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CBB  -  Patrimonium  van  de  Bietensector   vzw 

Anspachlaan 111, bus 10 

BE-1000   Brussel 

 (+32) (0)2/513.68.98 -  (+32) (0)2/512.19.88 - secretariat@cbb.be 

0413.819.420   RPR   Brussel 

Crelan BE36 1031 0369 4381 - NICABEBB 

 

 

 

STATUTEN 
 

TITEL 1. RECHTSVORM - BENAMING - IDENTIFICATIE - MAATSCHAPPELIJKE  

ZETEL - DOEL – DUUR 

 

Artikel 1. Rechtsvorm en benaming 
§ 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “de 

vereniging” genoemd) en onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 

23 maart 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, hierna “WVV” genoemd. 

§ 2. De vereniging is tweetalig en draagt de naam in het Nederlands “CBB-Patrimonium van de 

Bietensector”, afgekort “CBB-PB” en in het Frans “CBB-Patrimoine Betteravier”, afgekort “CBB-

PB”. 

 

Artikel 2. Identificatie 
§ 1. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestellingen, websites en andere 

documenten die uitgaan van de vereniging, al dan niet in elektronische vorm, moeten de 

maatschappelijke naam van de vereniging vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de 

woorden "Vereniging Zonder Winstoogmerk" of door de afkorting “VZW”, alsook het precieze adres 

van haar maatschappelijke zetel en haar ondernemingsnummer, de termen “Rijkspersonenregister” of 

de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de bevoegde rechtbank in functie van de zetel 

van de vereniging, het e-mailadres, de website van de vereniging en, in voorkomend geval, het feit dat 

de vereniging in vereffening is. 

§ 2. Het Bestuursorgaan kan het adres van de website of het e-mailadres wijzigen zelfs als deze vermeld 

staan in de Statuten. De wijziging wordt meegedeeld aan de leden en gepubliceerd. 

 

Artikel 3. Zetel 
§ 1. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het tweetalige Gewest Brussel-Hoofdstad. Een verplaatsing 

van de zetel binnen het tweetalige Gewest Brussel-Hoofdstad gebeurt op eenvoudige beslissing van 

het Bestuursorgaan en vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vereniging is opgenomen 

in de Statuten. In dat geval is het Bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging en de 

formaliteiten van neerlegging en bekendmaking te beslissen. 

§ 2. Elke andere verplaatsing vereist een beslissing van de Algemene Vergadering, mits naleving van de 

voorgeschreven regels inzake statutenwijzigingen. 

§ 3. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand van haar dagtekening worden 

neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en gepubliceerd in de bijlagen van 

het Belgisch staatsblad. 
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Artikel 4. Belangeloos doel en voorwerp 
§ 1. De vereniging heeft tot belangeloos doel het vertegenwoordigen en het verdedigen van de 

beroepsbelangen van de suikerbietplanters. 

§ 2. De vereniging heeft onder meer tot voorwerp: 

a) alle patrimoniale handelingen te stellen die de beroepsbelangen van de suikerbietplanters kunnen 

bevorderen; 

b) rechtstreekse of onrechtstreekse participaties van de bietensector in het kapitaal van de verwerkende 

ondernemingen werkzaam in België, evenals elke vorm van belangendeelname in deze 

ondernemingen om de betrokken beroepsbelangen te bevorderen; 

c) eventueel optreden ter ondersteuning van de vzw Confederatie van de Belgische Bietenplanters. 

§ 3. Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot het realiseren van haar belangeloos doel ligt 

in de bevoegdheid van de vereniging, alsook de commerciële activiteiten voor zover ze bijkomstig 

blijven en de eruit voortvloeiende inkomsten integraal bestemd worden voor de realisatie van het 

belangeloos doel. 

§ 4. Mits strikte naleving van de bovengenoemde grenzen, kan de vereniging onder meer: 

a) kopen, verkopen, ruilen, verwerven, vervreemden, huren of verhuren van roerende of onroerende 

goederen; 

b) diensten of een andere vereniging creëren; 

c) leningen verstrekken, participaties nemen, of op welke andere manier ook, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, belangen nemen in private of overheidsondernemingen of in vastgoed-, commerciële, 

civiele of financiële transacties en de administratie ervan verzorgen. Zij kan haar medewerking 

verlenen en voorschotten en garanties toekennen aan verenigingen waarvan zij aandeelhouder is. 

 

Artikel 5. Duur 
§ 1. De duur van de vereniging is onbepaald, onverminderd de wettelijke en statutaire bepalingen omtrent 

de ontbinding. 

 

 

TITEL 2. DE  LEDEN  -  HUN  RECHTEN  EN  VERPLICHTINGEN 

 

Artikel 6. Leden 
§ 1. De vereniging bestaat uit minimaal twee (2) leden. 

§ 2. Naast de Confederatie van de Belgische Bietenplanters vzw, worden de leden-rechtspersonen, die de 

bietenplanters groeperen waarvan zij de belangen vertegenwoordigen, hierna aangeduid als 

“Regionale Plantersverenigingen”. Hun benamingen worden vermeld in het Huishoudelijk Reglement. 

§ 3. Naast de leden-rechtspersonen en hun respectievelijke Voorzitters, allen volwaardige leden, omvat de 

vereniging natuurlijke personen die door het Bestuursorgaan worden aangeduid uit de kandidaat-leden 

natuurlijke personen voorgedragen door de Regionale Plantersverenigingen naar rato van het belang 

van de bietenproductie van elke vereniging, met inachtneming dat de Voorzitters van de Regionale 

Plantersverenigingen volwaardige leden zijn. Specifieke regels hieromtrent staan vermeld in het 

Huishoudelijk Reglement. 
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Artikel 7. Ontslag, uitsluiting en schorsing van de leden 
§ 1. De leden zijn vrij op elk ogenblik uit de vereniging te treden door hun ontslag schriftelijk bij het 

Bestuursorgaan in te dienen. De Confederatie van de Belgische Bietenplanters vzw of een 

ontslagnemende Regionale Plantersvereniging dient een opzegtermijn van minimaal één (1) jaar na te 

leven; deze opzegtermijn loopt niet af voor het einde van het volledige boekjaar dat begint na de 

kennisgeving van de opzegtermijn. 

§ 2. Op voorstel van het Bestuursorgaan of op verzoek van ten minste een vijfde (1/5) van alle leden, kan 

de uitsluiting van een lid worden uitgesproken door de Algemene Vergadering met inachtneming van 

de quorum- en meerderheidsvoorwaarden die vereist zijn voor de wijziging van de Statuten. 

Onverminderd Artikel 8 kunnen de Confederatie van de Belgische Bietenplanters vzw en de Regionale 

Plantersverenigingen niet uitgesloten worden. 

§ 3. De uitsluiting moet in de uitnodiging worden vermeld. Het lid waarvan de beëindiging van het 

lidmaatschap wordt voorgesteld, moet op de hoogte worden gebracht van de uitsluitingsreden. De 

beslissing tot uitsluiting moet niet gemotiveerd worden, maar het lid moet voorafgaand gehoord 

worden. 

 

Artikel 8. Verlies van lidmaatschap 
§ 1. Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde bij overlijden, faling, kennelijk onvermogen, 

onbekwaamverklaring of verlies van de hoedanigheid van vertegenwoordiger (Voorzitter of 

bestuurder) van CBB of van een Regionale Plantersvereniging, na de stopzetting van zijn 

suikerbietproductie met uitzondering van twee (2) jaar in geval van continuïteit van het familiebedrijf 

en niet later dan op 30 juni van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 67 jaar bereikt. 

 

Artikel 9. Toegetreden leden 
§ 1. De vereniging bevat eventueel toegetreden leden. Het Huishoudelijk Reglement legt indien nodig de 

voorwaarden vast die moeten worden nageleefd om als toegetreden lid te worden aanvaard. Ieder 

toegetreden lid moet worden aanvaard door het Bestuursorgaan met een meerderheid van twee derde 

van de aanwezige leden. 

§ 2. De toegetreden leden zijn niet gehouden tot betaling van een bijdrage. 

§ 3. De toegetreden leden zijn geen volwaardige leden. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene 

Vergaderingen. Zij kunnen evenwel op deze vergaderingen worden uitgenodigd en hebben een 

raadgevende stem. 

§ 4. De toegetreden leden kunnen door de Algemene Vergadering en op voordracht van het Bestuursorgaan 

worden gekozen als bestuurder. 

§ 5. De toegetreden leden kunnen te allen tijde uit de vereniging treden door schriftelijk hun ontslag in te 

dienen bij het Bestuursorgaan. 

§ 6. De uitsluiting van een toegetreden lid kan worden uitgesproken door het Bestuursorgaan die beslist bij 

absolute meerderheid. Het besluit tot uitsluiting moet niet gemotiveerd worden, maar het toegetreden 

lid moet vooraf gehoord worden. 

§ 7. Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde bij overlijden, faling, kennelijk onvermogen of 

onbekwaamverklaring; het lid is ook ontslagnemend van rechtswege na de stopzetting van zijn 

suikerbietproductie met uitzondering van twee (2) jaar ingeval van continuïteit van het familiebedrijf 

en in ieder geval uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin hij 67 jaar wordt. 
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Artikel 10. Ledenregister 
§ 1. Het Bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden en een register van 

de toegetreden leden bij, waarin de naam, de voornamen en de woonplaats van de leden of, in het geval 

van een rechtspersoon, de naam, de wettelijke rechtsvorm en het adres van de maatschappelijke zetel 

worden vermeld. Deze registers kunnen in elektronische vorm worden bijgehouden. 

§ 2. Besluiten inzake de toelating, het ontslag of de uitsluiting van leden en toegetreden leden worden door 

het Bestuursorgaan binnen acht (8) dagen na de datum waarop het Bestuursorgaan kennis heeft 

genomen van dit besluit, in het ad hoc-register ingeschreven. 

§ 3. Alle leden kunnen de ledenregisters op de zetel van de vereniging raadplegen. Daartoe sturen zij een 

schriftelijk verzoek aan het Bestuursorgaan, waarmee zij een datum en een tijdstip overeenkomen voor 

de raadpleging van het register. Deze registers mogen niet worden verplaatst. 

§ 4. Nadere informatie over de registers is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. 

 

Artikel 11. Verwerking van de bijdragen in geval van verlies van het lidmaatschap 
§ 1. Het uittredende lid blijft verplicht het lidmaatschapsgeld te betalen tot zijn effectieve ontslag, d.w.z., 

voor CBB en de Regionale Plantersverenigingen, het einde van de opzeggingstermijn voorzien in 

Artikel 7. § 1. Hij kan geen aanspraak maken op de terugbetaling van het lidmaatschapsgeld. 

 

Artikel 12. Rechten op het patrimonium van de vereniging 
§ 1. Onverminderd Artikel 12. § 2, heeft het lid of het toegetreden lid dat zijn hoedanigheid van lid heeft 

verloren, evenals de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid of de rechthebbenden van 

het lid, uit welken hoofde ook, geen enkel recht op het maatschappelijk kapitaal, en kunnen noch 

rekening en verantwoording, noch de verzegeling of elke andere conservatoire maatregel zoals een 

inventaris opeisen of vorderen. 

§ 2. Niettemin, in geval van ontslag van een Regionale Plantersvereniging, zal haar aandeel in het 

maatschappelijk bezit worden terugbetaald, na vereffening van de schulden en de aanzuivering van de 

lasten van de vereniging waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele verbintenissen die de 

vereniging zou hebben aangegaan. Bij de berekening van dit aandeel wordt rekening gehouden met 

het gemiddelde percentage dat de zone vertegenwoordigd door de betrokken Regionale 

Plantersvereniging aan de vereniging heeft betaald gedurende de afgelopen drie (3) jaar. 

 

 

TITEL 3. ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 13. Samenstelling 
§ 1. De Algemene Vergadering is uitsluitend samengesteld uit de leden van de vereniging. De toegetreden 

leden maken er geen deel vanuit. 

 

Artikel 14. Bijeenroeping 
§ 1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuursorgaan in de gevallen die voorzien 

zijn door de wet of de Statuten en telkens als het belang van de vereniging het vraagt. De Algemene 

Vergadering vergadert ten minste tweemaal (2) per jaar. Het Bestuursorgaan is onder meer tot de 

bijeenroeping gehouden wanneer ten minste één vijfde 1/5 van de leden het vraagt. Dit verzoek moet 

de op de agenda te plaatsen punten opgeven. 
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§ 2. De oproepingen worden opgestuurd naar alle leden, naar de bestuurders en de Commissaris, ten minste 

vijftien (15) dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering. De dagorde, die wordt vastgesteld 

door het Bestuursorgaan dat als college optreedt, wordt aan de oproeping toegevoegd. Elk voorstel 

voor de dagorde, ondertekend door ten minste één twintigste (1/20) van de leden, dient op de dagorde 

geplaatst te worden. De uitnodiging kan via post, fax of e-mail worden verstuurd. 

 

Artikel 15. Voorzitterschap 
§ 1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuursorgaan of de oudste 

in leeftijd aanwezige Vicevoorzitter, of bij hun belet, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder. 

 

Artikel 16. Vertegenwoordiging 
§ 1. Elk lid beschikt, in de Algemene Vergadering, over één (1) stem. De leden die niet aanwezig kunnen 

zijn op de vergadering, kunnen zich laten vertegenwoordigen door de andere leden. Elk lid mag slechts 

houder zijn van één enkele volmacht. 

 

Artikel 17. Dagorde, quorum en stemming 
§ 1. De Algemene Vergadering kan slechts beslissen over de punten die op de dagorde vermeld zijn. Zij 

beraadslaagt en beslist ongeacht het quorum van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, maar met 

ten minste één (1) lid van elke Regionale Plantersvereniging, tenzij de wet of de Statuten anders 

bepalen, en voor wat vermeld wordt in Artikel 18. § 1 waarvoor een quorum van twee derde (2/3) van 

de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. 

§ 2. De beslissingen worden collegiaal genomen met de meerderheid van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen, tenzij de wet of de Statuten anders bepalen. In geen geval worden 

ongeldige stemmen of onthoudingen in aanmerking genomen in de teller of de noemer. 

 

Artikel 18. Statutenwijzigingen 
§ 1. Wanneer de dagorde een Statutenwijziging betreft, zal het gaan om een Buitengewone Algemene 

Vergadering, conform artikel 9:21 van het WVV. De Algemene Vergadering kan in dit geval slechts 

geldig beraadslagen over de Statutenwijzigingen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk vermeld staan 

in de uitnodiging en wanneer minstens twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn op deze vergadering. 

§ 2. Een wijziging kan slechts worden goedgekeurd met een meerderheid van twee derde (2/3) van de 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. In geen geval worden ongeldige stemmen of 

onthoudingen in aanmerking genomen in de teller of de noemer. 

§ 3. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of het voorwerp van de vereniging, kan 

zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde (4/5) van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. In geen geval worden ongeldige stemmen of onthoudingen in 

aanmerking genomen in de teller of de noemer. 

§ 4. Indien geen twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste 

vergadering, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen, 

welk aantal leden ook aanwezig of vertegenwoordigd is, en die de wijzigingen goedkeurt volgens de 

meerderheden vastgesteld in § 2 of § 3 van dit Artikel. De tweede vergadering mag niet binnen de 

vijftien (15) dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 
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Artikel 19. Bevoegdheden 
§ 1. Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om te beslissen over: 

a) de wijziging van de Statuten; 

b) de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging wanneer hen 

een bezoldiging wordt toegekend; 

c) de eventuele benoeming van een Commissaris, tussen de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van 

het Instituut van Bedrijfsrevisoren, en de afzetting ervan en het bepalen van zijn bezoldiging; 

d) de benoeming, onder haar leden van Controleurs van de rekeningen en hun afzetting; 

e) de kwijting aan de bestuurders, de Commissaris en de Controleurs van de rekeningen, evenals, in 

voorkomend geval, het instellen van een vordering door de vereniging tegen hen; 

f) de goedkeuring van de jaarrekeningen en de begroting; 

g) de ontbinding van de vereniging; 

h) de uitsluiting van een lid; 

i) de omvorming van de vereniging tot een IVZW, tot een coöperatieve vennootschap die erkend is 

als sociale onderneming of tot een coöperatieve vennootschap die erkend is als onderneming met 

een sociaal oogmerk; 

j) de beslissing om een inbreng om niet van een algemeenheid te leveren of te aanvaarden; 

k) de beslissing om onroerend goed te kopen of te participeren in een bestaande of toekomstige 

onderneming; 

l) de goedkeuring van het bedrag van de bijdragen en de verdeling ervan; 

m) alle andere gevallen waarin de wet of de Statuten dit voorschrijven. 

 

Artikel 20. Verslagen 
§ 1. De beslissingen worden vermeld in notulen. De notulen worden opgenomen in een speciaal daartoe 

bestemd register op de zetel van de vereniging en door de Voorzitter en de Secretaris-generaal, of hun 

plaatsvervangers ondertekend. 

§ 2.  Kopieën en uittreksels te tonen aan justitie of elders, worden geldig ondertekend door de Voorzitter 

of de Secretaris-generaal of door twee (2) bestuurders. 

 

 

TITEL 4. BESTUURSORGAAN – BEHEER VAN DE VERENIGING 

 

Artikel 21. Samenstelling 
§ 1. De vereniging wordt beheerd door een Bestuursorgaan. Het is samengesteld uit de bestuurders die, op 

voorstel van de Regionale Plantersverenigingen en van de Confederatie van de Belgische 

Bietenplanters, door de Algemene Vergadering worden gekozen 

§ 2. Nadere regels met betrekking tot het aantal en de verdeling van de bestuurders zijn vastgelegd in het 

Huishoudelijk Reglement. 

 

Artikel 22. Duur en einde van het mandaat, ontslag en vacature 
§ 1. De bestuurders worden gekozen voor vier (4) jaar. De bestuurders zijn uittredend en voor de helft 

herkiesbaar uiterlijk op 30 juni van de onpare jaren. Het mandaat van een bestuurder eindigt 

automatisch op 30 juni van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 67 jaar bereikt. 

§ 2. De bestuurders kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden ontslagen door de Algemene 

Vergadering, die zich soeverein uitspreekt. Bovendien kan elke bestuurder ontslag nemen door 

eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van het Bestuursorgaan. 
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§ 3. In geval het mandaat van bestuurder vacant wordt voor het einde van zijn mandaat, hebben de 

overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren onder de kandidaten die 

aan hen worden voorgedragen door de Regionale Plantersvereniging die de uittredende bestuurder had 

voorgedragen. De eerste Algemene Vergadering die volgt moet het mandaat van de gecoöpteerde 

bestuurder bevestigen; in geval van bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van 

zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na 

de Algemene Vergadering, zonder afbreuk te doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van 

het Bestuursorgaan tot die datum. 

 

Artikel 23. Verkiezing van de woonplaats 
§ 1. De bestuurders en personen belast met het dagelijks bestuur kunnen ten behoeve van de vereniging 

domicilie kiezen op de zetel van de vereniging. 

 

Artikel 24. Voorzitterschap 
§ 1. De bestuurders kiezen onder zich een Voorzitter en Vicevoorzitters onder hun bestuurders die behoren 

tot een andere Regionale Plantersvereniging dan hun Voorzitter. 

§ 2. Hun mandaat duurt twee (2) jaar. 

§ 3. Indien het bestuursmandaat van de Voorzitter of van een Vicevoorzitter eindigt, eindigt ook zijn 

mandaat als Voorzitter of Vicevoorzitter. Hij wordt vervangen door een bestuurder die zijn mandaat 

beëindigt. Deze laatste wordt met de vereiste meerderheid tot Voorzitter of Vicevoorzitter gekozen en 

is afkomstig van dezelfde Regionale Plantersvereniging als de vertrekkende Voorzitter of 

Vicevoorzitter. 

 

Artikel 25. Secretaris en Schatbewaarder 
§ 1. Het Bestuursorgaan duidt een Secretaris en een Schatbewaarder aan. 

§ 2. De Secretaris oefent onder meer de functies uit die het Bestuursorgaan hem delegeert. 

 

Artikel 26. Beperkt Comité 
§ 1. De Voorzitter, de Vicevoorzitters en de Secretaris vormen het Beperkt Comité van de vereniging. Dit 

Beperkt Comité bereidt de beslissingen voor die aan het Bestuursorgaan moeten worden voorgelegd. 

§ 2. Het heeft de bevoegdheid om de financiële reserves van de vereniging te beheren mits naleving van 

de voorwaarden bepaald door het Bestuursorgaan. Het heeft ook de bevoegdheid om de salarissen van 

de personen die werken voor de vereniging vast te leggen. 

 

Artikel 27. Bijeenroeping 
§ 1. Het Bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping door de Voorzitter of op verzoek van ten minste een 

derde (1/3) van de bestuurders, en telkens als het belang van de vereniging het vraagt. 

§ 2. De uitnodigingen worden verstuurd per brief, per fax of per e-mail, minstens acht (8) dagen vóór de 

vergaderdatum en bevatten de dagorde. 

 

Artikel 28. Vergaderingen 
§ 1. De vergadering van het Bestuursorgaan wordt gehouden op de zetel van de vereniging of op elke 

andere plaats die in de uitnodiging is vermeld. 

§ 2. De vergadering van het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de Voorzitter of door de oudste 

aanwezige Vicevoorzitter, of bij verhindering, door de oudste aanwezige bestuurder. 
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§ 3. Het Bestuursorgaan kan enkel beslissen over de punten op de dagorde, behalve wanneer ten minste 

twee derde (2/3) van de bestuurders aanwezig is en met hun eenparig akkoord om de dagorde te 

wijzigen. 

 

Artikel 29. Quorum en stemmen 
§ 1. Om geldig te kunnen beslissen, moet ten minste de helft (1/2) van de bestuurders van het 

Bestuursorgaan aanwezig zijn. Bovendien moet voor elke groep van bestuurders die op voorstel van 

een Regionale Plantersvereniging zijn gekozen, één bestuurder aanwezig zijn. De bestuurders mogen 

niet vertegenwoordigd worden. 

§ 2. De beslissingen worden collegiaal en met de meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders 

genomen. In geen geval worden ongeldige stemmen of onthoudingen in aanmerking genomen in de 

teller of de noemer. Uitzonderlijk, bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de 

vergadering beslissend. 

 

Artikel 30. Schriftelijke stemming 
§ 1. Besluiten van het Bestuursorgaan kunnen met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden 

genomen. Zij stemmen voor of tegen binnen acht (8) dagen na toezending van de ontwerpbeslissing. 

 

Artikel 31. Notulen 
§ 1. De beslissingen genomen tijdens een vergadering van het Bestuursorgaan worden vermeld in notulen. 

De notulen worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd register in de zetel van de vereniging 

en door de Voorzitter en de Secretaris, of hun plaatsvervangers ondertekend. 

§ 2. Kopieën en uittreksels, te tonen aan justitie of elders, worden geldig ondertekend door de Voorzitter 

of de Secretaris of door twee (2) bestuurders. 

 

Artikel 32. Bevoegdheden en delegatie 
§ 1. Het Bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van beheer 

en van beschikking die nodig en zinvol zijn om de realisatie van haar belangeloze doel uit te voeren, 

met uitzondering van deze die door de wet of door de Statuten aan de Algemene Vergadering 

voorbehouden zijn. 

§ 2. Het Bestuursorgaan kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan een of meerdere van zijn leden of aan 

om het even welke mandataris. 

§ 3. De aan een bestuurder verleende bevoegdheden eindigen automatisch bij het verstrijken van zijn 

mandaat als bestuurder, zelfs bij latere herbenoeming, onverminderd een eventuele verlenging van 

deze bijzondere bevoegdheden. 

 

Artikel 33. Bevoegdheid tot externe vertegenwoordiging 
§ 1. Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 

handelingen. Het vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van haar leden. 

§ 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan dat als college 

en behalve in het buitenland optreedt, is de vereniging ook in elke handeling geldig vertegenwoordigd 

door de handtekening van twee (2) bestuurders. 

§ 3. In elke gerechtelijke handeling, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter of 

door twee (2) bestuurders. 

§ 4. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan dat als college 

optreedt, mag de vereniging in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedereen die daartoe 

speciaal werd gemachtigd door het Bestuursorgaan. 
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Artikel 34. Dagelijks beheer 
§ 1. Het Bestuursorgaan kan het interne dagelijks bestuur van de vereniging, alsmede de externe 

vertegenwoordiging met betrekking tot dit dagelijks bestuur, delegeren aan de Secretaris. Indien van 

deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, kan de Secretaris echter alleen de volgende besluiten 

nemen en de volgende rechtshandelingen verrichten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de 

vereniging op het vlak van het dagelijkse beheer: 

a) alle stappen ondernemen en alle formaliteiten van administratieve, fiscale en gerechtelijke aard 

vervullen om de vereniging aan de Belgische wetten en reglementen te onderwerpen; 

b) de vereniging vertegenwoordigen ten aanzien van alle openbare diensten; 

c) de vereniging vertegenwoordigen ten aanzien van derden om met deze derden alle contracten of 

overeenkomsten die tot het dagelijkse beheer van de vereniging behoren af te sluiten, te wijzigen 

of op te zeggen; 

d) alle bankrekeningen openen en alle betalingen uitvoeren die binnen het kader van zijn 

bevoegdheden vallen et dit met respect voor de limieten en de bepalingen vermeld in het 

huishoudelijk reglement; 

e) belast zijn met de leiding van het personeel en met de diensten van de vereniging; 

f) alle briefwisseling, pakjes en stukken, al dan niet aangetekend, in ontvangst nemen of afhalen, 

alle postwissels evenals alle telefoon-, elektriciteits-, gas- en waterabonnementen betalen; 

g) bepaalde bevoegdheden aan één of verscheidene bedienden van de vereniging overdragen. 

§ 2. Deze bevoegdheidsbeperkingen, al dan niet gepubliceerd, zijn niet bindend voor derden. In geval van 

niet-naleving wordt de interne verantwoordelijkheid van de Secretaris ingeschakeld 

 

Artikel 35. Huishoudelijk Reglement 
§ 1. Het Bestuursorgaan maakt een Huishoudelijk Reglement op dat noch van de Statuten, noch van de 

wetten mag afwijken.  

§ 2. Het Huishoudelijk Reglement bepaalt onder meer de uitoefeningsvoorwaarden en de grenzen aan de 

bevoegdheden van de personen gerechtigd om de vereniging op financieel vlak te verbinden. 

§ 3. Het Huishoudelijk Reglement kan alle bepalingen bevatten met betrekking tot de toepassing van de 

Statuten. Het bepaalt de voorwaarden voor benoeming en verkiezing binnen de vereniging op zodanige 

wijze dat de noodzakelijke coördinatie met de vzw Confederatie van de Belgische Bietenplanters 

gewaarborgd is. 

§ 4. De laatste versie van Huishoudelijk Reglement is voor de gewone leden, de toegetreden leden en de 

bestuurders beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vereniging en op de website van de vzw 

Confederatie van de Belgische Bietenplanters (https://cbb.be/hhr-cbbpatrimonium/). Deze personen 

kunnen te allen tijde om een afschrift verzoeken. 

 

Artikel 36. Belangenconflict 
§ 1. Wanneer het Bestuursorgaan een besluit moet nemen of zich moet uitspreken over een onder zijn 

bevoegdheid vallende handeling waarvoor een bestuurder een direct of indirect belang van 

vermogensrechtelijke aard heeft dat tegen het belang van de vereniging indruist, moet de betrokken 

bestuurder de andere bestuurders op de hoogte stellen voordat het Bestuursorgaan een besluit in die 

zin neemt. Zijn verklaring en uitleg over de aard van dit tegenstrijdige belang moeten worden 

opgenomen in de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan dat het besluit moet nemen. De 

bestuurder die het belangenconflict heeft, verlaat de vergadering en neemt niet deel aan de 

beraadslaging of de stemming over dit besluit of deze handeling. 
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§ 2. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt het besluit of de verrichting voorgelegd 

aan de Algemene Vergadering; indien de Algemene Vergadering het besluit of de verrichting 

goedkeurt, kan het Bestuursorgaan het uitvoeren.  

 

 

TITEL 5. BOEKHOUDING EN FINANCIERING 

 

Artikel 37. Boekhouding, begroting en bijdragen 
§ 1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

§ 2. Het ontwerp van begroting van de vereniging evenals het voorstel van het bedrag van de bijdragen 

worden elk jaar uiterlijk voor 31 maart vastgesteld door het Bestuursorgaan. 

§ 3. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikel 3:47 van het WVV 

en het Koninklijk Besluit van 29 april 2019, evenals alle andere sectorspecifieke voorschriften die 

daarop van toepassing zijn. 

§ 4. De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het lopende boekjaar, evenals het 

overeenstemmende bedrag van de bijdragen en/of van de inhouding, worden jaarlijks door het 

Bestuursorgaan voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering ten laatste op 30 juni van 

ieder jaar. 

§ 5. Binnen de dertig (30) dagen na hun goedkeuring door de Algemene Vergadering worden de 

rekeningen van het voorgaande boekjaar, alsook de door de wet voorgeschreven documenten, door het 

Bestuursorgaan neergelegd bij de Nationale Bank van België, conform de bepalingen in Artikel 3:47, 

§7 van het WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019. 

 

Artikel 38. Controle 
§ 1. De Algemene Vergadering duidt binnen elke ledengroep van natuurlijke personen voorgedragen door 

een van de Regionale Plantersverenigingen één Controleur van de rekeningen aan. Deze Controleurs 

van de rekeningen zijn belast met het nazicht van de rekeningen van de vereniging en ertoe gehouden 

haar een jaarverslag voor te leggen. Zij kunnen de functie van bestuurder binnen de vereniging niet 

vervullen. Zij worden voor drie (3) jaar aangeduid en zijn herkiesbaar. 

§ 2. Naast de voornoemde Controleurs, kan de Algemene Vergadering deze opdracht ook toevertrouwen 

aan een bedrijfsrevisor. Zij kan hem in voorkomend geval ook de opdracht van Commissaris 

toevertrouwen. Hij wordt aangeduid voor drie (3) jaar. De bezoldiging wordt vastgelegd door de 

Algemene Vergadering. 

 

Artikel 39. Financiering 
§ 1. De werkingskosten van de vereniging, vastgelegd op basis van de goedgekeurde begroting door de 

Algemene Vergadering, worden indien nodig verzekerd door de bijdragen van de leden.  

§ 2. D eventuele bijdrage van de CBB wordt beperkt tot een maximum van 5.000 € per jaar. Het totale 

bedrag van de eventuele bijdragen van de vier regionale plantersverenigingen wordt beperkt tot 

maximaal 10.000 €, onder hen verdeeld naar rato van hun gemiddelde bietenproductie van de voorbije 

drie jaar. Dit maximumbedrag wordt geïndexeerd op basis van de algemene prijsevolutie ten opzichte 

van 31.12.2009. De indexeringsformule wordt verduidelijkt in het huishoudelijk reglement 

§ 3. De eventuele bijdrage van de leden buiten de CBB en de Regionale Plantersverenigingen wordt 

beperkt tot een maximum van 25 € per jaar. 

§ 4. Deze lijst van financieringsbronnen is niet uitputtend. De vereniging kan op elke andere wettelijke 

wijze geld inzamelen, in het bijzonder door het uitvoeren van commerciële activiteiten, zolang deze 

bijkomstig zijn, in overeenstemming met Artikel 4. § 3. 
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TITEL 6. ONTBINDING 

 

Artikel 40. Ontbinding 
§ 1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om voorstellen tot ontbinding te behandelen die door 

het Bestuursorgaan of door ten minste een vijfde (1/5) van alle leden worden ingediend. 

§ 2. Bij de beraadslaging en de discussie over de ontbinding worden het quorum en de meerderheid die 

vereist zijn voor een wijziging van het voorwerp of het belangeloze doel van de Statuten, zoals bedoeld 

in de Artikel 18. van deze Statuten. Vanaf het besluit tot ontbinding zal de vereniging op alle 

documenten die van de vereniging uitgaan, vermelden dat zij "een vzw in ontbinding" is, in 

overeenstemming met artikel 2:115, § 1 van de het WVV en Artikel 2. § 2 van de huidige Statuten. 

§ 3. Indien het voorstel tot ontbinding wordt aangenomen, benoemt de Algemene Vergadering een of meer 

vereffenaars wier opdracht zij bepaalt. Alle beslissingen met betrekking tot de ontbinding, de 

voorwaarden van de vereffening, de benoeming en de beëindiging van de vereffenaars, de sluiting van 

de vereffening en de verdeling van het vermogen moeten bij de griffie worden neergelegd en in de 

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt, overeenkomstig de bepalingen van de 

artikelen 2:7, 2:13 en 2:136 van het WVV en de daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten. 

§ 4. Ingeval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wordt na de vereffening van de schulden 

en de aanzuivering van de lasten, het netto overblijvend maatschappelijk bezit van de vereniging 

toegekend aan de Regionale Plantersverenigingen of aan organisaties die de beroepsbelangen 

behartigen of landbouwkundig onderzoek verrichten en die door deze Regionale Plantersverenigingen 

zouden zijn aangeduid om in hun plaats te treden. De verdeling tussen de Regionale 

Plantersverenigingen gebeurt proportioneel op basis van de gemiddelde productie van de zone 

vertegenwoordigd door de betrokken Regionale Plantersvereniging gedurende de afgelopen drie (3) 

jaar. 


