
  B-VENNOOT
  VENNOTENFICHE 

WERKERS in aanneming cvba – BTW BE 0474.164.902 – RPR Leuven – IBAN BE10 7360 0033 3504 

BIC KREDBEBB geregistreerd - aannemer nr. 29708 cat. D21(1) G2(1) G3(1) B1(1) G(1) G4(1) 

een onderdeel van de groep WERKERS: Diestsevest 40, 3000 Leuven – tel. 016 28 64 65 – aanneming@werkers.be 

 

 B-VENNOOT-nr. 
……………………………………………………………… 

10 euro te betalen op BE10 7360 0033 3504 AANDEEL BETAALD OP ………………/…………………/……………………… 
 

PERSOONSGEGEVENS 

NAAM:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

STRAAT:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

POSTNR:  ....................................................................................................................................  GEMEENTE: ........................................................................................................................................  

TEL:  ..................................................................................................................................................  GSM: ............................................................................................................................................................  

E-MAILADRES:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

RIJKSREGISTERNR: ...........................................................................................................  GEBOORTEDATUM: ..................................................................................................................  
 

BEDRIJFSGEGEVENS 

ONDERNEMINGSNUMMER:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................  

NAAM:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

STRAAT:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

POSTNR:  ....................................................................................................................................   GEMEENTE:  ........................................................................................................................................  

TEL:  ..................................................................................................................................................  GSM:  ...........................................................................................................................................................  

IBAN:  .............................................................................................................................................  BIC:  ................................................................................................................................................................  

    Op naam van:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

    Adres:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

BTW-STATUUT VAN UW ONDERNEMING 

❑ BTW-plichtig 

❑ Kleine onderneming vrijgesteld van BTW 

❑ Bijzondere Landbouwregeling 

 

VERKLARING B-VENNOOT 
Ondergetekende verklaart hierbij het huishoudelijk reglement van WERKERS in aanneming cvba met betrekking tot de  
B-vennoten op de keerzijde van dit document te hebben gelezen en goedgekeurd. 
 
 
Schrijf hier: “Gelezen en goedgekeurd”.........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
Datum:  ..........................................................................................  Handtekening:....................................................................................................................................................................................  

 



 

WERKERS in aanneming cvba – BTW BE 0474.164.902 – RPR Leuven – IBAN BE10 7360 0033 3504 

BIC KREDBEBB geregistreerd - aannemer nr. 29708 cat. D21(1) G2(1) G3(1) B1(1) G(1) G4(1) 

een onderdeel van de groep WERKERS: Diestsevest 40, 3000 Leuven – tel. 016 28 64 65 – aanneming@werkers.be 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 1. 

Kunnen toetreden als B-vennoot: zelfstandigen in hoofd- of bijberoep die daartoe de vraag hebben gesteld en door de Raad van Bestuur worden 

aanvaard. De voorwaarden tot toetreding zijn: 

   a) De aankoop van een B-aandeel voor een bedrag van 10,00 EUR 

   b) In orde zijn met de bepalingen van de Welzijnswet; 

   c) Eventuele opdrachten steeds accuraat te zullen uitvoeren rekening houdend met alle van toepassing zijnde wetgeving. 

   d) B-Vennoten worden geregistreerd via een ondertekende vennotenfiche, waarbij de vennoot akkoord gaat met dit huishoudelijk reglement. 

De toetreding is definitief nadat voormelde voorwaarden zijn vervuld. 

Artikel 2. 

De B-vennoten zijn lid van de Algemene Vergadering. Zij worden vertegenwoordigd door een door hen zelf aangeduide B-vennoot. Deze 

vertegenwoordiger wordt in een vergadering van de B-vennoten verkozen en heeft een mandaat van 4 jaar. Na afloop van dit mandaat of eerder, 

wanneer de vertegenwoordiger van de B-vennoten zijn mandaat ter beschikking stelt, wordt op dezelfde wijze een nieuwe vertegenwoordiger 

aangeduid.  

Alle B-vennoten worden tot deze vergadering uitgenodigd en kunnen zich kandidaat stellen voor het mandaat van vertegenwoordiger van de B-

vennoten. Ongeacht het aantal aanwezige B-vennoten wordt bij gewone meerderheid, op geldige wijze, de vertegenwoordiger verkozen. 

Deze vertegenwoordiger zal de belangen van de B-vennoten behartigen, gebruik makend van het totale aantal stemmen van de B-vennoten, welk 

echter niet meer dan 100 stemmen kan bedragen, zoals bepaald in artikel 26 van de Statuten. Wanneer op meer dan 100 B-aandelen is ingeschreven 

zal, met het oog op een standpuntbepaling, schriftelijk worden gestemd door de B-vennoten. Alle 100 stemmen worden vervolgens uitgebracht ten 

gunsten van de standpunten die met gewone meerderheid der stemmen zijn aangenomen. 

Artikel 3. 

B-vennoten kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op de middelen van WERKERS cvba. 

Artikel 4. 

WERKERS cvba zal optreden als aannemer voor al de werken uitgevoerd door B-vennoten. Deze werken kunnen op twee wijzen aangenomen worden: 

   a) Een B-vennoot heeft zelf een opdracht aanvaard en uitgevoerd, waarvoor WERKERS de noodzakelijke administratie voert 

   b) WERKERS cvba heeft een werk aanvaard, dat in samenspraak door de B-vennoot wordt uitgevoerd. 

In ieder geval is de B-vennoot, na aanvaarding van de opdracht, verantwoordelijk voor de accurate uitvoering ervan en de investeringen die eventueel 

hiervoor noodzakelijk zijn. De B-vennoot verbindt zich er toe om ten laatste één week na de uitvoering van de werken zijn prestaties aan WERKERS 

cvba te bezorgen. 

Artikel 5. 

WERKERS cvba zal voor de aangenomen opdrachten de nodige administratieve formaliteiten vervullen. Dit houdt in dat WERKERS op basis van een 

ondertekende opdrachtbon of offerte, een factuur zal maken aan de klant, het werk van de B-vennoot betaalt, indien van toepassing- daartoe een 

fiche 281.20 opmaakt, de verschuldigde bedrijfsvoorheffing die hierop van toepassing is doorstort en in voorkomend geval het factuur van de B-

vennoot voor het ingezette materiaal betaalt.  

Voor aangenomen werken, bedoeld onder 4.a. wordt op het bedrag dat tussen de klant en de B-vennoot is afgesproken, een beheersvergoeding 

gerekend die 10% bedraagt. Deze beheersvergoeding kan jaarlijks worden aangepast door de Raad van Bestuur en wordt meegedeeld aan de B-

vennoten. 

Artikel 6. 

Enkel die opdrachten waarvoor een door de B-vennoot en de klant ondertekende opdrachtbon voorhanden is, worden door WERKERS 

geadministreerd. De uitgevoerde werken worden gefactureerd na oplevering. De B-vennoten die de werken hebben uitgevoerd zullen worden 

uitbetaald voor het einde van maand waarin de factuur door de klant werd betaald. Wanneer een klant in gebreke blijft een factuur te betalen voor 

aangenomen opdrachten bedoeld onder artikel 4.a., is WERKERS in aanneming cvba er niet toe gehouden de B-vennoot te betalen. Zonder enige 

garantie te geven zal WERKERS in aanneming cvba in overleg met de betrokken B-vennoot alle mogelijke juridische stappen zetten. De gebeurlijke 

inningskosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de betrokken B-vennoot die hiervoor zijn voorafgaandelijk akkoord heeft gegeven. 

Voorwaarden aanmaak aankoopborderellen. 

Betrokken partijen hebben beslist om van de klassieke factureringsmethode af te stappen. Vanaf heden zal de medecontractant (WERKERS in 

aanneming cvba) de afrekeningen maken in naam van en voor rekening van de dienstverrichter (B-vennoot). Dit akkoord heeft betrekking op alle 

handelingen verricht tussen beiden in het kader van het aannemingswerk van WERKERS in aanneming cvba. Aangezien er geen Belgische BTW in 

rekening moet worden gebracht omdat de B-vennoot valt onder de vrijstellingsregeling als bedoeld in art. 56, §2 van het BTW-wetboek OF verlegging 

van heffing naar de medecontractant volgens art. 20 KB1, opteren de partijen voor de impliciete procedure van aanvaarding. 

De B-vennoot zal schriftelijk moeten reageren binnen de 2 weken indien hij niet akkoord gaat met de inhoud van de aan hem uitgereikte afrekening 

(aankoopborderel). Deze termijn gaat in op het tijdstip waarop de B-vennoot de afrekening ontvangt. 

Overeenkomstig het algemeen beginsel neemt de B-vennoot de van zijn medecontractant ontvangen afrekeningen op in zijn boek voor uitgaande 

facturen, terwijl de medecontractant deze documenten vermeldt in het boek voor inkomende facturen. 

Er wordt beslist dat de B-vennoot zijn enig dagboek zal gebruiken en dat de nummering van dit dagboek zal gevolgd worden. 


