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Association d’Assurance Mutuelle 
contre l’Incendie Forestier 

Vereniging erkend bij Koninklijk Besluit van 20 
februari 1968. Onderneming erkend bij KB van 5 juli 
1998 met erkenningsnummer 1532 voor bosbrand-
verzekeringen Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3 - 1000 
Brussel 
Gecoördineerde statuten na de Buitengewone A.V. van 
24/06/2019. 

 
 
 

STATUTEN 
 
 

Titel I: Algemene bepalingen 
Benaming - Duur - Leden - Zetel - Doel 

Artikel 1 

De naam van de op 28 september 1967 opgerichte vereniging luidt 
“Association d’Assurance Mutuelle contre l’Incendie Forestier”, 
afgekort “AMIFOR”. 

Ze is opgericht voor onbepaalde duur als een onderlinge 
verzekeringsvereniging. 

Artikel 2 

De toetreding als lid gebeurt door het afsluiten van de verzekering 
tegen brand en de betaling van de bijdrage. 

Elk lid kan zijn ontslag indienen door een eenvoudige brief te 
richten aan de Vereniging. 

 In geval de bijdrage niet wordt betaald, wordt het lid per 
aangetekende bief uitgesloten. 

Artikel 3 

De Vereniging heeft haar zetel te 1000 – Brussel, 
Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3 te Brussel. Deze kan door een 
beslissing van de Raad van Bestuur naar om het even welke 
andere plaats in België worden overgebracht. 

Artikel 4 

De Vereniging heeft uitsluitend als doel de verzekering van het 
risico van bosbrand (met uitsluiting van alle andere risico’s: storm, 
BA, hagel, sneeuw, ...). 

De Vereniging kan zich herverzekeren.  

Ze kan eveneens alle diensten tegen brand instellen en 
desbetreffend met derden alle nodige overeenkomsten sluiten.  

Ze biedt geen dekking aan haar leden tegen veroordelingen die het 
karakter hebben van een persoonlijke straf als gevolg van een 
overtreding of niet-naleving van de wetten en reglementen. 
 
Titel II: Toetredingsvoorwaarden 

Artikel 5 

Eenieder die lid wenst te worden, moet voorafgaandelijk aan 
AMIFOR alle informatie bezorgen nodig om het te verzekeren 
risico te evalueren, alsook alle andere informatie die AMIFOR 
nuttig acht voor de analyse van de  voorgelegde risico’s. 

Artikel 6 

Elk lid is aan de Vereniging een jaarlijkse bijdrage verschuldigd die 
wordt bepaald door de Raad van Bestuur, gebaseerd op het tarief 
van toepassing op het risico dat het lid wenst te verzekeren. 

Bij gebrek aan betaling van een bijdrage of van gelijk welke 
toeslag, stuurt de Vereniging per aangetekend schrijven een 
waarschuwing aan de verzekerde, die daarbij een termijn van 15 
dagen krijgt om zijn rekening in orde te brengen. 

Artikel 7 

Er bestaat geen enkele solidariteit tussen de leden. 

Deze zijn enkel gehouden ten belope van hun eigen verbintenissen. 

Toch kan elk lid er op basis van een eenvoudige beslissing van de 
Raad van Bestuur, met toepassing van artikel 30 en los van 
zijn/haar jaarlijkse bijdrage, eventueel toe verplicht worden om 
een aanvullende bijdrage te betalen waarvan het bedrag niet 
hoger mag liggen dan zijn/haar jaarlijkse bijdrage. 
 
Titel III: Bestuur 
 
A - Raad van Bestuur 

Artikel 8 

De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur 
samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd voor een periode 
van maximum 6 jaar, onbeperkt hernieuwbaar. 

Artikel 9 

De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders. 

Wanneer een functie van bestuurder vrijkomt door overlijden, 
ontslagname of om enige andere reden, hebben de overgebleven 
in raad verenigde bestuurders het recht om voorlopig in de 
ontstane vacature te voorzien. 

In dat geval zal de Algemene Vergadering bij zijn eerstvolgende 
bijeenkomst overgaan tot de definitieve verkiezing. 

De bestuurder, benoemd ter vervanging van een andere, voltooit 
het mandaat van de titularis die hij vervangt. 

Artikel 10 

De Raad kan het dagelijks bestuur en speciale volmachten 
delegeren aan één of meerdere van zijn leden, aan de directie en 
zelfs aan derden. 
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Hij bepaalt de emolumenten verbonden met de verschillende 
taken die hij delegeert. De bestuurders nemen geen enkele 
persoonlijke verantwoordelijkheid op zich op basis van hun 
functies; zij moeten zich enkel verantwoorden voor de uitoefening 
van hun mandaat. 

De Raad van Bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden voor het 
beheer van de Vereniging en de verwezenlijking van haar doel, in 
overeenstemming met de statuten en de wettelijke voorschriften. 

Hij kan met name de vorm en de voorwaarden van de 
verzekeringscontracten vaststellen; de organisatie van de 
verschillende diensten bepalen en huishoudelijke reglementen 
uitvaardigen; de algemene bestuursuitgaven vastleggen; ieder 
inkomen en kapitaal ontvangen; alle betalingen uitvoeren met of 
zonder subrogatie; elke gift of legaat aanvaarden of verwerpen en 
daartoe alle nodige machtigingen vragen;  zakelijke of persoonlijke 
waarborgen aanvaarden of er afstand van doen; eenvoudige 
handlichting geven, met of zonder vaststelling van betaling, van 
enige bevoorrechte of hypothecaire inschrijving en van enig beslag, 
verzet en andere beletsels; huurovereenkomsten sluiten ten 
behoeve van de Vereniging; roerende en onroerende goederen 
verwerven en vervreemden; leningen afsluiten op korte en lange 
termijn, met of zonder hypothecaire of andere waarborg; agenten 
en bedienden benoemen en afzetten, hun bevoegdheden,  
bezoldiging en desgevallend borgtocht bepalen;  toestemming 
geven tot gerechtelijke stappen, zowel als eiser als verweerder, 
vervolgingen en  bestuursacties; akkoorden en afstanden 
goedkeuren; een scheidsrechterlijke beslissing inroepen over en 
een dading sluiten betreffende gelijk welk sociaal belang en, in het 
algemeen, alle handelingen stellen om te zorgen voor een goed 
bestuur van de Vereniging, alsook voor haar stabiliteit en haar 
toekomst. 

Artikel 11 

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter 
en één of twee ondervoorzitters. 

Bij afwezigheid van de voorzitter en/of de ondervoorzitter(s), 
wijst de Raad van Bestuur één van zijn leden aan om het 
ambt van voorzitter te vervullen. 

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, 
telkens als de omstandigheden dat vereisen. 

Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens twee 
bestuurders dit vragen. 

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de 
bijeenroepingen. 

De Raad kan enkel geldig beraadslagen wanneer de meerderheid 
van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd is door een ander 
lid van de Raad. Deze laatste kan slechts één volmacht bezitten. 

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij 
staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de 
vergadering doorslaggevend. 

De Bestuurder die een persoonlijk belang heeft bij een kwestie die 
ter beslissing de Raad van Bestuur wordt voorgelegd, moet zich 
onthouden en hiervan wordt melding gemaakt in de notulen van 
de vergadering. 

De besluiten van de Raad van Bestuur worden opgetekend in 
notulen ingeschreven in een register. Ze worden ondertekend door 
de Voorzitter van de Raad en een Bestuurder. 

De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels 
worden ondertekend door een bestuurder of door de Voorzitter van 
het Directiecomité. 

Artikel 12 

De Algemene Vergadering kan beslissen om aan de bestuurders 
presentiegeld toe te kennen en een tussenkomst voor hun 

onkosten. 

 
B – Directiecomité 

Artikel 13 

Binnen de Raad van Bestuur wordt een Directiecomité 
opgericht, waaraan alle beheersbevoegdheden van de Raad van 
Bestuur worden verleend, met uitzondering van het algemeen 
beleid en de handelingen door de wet voorbehouden aan de 
Raad van Bestuur. 

Artikel 14 

De Raad van Bestuur benoemt de Voorzitter van het 
Directiecomité en de andere leden van het Directiecomité, die 
kunnen worden gekozen buiten de leden van de Vereniging; hij 
bepaalt de duur van hun aanstelling en het bedrag van hun 
bezoldiging. 

Artikel 15 

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur. 

Behoudens in geval van verhindering woont de Voorzitter van 
het Directiecomité de vergaderingen van de Raad van Bestuur 
bij. 

Hij vertegenwoordigt de Vereniging ten aanzien van derden 
voor wat betreft de uitvoering van de beslissingen van de Raad 
van Bestuur en desgevallend van het Directiecomité. 

Hij voert en volgt alle rechtsgedingen  volgens de beslissingen van de 
Raad van Bestuur. 

Artikel 16 

De besluiten die betrekking hebben op dit beheer worden 
ondertekend door de Voorzitter van het Directiecomité of een 
lid van het Directiecomité. 

De polissen en bijlagen en de briefwisseling wordt/worden 
ondertekend door de Voorzitter van het Directiecomité of een lid van 
het Directiecomité. 

Alle besluiten andere dan deze die het voorwerp uitmaken van 
artikel vijftien en van de eerste twee alinea’s van dit artikel en die 
de Vereniging verbinden, met inbegrip van de handlichtingen van 
voorrechten en hypotheken met of zonder kwijting, de verwerving, 
vervreemding, huur of verhuur van onroerende en roerende 
goederen, alsook de deposito’s of opnames van effecten of 
publieke fondsen bij de staatskas of banken, worden ondertekend 
door de Voorzitter van de Raad of diens afgevaardigde, lid van de 
Raad, en door de Voorzitter van het Directiecomité of diens 
afgevaardigde, lid van het Directiecomité. 

Artikel 17 

Als de Voorzitter van het Directiecomité afwezig, ziek of anderszins 
verhinderd is, wordt zijn ambt voorlopig vervuld door een ander lid 
van het Directiecomité, aangeduid door de Raad. 

 
C – Erkende Revisor  

Artikel 18 

Het toezicht op de Vereniging wordt uitgeoefend door een 
erkende Revisor, terdege erkend door de NBB en door het 
Instituut voor Bedrijfsrevisoren en als dusdanig ingeschreven in 
het openbare register. 

Artikel 19 

Het mandaat van erkend Revisor heeft een duur van 3 jaar. De 
uittredende erkende Revisor is herverkiesbaar. 
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Artikel 20 

De emolumenten van de erkende Revisor worden forfaitair 
bepaald door de Algemene Vergadering, naar analogie met de 
wettelijke bepalingen van toepassing op de naamloze 
vennootschappen. 

 
D – Algemene Vergaderingen 

Artikel 21 

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering 
vertegenwoordigt de algemeenheid van de leden en haar 
beslissingen zijn bindend voor allen. 

Zij heeft de meest ruime bevoegdheden voor het nemen of 
bekrachtigen van besluiten die de Vereniging aanbelangen. 

Ieder lid heeft recht op één stem per verzekerde hectare. 

Het is toegelaten om zich te laten vertegenwoordigen door een 
lasthebber, ook lid van de vergadering. De Raad van Bestuur kan 
de vorm van de volmachten bepalen, alsook het aantal 
volmachten dat elk lid mag bezitten in de vergadering. De mede-
eigenaars, vruchtgebruikers, naakte eigenaars, pandhoudende 
schuldeisers en schuldenaars worden door één iemand onder 
hen vertegenwoordigd of door de lasthebber aangeduid in de 
verzekeringspolis. 

De Raad maakt een aanwezigheidslijst op die elke 
belanghebbende moet tekenen alvorens aan de vergadering 
deel te nemen. 

Artikel 22 

De gewone Algemene Vergadering wordt verplicht jaarlijks 
gehouden vóór het einde van de maand juni, hetzij op de zetel van 
de Vereniging, hetzij op een andere plaats te bepalen in de 
bijeenroeping gestuurd door de Raad van Bestuur. 

Deze vergadering hoort de verslagen van de Raad van Bestuur en 
van de erkende Revisor, keurt de balans en de resultatenrekening 
goed, stemt over de te verlenen kwijtingen en herverkiest of 
vervangt de uittredende leden van de Raad van Bestuur en de 
uittredende erkende Revisor. 

De Algemene Vergadering van de leden van de Vereniging kan op 
elk moment in buitengewone zitting worden bijeengeroepen door 
de Raad van Bestuur of door de erkende Revisor. 

Ze kan worden bijeengeroepen op schriftelijk verzoek van de 
leden die minstens één tiende van het totaal aantal leden 
vertegenwoordigen, met in alle gevallen vermelding van de op 
de agenda te plaatsen punten. 

De Raad van Bestuur moet de Vergadering, waar aldus werd om 
verzocht, bijeenroepen binnen een termijn die niet meer dan 
dertig dagen mag bedragen. 

Bij de verkiezingen moeten de kandidaturen, met uitzondering van 
die van de uittredende bestuurders en uittredende erkende 
Revisor, minstens 2 maanden vóór de Gewone Algemene 
Vergadering per aangetekende brief of onder enige andere vorm of 
voorwaarde bekrachtigd door de Raad van Bestuur, bij deze laatste 
toekomen. 

De lijst van de regelmatig ingediende kandidaturen wordt bij de 
uitnodiging gevoegd. 

Artikel 23 

De bijeenroeping voor iedere Algemene Vergadering omvat de 
agenda en wordt minstens vijftien dagen vóór de vergadering per 
gewone brief of mail gestuurd aan elke belanghebbende. 

 

 

Artikel 24 

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

De voorzitter stelt de secretaris aan. 

De Vergadering benoemt twee van haar leden om de functie van 
stemopnemer te vervullen. 

De Voorzitter van de Raad van Bestuur, de secretaris en de 
stemopnemers vormen samen het bureau. 

De vergadering beslist geldig met eenvoudige meerderheid van 
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden. 

Wanneer het echter een beraadslaging over een wijziging van de 
statuten betreft, is de algemene vergadering slechts geldig 
samengesteld indien minstens de helft van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe 
vergadering bijeengeroepen en deze nieuwe vergadering beslist, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

In deze gevallen wordt een resolutie slechts aangenomen indien 
ze twee derde van de stemmen verenigt. 

Artikel 25 

De besluiten van de Algemene Vergadering worden 
ingeschreven in notulen bewaard in een register, ondertekend 
door de Voorzitter en de Secretaris. 

De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels 
worden ondertekend door twee bestuurders of door de 
Voorzitter van het Directiecomité. 

 
Titel IV: Bepalingen van financiële aard 

Artikel 26 

Het boekjaar start op één januari en eindigt op eenendertig 
december. 

Artikel 27 

Op eenendertig december van elk jaar wordt de boekhouding van 
de Vereniging afgesloten en daarna maakt de Raad de inventaris, 
de balans en de resultatenrekening op. 

Ten minste dertig dagen vóór de Vergadering maakt de Voorzitter 
van het Directiecomité de stukken over aan de erkende Revisor 
die tegen de datum van de Algemene Vergadering een verslag 
moet opstellen met zijn conclusies en opmerkingen. 

De balans en de resultatenrekening worden aan alle leden 
gestuurd samen met de uitnodiging voor de Algemene 
Vergadering. 

Artikel 28 

Het totale bedrag van de inkomsten, na aftrek van de algemene 
kosten, de nodige afschrijvingen en de andere sociale lasten, met 
inbegrip van de regeling van de schadegevallen, vormt het netto-
overschot van het afgesloten boekjaar. 

Hiervan zal vervolgens worden afgehouden: 

Tien percent om een zogenoemd statutaire reserve te vormen die 
zal worden gespijsd tot een maximum van de in de laatste vijf jaar 
geregelde schadegevallen. 
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Het saldo van het overschot zal verdeeld worden tussen alle 
leden van de Vereniging naar verhouding van de betaalde 
bijdragen, onder voorbehoud van het behoud van de 
solvabiliteitsmarge. 

De Algemene Vergadering mag echter, op voorstel van de Raad van 
Bestuur, steeds beslissen om dit saldo volledig of gedeeltelijk aan te 
wenden voor de vorming van bijzondere voorzienings- of 
buitengewone reservefondsen. 

De voorstellen die de Raad in dit opzicht zou doen, kunnen 
slechts verworpen worden bij meerderheid van twee derde van 
de stemmen. 

De bedragen die niet nodig zijn voor de lopende dienstverlening, 
alsook de statutaire en buitengewone of andere reserves, 
worden belegd in waardepapieren van de Staat of met 
staatswaarborg, in obligaties van de provincies, van de 
gemeenten, in al dan niet beursgenoteerde aandelen of 
obligaties van Belgische of buitenlandse vennootschappen, in 
hypothecaire leningen en in aankoop van onroerend goed. 

Artikel 29 

De restorno’s waarvan sprake in het K.B. van 14 september 
2016 verjaren na vijf jaar te rekenen vanaf hun debitering en 
blijven verworven door de Vereniging. Zij worden gestort bij de 
buitengewone reserve. 

Artikel 30 

Een eventueel tekort wordt aangezuiverd door afhoudingen, eerst 
op de vrije reserves en daarna op de statutaire reserves. 

Indien deze afhoudingen niet zouden volstaan, kan een 
geldopvraging worden gedaan zoals bepaald in artikel zeven. 

Indien deze maatregelen echter onvoldoende zijn om te zorgen 
voor de regeling van de schadegevallen van het jaar, dan wordt 
het recht van het slachtoffer overgedragen naar het volgend 
boekjaar met voorrang van regeling ten opzichte van de 
schadegevallen van dat boekjaar. Zulke overdracht kan slechts 
twee keer gebeuren. 

Artikel 31 

Het lid dat ophoudt deel uit te maken van de Vereniging om welke 
reden ook, verliest alle rechten op het maatschappelijk vermogen, 
hetwelk onverdeeld zal blijven tot aan de vereffening. Hij zal 
evenwel zijn eventueel recht behouden op restorno’s voorzien in 
artikel achtentwintig, vierde alinea, prorata temporis, voor het 
boekjaar tijdens hetwelk hij gestopt is met deel uit te maken van 
de Vereniging. 

Artikel 32 

De Vereniging heeft geen ledenrekeningen. Indien zulke 
rekeningen er in de toekomst ooit zouden komen, dan zal de 
Vereniging slechts betalingen ten voordele van de leden kunnen 
doen vanaf deze ledenrekeningen, 

indien dit niet in strijd is met de kapitaalvereisten bepaald door 
artikel 151 tot 189 van de Wet van 13 maart 2016 op het statuut 
van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen, 

of, na ontbinding van de Vereniging, wanneer alle andere schulden 
werden vereffend. 

Daarnaast zal de NBB minstens één maand op voorhand moeten 
worden verwittigd van elke betaling uitgevoerd vanaf 
ledenrekeningen, gedaan met een ander doel dan de individuele 
beëindiging van het lidmaatschap. De NBB kan binnen die 
termijn de betaling verbieden. 

Titel V: Vereffening 
Artikel 33 

De Vereniging kan enkel worden ontbonden op voorstel van de Raad 
van Bestuur na een beslissing van de Algemene Vergadering, 
genomen door de meerderheid van drie kwart van de leden en van 
drie kwart van de stemmen. 

Artikel 34 

De vereffening zal gebeuren door toedoen van de bestuurders in 
functie op het moment van de ontbinding, behoudens het recht 
van de vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden bij 
eenvoudige meerderheid, onder voorbehoud van de goedkeuring 
door de FSMA en/of de NBB. 

Artikel 35 

De netto-opbrengst van de vereffening, na aftrek van de nodige 
sommen voor de regeling van de lopende schadegevallen, de 
betaling van de sociale schulden en de vereffeningskosten, zal 
worden verdeeld tussen de sinds minstens één jaar ingeschreven 
leden van de Vereniging, naar verhouding van het bedrag van de 
jaarlijkse bijdragen van de laatste 10 jaar betaald door eenieder of 
door hun rechtsvoorgangers in rechte lijn.  

Elke vereffening van bijzondere vermogens moet gebeuren 
rekening houdend met de rechten van de schuldeisers uit hoofde 
van verzekering en de schuldeisers die titularis zijn van rechten of 
voorrechten te goeder trouw verworven op de goederen die elk 
bijzonder vermogen vormen krachtens een vormvoorschrift vervuld 
vóór de inschrijving van de toewijzing van deze goederen aan dit 
vermogen, en met naleving van de gelijkheid van alle schuldeisers 
van dezelfde rang. 

 
Woonplaatskeuze 
Voor de uitvoering van deze statuten doet elk lid met woonplaats 
in het buitenland, elke bestuurder, commissaris-revisor, voorzitter 
van het Directiecomité, vereffenaar keuze van woonplaats op de 
maatschappelijke zetel waar hem alle mededelingen, 
aanmaningen, dagvaardingen, betekeningen geldig kunnen 
worden gedaan. 
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