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Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 26 augustus 2021 

 

 

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering om de statuten van de vereniging, opgericht op 23 september 
2017, als volgt te wijzigen, teneinde ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna “WVV”): 

 

 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR - WERKINGSGEBIED 

 

Artikel 1 – Naam en algemene bepalingen 

 

De vereniging draagt de naam: “Bosgroep Vlaams-Brabant” met als afkorting “BVB”. 

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” 
of de afkorting “vzw”. 

De vereniging werd opgericht door het samenbrengen van de werking van vier verenigingen, namelijk de 
bosgroepen Dijle-Geteland, Groene Corridor, Noord-Hageland en Zuidwest-Brabant. 

 

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al 
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vzw, moet de vzw de volgende gegevens vermelden: 

1)naam van de vzw, 

2)rechtsvorm, voluit of afgekort,  

3)volledig adres van de zetel, 

4)ondernemingsnummer, 

5)vermelding van “rechtspersonenregister” en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 

6)in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vzw en 

7)in voorkomend geval, het feit dat de vzw in vereffening is. 

 

Artikel 2 – Zetel 

 

De zetel van de vereniging bevindt zich steeds in een gemeente die behoort tot haar werkingsgebied, en die 
dus behoort tot het Vlaamse Gewest. 

 

Artikel 3 – Belangeloze doelstellingen 

 

De vereniging heeft tot doelstelling en wilt voor de provincie Vlaams-Brabant: 

 

1.Een samenwerkingsplatform creëren ten behoeve van de eigenaars van bossen in de provincie en hen 
steunen en bijstaan in hun dagelijks beheer van de bossen en natuurterreinen waarvan zij eigenaar zijn; 

2.De spreekbuis zijn van deze eigenaars van bossen, en hun wensen en noden verdedigen ten aanzien van 
alle overheden; 

3.De organisatie van de houtwinning, de houtverkoop en het verwerven van alternatieve inkomsten 
verbeteren; 

4.De kennis van private bosbeheerders actief bevorderen, onder andere door het organiseren van opleidingen 
en cursussen; 

5.Lokale initiatieven tot stand brengen die de zelfredzaamheid van de bosbeheerders bevorderen; 

6.De samenwerking inzake bos- en natuurbeheerwerken verbeteren evenals deze werken op elkaar 
afstemmen; 

7.Het natuurbeheer bij boseigenaars optimaliseren in functie van hun doelstellingen en de voorhanden zijnde 
middelen; 

8.Private en publieke initiatieven van bosaanleg en bosuitbreiding ondersteunen; 

9.Het duurzaam bos- en natuurbeheer stimuleren, en dit in overeenstemming met en met respect voor de 
visie van de eigenaar; 

10.Het maatschappelijk draagvlak voor een duurzaam bos- en natuurbeheer actief doen toenemen, met name 
door aan de samenleving de inzet daarvoor van de private eigenaar te tonen;  



11.De beheerdoelstellingen en maatregelen voor de bossen en natuurterreinen van de diverse bos- en 
natuurbeheerders en voor de terreinen in natuurbeheer, al dan niet binnen erkende natuurbeheerplannen, op 
elkaar afstemmen en coördineren, en dit op vrijwillige basis; 

12.De terreinvisies inzake bossen en natuurterreinen in andere beleidsdomeinen op elkaar afstemmen en 
coördineren, zoals onder meer in de jacht, het visbeheer, de recreatie, het natuurbehoud, de landschapszorg 
(met inbegrip van natuurgerichte landbouw), de waterbeheersing en de waterwinning; 

13.Het recreatief medegebruik verbeteren door de vrijwillige openstelling, tijdelijk of permanent, van bossen 
en natuurterreinen, en door het organiseren van begeleide bezoeken hieraan; 

14.Via bijzondere initiatieven de toetreding tot de vereniging bevorderen van de bosbeheerders van kleine 
boseigendommen; 

15.Over de hele provincie Vlaams-Brabant gebiedsdekkend werken en hiertoe initiatieven nemen onder de 
vorm van bijvoorbeeld lokale dienstverlening en evenementen, of nog onderafdelingen met lokale of 
gemeentelijke vertegenwoordigers; 

16.Betrokken zijn bij of samenwerken met organisaties die gelijkaardige belangen van private eigenaars van 
bossen in Vlaanderen of in de naburige regio’s verdedigen. 

 

De leden zijn te allen tijde vrij om hun eigendommen volgens hun eigen visie te bewerken en te ontwikkelen, 
en zijn niet verplicht hierin de adviezen of het beleid van de vereniging te volgen. 

 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken kan de vereniging alle initiatieven nemen en activiteiten ontplooien 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze belangeloze doelstellingen verband houden of deze kunnen 
bevorderen, met inbegrip van bijkomstige handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd 
voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen. Hierin zijn begrepen de uitgifte van obligaties en 
thesauriebewijzen, het toestaan van leningen evenals het begeleiden van leden bij het huren of verhuren, kopen 
of verkopen of nog het ontwikkelen, bewerken en onderhouden van roerende en onroerende goederen.  

 

Artikel 4 – Duur 

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  

 

Artikel 5 – Werkingsgebied 

 

1. Het werkingsgebied van de vereniging is de provincie Vlaams-Brabant. Dit werkingsgebied is opgedeeld in 
vijf streken: Brabantse Kouters, Dijleland, Noord-Hageland, Pajottenland & Zennevallei en Zuid-Hageland. 

 

2. Elke streek omvat het grondgebied, op datum van 1 januari 2021, van de volgende gemeenten: 

- voor de streek Brabantse Kouters: Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Londerzeel, 
Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en 
Zemst: 

- voor de streek Dijleland: Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, 
Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Overijse, Oud-Heverlee en Tervuren; 

- voor de streek Noord-Hageland: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Keerbergen, Lubbeek, 
Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo; 

- voor de streek Pajottenland & Zennevallei: Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, 
Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat; 

- voor de streek Zuid-Hageland: Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, 
Tienen en Zoutleeuw. 

 

TITEL II: LEDEN 

 

Artikel 6 – Leden 

 

1. De vereniging bestaat uit gewone leden en toegetreden leden, natuurlijke personen of rechtspersonen. 
Wanneer in deze statuten verwezen wordt naar “de leden”, worden hiermee zowel de gewone als de toegetreden 
leden bedoeld.  

 

2. Door hun lidmaatschap verbinden alle leden zich ertoe de statuten en de reglementen die op grond van 
deze statuten worden vastgelegd, na te leven. Ze zijn in hun hoedanigheid als lid echter niet aansprakelijk voor 
de verbintenissen van de vereniging. 

 

3. Het aantal leden is onbeperkt. Het aantal gewone leden mag echter niet minder bedragen dan tien. Gewone 
leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven. 

 



4. Wanneer een rechtspersoon haar lidmaatschapsrechten wil uitoefenen, duidt zij de natuurlijke persoon aan 
die haar hiertoe zal vertegenwoordigen. Deze aanstelling is pas bindend voor de vereniging zodra ze aan de raad 
van bestuur gemeld werd. 

Wanneer de zeggenschap over het beheer van een bos gedeeld wordt door meerdere personen (natuurlijke 
of rechtspersonen), stellen zij gezamenlijk de natuurlijke persoon aan die hen zal vertegenwoordigen. Deze 
aanstelling is pas bindend voor de vereniging van zodra ze aan de raad van bestuur gemeld en door haar 
aanvaard werd. 

 

5. Gewone leden hebben alle rechten zoals omschreven voor de leden in het WVV.  

De gewone leden van de vereniging zijn ofwel:  

-bosbeheerder van een of meerdere percelen bos in het werkingsgebied van de vereniging. 'Bosbeheerder' is 
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon (van privaat of publiek recht) die op grond van eigendom, mede-
eigendom, andere zakelijke rechten of een persoonlijk recht (huur, pacht, andere) het beslissingsrecht heeft over 
het beheer van een of meerdere percelen bos, ook wanneer hij niet zelf het dagelijks beheer ervan doet, zoals 
bedoeld door art. 4, 6bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. Elke bosbeheerder die gewoon lid is, heeft één 
(1) stem.  

-de provincie Vlaams-Brabant, van rechtswege. De provincie Vlaams-Brabant heeft twee (2) stemmen en wijst 
twee natuurlijke personen-vaste vertegenwoordigers aan die het stemrecht uitoefenen in de algemene 
vergadering van de vereniging. Ze wijst ook twee natuurlijke personen aan die de vaste vertegenwoordigers in de 
algemene vergadering kunnen vervangen. 

 

6. De toegetreden leden bestaan uit adviserende leden, steunende leden en ereleden. Zij hebben geen 
stemrecht op vergaderingen en kunnen zich niet kandidaat stellen voor de raad van bestuur. De raad van bestuur 
kan hen individueel of als groep uitnodigen op vergaderingen of evenementen. Het intern reglement kan hen 
bijkomende rechten toekennen. 

 

oDe adviserende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen (van privaat of publiek recht) die voor 
derden instaan voor het dagelijks beheer van één of meerdere percelen bos gelegen in het werkingsgebied van 
de vereniging zonder dat zij op deze percelen zakelijke of persoonlijke rechten hebben. 

 

oDe steunende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging en haar doelstellingen 
genegen zijn maar die niet beantwoorden aan de voorwaarden om werkend of adviserend lid te zijn, of die dit niet 
wensen te zijn. 

 

•Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering aan personen, op basis van hun 
verdiensten voor de vereniging of voor het private bosbeheer in de provincie, de titel van erelid verlenen. Deze 
titel is verenigbaar met een lidmaatschap in een andere rol. 

 

7. Het lidmaatschap is persoonlijk en eindigt van rechtswege bij verlies van hoedanigheid, ontbinding, 
faillissement, onbekwaamverklaring of overlijden. Rechtverkrijgenden onder bezwarende titel of erfgerechtigden 
onder algemene of bijzondere titel kunnen evenwel op hun beurt het lidmaatschap aanvragen. 

 

8. Met het oog op de werking van de vereniging en de organisatie van haar evenementen, verwerkt ze de 
volgende persoonlijke gegevens van de leden: 

-hun naam en voornaam; 

-hun woonplaats en alle andere nuttige contactgegevens (zoals het correspondentieadres, telefoonnummer, 
e-mailadres); 

-hun functie(s) in de vereniging; 

-het bewijs dat zij eigenaar zijn van één of meerdere percelen bos in de provincie Vlaams-Brabant; 

-de identificatie, beschrijving en omvang van de bossen en natuurterreinen die ze bezitten in de provincie 
Vlaams-Brabant. 

 

De leden hebben steeds het recht de gegevens die de vereniging over hen verwerkt, in te zien en te 
verbeteren. Zij melden wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de raad van bestuur, die voor de 
aanpassing zorgt. Wanneer een lid de vereniging heeft verlaten, zullen zijn persoonlijke gegevens, behalve zijn 
naam, voornaam, contactgegevens en lidmaatschapsperiode, door de vereniging gewist worden. 

 

9. Ieder die gewoon lid of toegetreden lid wil worden, kan zich hiervoor kandidaat stellen door een 
toetredingsverklaring te ondertekenen volgens het model opgesteld door de raad van bestuur.  

De raad van bestuur onderzoekt of ze de kandidaat in het gevraagde lidmaatschap aanvaardt, of er een 
dwingende reden is om de kandidaat te weigeren, dan wel om hem een ander type lidmaatschap voor te stellen. 
De raad beslist hierover discretionair en zonder zijn beslissing verder te moeten motiveren. Het lidmaatschap 
wordt pas definitief na de aanvaarding door de raad van bestuur. 

 



Een verzoek tot wijziging van het type van lidmaatschap wordt ingediend bij de raad van bestuur en wordt 
door deze onderzocht alsof het gaat om een nieuwe kandidaatstelling. 

 

Artikel 7 – Schorsing en uittreding 

 

1. In geval een lid de door hem aan de vereniging verschuldigde bedragen niet betaald heeft, is de uitoefening 
van zijn normale lidmaatschapsrechten, zoals het deelnemen aan vergaderingen of het uitoefenen van het 
stemrecht, automatisch geschorst. Wanneer hij nalaat te betalen binnen de drie maanden na de schriftelijke 
herinnering, verliest hij van rechtswege zijn lidmaatschap. 

 

2. Leden kunnen op elk ogenblik uittreden als lid door dit schriftelijk te melden aan de raad van bestuur. Het 
ontslag zal ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van ontvangst van dit schrijven. 

 

3. Indien een gewoon lid de hoedanigheid van bosbeheerder verliest, verliest hij ook van rechtswege de 
hoedanigheid van gewoon lid. Wanneer hij hierom verzoekt kan hij steunend lid worden. 

 

De vertegenwoordiger van meerdere personen die de zeggenschap over het beheer van een bos delen, 
verliest deze hoedanigheid zodra de intrekking van zijn aanstelling wordt gemeld aan de raad van bestuur. Een 
nieuwe vertegenwoordiger dient te worden aangeduid en goedgekeurd door de raad van bestuur, zo niet vervalt 
het lidmaatschap. 

 

4. Een ontslagnemend of uittredend lid blijft gehouden tot de pro rata betaling van de lidmaatschapsbijdrage 
en de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend. 

 

Artikel 8 – Uitsluiting en verlies van lidmaatschapsrechten 

 

1. De uitsluiting van een gewoon lid kan slechts worden besloten op voorstel van de raad van bestuur of op 
verzoek van minstens 1/5de van de gewone leden, door een besluit van de algemene vergadering waarop 
minstens 2/3de van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij dit besluit wordt genomen 
met een meerderheid van 2/3de van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden. 
Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.  

 

De oproeping tot de vergadering moet de uitsluiting uitdrukkelijk vermelden. Het lid wordt verder bijzonder 
uitgenodigd met vermelding van de motieven voor uitsluiting, zijn recht gehoord te worden op de algemene 
vergadering en zich daar te laten bijstaan. 

 

2. Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vereniging kunnen door een eenzijdig 
besluit van de raad van bestuur uitgesloten worden van het lidmaatschap. 

 

Artikel 9 – Rechten 

 

Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan reeds betaalde bijdragen niet terugvorderen. 

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vereniging op grond van 
de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde tijdens het 
lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging 
enz. 

 

TITEL III: BIJDRAGEN 

 

Artikel 10 – Bijdragen 

 

De algemene vergadering stelt het bedrag van het jaarlijks lidgeld vast, zonder dat dit meer mag bedragen 
dan 50 euro. Een verhoging geldt pas voor het jaar dat volgt op het jaar waarin tot de verhoging werd besloten, 
zodat elk lid desgewenst tijdig zijn lidmaatschap kan opzeggen. 

 

TITEL IV: BESTUUR 

 

Artikel 11 – Raad van bestuur 

 

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan overeenkomstig artikel 9:5 e.v. WVV, in deze 
statuten “raad van bestuur” genoemd.  

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen.  



3. De bestuurders zijn verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering en zijn te allen tijde 
afzetbaar door de algemene vergadering.  

4. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene 
vergadering en behoudens de terugbetaling van de onkosten gemaakt in het kader van de uitoefening van hun 
mandaat volgens de voorschriften of bepalingen die de raad van bestuur zelf vastlegt. 

5. De raad van bestuur kan te allen tijde derden, zoals externe experten, uitnodigen op haar vergaderingen. 
Zij hebben een adviserende functie en hebben geen stemrecht. Hun eventuele vergoedingen worden bepaald 
door de raad van bestuur. 

 

Artikel 12 – Samenstelling raad van bestuur 

 

1. De raad van bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal leden, met minimum vijf en maximum dertien 
leden (maar steeds minder dan het aantal gewone leden van de vereniging).  

 

2. De bestuurders worden aangeduid onder de gewone leden. 

 

De meerderheid van de bestuurders moet bosbeheerder zijn van privaat bos waarvan: 

- minstens twee bestuurders in totaal maximaal 5 ha aan private bossen beheren;  

- minstens twee bestuurders meer dan 5 ha private bossen beheren;  

Daarnaast wordt ernaar gestreefd evenveel bestuurders te hebben van elke groep, en om minstens een 
bestuurder uit elk van de vijf streken van het werkgebied te hebben. 

 

Deze leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering uit haar midden gekozen uit de 
natuurlijke personen of rechtspersonen die gewoon lid zijn. Rechtspersonen duiden een natuurlijke persoon als 
hun vaste vertegenwoordiger hiervoor aan.  

 

Daarnaast kiest de algemene vergadering een bestuurder onder de natuurlijke personen-vaste 
vertegenwoordigers van de provincie Vlaams-Brabant in de algemene vergadering, of hun plaatsvervangers in 
de algemene vergadering. 

 

3. Een bestuursmandaat geldt voor drie jaar, en is onbeperkt hernieuwbaar. 

 

4. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aanduiden. De raad kan ook specifieke opdrachten aan bestuurders toewijzen. 

 

Artikel 13 – Voortijdige beëindiging van het mandaat van bestuurder 

 

Indien het mandaat van een bestuurder een voortijdig einde neemt, om welke reden ook, nemen de overige 
bestuurders het opengevallen mandaat waar tot de eerstvolgende algemene vergadering of coöpteren zij hiervoor 
tijdelijk een bijkomende bestuurder.  

 

Bij de eerstvolgende algemene vergadering wordt gestemd over de definitieve aanstelling van een bijkomende 
bestuurder die het opengevallen mandaat tot het einde van de lopende termijn uitoefent. 

 

Artikel 14 – Verlies van het mandaat 

 

De bestuurders verliezen hun mandaat: 

-door het geven van hun ontslag als bestuurder; 

-door het verlies van hun hoedanigheid als gewoon lid; 

-door hun afzetting door de algemene vergadering; 

-door hun verlies van de functie of het mandaat op basis waarvan zij een rechtspersoon vertegenwoordigen; 

-door hun overlijden; 

-als gevolg van hun veroordeling wegens ernstige inbreuken op het Bosdecreet in de loop van hun mandaat. 

 

Artikel 15 – Bijeenroeping en verloop van de raad van bestuur 

 

1. De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat beslissingen neemt met de meerderheid van de aanwezige 
of vertegenwoordigde bestuurders. Iedere bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen is het voorstel 
verworpen. 

 

2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, op diens initiatief of bij diens 
onbeschikbaarheid door de ondervoorzitter of de secretaris. De raad kan ook samengeroepen worden op vraag 
van minstens een derde van zijn leden, telkens het belang van de vereniging het vereist. De uitnodiging, met 



ontwerp van agenda, voor een vergadering van de raad van bestuur wordt bezorgd per gewone brief, per fax, per 
telefoon of per e-mail, en dit ten laatste de vijfde dag voor de vergadering. 

 

3. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder mits het voorleggen van een 
volmacht met een specifieke steminstructie. 

Niemand kan meer dan één volmachtgever vertegenwoordigen. 

 

4. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter en, indien deze verhinderd is of niet werd 
aangeduid, door de ondervoorzitter. Wanneer ook deze verhinderd is of niet werd aangeduid, wordt de 
vergadering voorgezeten door de bosbeheerder die het langst lid is van de vereniging. Wanneer meerdere 
aanwezigen even lang lid zijn, zal de oudste onder hen de raad van bestuur voorzitten. 

 

5. De vergadering van de raad van bestuur kunnen ook geldig digitaal plaatsvinden via video-of teleconferentie 
waarbij de controle van aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met 
stemopname mogelijk moet zijn. Deze vergaderingen kunnen ook plaatsvinden in een hybride vorm (deels fysiek, 
deels digitaal) 

 

6. Bij een schriftelijke besluitvorming moet elk besluit door alle bestuurders eenparig genomen worden. 

 

7. Wanneer de raad van bestuur een onderwerp bespreekt dat rechtstreeks raakt aan de persoonlijke 
belangen van een bestuurder of een andere deelnemer, zal deze dit aan de vergadering meedelen en zelf de 
vergadering verlaten. Wanneer blijkt dat deze verplichting niet werd nageleefd, stelt de raad van bestuur aan de 
volgende algemene vergadering voor om het mandaat van de betrokkene in te trekken.  

 

8. De stemming over de aanstelling, de aanwerving of het ontslag van personeelsleden of andere 
aangestelden is geheim. Een stemming verloopt ook geheim telkens wanneer een meerderheid van bestuurders 
daarom verzoekt. Bij een geheime stemming op een vergadering via video- of teleconferentie kan gebruik 
gemaakt worden van een digitaal stemsysteem.  

 

9. Van de besluiten worden notulen gemaakt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, die 
ingeschreven worden in een speciaal register. Dit register ligt, na afspraak ter inzage van elk lid op de zetel van 
de vereniging. De uittreksels uit dit register worden ondertekend door de secretaris. Alle bestuurders krijgen een 
uittreksel van de notulen per e-mail. 

 

Artikel 16 – Bevoegdheid 

 

1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de vereniging, met uitzondering 
van die beslissingen waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is.  

 

2. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging als college in alle handelingen in en buiten rechte. Het 
vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.  

 

3. Onverminderd de algemene bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de raad van bestuur, wordt de 
vereniging ten aanzien van derden slechts rechtsgeldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter 
en de secretaris die gezamenlijk optreden.  

 

In geval van onbeschikbaarheid kan de voorzitter zich laten vervangen door de ondervoorzitter en de 
secretaris door de penningmeester, of kan de raad van bestuur plaatsvervangende bestuurders aanwijzen. Voor 
bankverrichtingen vertegenwoordigen de penningmeester en een hiervoor aangewezen bestuurder gezamenlijk 
de vereniging.  

 

4. De raad van bestuur kan ook aan een of meerdere van zijn leden of aan een derde een bijzondere 
machtiging verlenen om hem te vertegenwoordigen ten aanzien van derden of om bepaalde of een reeks 
bepaalde rechtshandelingen te stellen. Deze machtiging is steeds bijzonder en beperkt en is tegenwerpelijk aan 
derden. Deze personen, die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen 
blijken van enig besluit of van enige machtiging. 

 

Behoudens in de gevallen waar deze statuten een andere regeling voorzien, kan de raad van bestuur, 
wanneer een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris of een penningmeester afwezig is, de taak die deze 
statuten aan deze persoon toevertrouwen, laten uitvoeren door een bestuurder die hiervoor specifiek wordt 
aangesteld. 



 

5. De raad van bestuur staat in voor het bijhouden van het register van de leden op de zetel van de vereniging 
maar kan deze taak onder haar toezicht door een derde laten uitvoeren. Er zijn aparte registers voor de gewone 
leden en voor de toegetreden leden. Bij de toegetreden leden wordt vermeld of zij adviserend, steunend of erelid 
zijn. 

 

Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden of iedere andere reden waardoor, 
ingevolge deze statuten, de hoedanigheid van lid verloren gaat, moeten door de raad van bestuur worden 
bekendgemaakt in het register van leden binnen acht dagen nadat hij kennis heeft gekregen van het verlies van 
de hoedanigheid van lid. 

 

De raad van bestuur staat op dezelfde manier in voor het bijhouden van een bijzonder register van de 
natuurlijke personen-vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen die lid zijn en van zij die optreden als 
vertegenwoordiger van een eigendom waar er meerdere bosbeheerder-eigenaars zijn. 

 

Artikel 17 – Dagelijks bestuur  

 

1. De raad van bestuur kan aan een of meerdere van zijn leden, gedelegeerd bestuurder genoemd, of aan 
een derde, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur genoemd, het dagelijks bestuur van de vereniging 
toevertrouwen. Indien er meer dan één persoon wordt aangeduid, zullen zij gezamenlijk optreden. De 
vertegenwoordiger van de provincie in de raad van bestuur is van rechtswege lid van dit dagelijks bestuur. 

 

2. Deze personen kunnen te allen tijde ontslag nemen uit hun functie en te allen tijde worden afgezet door de 
raad van bestuur. 

 

3. Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden 
verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, 
hetzij wegens de noodzaak een onmiddellijke beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet 
vereisen of niet wenselijk maken. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur wordt vastgesteld door de raad van 
bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. 

 

4. De raad van bestuur kan bij afzonderlijk besluit het bedrag bepalen beneden hetwelk het orgaan van het 
dagelijks bestuur de vereniging kan verbinden zonder machtiging van de raad van bestuur. Deze beperking is 
niet tegenstelbaar aan derden, zelfs niet na bekendmaking ervan. 

 

 

Artikel 18 – Intern reglement  

 

De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen en kan dit wijzigen. Het intern reglement wordt 
medegedeeld aan de leden, die dit reglement kunnen inzien op de zetel van de vereniging. Ze kunnen kosteloos 
een afschrift van het intern reglement bekomen. Er is op heden geen intern reglement opgesteld. 

 

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 19 – Samenstelling 

 

1. De algemene vergadering bestaat uit de gewone leden van de vereniging. 

 

2. Wanneer voor de vereniging een coördinator, secretaris of andere lasthebber werd aangesteld, is deze van 
rechtswege uitgenodigd om alle algemene vergaderingen bij te wonen. Deze functie verleent geen stemrecht. 
Andere lasthebbers, toegetreden leden en raadgevers kunnen als waarnemers worden uitgenodigd.  

 

Artikel 20 – Bijeenroeping en vaststelling van de agenda 

 

1. De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, moet eenmaal per jaar worden 
bijeengeroepen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, op dag en uur in de 
oproepingsbrief vermeld.  

 

2. Op ieder ogenblik kan een buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen door 
een beslissing van de raad van bestuur of op vraag van tenminste een vijfde van de gewone leden of door vijftig 
gewone leden. De gewone leden moeten hun vraag indienen bij de voorzitter van de raad van bestuur, met een 
aangetekend schrijven verstuurd naar de zetel van de vereniging. Dat schrijven vermeldt de agendapunten die 
ze wensen te bespreken, en is ondertekend door de verzoekers die hierbij hun naam vermelden.  

 



3. Iedere algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vereniging of op eender welke andere plaats 
binnen de provincie Vlaams-Brabant met inbegrip van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de oproepingsbrief 
vermeld. De oproepingsbrief wordt in naam van de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter of de 
secretaris. De oproeping wordt minstens 15 dagen vóór de datum van de vergadering naar alle gewone leden, 
bestuurders en commissarissen verstuurd, en dit per e-mail of gewone post naar het e-mail- of postadres dat het 
lid laatst heeft opgegeven.  

 

4. De oproeping voor de algemene vergadering omvat eveneens het ontwerp van agenda van de vergadering 
zoals opgesteld door de raad van bestuur. Tevens wordt elk voorstel, dat is ondertekend door tenminste een 
twintigste van de gewone leden of door vijfentwintig gewone leden, op de agenda geplaatst, mits dit voorstel ten 
laatste tien dagen vóór de vergadering aan de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de 
vereniging wordt bezorgd.  

 

Artikel 21 – Verloop van de algemene vergadering 

 

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of indien 
verhinderd, door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de aanwezige bestuurder die het langst lid is 
van de vereniging en, wanneer meerdere aanwezigen even lang lid zijn, door de oudste onder hen. 

 

2. De voorzitter kan, indien de noodzaak zich voordoet, een secretaris en een of meerdere stemopnemers 
aanduiden onder de aanwezige gewone leden. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer(s) vormen dan 
samen het bureau. De functies van stemopnemer en secretaris kunnen door dezelfde persoon worden 
uitgeoefend. 

 

3. Enkel gewone leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Elk gewoon lid heeft één stem.  

 

4. Tenzij het WVV of deze statuten het anders voorschrijven, worden de besluiten door de algemene 
vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend. Bij staking van 
stemmen is het voorstel verworpen.  

 

5. Een gewoon lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander gewoon lid, middels een volmacht die is 
opgemaakt volgens het model dat de raad van bestuur bij de oproepingsbrief voegt. Een gewoon lid kan slechts 
houder zijn van één volmacht. 

 

6. De stemming geschiedt bij handopsteking, dan wel schriftelijk of digitaal. 

 

7. Vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen ook geldig plaatsvinden via video- of teleconferentie 
met een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Alle genodigden kunnen 
langs deze elektronische weg aan de Algemene Vergadering deelnemen.  

Het ter beschikking gestelde communicatiemiddel moet de deelnemers ten minste in staat stellen om: 

•de hoedanigheid en de identiteit van de andere deelnemers te controleren; 

•rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;  

•hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de Algemene Vergadering zich dient 
uit te spreken;  

•deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. 

De oproeping tot de Algemene Vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de 
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.  

 

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de gewone leden 
die op die manier aan de Algemene Vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de 
algemene vergadering wordt gehouden. 

 

8. Bij de benoeming en afzetting van bestuurders, de uitsluiting van leden, of andere persoonsgebonden 
materies, of telkens wanneer een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden daarom 
verzoekt, wordt niet bekend gemaakt hoe leden individueel gestemd hebben, maar worden de uitgebrachte 
stemmen als bijvoegsel bij de notulen op de zetel bewaard. 

 

9. Het secretariaat van de vereniging wordt waargenomen door de secretaris van de raad van bestuur. De 
notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden overgemaakt aan de leden van de 
raad van bestuur.  

 

10. De genomen beslissingen zijn, mits afspraak, ter inzage op de zetel van de vereniging voor alle leden. De 
raad van bestuur kan genomen beslissingen ter kennis brengen via het ledenblad en de website.  



 

11. Iedere wijziging van de statuten, en iedere benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder moeten 
binnen de maand na hun dagtekening worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het 
gerechtelijk arrondissement waar de vereniging haar zetel heeft.  

 

Artikel 22 – Bevoegdheid 

 

De bevoegdheid voor de volgende kwesties komt exclusief toe aan de algemene vergadering: 

1.de wijziging van de statuten; 

2.de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

3.de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een 
bezoldiging wordt toegekend; 

4.de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en, in voorkomend geval, het instellen van de 
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 

5.de goedkeuring van het activiteitenverslag, het actieplan, de begroting en de jaarrekening; 

6.het vaststellen van het eventuele jaarlijkse lidgeld; 

7.het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid; 

8.de uitsluiting van een lid; 

9.de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale 
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 

10.de beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vereniging en over de bestemming van de goederen van de 
vereniging na haar ontbinding. 

 

 

TITEL VI: BEGROTINGEN EN REKENINGEN 

 

Artikel 23 – Boekjaar 

 

Het boekjaar van de vereniging vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde 
jaar.  

 

Artikel 24 – Begroting en jaarrekening 

 

Ieder jaar stelt de raad van bestuur de rekeningen op en bereidt een voorstel van begroting voor. De raad van 
bestuur kan onder zijn toezicht een derde gelasten met deze opdracht. 

 

De jaarrekening over het afgelopen boekjaar en de begroting van het lopende boekjaar worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende jaarvergadering. 

 

De gewone leden kunnen vragen om op de zetel van de vereniging inzage te krijgen in de stukken en 
bescheiden waarop de rekeningen en begroting gesteund zijn. Zij moeten daartoe een schriftelijk verzoek richten 
tot de raad van bestuur met wie zij dan een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken 
overeenkomen.  

De raad van bestuur staat in voor de publicatie of neerlegging van de goedgekeurde jaarrekening, wanneer 
dit verplicht is. 

 

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen enkel beding bij wijze van 
dividend of op een andere wijze aan de gewone of toegetreden leden worden uitgekeerd. 

 

Artikel 25 – Eventuele aanstelling van een commissaris  

 

Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar niet valt onder de toepassing van artikel 3:47, §6 
WVV, is de vereniging niet verplicht om een commissaris te benoemen. In het andere geval moet de Algemene 
Vergadering onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren een commissaris benoemen.  

 

TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING 

 

Artikel 26 – Ontbinding en vereffening  

  

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering een of meer vereffenaars 
aan en bepaalt ze hun bevoegdheid. 



Het eventueel actief, na aanzuivering van alle schulden, wordt door de vereffenaars overgemaakt aan een of 
meerdere verenigingen of instellingen, die een activiteit ontplooien die nauw verbonden is met het doel van de 
vereniging en dit op aanwijzing van de algemene vergadering die tot ontbinding heeft besloten. 

 

TITEL VIII: SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 27 – Interpretatie van de statutaire bepalingen en het intern reglement  

 

Bij een geschil over de interpretatie van de statuten of het intern reglement heeft de raad van bestuur de 
exclusieve bevoegdheid om te beslissen welke interpretatie gevolgd dient te worden tot aan de eerstvolgende 
algemene vergadering. Deze zal de kwestie opnieuw onderzoeken, en definitief uitspraak doen over de 
interpretatie. Mits geen wijziging aan te brengen aan de statuten of het intern reglement zelf of hun betekenis, 
kan de vergadering beslissen met een eenvoudige meerderheid van stemmen. 

 

Artikel 28 - Formaliteiten  

 

De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de vereniging zijn individueel bevoegd, met mogelijkheid 
van indeplaatsstelling, voor het vervullen van de openbaarmakingsformaliteiten op de griffie van de 
ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon en voor de inschrijving van de gegevens van de 
vereniging in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

 

TITEL IX: OVERGANGSBEPALINGEN 

 

1. In afwijking op artikel 12 kiest de algemene vergadering de personen die de eerste raad van bestuur van 
de vereniging vormen, zo dat elk van de vijf werkingsgebieden van de Vlaams-Brabantse Bosgroepen die aan de 
oorsprong van deze vereniging liggen, vertegenwoordigd wordt. Voor elk werkingsgebied worden maximaal drie 
bestuurders aangesteld.  

 

Het mandaat dat hen wordt toegekend, eindigt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022. 
Wanneer zij hun mandaat neerleggen of verliezen, kiest de algemene vergadering hun vervanger uit kandidaten 
afkomstig van hetzelfde werkingsgebied. 

 

Bij de beoordeling of de vijf werkingsgebieden voldoende vertegenwoordigd zijn wordt geen rekening 
gehouden met de bestuurder gekozen uit de natuurlijke personen-vaste vertegenwoordigers van de provincie. 
Diens eerste mandaat eindigt op hetzelfde ogenblik als dat van de reeks van eerste bestuurders. 

 

In de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 volgt een eerste verkiezing van bestuurders op basis van de 
gewone statutaire regeling. Vanaf dan hebben de bestuursmandaten een looptijd van drie jaar. 

 

2. In afwijking op artikel 23 zal het eerste boekjaar van start gaan op de datum van oprichting en eindigen op 
31 december 2018. 

 


