegt aan de RvB. Het college van
voorzitter, ondervoorzitter en secretaris staat in voor de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de
statutaire werking van de coöperatieve.

Na elke Algemene Vergadering kiest de RvB op haar eerstvolgende samenkomst een voorzitter, een
ondervoorzitter en een secretaris. Ten einde een goede continuiteit te verzekeren kan de RVB bij deze
gelegenheid deze posten toevertrouwen maximaal voor de duurtijd van hun mandaat maar behoudt
zich het recht dit ten allen tijde te herroepen.

ln geval de voorzitter een lopend mandaat als voorzitter vroegtijdig beëindigt zonder ontslag te geven
als bestuurder, kan de RvB pas een nieuwe voorzitter aanstellen na een periode van 30 dagen, te
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rekenen vanaf de RvB waarop werd vastgesteld dat de functie vacant is. Tijdens deze periode vervult

de ondervoorzitter het mandaat van voorzitter.

ARTIKEL 14: DISCRETIEPTICHT

De bestuurders verbinden er zich toe volledige discretie te bewaren over de beraadslagingen van de

RvB. De inhoud van documenten met een vertrouwelijk karakter mag onder geen beding aan derden

hoe dan ook worden bekend gemaakt.

Beslissingen, genomen door de RvB, dienen loyaal en ter goeder trouw te worden uitgevoerd.

Bestuursleden en directeur dienen zich te onthouden toezeggingen te doen ten opzichte van gelijk

welk personeelslid.

ARTTKEL 15: r¡e¡rusmtJDlG BETANG

statutaire bepalingen:

- art. 18 voorziet dat in geval een bestuurder meent dat hij voor een belangenconflict staat, hij de RvB hiervan moet ¡nlichten voor over het

betrokken agendapunt beraadslaagd wordt, en dat d¡t in de notulen wordt geacteerd. De bestuurder zal niet deelnemen aan de behandeling

van dat agendapunt door de RvB.

Bij aangelegenheden waarbij een bestuurder een tegenstrijdig of een bijzonder belang kan hebben,

zal de betrokken bestuurder niet aanwezig zijn tijdens de beraadslaging en de stemming.

Een bestuurder kan de voorzitter verzoeken om na te gaan of een ander bestuurder een tegenstr¡jd¡g

of bijzonder belang heeft.

ARTIKET 16: STTVITVIIIT¡G OVER PERSONEN

Stemming over personen gebeurt steeds geheim en met gewone meerderheid van stemmen, tenzij

vooraf uitdrukkelijk anders werd overeengekomen bij algemeenheid van stemmen.

ARTTKEL 17: WenXCROrperu

De raad van bestuur kan werkgroepen oprichten, bestaande uit tenminste drie bestuurders.

De werkgroep brengt verslag uit aan de RvB over zijn bevindingen. De conclusies van de werkgroepen

worden in het verslag van de RvB opgenomen.

ARTIKET 18: novrs¡uRs

statutaire bepalingen:

- art. 22 De raad van bestuur kan derden als adviseurs tot de raad van bestuur u¡tnodigen bij gewoon meerderheidsbesluit.

- art. 18 voorz¡et dat vennoten, die als adviseur zìjn aangesteld, door de AV als bestuurder kunnen worden benoemd. ln dat geval vervalt de

voorwaardedatzijtenmlnsteéén jaaraandeelhoudermoetenzijnomverkiesbaartezijn.
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De aanstelling van een adviseur kan slechts gebeuren indien het voorstel tot benoeming vooraf op de
dagorde werd geplaatst.

Een opdracht van adviseur is onverenigbaar met mandaten of functies in verenigingen, organisaties
of vennootschappen, waarvan de uitoefening strijdig zou kunnen zijn met de belangen van de

coöperatieve vennootschap. Na elke AV worden de mandaten van adviseur herbevestigd. Het man-
daat van adviseur kan op elk ogenblik worden ingetrokken, op voorwaarde dat het voorsteltot onthef-
fing vooraf op de dagorde werd geplaatst.

De bepalingen van art. 8, IO,14,15 van dit reglement zijn op de adviseurs van toepassing.

De adviseurs wonen de beraadslagingen van de RvB bij op uitnodiging van de RvB.

Als adviseur kunnen in aanmerking komen al dan niet vennoten die over de nodige economische als

financiële kennis van zaken beschikken om leiding te geven en dossiers te beheren en de leeftijd van
70 jaar niet overschreden hebben.

ARTTKET 19: vnsre coMMrssrE GEBoUwEN

L. Aanstelling: inzake het onroerend patrimonium van de vennootschap zal de RvB een vaste
commissie samenstellen bestaande uit twee of drie bestuurders. Het mandaat wordt verleend per
jaar en is hernieuwbaar, maar is bindend voor de duurtijd van het project.

De commissie kan, mits de goedkeuring van de RvB, aan één of meer personen welomschreven man-
daat verlenen voor bijstand in de uitvoering en de controle van de opdrachten.

2. Opdracht: inzake onroerende goederen zal de commissie de RvB informeren, voorstellen
doen, en de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

Zij brengt verslag uit van haar werkzaamheden op de RvB en maakt een jaarverslag bij gelegenheid
van de algemene vergadering.

3. Bevoegdheid: de commissie zal bevoegd zijn inzake:

- voorstellen betreffende werken aan gebouwen (lijst van de uit te voeren werken,
kostenramingen, pla nning projecten)

- adviezen betreffende gebouwen (b¡j aankoop, verkoop, wijziging bestemming,
huurcontracten, geschillenregeling)

- controle op de registratie van de aannemers.

lnzake de uitvoering van werken kan de commissie enkel verbintenissen aangaan nadat zij een
duidelijk omschreven mandaat heeft gekregen van de RvB, dat door de commissie is aanvaard.

4. Nota: binnen de 60 dagen na haar samenstelling legt de commissie een nota voor aan de RvB

over de wijze waarop zij haar opdracht zal uitvoeren.
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ARTIKEI 20: russrrulJDsE BALANS

Door toedoen van de RvB wordt een tussentijdse jaarrekening opgesteld betreffende de eerste helft

van het boekjaar naar het model en volgens de voorschriften die gelden voor de jaarrekening'

De RvB bespreekt de tussentijdse jaarrekening voor 1 november van elk jaar.

Ter gelegenheid van het opstellen van de halfjaarlijkse balans contacteert de voorzitter de bedrijfs-

revisor teneinde zich te laten informeren over de financiële positie van de onderneming, de organi-

satie en controle van de boekhouding. Het verslag hieromtrent wordt tezamen met de tussentijdse

jaarrekening besproken.

ARTIKET 21 : VERGOEDINGEN

statuten Artikel 20 - Vergoeding

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste

prestat¡es, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de

vennootschapswinst zijn.

Zulke vergoeding kan slechts worden toegekend bij besluit van de algemene vergadering en het bedrag wordt door de

algemene vergaderi ng vastgesteld.

Flke n restatieli ist van een qtr rr rrrlpr wordt spvispe rd door een andere bestuurde r

AFS cv - lntem reglement - 2023 L4



HOOFDSTUK III. DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

ARTIKEL 21: INTERN REG

Voor zover dit niet in strijd is met de statutaire bepalingen van de betrokken vennootschappen, is het
onderhavig reglement van toepassing op de werking van de RvB van ondernemingen die door AFS

gecontroleerd worden.

tRlx¡l 22: .¡n¡nn¡rcrulruc

De RvB bespreekt de jaarrekening van de vennootschappen waarin AFS cv participeert vooraleer de
algemene vergadering van de betrokken vennootschap gehouden wordt.

De commissaris-revisor die is aangesteld voor het toezicht op de jaarrekening van AFS cv, stelt een
verslag op over de jaarrekening van de vennootschap waarin AFS cv participeert.

Na de bespreking van de jaarrekening duidt de RvB een gevolmachtigd afgevaardigde aan als verte-
genwoordiger van AFS cv op de AV van de vennootschap waarin AFS cv participeert.
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HOOFDSTUK IV. WERKING VAN HET REGLEMENT

ARTIKET 23: INWERKINGTREDING

statutaire bepalingen :

- art.23 bepaalt dat het reglement bindend ¡s jegens iedereen d¡e tegenover de vennootschap een belang kan laten gelden op voorwaarde

dat het reglement door tenminste twee derde van de bestuurders is ondertekend

Dit reglement treedt in werking vanaf de ondertekening zoals bepaald in de statuten. Het reglement

heeft geen terugwerkende kracht.

ARTIKEL 24: WUZ¡GING

De RvB kan ten allen tijde het reglement wijzigen. Het voorstel van wijziging wordt in de dagorde

opgenomen en de n¡euwe tekst dient samen met de uitnodiging van de RvB vooraf aan de bestuurders

te worden toegezonden.

Voor de inwerkingtreding van het gewijzigd reglement gelden de bepalingen van artikel 23 hiervoor.

ARTIKET 25 : oPScHoRTING

De RvB kan ten allen tijde een bepaling van het reglement met onmiddellijke ingang opschorten en de

term'rjn van opschorting bepalen. Na deze periode wordt de bepaling opnieuw van kracht, behoudens

indien het reglement gewijzigd is.
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