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Intern reglement  

1 Inleiding 
Dit intern reglement legt een aantal werkingsprincipes, procedures en interne afspraken vast die niet 

zijn opgenomen in de statuten of die slechts beperkt werden uitgewerkt in de statuten. 

Dit intern reglement wordt opgesteld of gewijzigd door de Raad van Bestuur en wordt voorgelegd aan 

de Algemene Vergadering die het behandelt als een statutenwijzing. 

Mocht een bepaling in dit intern reglement een dwingende wettelijke regel of een regel uit de statuten 

schenden, dan wordt die bepaling als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid 

invloed heeft op de overige bepalingen van dit intern reglement. 

2 Missie en visie van Noordlicht cv 

2.1 Missie 
Noordlicht cv heeft als missie een bijdrage te leveren tot een duurzame wereld waarin mens en milieu 

met elkaar in evenwicht zijn. Dit wil zeggen dat we streven naar een herstelling van het onevenwicht 

waarin ons klimaat zich bevindt en tegelijkertijd de groeiende menselijke ongelijkheid willen remmen. 

Bij deze brede missie vormen de internationaal aanvaarde Sustainable Development Goals een 

leidraad. 

2.2 Visie 
Teneinde de missie te realiseren wil Noordlicht cv concreet projecten ontwikkelen die actief de 

uitstoot van broeikasgassen binnen de eigen regio en daarbuiten terugdringen en uiteindelijk naar nul 

herleiden. Concreet doen we dit door te investeren in projecten rond rationeel en efficiënt 

energiegebruik en rond productie van hernieuwbare energie. Daarbij willen we, door gebruik te 

maken van het coöperatief model, zoveel mogelijk burgers van de regio betrekken in deze projecten: 

als aandeelhouder, vrijwilliger, als betrokkenen bij het project (klant, leverancier, buur, …). Bovendien 

wil Noordlicht cv waar mogelijk winsten die voortvloeien terugkeren naar de lokale gemeenschap in 

de vorm van sociaal verantwoorde projecten of dergelijke. Noordlicht cv onderschrijft en gebruikt 

hierbij als leidraad de ICA waarden: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, 

gelijkheid, billijkheid en solidariteit. 

2.3 Strategie 
Noordlicht cv wil inzetten op zowel kleine, middelgrote als grote projecten zowel op de publieke als 

op de privé markt. We denken hierbij aan maar limiteren ons niet tot: 

- PV projecten  

- Windmolenprojecten 

- Projecten rond energiebesparing: isolatieverbeteringen, relighting,… 

- Projecten rond mobiliteit die rechtstreeks of onrechtstreeks emissies en overlast door 

transport reduceren: zero-emissie voertuigen, deelmobiliteit, projecten die het gebruik van 

openbaar vervoer stimuleren, … 
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- Projecten rond het winnen van warmte uit hernieuwbare bronnen 

- Projecten rond het winnen van waterkracht 

- Projecten rond hernieuwbare energiedragers  

Noordlicht cv zal de nodige financiële middelen voor deze projecten verzamelen door zoveel mogelijk 

aandeelhouders te betrekken in de coöperatie.  De Raad van Bestuur is tevens bevoegd om obligaties 

uit te geven om bijkomende financiële middelen aan te boren. 

2.4 Regio 
Noordlicht cv wil voornamelijk actief zijn maar limiteert zich niet tot de volgende gemeenten gelegen 

in de noordrand van Brussel: 

- Asse 

- Grimbergen 

- Kampenhout 

- Londerzeel, 

- Machelen 

- Meise 

- Merchtem 

- Opwijk 

- Steenokkerzeel 

- Vilvoorde 

- Wemmel 

- Zaventem 

Noordlicht cv wil zoveel mogelijk samenwerken met andere coöperaties aan de rand van het 

bovenvermelde gebied alsook daarbuiten. Noordlicht cv sluit zich om deze reden dan ook aan bij de 

koepel van energiecoöperaties Rescoop Vlaanderen vzw. Het is niet uitgesloten dat Noordlicht cv zich 

aansluit bij andere organisaties als dit past in de vooropgestelde doelen. 

2.5 ICA-principes 

Logischerwijze richten we ons in de uitbouw van onze werking naar de ICA-principes, dit zijn 

internationaal gedeelde principes die gebaseerd zijn op meer dan 150 jaar goede praktijken. We 

gebruiken deze principes als toetssteen en inspiratiebron voor onze eigen werking. 
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2.6 Erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie 
Noordlicht cv is overtuigd van de kracht van het coöperatief model en wil zijn vennoten dan ook heel 

sterk betrekken bij zijn werking.  Om dit te onderstrepen doet Noordlicht cv het nodige om erkend te 

worden door de minister van Economie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. 

2.7 Erkenning als sociale onderneming 
Gezien Noordlicht cv de missie heeft om een positieve maatschappelijke impact te hebben op de 

samenleving en het milieu doet Noordlicht cv het nodige om erkend te worden als sociale 

onderneming overeenkomstig artikel 8.5 van het WVV en om deze erkenning te behouden. 

3 Vennoten van Noordlicht cv 

3.1 Wie kan vennoot worden? 
Iedereen die de missie en visie van Noordlicht cv deelt is welkom als vennoot.  Via de website van 

Noordlicht cv (www.noordlicht.be) kunnen kandidaten zich aanmelden, waarna zij zullen uitgenodigd 

worden om het bedrag van hun aandelen te betalen. 

Noordlicht cv wil graag zoveel mogelijk mensen betrekken in zijn werking, en wil dan ook zoveel 

mogelijk vennoten. Hiertoe is de Raad van Bestuur gemachtigd om het maximum aantal aandelen die 

vennoten mogen bezitten te beperken.   

3.2 Vaststelling van de toe- en uittredingsdata 

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. 

De valutadatum waarop Noordlicht cv de betaling ontvangt,  zal gebruikt worden als 

toetredingsdatum die vermeld wordt in het aandeelhoudersregister. Hetzelfde geldt wanneer een 

vennoot aandelen bijkoopt. 

Bij uittreding en bij terugneming van aandelen wordt voor de vermelding in het 

aandeelhoudersregister de datum gebruikt waarop de beslissing wordt genomen door de Raad van 

Bestuur. 

Voor een eventuele berekening van het dividend zullen de valutadata gebruikt worden van de 

inkomende en uitgaande stortingen. 

3.3 Rechten en plichten van vennoten 

Wijziging van persoonlijke gegevens 

Het is aan de vennoot om wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de coöperatie 

zelf door te geven. Denk hierbij aan wijziging van (mail)adres, bankrekeningnummer, …. De coöperatie 

draagt hierrond geen enkele verantwoordelijkheid en kan ook niet aangesproken worden voor 

eventuele schade die hier eventueel uit voortvloeit. 

http://www.noordlicht.be/


Noordlicht cv 
Zetel: Leopold Nantierlaan 21, 1933 Zaventem 

Ondernemingsnummer: 0739 798 412   
 

Intern reglement versie 2 

Goedgekeurd op de AV van 18-06-2021 Pagina 6 van 9 
 

4 Raad van Bestuur (RvB) 

4.1 Bijeenroepen en agenda 
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen telkens het belang van Noordlicht cv het vereist, doch 

minstens vier maal per jaar en telkens wanneer de voorzitter of minstens 2 van de bestuurders erom 

verzoeken.  Bij hoogdringendheid kan de voorzitter eveneens beslissen om de besluitvorming over 

een bepaald punt te nemen via een schriftelijke procedure of via een conference call. Minstens 4 

dagen voor de vergadering wordt de uitnodiging, samen met de agenda en in principe haar bijlagen, 

digitaal verstuurd. 

De voorzitter maakt de agenda op. Alle leden kunnen agendapunten toevoegen door elk mogelijke 

schriftelijke berichtgeving en dit ten laatste 2 dagen voor het aanvangen van de vergadering. 

4.2 Opdracht en samenstelling 

De Raad van Bestuur heeft een besluitvormende, toezichthoudende, toetsende en adviserende rol. 

De Raad van Bestuur oefent toezicht uit op het beleid van de dagelijks bestuur en op de algemene 

gang van zaken in de coöperatie. De Raad van Bestuur spreekt zich uit over de algemene beleidslijnen, 

keurt voorgenomen besluiten al dan niet goed, ziet toe op de naleving van wetten en reglementen. 

De Raad van Bestuur neemt zoveel mogelijk beslissingen in consensus en in het geval er geen 

consensus kan gevonden worden, met een 2/3 meerderheid. 

De belangrijkste opdrachten van de Raad van Bestuur zijn: 

- De coöperatieve vennootschap organiseren 

- De strategie bepalen 

- Toezicht houden op het financieel beleid 

- Het onderhouden van contacten binnen de coöperatieve wereld, de belangenorganisaties en 

de sector hernieuwbare energie 

- Opstellen van jaarverslag ter voorbereiding van de Algemene Vergadering 

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie en maximaal negen bestuurders. Aangezien Noordlicht 

cv een burgercoöperatie is, moet elke bestuurder aandeelhouder zijn. Concreet betekent dit dat een 

kandidaat-bestuurder, ten laatste op het moment van zijn kandidaatsstelling, aandeelhouder is van 

Noordlicht cv. 

In essentie heeft een bestuurder steeds het algemeen belang van Noordlicht cv voor ogen, niet zijn 

belang als aandeelhouder. Een bestuurder moet dit individuele belang kunnen overstijgen en naar de 

lange termijn van Noordlicht cv kunnen kijken. 

De Raad van Bestuur waar nodig duidt één of meerdere leden of aandeelhouders aan die publiek 

optreden namens Noordlicht cv en specifieert verder diens taken en verantwoordelijkheden. 

De Raad van Bestuur kan op zijn eigen initiatief externen of leden van de werkgroepen uitnodigen om 

advies te verlenen. Deze personen hebben geen stemrecht. 
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4.3 Voorzitterschap  

De Raad van Bestuur kiest de voorzitter en ondervoorzitter uit zijn leden voor een periode van drie 

jaar. Deze functies zijn niet cumuleerbaar. 

De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft een aantal specifieke taken. Hij is verantwoordelijk voor:  

- het voorzitten van de vergaderingen en het leiden van het gesprek 

- het streven naar maximale consensus bij de besluitvorming 

- zorgen dat iedere bestuurder voldoende inbreng heeft 

- er over waken dat er als college opgetreden wordt, dat elke bestuurder loyaal de genomen 

beslissing uitvoert en laat uitvoeren 

- het samenstellen van de agenda en het aanduiden van een verslaggever 

- het realiseren van een goede afstemming tussen de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur 

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter deze taken waar. Bij afwezigheid van de 

ondervoorzitter neemt de bestuurder die reeds het langst aandeelhouder is deze taken waar. 

4.4 Engagementen van bestuurders  

De bestuurders leggen zich een interne gedragscode op en verbinden zich tot het leveren van deze 

inspanningen:  

- De vigerende wetgeving en reglementen kennen, respecteren en naleven 

- Verantwoordelijkheidszin, inzet en discretie aan de dag leggen 

- Collegiale besluiten nemen met wederzijds respect en in alle confidentialiteit 

- Het belang van de coöperatie voorrang geven op hun eigen belang 

- Goede voorbereiding en actieve medewerking in de besprekingen 

- Vermijden van belangenconflicten of machtsmisbruik 

- Actieve aanwezigheid op de vergaderingen 

4.5 Verslag en besluiten 

De verslagen van de Raad van Bestuur worden ten laatste één week na de vergadering doorgestuurd 

naar alle bestuurders. Indien niet akkoord kunnen leden éénmalig en binnen een termijn van 3 dagen 

na ontvangen van het verslag commentaar doorsturen naar de voorzitter die deze opneemt en ter 

goedkeuring voorlegt aan de overige bestuurders. De bestuurders kunnen het verslag goedkeuren via 

elke mogelijke schriftelijke berichtgeving. De finale goedkeuring van het verslag gebeurt uiterlijk 

binnen 2 weken na het plaatsvinden van de vergadering. De verslagen maken geen melding van wie 

welk standpunt heeft verdedigd, tenzij de bestuurder hierom uitdrukkelijk verzoekt. Wel worden de 

conclusies en de belangrijkste argumenten in de verslagen opgenomen. 

De Raad van Bestuur kan na elke vergadering ook een besluitenlijst ter publicatie opmaken. 

4.6 Evaluatie 

In de aanloop naar de Algemene Vergadering organiseert de voorzitter jaarlijks een interne evaluatie 

over de werking en de samenstelling van de Raad van Bestuur. 
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4.7 Vergoeding van bestuurders en commissarissen 

Het mandaat van bestuurder en commissaris is onbezoldigd. 

5 Algemene Vergadering 

5.1 Opdracht en samenstelling 
Dit zijn de bevoegdheden die elke Algemene Vergadering heeft en die niet kunnen worden 

gedelegeerd aan de Raad van Bestuur: 

• benoemen en ontslaan van bestuurders 

• desgevallend benoemen van de commissaris  

• goedkeuren jaarrekeningen 

• bespreking en goedkeuring jaarverslag raad van bestuur en desgevallend van de commissaris 

• kwijting aan bestuurders 

• wijziging statuten 

• wijziging intern reglement 

• ontbinding van de vennootschap 

5.2 Voorzitterschap 

De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter aan voor de Algemene Vergadering. De 

voorzitter duidt een secretaris aan die het verslag opmaakt en duidt één of meerdere stemmentellers 

aan. 

5.3 Controleorgaan 

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Om 

deze bevoegdheid zo optimaal mogelijk uit te oefenen, wordt er een controleorgaan geïnstalleerd. Dit 

controleorgaan bestaat uit minstens 2 en maximaal 4 aandeelhouders, die zich hiertoe gemotiveerd 

kandidaat hebben gesteld en die werden verkozen door de Algemene Vergadering voor een periode 

van drie jaar. De vennoten die deel uitmaken van dit controleorgaan mogen binnen Noordlicht cv geen 

enkele andere functie uitoefenen, en dit om hun onafhankelijkheid te garanderen. 

5.4 Agenda 
De Raad van Bestuur maakt de agenda op en deze wordt verzonden naar alle vennoten conform de 

statuten. 

5.5 Stemming 
De stemming gebeurt in principe bij handopsteken of op een andere manier bepaald door de 

voorzitter. Kwesties die personen aanbelangen, kunnen beslist worden bij geheime stemming indien 

bepaald door de Raad van Bestuur. Over eenzelfde voorstel kan in dezelfde vergadering geen tweede 

stemming plaatsgrijpen, tenzij nieuwe feiten met betrekking tot het voorstel naar voor worden 

gebracht. Onmiddellijk na de stemming geeft de voorzitter de uitslag ervan. De uitslag wordt in de 

notulen opgenomen. 
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5.6 Notulen 
De notulen van de Algemene Vergadering worden gecommuniceerd naar alle vennoten en kunnen 

ruimer gepubliceerd worden. 

 

 

 

 

 

 


