ONTWERP VAN WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE KBBM
Links de huidige statuten; rechts het ontwerp van wijziging met de voorgestelde wijzigingen aangeduid in het rood.

SOCIETE ROYALE FORESTIERE DE BELGIQUE, ASBL

SOCIETE ROYALE FORESTIERE DE BELGIQUE, ASBL

KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ,
VZW

KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ,
VZW

KÖNINGLICHE FORSTVEREIN BELGIENS, V.o.G.

KÖNIGLICHE FORSTVEREIN BELGIENS, V.o.G.

Ondernemingsnummer: 0408 558 654

Ondernemingsnummer: 0408 558 654

Huidige statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 13 december 2017 en 25 september 2019

Gewijzigde statuten (in het rood) die ter stemming worden
ge-bracht op de Gewone Algemene Vergadering van 10 juni
2020 en eventueel aan een volgende Buitengewone Algemene
Vergadering.

Benaming en Zetel

Benaming en Zetel

Artikel 1

Artikel 1

De naam van de vereniging luidt: Société Royale Forestière
de Belgique - Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
-Koningliche Forstverein Belgiens , vereniging zonder winstoogmerk en afgekort S.R.F.B.- K.B.B.M.-K.F.V.B. – of ook
“La Forestière”, “De Bosbouwmaatschappij”, “Der Forstverein”, waarbij elk van deze benamingen samen met de
andere of apart gebruikt kan worden. De sociale zetel is
gehuisvest in Brussel, Bischoffsheimlaan, 1-8, bus 3 (gerechtelijk arrondissement Brussel). Deze kan in om het
even welke andere plaats in België overgebracht worden.
Elke wijziging van de zetel moet in de bijlagen van het Belgische Staatsblad gepubliceerd worden.

De naam van de vereniging luidt: Société Royale Forestière
de Belgique - Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
-Königliche Forstverein Belgiens , vereniging zonder winstoogmerk en afgekort S.R.F.B.- K.B.B.M.-K.F.V.B. – of ook
“La Forestière”, “De Bosbouwmaatschappij”, “Der Forstverein”, waarbij elk van deze benamingen samen met de andere of apart gebruikt kan worden. De maatschappelijke
zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze kan in om het even welke andere plaats in België
overgebracht worden. Elke wijziging van de zetel moet
in de bijlagen van het Belgische Staatsblad gepubliceerd
worden.

Alle akten, facturen, mededelingen, publicaties en andere
documenten vermelden de benaming van de vereniging,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden
“vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW”
– “ASBL” – “VOG”, evenals het adres van de zetel van de
vereniging.

Alle akten, facturen, mededelingen, publicaties en andere
documenten vermelden de benaming van de vereniging,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden
“vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW”
– “ASBL” – “VOG”, evenals het adres van de zetel van de
vereniging.

Doel:

Doel:

Artikel 2

Artikel 2

De vereniging heeft tot doel het bos, de bosbouw en de
natuur in het algemeen te verdedigen en te bevorderen.
Bij het nastreven van dit doel houdt zij rekening met de
belangen van de overheids- en private eigenaars van deze
zones. Zij bevordert een kwalitatief hoogstaande bosbouw
die rekening houdt met de economische, milieu- en sociale
aspecten en die duurzaam beheer centraal stelt. Zij zorgt
voor het verstrekken van technische informatie over het
bos, voor opleiding en vulgarisatie ten dienste van alle
gebruikers van het bos, ongeacht of zij eigenaars, bosbouwers of beheerders zijn of gewoon geïnteresseerd zijn in
het bos.

De vereniging heeft tot doel het bos, de bosbouw en de natuur in het algemeen te verdedigen en te bevorderen. Bij het
nastreven van dit doel houdt zij rekening met de belangen
van de overheids- en private eigenaars van deze zones. Zij
bevordert een kwalitatief hoogstaande bosbouw die rekening houdt met de economische, milieu-, klimaat- en sociale aspecten en die duurzaam beheer centraal stelt. Zij
zorgt voor het verstrekken van technische informatie over
het bos, voor opleiding en vulgarisatie ten dienste van alle
gebruikers van het bos, ongeacht of zij eigenaars, bosbouwers of beheerders zijn of gewoon geïnteresseerd zijn in
het bos.

Daartoe volgt de vereniging zowel nationaal ais internatio-

Daartoe volgt de vereniging zowel nationaal ais internatio-

naal de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen
van de bosbouwwetenschap op. Zij spant zich in om de
bossen en de bomen die een van de belangrijkste hernieuwbare rijkdommen van het land vormen, te leren kennen,
waarderen en liefhebben. Zij vormt een trefpunt van bosbeheerders, academische en wetenschappelijke kringen,
overheids- en private eigenaars, alsook iedere persoon
of organisatie die betrokken is bij het bos, het hout en de
maatschappelijke rol van het bos en van het natuurlijke milieu.

naal de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen
van de bosbouwwetenschap op. Zij spant zich in om de
bossen en de bomen die een van de belangrijkste hernieuwbare rijkdommen van het land vormen, te leren kennen,
waarderen en liefhebben. Zij vormt een trefpunt van bosbeheerders, academische en wetenschappelijke kringen,
overheids- en private eigenaars, alsook iedere persoon
of organisatie die betrokken is bij het bos, het hout en de
maatschappelijke rol van het bos en van het natuurlijke milieu.

Zij kan technische adviezen geven binnen haar vakgebied.

Zij kan technische adviezen geven binnen haar vakgebied.

Leden

Leden

Artikel 3

Artikel 3

De vereniging is samengesteld uit werkende en toetredende leden. Het minimum aantal werkende leden is vastgesteld op negen. Rechtspersonen kunnen lid worden van
de vereniging.

De vereniging is samengesteld uit werkende en toetredende leden. Het minimum aantal werkende leden is vastgesteld op negen. Rechtspersonen kunnen lid worden van
de vereniging.

Werkende leden:

Werkende leden:

Zijn werkende leden:

Kunnen werkende leden zijn:

- De privé-eigenaars die hun bijdrage hebben betaald en
al dan niet lid zijn van de gewestelijke verenigingen van
eigenaars: «Propriétaires Ruraux de Wallonie - Nature,
Terres et Forêts (NTF)» en «Landelijk Vlaanderen (LVl)»;

- De privé-eigenaars die hun bijdrage hebben betaald en al
dan niet lid zijn van de gewestelijke verenigingen van eigenaars: «Propriétaires Ruraux de Wallonie - Nature, Terres et
Forêts (NTF)» en «Landelijk Vlaanderen (LVl)»;

- Elke vereniging of persoon die geïnteresseerd is in het
bos en die de bijdrage heeft betaald, onder meer (volgens
hun huidige benaming):

- Elke vereniging of persoon die geïnteresseerd is in het
bos en die de bijdrage heeft betaald, onder meer (volgens
hun huidige benaming):

• De gewestelijke bosbouwadministraties: «Département Nature et Forêt (DNF)», «Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB)», «Leefmilieu Brussel (LB)»,…;

• De gewestelijke bosbouwadministraties: «Département Nature et Forêt (DNF)», «Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB)», «Leefmilieu Brussel (LB)»,…;

• De wetenschappelijke instellingen: «Université Catholique de Louvain (UCL)», «Université de Liège Agrobiotech (ULG)», «Université Libre de Bruxelles (ULB)», «Katholieke Universiteit Leuven –KUL», «Vrije Universiteit
Brussel – VUB», Universiteit Gent (UGent)», «Instituut
voor Natuur en Bos (INBO)»…;

• De wetenschappelijke instellingen: «Université Catholique de Louvain (UCLouvain)», «Université de Liège
Agrobiotech (ULiège)», «Université Libre de Bruxelles
(ULB)», «Katholieke Universiteit Leuven – KU Leuven»,
«Vrije Universiteit Brussel – VUB», Universiteit Gent
(UGent)», «Instituut voor Natuur en Bos (INBO)»…;

• De vertegenwoordigers van de «Houtketen»: «Nationale Unie Houtsector» (NUHOS), «Nationale Fédératie van
Bosbouwexperten», bosbouwcoöperaties, boomkwekers… ;

• De vertegenwoordigers van de «Houtketen»: «Belgische Houtconfederatie», «Nationale Federatie van Bosbouwexperten», bosbouwcoöperaties, boomkwekers…;

• De eigenaars van publiek recht: provincies, gemeenten…;
• Verenigingen of personen die geen eigenaar zijn: studenten, boswerkers, wetenschappers, leerkrachten,
leden van de bosbouwadministraties en van verenigingen voor natuurbeheer, en al wie geïnteresseerd is in
het bos.

• De eigenaars van publiek recht: provincies, gemeenten…;
• Verenigingen of personen die geen eigenaar zijn: studenten, boswerkers, wetenschappers, leerkrachten,
leden van de bosbouwadministraties en van verenigingen voor natuurbeheer, en al wie geïnteresseerd is in
het bos.
De Raad van Bestuur kan werkende leden tot ereleden benoemen.

Toetredende leden:

Toetredende leden:

Zijn toetredende leden, de personen, organismen of verenigingen die daarom verzoeken; hun lidmaatschap moeten
worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die de
diensten bepaalt waarvan zij kunnen genieten.

Kunnen toetredende leden zijn, de personen, organismen
of verenigingen die daarom verzoeken; hun lidmaatschap
moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die
de diensten bepaalt waarvan zij kunnen genieten.

Toetredende leden hebben geen stemrecht op de Algemene vergadering.

Toetredende leden hebben geen stemrecht op de Algemene vergadering.

De Raad van Bestuur kan werkende leden tot ereleden benoemen.

De hoedanigheid van werkend en toetredend lid impliceert
van rechtswege de instemming met deze statuten en de
huishoudelijke reglementen, indien deze bestaan.

Artikel 4

Artikel 4

De Raad van Bestuur beslist soeverein over de goedkeuring van een nieuw lid; hij moet een eventuele weigering
niet motiveren.

De Raad van Bestuur beslist soeverein over de goedkeuring van een nieuw lid; hij moet een eventuele weigering
niet motiveren.

Artikel 5

Artikel 5

Het ontslag van de werkende en toetredende leden wordt
per brief aan de Raad van Bestuur medegedeeld. Ontslag
vloeit automatisch voort uit het in gebreke blijven van de
betaling der bijdrage die dient te geschieden vóór één mei.

Het ontslag van een werkend of toetredend lid wordt
per brief aan de Raad van Bestuur medegedeeld. Wordt
geacht ontslag te hebben genomen, het lid dat in gebreke
blijft van de betaling van de jaarlijkse bijdrage binnen de
twee maanden volgend op de oproep tot betaling.

Artikel 6

Artikel 6

Op voorstel van de Raad van Bestuur bij eenvoudige
meerderheid kan de Algemene Vergadering beslissen bij
tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen een lid uit te sluiten en dit in overeenstemming met artikel 12 van de Wet betreffende de VZW.
Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid hebben
geen enkel recht op het vermogen van de vereniging.

Op voorstel van de Raad van Bestuur bij eenvoudige
meerderheid kan de Algemene Vergadering beslissen bij
tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen een lid uit te sluiten en dit in overeenstemming met de wet. Het ontslagnemend of uitgesloten
werkend of toetredend lid en hun rechthebbenden evenals
de rechthebbenden van het overleden lid hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging.

Artikel 7

Artikel 7

De Raad van Bestuur houdt een ledenregister bij in overeenstemming met artikel 10 van de Wet betreffende de
VZW.

De Raad van Bestuur houdt een ledenregister volgens de
regels bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin de raadplegingsvoorwaarden zijn
vastgelegd.

Bijdragen

Bijdragen

Artikel 8

Artikel 8

De bijdragen zijn jaarlijks, op voorhand, betaalbaar. Het
maximum wordt vastgesteld, rekening houdend met de
index van de consumptieprijzen van december 2016 (basisindex), op:

De bijdragen zijn jaarlijks, op voorhand, betaalbaar. Het
maximum wordt vastgesteld, rekening houdend met de
index van de consumptieprijzen van december 2019 (basisindex), op:

• Voor de werkende leden : duizend zeshonderd euro per
jaar

• voor de werkende leden: tienduizend euro per jaar

• Voor de toetredende leden : honderd vijftig euro per jaar
De bijdragen kunnen bepaald worden door rekening te houden met de oppervlakte van de landelijke eigendommen

• voor de toetredende leden : tweehonderd euro per jaar
De bedragen van de verschillende bijdragen worden bepaald door rekening te houden met de oppervlakte van de
landelijke eigendommen van de leden, de gekozen dien-

van de verschillende leden en/of in functie van de aard van
de activiteit die er wordt uitgeoefend.

sten, het statuut van de eigendom en/of in functie van de
aard van de activiteit die er wordt uitgeoefend.

De Raad van Bestuur beslist soeverein over het bedrag
van de bijdragen volgens het hierna gevolgde schema. De
Raad van Bestuur kan, volgens de voorwaarden die hij bepaalt, aan de gewestelijke vzw’s «Propriétaires Ruraux de
Wallonie - Nature, Terres et Forêts» ASBL (NTF) en «Landelijk Vlaanderen» VZW (LVl) een mandaat geven om de
bijdragen van haar leden te innen.

De Raad van Bestuur beslist soeverein over het bedrag
van de bijdragen binnen het hierboven bepaalde kader. De
Raad van Bestuur kan, volgens de voorwaarden die hij bepaalt, aan de gewestelijke vzw’s «Propriétaires Ruraux de
Wallonie - Nature, Terres et Forêts» ASBL (NTF) en «Landelijk Vlaanderen» VZW (LVl) een mandaat geven om de
bijdragen van haar leden te innen.

De VZW mag giften en testamenten ontvangen inzake artikel 16 van de Wet dd 27 juni 1921 en gewijzigd door artikel 26 van de Wet van 2 mei 2002.

De VZW mag giften en testamenten ontvangen binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Artikel 9

Artikel 9

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

De Algemene Vergadering bezit de bevoegdheden die haar
uitdrukkelijk worden toegekend door de wet of door deze
statuten. Behoort uitsluitend tot haar bevoegdheid:

De Algemene Vergadering bezit de bevoegdheden die haar
uitdrukkelijk worden toegekend door de wet of door deze
statuten. Behoort uitsluitend tot haar bevoegdheid:

1. De wijziging van de statuten

1. De wijziging van de statuten

2/01 De benoeming en de afzetting van de bestuurders

2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders

3. In voorkomend geval, de benoeming van de commissarissen

3. In voorkomend geval, de benoeming van de commissarissen

4. De goedkeuring van de begrotingen en rekeningen

4. De goedkeuring van de begrotingen en rekeningen

5. De kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval,
de kwijting van de commissarissen

5. De kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval,
de kwijting van de commissarissen

6. De ontbinding van de vereniging

6. De ontbinding van de vereniging

7. De uitsluitingen van leden

7. De uitsluiting van leden

8. De omzetting van de vereniging in een vennootschap
met een sociaal oogmerk;

8. De omzetting van de vereniging in een vennootschap
met een sociaal oogmerk;
9. Het uitvoeren of aanvaarden van een kosteloze inbreng
van een algemeenheid.

Artikel 10

Artikel 10

De vereniging komt ieder jaar verplicht bijeen in een gewone Algemene Vergadering tijdens het eerste semester.
Het boekjaar wordt afgesloten op 31 december van elk
jaar.

De vereniging komt ieder jaar verplicht bijeen in een gewone Algemene Vergadering tijdens het eerste semester.
Het boekjaar wordt afgesloten op 31 december van elk
jaar.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door
de Raad van Bestuur per gewone brief, door middel van
een bericht in het tijdschrift van de vereniging of via een
elektronisch postbericht met ontvangstmelding en dit
ten minste 15 dagen voorafgaand aan de vergadering. De
uitnodiging wordt ondertekend door de Secretaris van de
Raad in naam van de Raad van Bestuur. De dagorde wordt

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door
de Raad van Bestuur per gewone brief, door middel van
een bericht in het tijdschrift van de vereniging of via een
elektronisch postbericht met ontvangstmelding en dit
ten minste 15 dagen voorafgaand aan de vergadering. De
uitnodiging wordt ondertekend door de Secretaris van de
Raad in naam van de Raad van Bestuur. De dagorde wordt

vermeld in de uitnodiging. Alle voorstellen ondertekend
door één twintigste van de leden dienen op de dagorde te
worden geplaatst voor zover deze werden ontvangen voor
de verzending van de uitnodiging. De Raad van Bestuur
mag de Algemene Vergadering bijeenroepen telkens als
hij dit nuttig acht.

vermeld in de uitnodiging. Alle voorstellen ondertekend
door één twintigste van de leden dienen op de dagorde te
worden geplaatst voor zover deze werden ontvangen voor
de verzending van de uitnodiging. De Raad van Bestuur
mag de Algemene Vergadering bijeenroepen telkens als
hij dit nuttig acht.

Artikel 11

Artikel 11

De werkende leden kunnen zich laten vertegenwoordigen
op de Algemene Vergaderingen door een ander werkend
lid in het bezit van een volmacht ondertekend door de volmachtgever, die uiterlijk 8 dagen voor de datum van de
Algemene Vergadering werd verzonden of overhandigd
aan de Raad van Bestuur op het adres van de maatschappelijke zetel. Niemand kan meer dan twee leden vertegenwoordigen, andere dan hijzelf.

De werkende leden kunnen zich laten vertegenwoordigen
op de Algemene Vergaderingen door een ander werkend
lid in het bezit van een volmacht ondertekend door de volmachtgever, die uiterlijk 8 dagen voor de datum van de
Algemene Vergadering werd verzonden of overhandigd
aan de Raad van Bestuur op het adres van de maatschappelijke zetel. Niemand kan meer dan twee leden vertegenwoordigen, andere dan hijzelf.

Artikel 12

Artikel 12

Behoudens publicatie in het Belgisch Staatsblad wanneer
dit door de wet wordt vereist, worden de beslissingen van
de Algemene Vergadering ter kennis gebracht van de leden
door middel van een bericht in het tijdschrift van de vereniging of via omzendbrieven. De Raad van Bestuur brengt
ze ter kennis van derden voor zover deze een gewettigd
belang hebben.

Behoudens publicatie in het Belgisch Staatsblad wanneer
dit door de wet wordt vereist, worden de beslissingen van
de Algemene Vergadering ter kennis gebracht van de leden
door middel van een bericht in het tijdschrift van de vereniging of via omzendbrieven. De Raad van Bestuur brengt
ze ter kennis van derden voor zover deze een gewettigd
belang hebben.

Artikel 13

Artikel 13

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door
de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door
de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door een Ondervoorzitter of door de oudste
aanwezige bestuurder.

Artikel 14

Artikel 14

De besluiten worden bij eenvoudige meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden
genomen behoudens andersluidende bepaling in de wet
of in deze statuten. Voor het bepalen van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met blanco en nietige
stemmen, noch met onthoudingen. Bij staking van stemmen heeft de stem van de Voorzitter of van de bestuurder
die hem vervangt de doorslag.

De besluiten worden bij eenvoudige meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden
genomen behoudens andersluidende bepaling in de wet
of in deze statuten. Voor het bepalen van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met blanco en nietige
stemmen, noch met onthoudingen. Bij staking van stemmen heeft de stem van de Voorzitter of van de bestuurder
die hem vervangt de doorslag.
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over statutenwijzigingen wanneer de
voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in
de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de
leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste
vergadering worden gehouden.

Artikel 15

Artikel 15

De besluiten van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in het register van de proces-verbalen en ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. Dit register wordt
bewaard op de zetel waar alle leden er ter plaatse inzage
kunnen van nemen. ledere wijziging van de statuten wordt
zonder verwijl neergelegd op de griffie van de Rechtbank
van Koophandel en bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming,
ontslag of afzetting van een bestuurder en in voorkomend
geval van de commissarissen.

De besluiten van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in het register van de proces-verbalen en ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. Dit register
wordt bewaard op de zetel waar alle leden er ter plaatse
inzage kunnen van nemen. ledere wijziging van de statuten wordt zonder verwijl neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere
benoeming of stopzetting van de functie van een bestuurder en in voorkomend geval van de commissarissen.

Bestuur

Bestuur

Artikel 16

Artikel 16

De vereniging wordt bestuurd door een Raad samengesteld
uit maximum 20 leden, volgens een beslissing die genomen wordt door de Raad van Bestuur zonder dat de
wijziging van het aantal bestuurders binnen deze grenzen
als een wijziging van de statuten zou kunnen beschouwd
worden. Het aantal bestuurders moet in ieder geval lager
zijn dan het aantal personen lid van de vereniging.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad samengesteld
uit maximum 20 leden, volgens een beslissing die genomen wordt door de Raad van Bestuur zonder dat de
wijziging van het aantal bestuurders binnen deze grenzen
als een wijziging van de statuten zou kunnen beschouwd
worden. Het aantal bestuurders moet in ieder geval lager
zijn dan het aantal personen lid van de vereniging.

De Raad van Bestuur moet representatief zijn voor de verschillende groepen van werkende leden die in artikel 3 van
deze statuten worden opgesomd; bijgevolg moet hij maximaal bestaan uit:

De Raad van Bestuur moet representatief zijn voor de verschillende groepen van werkende leden die in artikel 3 van
deze statuten worden opgesomd; bijgevolg moet hij maximaal bestaan uit:

- 6 bestuurders als vertegenwoordigers van de privé-eigenaars die lid zijn van «Propriétaires Ruraux de Wallonie»
- «Nature, Terres et Forêts», onder wie 3 vertegenwoordigers van de kleine boseigendom, gedefinieerd als die van
de eigenaars die een oppervlakte bezitten die kleiner is
dan het gemiddelde van de oppervlakten die de werkende
leden bezitten;

- 6 bestuurders als vertegenwoordigers van de privé-eigenaars die lid zijn van «Propriétaires Ruraux de Wallonie»
- «Nature, Terres et Forêts», onder wie minstens 2 vertegenwoordigers van de kleine boseigendom, gedefinieerd
als die van de eigenaars die een oppervlakte bezitten die
kleiner is of gelijk aan 25 hectares op het moment van de
benoeming;

- 2 bestuurders als vertegenwoordigers van de privé-eigenaars die lid zijn van «Landelijk Vlaanderen», van wie 1 van
de Bosgroepen;

- 2 bestuurders als vertegenwoordigers van de privé-eigenaars die lid zijn van “Landelijk Vlaanderen”, van wie 1 van
de Bosgroepen;

- 3 bestuurders uit de gewestelijke Bosbouwadministraties, van wie 2 voor de Waalse administratie en 1 voor
de Vlaamse administratie;

- 3 bestuurders uit de gewestelijke Bosbouwadministraties,
van wie 2 voor de Waalse of de Brusselse administratie en
1 voor de Vlaamse administratie;

- 3 bestuurders uit de wetenschappelijke of academische
wereld, van wie 2 Franstalige en 1 Nederlandstalige;

- 3 bestuurders uit de wetenschappelijke of academische
wereld, van wie 2 Franstalige en 1 Nederlandstalige;

- 3 bestuurders uit de Houtketen, van wie 1 van de «Fédération Nationale des Experts Forestiers»;

- 3 bestuurders uit de Houtketen, van wie 1 van de «Nationale Federatie van Bosbouwexperten»;

- 1 bestuurder die de eigenaars of instellingen van publiek
recht vertegenwoordigt;

- 1 bestuurder die de eigenaars of instellingen van publiek
recht vertegenwoordigt;

- 2 bestuurders als vertegenwoordigers van de verenigingen en leden die geen eigenaars zijn, of eigenaars die geen
lid zijn van de gewestelijke verenigingen van eigenaars.

- 2 bestuurders als vertegenwoordigers van de verenigingen en leden die geen eigenaars zijn, of eigenaars die geen
lid zijn van de gewestelijke verenigingen van eigenaars.

De Raad van Bestuur formuleert voorstellen in dat verband.
Hij kan bovendien een voorstel doen tot benoeming van
maximaal 2 gecoöpteerde leden, buiten de bovenstaande
quota, die dezelfde rechten zullen hebben als de andere

De Raad van Bestuur formuleert voorstellen in dat verband.
Hij kan bovendien een voorstel doen tot benoeming van
maximaal 2 gecoöpteerde leden, buiten de bovenstaande
quota, die dezelfde rechten zullen hebben als de andere

bestuurders.

bestuurders.

ln geval van overlijden of ontslag van één of meerdere
bestuurders blijven de overige bestuursleden, in afwachting van de vervanging van eerstgenoemde bestuurder(s),
de Raad van Bestuur vertegenwoordigen met dezelfde
bevoegdheden alsof deze Raad volledig was.

ln geval van overlijden of ontslag van één of meerdere
bestuurders blijven de overige bestuursleden, in afwachting van de vervanging van eerstgenoemde bestuurder(s),
de Raad van Bestuur vormen met dezelfde bevoegdheden
alsof deze Raad volledig was.

Artikel 17

Artikel 17

De duur van het mandaat van bestuurder wordt bepaald
op vier jaar; éénmaal vernieuwbaar. De bestuurder is
eventueel herverkiesbaar na een afwezigheid van twee
jaar. Het mandaat is onbezoldigd.

De duur van het mandaat van bestuurder wordt bepaald
op vier jaar; éénmaal hernieuwbaar. De bestuurder is
eventueel herverkiesbaar na een afwezigheid van twee
jaar. Het mandaat is onbezoldigd.

Bij het openvallen van een mandaat zal er slechts in de vervanging worden voorzien ter gelegenheid van de Algemene
Vergadering; de dan benoemde bestuurder voltooit het
mandaat van deze die hij vervangt.

Bij het openvallen van een mandaat zal er slechts in de vervanging worden voorzien ter gelegenheid van de Algemene
Vergadering; de dan benoemde bestuurder voltooit het
mandaat van deze die hij vervangt.

Wanneer een bestuurder de maximale leeftijd heeft bereikt,
vastgelegd door de Raad van Bestuur, doet hij zijn mandaat uit en is niet meer verkiesbaar.

Wanneer een bestuurder de maximale leeftijd heeft bereikt,
vastgelegd door de Raad van Bestuur, doet hij zijn mandaat uit en is hij niet meer verkiesbaar.

De duur van het mandaat van de Voorzitter is vastgesteld
op vier jaar; hij kan voor eenzelfde termijn worden herkozen. In geval van onderbreking van het mandaat van de
voorzitter, kiest de Raad uit één van haar leden een nieuwe
Voorzitter.

De duur van het mandaat van Voorzitter en van de Ondervoorzitters is vastgesteld op vier jaar; zij kunnen voor eenzelfde termijn worden herkozen. In geval van onderbreking
van hun mandaat, kiest de Raad uit één van haar leden een
nieuwe Voorzitter of Ondervoorzitter voor de verdere duur
van de ambtstermijn.

De uittredende Voorzitter en Ondervoorzitters zijn éénmaal
als leden van de Raad herverkiesbaar, zonder een afwezig
heidsperiode van twee jaar in acht te moeten nemen, zoals
beschreven in de eerste alinea.

Artikel 18

De uittredende Voorzitter en Ondervoorzitters zijn éénmaal als leden van de Raad herverkiesbaar, zonder een
afwezigheidsperiode van 2 jaar in acht te moeten nemen,
zoals beschreven in de eerste alinea.

Artikel 18
De oproeping voor de Raad van Bestuur kan geldig gebeuren langs elektronische weg. De inhoud, de oproepingstermijn en de vorm van de oproeping worden bepaald door de
wet, de statuten en het huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur oefent alle machten uit, die niet van
rechtswege aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, of die niet uitdrukkelijk aan deze laatste werden
toegekend door de statuten.

De Raad van Bestuur oefent alle machten uit, die niet van
rechtswege aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, of die niet uitdrukkelijk aan deze laatste werden
toegekend door de statuten.

Hij kan namelijk:

Hij kan met name:

a) dadingen en compromissen aangaan, alle goederen,
zowel roerende als onroerende, verkrijgen, ruilen en
verkopen, onroerende goederen en zakelijke onroerende rechten met hypotheek belasten; leningen aangaan,
huurovereenkomsten afsluiten van gelijk welke duur;
alle legaten, subsidies, giften of overdrachten aanvaarden of weigeren; verzaken aan alle zakelijke rechten en
ontbindende vorderingen; bijzondere machten verlenen
aan mandatarissen van zijn keuze, al dan niet leden;
hun wedden en lonen bepalen; in rechte verschijnen als
aanlegger of als verweerder;

a) dadingen en compromissen aangaan, alle goederen,
zowel roerende als onroerende, verkrijgen, ruilen en
verkopen, onroerende goederen en zakelijke onroerende rechten met hypotheek belasten; leningen aangaan,
huurovereenkomsten afsluiten van gelijk welke duur;
alle legaten, subsidies, giften of overdrachten aanvaarden of weigeren; verzaken aan alle zakelijke rechten
en ontbindende vorderingen; bijzondere machten verlenen aan mandatarissen van zijn keuze, al dan niet leden; hun wedden en lonen bepalen; in rechte verschijnen als aanlegger of als verweerder;

b) de Voorzitter van de Raad van Bestuur, evenals de Ondervoorzitters kiezen;

b) de Voorzitter van de Raad van Bestuur, evenals de Ondervoorzitters kiezen onder zijn leden;

c) de Secretaris, de schatbewaarder en het personeel van
alle diensten aanstellen, zelfs niet-leden; hun bevoegdheden bepalen, hen bepaalde bevoegdheden toekennen, hun wedde en bezoldigingen bepalen;

c) de Secretaris, de Penningmeester en het personeel van
alle diensten aanstellen, zelfs niet-leden; hun bevoegdheden bepalen, hen bepaalde bevoegdheden toekennen, hun wedde en bezoldigingen bepalen;

d) een huishoudelijk reglement uitvaardigen;

d) een huishoudelijk reglement uitvaardigen en de toepassing ervan op zich nemen;

e) afdelingen oprichten die aan de werkende leden worden
voorbehouden en/of bijzondere voordelen en diensten
toekennen aan de toetredende leden, zoals documentatie, studies en werken, hulpverlening en raadgeving,
enz... De Raad kan beslissen om deze voordelen en
diensten te financieren;
f) zich uitspreken over de goedkeuring van leden.

e) afdelingen oprichten die aan de werkende leden worden
voorbehouden en/of bijzondere voordelen en diensten
toekennen aan de toetredende leden, zoals documentatie, studies en werken, bescherming, hulpverlening
en raadgeving, enz... De Raad kan beslissen om deze
voordelen en diensten te financieren;
f) zich uitspreken over de goedkeuring van leden;
g) het maatschappelijk doel interpreteren.

Hij legt aan de Algemene Vergadering de rekeningen van
het verlopen boekjaar en de begroting van het volgend jaar
ter goedkeuring voor.

Hij legt aan de Algemene Vergadering de rekeningen van
het verlopen boekjaar en de begroting van het volgend jaar
ter goedkeuring voor.

Artikel 19

Artikel 19

In geval van afwezigheid van de Voorzitter worden zijn
functies van rechtswege waargenomen door één van de
ondervoorzitters en bij gebreke hiervan door de oudste der
aanwezige bestuurders, tenzij de Voorzitter zelf een andere bestuurder zou hebben aangeduid om hem te vervangen in geval van afwezigheid van de ondervoorzitters.

In geval van afwezigheid van de Voorzitter worden zijn
functies van rechtswege waargenomen door één van de
Ondervoorzitters en bij gebreke hiervan door de oudste
der aanwezige bestuurders, tenzij de Voorzitter zelf een
andere bestuurder zou hebben aangeduid om hem te vervangen in geval van afwezigheid van de ondervoorzitters.

Artikel 20

Artikel 20
De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen wanneer ten
minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen. Geen enkel bestuurslid kan meer dan twee volmachten bezitten. Voor het bepalen van de meerderheid wordt
geen rekening gehouden met blanco en nietige stemmen,
noch met onthoudingen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen. Geen enkel bestuurslid kan meer dan twee volmachten bezitten. Voor het bepalen van de meerderheid wordt
geen rekening gehouden met blanco en nietige stemmen,
noch met onthoudingen.

Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter of van
de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter of van
de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.
De stemmingen en de besluitvormingen kunnen geldig gebeuren langs elektronische weg.
Voor de goedkeuring door de Raad van een financiële operatie ten belope van meer dan de helft van het eigen vermogen, is een drie vierde meerderheid vereist.

Artikel 21

Artikel 21

Behalve ingeval de Raad bijzondere bevoegdheden toekent, worden de daden die de vereniging verbinden (met

Behalve ingeval de Raad bijzondere bevoegdheden toekent, worden de daden die de vereniging verbinden (met uit-

uitzondering van deze van het dagelijks of gewoon bestuur), door de Voorzitter of door twee bestuurders ondertekend. Deze hoeven tegenover derden geen verantwoording
af te leggen van de bevoegdheden die de Raad hen heeft
toegekend.

zondering van deze van het dagelijks of gewoon bestuur),
door de Voorzitter of door twee bestuurders ondertekend.
Deze hoeven tegenover derden geen verantwoording af
te leggen van de bevoegdheden die de Raad hen daartoe
heeft toegekend.

Artikel 22

Artikel 22

Voor rechtsplegingen als eiser of verweerder, treedt de
Voorzitter van de Raad of de bestuurder die hem vervangt
in rechte op.

Voor rechtsplegingen als eiser of verweerder, treedt de
Voorzitter van de Raad of de bestuurder die hem vervangt
in rechte op.

Artikel 23

Artikel 23

Alle daden van gewoon of dagelijks beheer worden geldig
gesteld door de bestuurder of zelfs door een derde, die de
Raad onder zijn verantwoordelijkheid hiertoe aangesteld
heeft.

Alle daden van gewoon of dagelijks beheer worden geldig
gesteld door de bestuurder of zelfs door een derde, die de
Raad onder zijn verantwoordelijkheid hiertoe aangesteld
heeft.
Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing moet nemen of zich moet uitspreken over een operatie die tot haar
bevoegdheid behoort en ten aanzien waarvan een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
patrimoniale aard dat tegengesteld is aan het belang van
de vereniging, dan moet die bestuurder de andere bestuurders kennis ervan in kennis stellen vooraleer het bestuursorgaan een beslissing neemt. Diens verklaring en uitleg
over de aard van dit tegenstrijdig belang moeten vermeld
worden in het verslag van de vergadering van de Raad van
Bestuur die deze beslissing moet nemen. Het is de Raad
van Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder in wiens hoofde er een belangenconflict is,
kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad
van Bestuur over deze beslissingen of deze operaties, en
kan ook niet deelnemen aan de stemming over dit punt.
Indien er een belangenconflict bestaat in hoofde van de
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders, wordt de beslissing of de operatie voorgelegd aan de Algemene Vergadering; als deze laatste instemt met de beslissing of de operatie, dan mag de Raad
van Bestuur ze uitvoeren.

Ontbinding

Ontbinding

Artikel 24

Artikel 24

Uitgezonderd in geval van juridische of feitelijke ontbinding mag tot ontbinding van de vereniging slechts beslist
worden door de Algemene Vergadering in overeenstemming met de Wet van 27 juni 1921 en conform huidige
statuten. De Algemene Vergadering zal de vereffenaar of
vereffenaars aanduiden, zij zal hun bevoegdheden en de
voorwaarden tot vereffening bepalen.

Uitgezonderd in geval van juridische of feitelijke ontbinding mag tot ontbinding van de vereniging slechts beslist
worden door de Algemene Vergadering conform de wet
en de huidige statuten. De Algemene Vergadering zal de
vereffenaar of vereffenaars aanduiden, zij zal hun bevoegdheden en de voorwaarden tot vereffening bepalen.

ln geval van ontbinding der vereniging zal het netto-actief
overgedragen worden aan de twee gewestelijke VZW’s,
bovengenoemd onder artikel 8, voor zover hun sociale
doeleinden gelijkwaardig zijn aan deze van de Koninklijke
Belgische Bosbouwmaatschapij. De verdeelsleutel gebeurt pro rata de bosoppervlakten van het Waalse Gewest
en het Vlaamse Gewest, op basis van dewelke de bijdra-

ln geval van ontbinding der vereniging zal het netto-actief
overgedragen worden aan de twee gewestelijke VZW’s,
bovengenoemd onder artikel 8, voor zover hun sociale doeleinden gelijkwaardig zijn aan deze van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij. De verdeelsleutel gebeurt
pro rata de bosoppervlakten van het Waalse Gewest en het
Vlaamse Gewest, op basis van dewelke de bijdragen der
leden werden opgemaakt van de drie entiteiten (“Koninkli-

gen der leden werden opgemaakt van de drie entiteiten
(“Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij V.Z.W”,
“Propiétaires Ruraux de Wallonie- Nature, Terres et Forêts,
A.S.B.L.” en “Landelijk Vlaanderen, V.Z.W.”).
In geval dit niet mogelijk blijkt, zal het netto-actief worden
overgedragen aan één of meer gelijkwaardige of wetenschappelijke instellingen, aangeduid door de Algemene
Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur.
Er zal nooit kunnen besloten worden, zelfs niet door wijziging van de statuten, dat het maatschappelijk kapitaal
verdeeld wordt tussen de leden, tenzij in geval van uitvoering van een eventueel ontbindend of herroepend beding of
terugkeer van het goed.

Overgangsbepaling:
De Algemene Vergadering beslist, met het oog op de naleving van het gewijzigde artikel 16 van de statuten, dat
het aantal bestuursleden (thans 27) geleidelijk zal worden
teruggebracht tot 20. Er is dus een termijn nodig die wordt
vastgelegd op maximaal 8 jaar; de gewone Algemene Vergadering van 2025 zal er dus voor moeten zorgen dat deze
bepaling van de statuten effectief wordt.

jke Belgische Bosbouwmaatschappij V.Z.W”, “Propiétaires
Ruraux de Wallonie- Nature, Terres et Forêts, A.S.B.L.” en
“Landelijk Vlaanderen, V.Z.W.”).
In geval dit niet mogelijk blijkt, zal het netto-actief worden
overgedragen aan één of meer gelijkwaardige of wetenschappelijke instellingen, aangeduid door de Algemene
Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur.
Er zal nooit kunnen besloten worden, zelfs niet door wijziging van de statuten, dat het maatschappelijk kapitaal
verdeeld wordt tussen de leden, tenzij in geval van uitvoering van een eventueel ontbindend of herroepend beding of
terugkeer van het goed.

Overgangsbepaling:
De Algemene Vergadering beslist, met het oog op de naleving van het gewijzigde artikel 16 van de statuten, dat
het aantal bestuursleden (thans 27) geleidelijk zal worden
teruggebracht tot 20. Er is dus een termijn nodig die wordt
vastgelegd op maximaal 8 jaar; de gewone Algemene Vergadering van 2025 zal er dus voor moeten zorgen dat deze
bepaling van de statuten effectief wordt.

