Statuten van BFA
Statuten: Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1944, akten nrs. 951-952

Recente wijzigingen
B.S. 19-06-1948, akte nr. 1464
B.S. 07-04-1956, , akte nr. 1530
B.S. 29-12-1960, , akte nr. 4906
B.S. 25-04-1968, akten nrs. 2532 en 2533
(dezelfde vergadering van 27-03-1968 besloot
tot een nieuwe samenordening der statuten)
B.S. 09-12-1976, akte nr. 7579
B.S. 11-09-1980, akte nr. 9556
B.S. 13-10-1983, akte nr. 8975
B.S. 02-10-1986, aktes nrs. 27371 et 27372
B.S. 27-08-1998, akte nr. 15223
B.S. 14-07-2004, akte nr. 04105333
B.S. 06-06-2006, akte nr 06092553
B.S. 30-10-2017, akte nr. 17324653

Samenordening van de statuten
Rekening houdend met de nieuwe wijzigingen die zij in haar zitting van 29 april 2004 aan de
statuten heeft aangebracht, heeft de algemene vergadering bij dezelfde gelegenheid
besloten, deze als volgt samen te ordenen:

I.

Rechtvorm, benaming, zetel, duur

Artikel 1
De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk, zoals
omschreven in de wet van
27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen (hierna “wet”
genoemd).
De vereniging draagt als naam ‘Belgian Feed Association’, afgekort : "BFA" (hierna
“vereniging” genoemd).
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van
verenigingen zonder
winstoogmerk, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden
“vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “v.z.w.”, en het adres van de zetel van
de vereniging.

Artikel 2
De zetel der vereniging is gevestigd te Brussel, Gasthuisstraat, 31, gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 3
De vereniging is opgericht voor een onbepaalde termijn en mag te allen tijde ontbonden worden.

II.

Doel

Artikel 4
De vereniging heeft tot doel de verdediging der beroepsbelangen harer leden.
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Artikel 5
De vereniging mag, in de perken van haar doel, alle niet door de wet uitgesloten daden stellen.
Zij mag tevens, vanwege de uitvoerende macht of dezer organen of vanwege openbare instellingen
of instellingen van openbaar nut, de taak aanvaarden bepaalde zendingen te volbrengen die
betrekking zouden hebben tot de algemene belangen van het beroep.

III.
Leden, aanvaarding, aftreding,
uitsluiting
Artikel 6
De vereniging zal minstens drie leden hebben.
De volgende oprichters zijn de eerste leden:
1° M. Joseph Laga, nijveraar, wonende te Roeselare, Vlamingstraat nr. 12;
2° M. Philippe Cardon de Lichtbuer, nijveraar, wonende te Merksem-Antwerpen, Eugène
Meeusstraat, nr. 2;
3° M. Joseph-Gérard Nandrin nijveraar, wonende te Esneux, Montefiorelaan , nr. 29;
4° M. Maurice Vanhollebeke, nijveraar, wonende te Roeselare-Vaart;
5° M. Stanislas Lammens, nijveraar, wonende te Melle, Brusselsche steenweg, nr. 350;
6° M. Clément Van Sinay, nijveraar, wonende Statie-Gavere, te Asper;
7° M. Antoine Coppens, nijveraar, wonende te Turnhout, Gulden-Sporenlei, nr. 70
8° M. Carlo Vandertaelen, nijveraar, wonende te Wilsele, Steenweg van Aerschot, nr. 100;
9° M. Arthur Herbrandt, nijveraar, wonende te Luik, Augustijnenstraat, nr. 9
10° M. Joseph Dehovere, afgevaardigde-beheerder van maatschappij, wonende te Lessines,
rue des Carocis, nr. 15.
Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een ledenregister
gehouden, overeenkomstig de bepalingen in artikel 10, eerste lid van de wet.

BFA| All rights reserved

2

Artikel 7
Om lid te worden der vereniging, moet men:
1)

een natuurlijk of rechtspersoon zijn, houder van een door de bevoegde overheid
afgeleverde erkenning/registratie voor het in hoofdzaak fabriceren, invoeren of het
laten fabriceren door een derde, van dierenvoeders en/of toevoegingsmiddelen.
Dierenvoeders zijn: producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in
natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, en de afgeleide producten van hun
industriële verwerking, alsmede organische of anorganische stoffen, al dan niet
gemengd, met of zonder toevoegingsmiddelen en bestemd voor dierlijke
voeding langs orale weg.
Toevoegingsmiddelen: stoffen of preparaten die in de dierlijke voeding
worden gebruikt teneinde:
de eigenschappen van de voedermiddelen of van de
mengvoeders voor dieren of van de dierlijke producten gunstig te
beïnvloeden, of
te voldoen aan de voedingsbehoeften van de dieren, of de
dierlijke productie te verbeteren, met name door in te werken op de
maag- en darmflora of op de verteerbaarheid van de dierenvoeders,
of
aan de voeding elementen toe te voegen die het makkelijker maken
om bijzondere voedingsdoelen te bereiken of tegemoet te komen aan
specifieke tijdelijke behoeften inzake voeding bij de dieren, of
door dierlijke uitwerpselen veroorzaakte hinder te voorkomen of
te beperken, of de leefomgeving van de dieren te verbeteren.

2) een aanvraag indienen tot aanvaarding;
3) de huidige standregelen aanvaarden;
4) aanvaard worden volgens de bepalingen van artikel 8
5) de bijdrage betalen in de door de raad van bestuur vastgestelde termijn.
6) aan de vereniging het eigendomsrecht erkennen over de elementen van informatie die zij
aan haar leden doorstuurt, en men mag deze niet verder verspreiden zonder uitdrukkelijke
toestemming van de vereniging.
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Artikel 8
De aanvaarding voorzien in punt 4 van artikel 7 wordt door de raad van bestuur gegeven.
Bij weigering te aanvaarden vanwege deze laatste, heeft de recipiendaris het recht verhaal te
nemen bij de eerstkomende algemene vergadering, die dan definitief zal beslissen.

Artikel 9
Elk lid mag, bij aangetekend schrijven, zijn ontslag bij de raad van bestuur indienen. Nochtans,
moet dit ontslag verplichtend vóór 30 juni van het lopende jaar betekend worden en zal
het slechts rechtsgeldig zijn vanaf 1 januari van het volgende dienstjaar.

Artikel 10
Elk lid dat hetzij de eerste, derde, vijfde of zesde der bij artikel 7 gestelde voorwaarden in zich
niet meer verenigt, houdt automatisch op lid te zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om deze toestand vast te stellen en hem aan de
belanghebbende per aangetekend schrijven te betekenen. De belanghebbende zal geen
lid meer zijn bij het verstrijken van de maand volgende op de betekening, tenzij regularisatie
van zijn toestand vóór die datum.
Indien de belanghebbende vóór het einde van voornoemde termijn verklaart zich
bij de vaststellingen van de raad van bestuur niet te willen neerleggen of indien de raad van
bestuur verklaart de echtheid der regularisatie niet te willen erkennen, dan zal het
meningsverschil dat noodzakelijk en uitsluitend uit aangetekende brieven moet blijken, aan
de eerstkomende algemene vergadering
voorgelegd
worden.
Deze
zal
het
meningsverschil beslechten bij eenvoudige meerderheid der aanwezige stemmen.
In dergelijk geval zal de belanghebbende zijn hoedanigheid van lid slechts in datum der
algemene vergadering verliezen.

Artikel 11
§1
In geval een lid een feit pleegt welke niet verzoenbaar is met de beroepsernst waardoor
het betrokken lid de volksgezondheid en/of de reputatie van de sector in het gedrang heeft
gebracht, kan de raad van bestuur het lid schorsen. De raad van bestuur nodigt het betrokken
lid uit om te worden gehoord. In deze oproep moeten de feiten worden vermeld. Het
betrokken lid mag zich door een raadsman laten bijstaan.
Indien de raad van bestuur tot schorsing van het betrokken lid besluit, moet hij op
de eerst volgende algemene vergadering de uitsluiting van het lid aan de
algemene vergadering voorstellen. Indien de raad van bestuur deze uitsluiting niet
opneemt op de agenda van de algemene vergadering, wordt de
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schorsing van rechtswege opgeheven. De algemene vergadering kan bij
eenvoudige meerderheid haar beslissing uitstellen. In voorkomend geval blijft de
schorsing behouden.
De schorsing doet geen afbreuk aan de rechten die een lid put uit de statuten of
de wet. De schorsing leidt wel tot een verbod op toegang tot de activiteiten van
de vereniging. De beslissing tot schorsing mag publiek worden bekend gemaakt.
De raad van bestuur kan een schorsing intrekken indien hiertoe afdoende motieven
bestaan.
§2
Een lid kan enkel worden uitgesloten bij een beslissing van de algemene
vergadering, getroffen bij een meerderheid van twee derden der stemmen der
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Het betrokken lid heeft het recht zijn standpunt uiteen te zetten aan de
vergadering. Hij mag zich laten bijstaan door een raadsman.
De beslissing van de algemene vergadering zal aan de belanghebbende worden
betekend per aangetekend schrijven door de raad van bestuur geadresseerd. De
uitsluiting zal vanaf dat ogenblik ingang nemen.Conseil d’Administration.
L’exclusion du membre sera effective à partir de ce moment-là.

Artikel 12
Hij die ophoudt lid te zijn, kan geen rechten doen gelden op welk deel ook van het
maatschappelijk patrimonium.

IV.

Algemene vergadering

Artikel 13
De regelmatig samengestelde algemene vergadering der leden vertegenwoordigt de
algeheelheid der leden en in de perken der statuten beslist zij oppermachtig in de schoot der
vereniging.

Artikel 14
Aan ieder lid wordt een bepaald aantal stemmen toegekend in verhouding tot het bedrag
van de, in uitvoering van artikel 29, door hem betaalde bijdragen. De minimum-bijdrage geeft
recht op drie stemmen en er wordt één stem meer toegekend voor iedere bijkomende schijf,
gelijk aan de helft van het bedrag van de minimumbijdrage en ten minste voor de helft
betaald.
In het begin van ieder jaar en uiterlijk vóór einde februari, zal er overgegaan worden
tot een herziening van de stemrechten in functie van de tijdens het voorafgaande dienstjaar
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betaalde bijdragen en de naamloze lijst der nieuwe stemrechten zal op het secretariaat
kunnen geraadpleegd worden vanaf 15 maart. De ingediende bezwaren worden tijdig door
de raad van bestuur onderzocht en beslecht opdat de stemgerechtigden van hun nieuw
verworven stemrecht gebruik zouden kunnen maken op de algemene vergadering volgende
op de herziening.
Voor wat de nieuwe leden betreft, deze zullen slechts aan de stemming op de gewone
algemene vergadering kunnen deelnemen indien zij zich aangesloten hebben vóór het begin
van het laatste kwartaal van het voorafgaande dienstjaar. Op de buitengewone algemene
vergaderingen zullen slechts die leden stemrecht hebben die tenminste de bijdrage van het
voorafgaande kwartaal gekweten hebben.

Artikel 15
De algemene vergadering treft hare beslissingen bij eenvoudige meerderheid der stemmen
van de aanwezige leden, behoudens de uitzondering bij de wet of in deze statuten voorzien.
Elk lid mag stemmen per lastgeving aan een medelid.
De algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de dagorde
voorkomen, voor zover deze punten worden voorgedragen door de raad van bestuur.
Tot wijziging aan de statuten en tot ontbinding der vereniging kan alleen besloten worden
in de voorwaarden vereist bij artikel 8 en 20 van de wet.
Tot uitsluiting van leden kan alleen besloten worden in de voorwaarden voorzien bij artikel
11 van deze statuten.
De beslissingen der vergadering worden aan de leden bekendgemaakt bij middel van
omzend- brieven.
Overeenkomstig artikel 10, lid 2 van de wet worden er notulen opgesteld en bewaard in een
register dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen
overeenkomstig de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 vastgelegde
modaliteiten; artikel 10, lid 2 treedt pas in werking op 1 januari 2006.
De beslissingen der vergadering die gepubliceerde gegevens zouden wijzigen zullen aan de
derden bekendgemaakt worden op dezelfde wijze als de gewijzigde gegevens.

Artikel 16
De raad van bestuur roept een algemene vergadering der leden bijeen telkens hij het nuttig
acht.
De raad van bestuur moet een algemene vergadering bijeenroepen:
1° op aanvraag van ten minste één vijfde der leden en
2° jaarlijks voor de statutaire algemene vergadering die gedurende het eerste semester
van ieder jaar zal gehouden worden.
De bijeenroepingen moeten tenminste vijftien dagen op voorhand aan de leden gestuurd
worden; zij worden getekend door hem die het dagelijks bestuur waarneemt.
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Artikel 17
De voorzitter of dienstdoende voorzitter van de raad van bestuur zit de vergadering voor. De
andere leden van de raad van bestuur vormen het bureau der vergadering.

V.

Beheer

Artikel 18
Het beheer van de vereniging wordt toevertrouwd aan een raad van bestuur van tenminste
negen en ten hoogste vijf en twintig leden, onverminderd de bepalingen in artikel 13 van de
wet. De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering die eveneens hun
aantal vaststelt. Personen die vreemd zijn aan het beroep en uit dien hoofde geen lid zijn van
de vereniging kunnen eveneens tot bestuurder worden aangesteld. Ieder lid mag in de raad
van bestuur slechts door één bestuurder vertegenwoordigd zijn behalve in het geval dat, op
voorstel van de raad van bestuur, de algemene vergadering een uitzondering op deze regel
zou toestaan. De gewestelijke vertegen- woordiging zal dusdanig geregeld worden dat er
minstens drie bestuurders zullen zijn voor elk van de volgende gewesten:
1° de provincies West- en Oostvlaanderen;
2° de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg;
3° de provincies Henegouwen, Luik, Namen en Luxemburg.
Mocht het aantal van de door deze gewesten voorgedragen kandidaturen ontoereikend zijn
dan kan de algemene vergadering over de vrijkomende mandaten beschikken.

Artikel 19
De bestuurders worden verkozen voor een tijdspanne van drie jaar. Elk jaar treedt één
derde der bestuurders uit. Zij zijn herkiesbaar. Aan de mandaten is geen enkele vergoeding
verbonden.

Artikel 20
De raad kiest driejaarlijks in zijn schoot één voorzitter alsook één ondervoorzitter voor elk van de
drie gewesten bepaald in artikel 18 voor zover er kandidaten zijn die aanvaarden. De voorzitter
kan worden herkozen voor ten hoogste één bijkomend mandaat van drie jaar. Voor de
uitoefening van deze mandaten wordt geen vergoeding toegekend.
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Artikel 21
De raad vergadert op bijeenroeping door zijn voorzitter of door twee zijner leden.

Artikel 22
De raad beslist bij meerderheid der aanwezige bestuurders. Zijn beslissing is geldig welke ook
het aantal zij der aanwezige of der stemmende bestuurders. De bestuurders mogen per
lastgeving aan een collega of schriftelijk stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is deze van de
voorzitter beslissend.

Artikel 23
De raad van bestuur is bevoegd tot het stellen van alle daden die niet voorbehouden zijn aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
l'assemblée générale par la loi ou par les statuts.

Artikel 24
De rechtsgedingen worden, zowel in de aanleg als in het verweer in naam van de vereniging
gevoerd, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter.

Artikel 25
De raad mag een lastgeving geven aan een derde of aan een bestuurder.

Artikel 26
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name
overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zulke
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze
zijn openbaar gemaakt. Niet- naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid
van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Artikel 27
De raad van bestuur kan, om hem in zijn taak bij te staan, één of meer adviserende commissies
samenstellen, bestaande uit leden der vereniging of, zo hij het nodig acht, uit bevoegdheden
buiten de vereniging.
composées de membres de l'association et s'il le juge utile, de compétences en dehors de
l'association.
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Artikel 28
Alle rechtshandelingen die de vereniging binden, andere dan deze van dagelijks bestuur of
deze gesteld door dragers van bijzondere lastgevingen, worden getekend door de voorzitter
en een bestuurder of een ondervoorzitter en een bestuurder, die tegenover derden geen
voorafgaande beslissing door de raad zullen moeten bewijzen.
De handelingen van dagelijks bestuur zijn getekend of gesteld door een bestuurder of door
de persoon daartoe afgevaardigd, overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Artikel 29
De gewone algemene vergadering duidt elk jaar een commissaris aan, gelast met het nazicht
der rekeningen door de raad afgesloten na het einde van elk dienstjaar.

Artikel 30
De benoeming van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en
hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier
ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in
ieder geval blijken of de personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun
bevoegdheden.

VI.

Budget, bijdragen

Artikel 31
Op voorstel van de raad bepaalt de algemene vergadering het bedrag van de bijdrage die
de leden moeten storten en de raad stelt de betalingsmodaliteiten vast. Deze bijdrage
zal ten hoogste 0,50 euro bedragen per ton dierenvoeders en het tienvoudige voor de
toevoegingsmiddelen, inclusief deze gefabriceerd voor rekening van derden, indien deze
laatsten geen lid zijn van de vereniging, door de belanghebbende verkocht zowel voor
inlandse consumptie als voor uitvoer.
Het bedrag van de bijdrage kan verschillend zijn al naargelang het betrokken type
dierenvoeder of toevoegingsmiddel. Zo ook kan een minimumbijdrage gevorderd worden.
Op voorstel van de raad bepaalt de algemene vergadering het bedrag van de verschillende
verschuldigde bijdragen.
De leden zijn verplicht maandelijks aangifte te doen van de verkoopscijfers dierenvoeders en
toevoegingsmiddelen, ingedeeld in verschillende categorieën volgens de noodzaak bij het
berekenen van de bijdragen en de statistieken en vastgesteld door de raad van bestuur. De
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verkoopscijfers bevatten eveneens de hoeveelheden verbruikt voor eigen rekening door de
belanghebbende en de fabricaties voor rekening van derden, niet-leden van de
vereniging. De verkoopscijfers voor de uitvoer zullen afzonderlijk gemeld worden.
Het is vanzelfsprekend dat geen tweemaal een bijdrage kan gevorderd worden op één
zelfde product.
De vereniging is gehouden tot de grootst mogelijke discretie met betrekking tot de
medegedeelde cijfers die dus enkel zullen dienen voor het berekenen van de bijdragen en
het opstellen van de statistieken. De in onderhavig artikel bedoelde aangifte zal het voorwerp
kunnen uitmaken van een controle door een fiduciaire maatschappij aan te duiden door de
raad van bestuur.

Artikel 32
Het lid dat weigert zijn bijdrage in de door de raad van bestuur vastgestelde termijn te betalen
zal, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 ophouden lid te zijn.

Artikel 33
De algemene vergadering, zich uitsprekend met een meerderheid van de twee derde van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, kan besluiten
tot de uitsluiting van een lid. Het betrokken lid moet hiervan vooraf op de hoogte gesteld
worden en alvorens zij een definitieve beslissing neemt, dient de algemene vergadering hem
te horen, indien hij hierom verzoekt.

Artikel 34
Het maatschappelijk jaar begint de eerste januari en eindigt de één en dertigste december
van elk jaar. Uitzonderlijk, zal het eerste maatschappelijk jaar op datum dezer beginnen en
eindigen op één en dertig december negentien honderd vier en veertig.
Het gunstig overschot van de balans behoort de vereniging toe. Het wordt gestort op de
reserve of opnieuw overgedragen.

Artikel 35
Bij ontbinding der vereniging zal het maatschappelijk patrimonium na betaling der schulden,
tussen de leden verdeeld worden. Het aandeel van elk lid zal evenredig zijn met het totaal
bedrag aan jaarlijkse bijdragen door dat lid verschuldigd voor de laatste vijf jaar die
voorafgaan aan het jaar van de ontbinding.
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