
“ VERBROEDERING TWEEDE/VIERDE REGIMENT LANSIERS” 

 

Opgericht bij onderhandse overeenkomst te DE PANNE op 08 februari 1977, verschenen 

in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 28 juli 1977, onder nummer 6613. 

De statuten werden gewijzigd bij beslissing van de Algemene Vergadering gehouden op 

20 mei 1985, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 april 1986 

onder nummer 10482. 

De statuten werden gewijzigd bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 

25 juni 1993, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1993 

onder nummer 19383. 

De naam “VZW Officieren 2/4L” werd aangenomen en de statuten werden gewijzigd bij 

beslissing van de algemene vergadering gehouden op 25 november 1994. 

De statuten werden gewijzigd bij beslissing van de algemene vergadering van 02 april 

2004. 

De huidige naam werd aangenomen en de statuten werden gewijzigd op  

21 oktober 2010. 

 

COORDINATIE DER STATUTEN 

 

HOOFDSTUK I – OPRICHTING – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR  

 

ARTIKEL 1 – NAAM : De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming 

“ VERBROEDERING TWEEDE/VIERDE REGIMENT LANSIERS” 

ARTIKEL 2 – ZETEL : De zetel is gevestigd in het arrondissement HASSELT. 

Bij beslissing van de Raad van Bestuur kan hij worden overgebracht naar een andere 

plaats. 

ARTIKEL 3 – DOEL : De vereniging heeft tot doel de tradities van het Regiment en 

zijn rechtsvoorgangers in ere te houden en te bestendigen; al degenen die er van deel 

uitmaken of uitgemaakt hebben te verenigen; de vriendschapsbanden te verstevigen 

tussen al diegenen die gediend hebben bij het Regiment en zijn rechtsvoorgangers bij 

ontbinding van het Regiment. 

De vereniging heeft eveneens tot doel het patrimonium verworven in de loop der jaren 

door het Regiment en zijn rechtsvoorgangers uit welke hoofde ook en bestaande uit o.m. 

souvenirs, vlaggen, trofeeën, zilverwerk, voorwerpen (deze opsomming niet restrictief 

zijnde) te bewaren, te beschermen en te onderhouden. Om het geheel van het 

patrimonium beheerbaar te houden, mag de Raad van Bestuur beslissen bepaalde stukken 

terug te geven aan hun schenkers, en stukken zonder historische waarde te verkopen aan 

leden of aan derden. 

ARTIKEL 4 – DUUR : De vereniging is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij kan 

ontbonden worden door de Algemene Vergadering op de wijze en mits vervullen van de 

voorwaarden voorzien door artikel 20 van de wet van 27 juni 1921 op de vereniging 

zonder winstoogmerk. 

 

 

 

 



 

 

 

HOOFDSTUK II – LEDEN VAN DE VERENIGING 
 

ARTIKEL 5 : De leden van de vereniging zijn natuurlijke personen. De vereniging mag 

alleen uit gewone leden bestaan. Het aantal mag niet minder dan drie bedragen. De 

hoedanigheid van lid brengt met zich, dat onvoorwaardelijk wordt ingestemd met de 

statuten van de vereniging. 

ARTIKEL 6 : Over de toetreding van nieuwe leden beslist de Raad van Bestuur. 

ARTIKEL 7 : Op voorstel van de Raad van Bestuur kunnen door de Algemene 

Vergadering, stemmende met gewone meerderheid, ereleden benoemd worden. De titel 

van erelid kan toegekend worden aan personen die geen deel uitmaken of hebben 

uitgemaakt van het Regiment of zijn rechtsvoorgangers, maar die uitzonderlijke diensten 

aan de Verenigingen van het Regiment en zijn rechtsvoorgangers geleverd hebben. Deze 

leden zijn niet verplicht de jaarlijkse bijdrage te betalen. 

ARTIKEL 8 : De uitsluiting van een lid kan enkel worden uitgesproken door de 

Algemene Vergadering met een twee/derde meerderheid van stemmen van de aanwezige 

of vertegenwoordigde leden. Noch de uittredende of uitgesloten leden, noch de 

erfgenamen van een overleden lid, kunnen enigerlei aanspraak doen gelden op het 

maatschappelijk kapitaal; zij kunnen evenmin rekening en verantwoording vragen, noch 

verzegeling, noch inventaris vorderen. 

BIJDRAGEN : 

Het bedrag van de bijdrage te storten door de gewone leden wordt elk jaar door de 

Algemene Vergadering bepaald. De maximale bijdrage waartoe de gewone leden jaarlijks 

kunnen verplicht worden mag niet meer bedragen dan TWEEHONDERD VIJFTIG 

EURO. Wordt geacht ontslag te hebben genomen het lid dat na twee opeenvolgende 

herinneringen  zijn bijdrage niet betaald heeft. 

ARTKEL 9 : De leden nemen uit hoofde van de maatschappelijke verbintenis generlei 

persoonlijke verplichtingen op zich. 

 

HOOFDSTUK III – BESTUUR – RAAD VAN BESTUUR – SAMENSTELLING 

 

ARTIKEL 10 : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld 

uit minstens tien bestuurders die onder de leden worden aangewezen voor een termijn 

van zes jaar, een eerste maal in de huidige statuten en nadien door de Algemene 

Vergadering. 

ARTIKEL 11 : Indien tengevolge van overlijden, ontslagneming of anderzijds de plaats 

van bestuurder vacant wordt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig 

in vacature te voorzien. In dit geval gaat de Algemene Vergadering tijdens haar eerste 

bijeenkomst over tot de definitieve verkiezing; de in hierboven omstandigheden 

benoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij vervangt. 

ARTIKEL 12 : De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter,  drie 

ondervoorzitters, een afgevaardigdenbestuurder en een schatbewaarder wier 

bevoegdheden hij vaststelt. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter en van de 

ondervoorzitters, beslist de Raad van Bestuur wie hem vervangt. Deze zes leden van de 



Raad van Bestuur vormen het dagelijks bestuur. De Raad van Bestuur stelt de taken en de 

bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast. 

Er zal steeds naar gestreefd worden dat de voorzitter en de drie ondervoorzitters 

respectievelijk de vier personeelscategorieën nl. de officieren, de onderofficieren, de 

vrijwilligers en de dienstplichtigen vertegenwoordigen. 

Het Dagelijks Bestuur kan bijgestaan worden door andere bestuursleden bijvoorbeeld 

door de raadgever patrimonium 

 

ARTIKEL 13 : Als gezegd duurt het mandaat van bestuurder zes jaar, maar anderzijds 

wordt de Raad van Bestuur om de drie jaar voor de helft hernieuwd. Om daartoe te 

geraken zullen na het verlopen van de eerste zes jaar het mandaat van de leden van het 

dagelijks bestuur met drie jaar worden verlengd en voor de overige vijf leden tot 

verkiezing worden overgegaan. De drie jaar daarop wordt het overige gedeelte van de 

Raad van Bestuur verkozen of herkozen. Na de verkiezing van de eerste helft van de 

Raad van Bestuur gaat deze opnieuw over tot het kiezen uit zijn leden van een voorzitter, 

drieondervoorzitters, afgevaardigdenbestuurder en schatbewaarder. De vroegere leden 

van het college zijn herverkiesbaar. 

ARTIKEL 14 : Deze verkiezingen van de Raad van Bestuur gaan telkens door ter 

gelegenheid van de statutaire Algemene Vergadering in de loop van de maanden februari 

of maart. 

ARTIKEL 15 : Wanneer een bestuurder ontslag neemt, overleden is of uitgesloten 

wordt, wordt hij door de eerst volgende algemene vergadering vervangen. De 

nieuwgekozen bestuurder zal slechts de oorspronkelijke termijn van hem in wiens plaats 

hij komt, voltooien. Indien de overleden, ontslagnemende of uitgesloten bestuurder tot 

het bestuurscollege behoorde zal zijn opvolger hem in deze hoedanigheid niet 

noodzakelijk vervangen. De Raad van Bestuur zal in de vervanging van het lid van het 

Bestuurscollege voorzien. 

ARTIKEL 16 : De oudste ondervoorzitter in graad vervult de functie van voorzitter 

indien de titularis verhinderd of afwezig is. 

ARTIKEL 17 : De Raad van Bestuur wordt door de voorzitter of de ondervoorzitter of 

bestuurder die hem vervangt bijeengeroepen zo dikwijls als in het belang van de 

vereniging noodzakelijk is. Hij moet worden bijeengeroepen als vier bestuurders dat 

vragen. De Raad van Bestuur moet minstens eenmaal per jaar worden samengeroepen, dit 

binnen de veertien dagen die de Algemene Vergadering voorafgaat. De vergaderingen 

worden gehouden op de in de oproeping vermelde plaats en op de in deze oproeping 

vermelde datum en uur. De leden van de Raad van Bestuur worden door een e-mail 

opgeroepen, minstens acht vrije dagen voor de datum van de bijeenkomst. 

ARTIKEL 18 : De Raad van Bestuur kan slechts beslissen als de meerderheid van zijn 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder verhinderd bestuurder kan, zelfs bij een 

gewone brief of e-mail, een ander lid van de Raad van Bestuur mandateren om zich te 

laten vervangen en in zijn plaats te stemmen. Eén gemachtigde mag niet meer dan één 

mandaat hebben. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van 

stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de bestuurder die de vergadering 

voorzit. Indien de Raad van Bestuur regelmatig samengeroepen niet in meerderheid is 

kan ze tijdens een nieuwe bijeenkomst rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal 

leden dat tegenwoordig of afgevaardigd is. Te dier gelegenheid kan enkel gehandeld 



worden over de onderwerpen die op de dagorde van de eerste bijeenkomst stonden. Voor 

deze reden worden de leden tot de zitting uitgenodigd door een e-mail minstens acht vrije 

dagen voor de vergadering. 

ARTIKEL 19 : De beraadslaging van de Raad van Bestuur wordt door de afgevaardigde 

bestuurder opgetekend in de notulen, die in de administratieve zetel bijgehouden wordt 

en ondertekend door de voorzitter of zijn vervanger. 

 

ARTIKEL 20 – BEVOEGDHEDEN : de Raad van Bestuur bezit de ruimste 

bevoegdheden betreffende beheer, bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van 

het maatschappelijk doel. Alles wat bij onderhavig statuut of bij de wet niet uitdrukkelijk 

is vastgesteld als behorende tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, behoort tot 

die van de Raad van Bestuur. Deze kan met name, zonder dat de hieronder opgegeven 

opsomming limitatief is, elke betaling doen en in ontvangst nemen en kwijting daarvan 

eisen of geven, elke particulier of officiële subsidie en toelage verlenen en in ontvangst 

nemen met de bij de wet voorgeschreven machtiging, elke schenking onder levenden of 

bij testament aanvaarden, verwerven, ruilen, vervreemden, huren of verhuren, enigerlei 

lening aangaan, toestaan, al dan niet zonder hypothecaire waarborg, voor of na betaling 

handlichting verlenen, alle personeelsleden benoemen en ontslaan, hun wedde, loon en 

taak vaststellen. Binnen de hierboven vastgestelde grenzen oefent de Raad van Bestuur 

zijn bevoegdheid uit, zonder aan derden verantwoording verschuldigd te zijn van hun 

beslissing of van enigerlei bijzondere bevoegdheid; rechtsvorderingen worden als eiser of 

verweerster, ingesteld of voortgezet op vervolging en ten verzoeke van de voorzitter van 

de Raad van Bestuur of van diens afgevaardigde. De Raad van Bestuur kan het dagelijks 

bestuur overdragen of  bijzondere of welbepaalde volmachten geven aan één of meer 

leden van de Raad van Bestuur of zelfs aan derden, die al dan niet lid van de vereniging 

zijn. 

ARTIKEL 21 – MAATSCHAPPELIJKE HANDTEKENING : Alle akten die de 

vereniging binden, uitgezonderd die in verband met het dagelijks bestuur, worden 

ondertekend door vier bestuurders, ofwel door twee bestuurders en de voorzitter of de 

ondervoorzitter die hem vervangt. Tegenover derden zijn zij geen verantwoording 

verschuldigd van de voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur. 

ARTIKEL 22 : De akten die verband houden met het dagelijks bestuur, de kwitanties en 

de ontvangstbewijzen ten aanzien van het bestuur van spoorwegen posterijen en telegraaf, 

cheques en postwissels, met name inbegrepen, zullen allen de handtekening van de 

voorzitter of van een daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen persoon moeten 

dragen. 

ARTIKEL 23 – AANSPRAKELIJKHEID : De bestuurders zijn slechts aansprakelijk 

voor de uitoefening van hun mandaat en voor de in hun beheer begane fouten. Uit hoofde 

van hun beheer gaan zij generlei persoonlijke verplichtingen aan ten aanzien van de 

verbintenissen van de vereniging. 

ARTIKEL 24 – COMMISSARIS : De Algemene Vergadering verkiest jaarlijks, 

minstens één met het toezicht op de rekening belaste commissaris, deze is herverkiesbaar. 

Hij kan worden gekozen buiten de leden der vereniging of uit de leden die geen mandaat 

van bestuurder in de vereniging uitoefenen. Elk jaar brengt de met het toezicht op de 

rekeningen belaste commissaris verslag uit aan de gewone algemene vergadering, na de 

rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het volgend dienstjaar te 



hebben nagezien. Hij heeft het recht om kennis te nemen van elk document dat op de 

boekhouding betrekking heeft. De commissarissen hebben geen recht op bezoldiging. 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 25 – AFGEVAARDIGDE BESTUURDER : Het algemeen secretariaat 

bevindt zich op de administratieve zetel. De afgevaardigde bestuurder houdt de lijst bij 

waarop in alfabetische volgorde de namen, voornamen, adressen en nationaliteiten van de 

leden der verschillende categorieën vermeld staan. Hij is persoonlijk verantwoordelijk 

voor de uitvoering van deze formaliteit volgens de Wet van 27 juni 1921. Hij is belast 

met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege. 

De afgevaardigde-bestuurder houdt eveneens een inventaris bij en een staat van het 

patrimonium van de vereniging. 

 

HOOFDSTUK IV – ALGEMENE VERGADERING – BIJEENKOMST 

 

ARTIKEL 26 : Elke Algemene Vergadering is samengesteld uit al de gewone leden. De 

ereleden worden tot de algemene vergadering uitgenodigd, doch hebben geen stemrecht. 

De vereniging komt bijeen op de in de convocatie opgegeven uur en plaats. Elk jaar 

wordt in de loop van de maand februari of maart de statutaire Algemene Vergadering 

gehouden, waarop de Raad van Bestuur, op grond van de verrichtingen van de vereniging 

gedurende het afgelopen jaar de rekening van de ontvangsten en uitgaven, evenals de 

begroting van het volgend jaar mededeelt. Die vergadering gaat eveneens over tot de 

benoeming en de vervanging van de bestuurders en van de met toezicht op de rekening 

belaste commissaris, wier mandaat ten einde is of die uittreden, dan wel uitgesloten of 

overleden zijn. 

ARTIKEL 27 : De buitengewone Algemene Vergaderingen worden door de Raad van 

Bestuur bijeengeroepen telkens als deze het dienstig acht voor de belangen van de 

vereniging. Zij moeten worden bijeengeroepen als één/vijfde der leden van de vereniging 

een schriftelijk en uitdrukkelijk verzoek daartoe aan de voorzitter van de Raad van 

Bestuur richten. 

ARTIKEL 28 – BIJEENROEPING : De oproeping moet de agenda bevatten en 

tenminste acht dagen voor de vergadering in de vorm van een gewone schriftelijke 

mededeling aan alle leden der vereniging toegezonden worden per e-mail, zij dient 

namens de Raad van Bestuur ondertekend te zijn door de voorzitter of één der 

ondervoorzitters of een daartoe gemachtigde bestuurder. Op verzoek van één of 

verschillende leden kan onverschillig welk punt op de agenda geplaatst worden. Die 

aanvragen moeten op zijn minst één maand voor de datum van de algemene vergadering 

per e-mail aan de voorzitter van de Raad van Bestuur worden gericht, behoorlijk 

ondertekend zijn en het voorwerp van het verzoek vermelden. De vergadering mag 

slechts over de op de agenda geplaatste punten beraadslagen. 

ARTIKEL 29 – VERTEGENWOORDIGING : De gewone leden kunnen zich op de 

Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen en er door bemiddeling van iedereen die 

bevoegd is om er hun stem uit te brengen aan de stemming deelnemen. De Raad van 



Bestuur kan de vorm van de procuraties vaststellen en eisen dat deze tenminste drie 

dagen voor de vergadering op de administratieve zetel ingediend worden. 

ARTIKEL 30 – STEMRECHT : Alle leden der vereniging hebben gelijk stemrecht, 

met dien verstande dat ieder van hen over één stem beschikt. 

 

 

ARTIKEL 31 – BEVOEGDHEDEN : De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan 

van de vereniging, zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet 

of door onderhavige statuten. 

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid: 

1) De wijziging van de statuten 

2) De benoeming en afzetting van bestuurders en van de met het toezicht op de 

rekening belaste commissaris 

3) De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 

4) De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen 

5) De vrijwillige ontbinding van de vereniging 

6) De uitsluiting van de leden 

ARTIKEL 32 – HET BESTUUR : Het bestuur van de Algemene Vergadering bestaat 

uit de aanwezige leden van de Raad van Bestuur, de vergadering wordt voorgezeten door 

de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens afwezigheid door één van de 

ondervoorzitters of, indien zij afwezig zijn door de oudste (in graad) der aanwezige 

bestuurders. De voorzitter wijst de secretaris en twee stemopnemers aan. 

ARTIKEL 33 – GEWONE MEERDERHEID : De beslissingen worden genomen bij 

gewone meerderheid van de door de leden der vereniging uitgebrachte stemmen, bij 

staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Wanneer het evenwel gaat om de 

benoeming van een bestuurder en geen enkel kandidaat de meerderheid van de stemmen 

op zich kan verenigen, wordt overgegaan tot herstemming tussen de twee kandidaten die 

het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien beiden bij deze 

herstemming evenveel stemmen behalen, is de oudste kandidaat gekozen. 

ARTIKEL 34 – GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID : de Algemene 

Vergadering komt rechtsgeldig samen, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden der vereniging. Niettemin worden de beslissingen tot wijziging 

van de statuten, tot uitzetting van leden of tot ontbinding van de vereniging, slechts 

genomen onder de bijzondere voorwaarden inzake aanwezigheid, meerderheid, zoals 

bepaald is in de Wet. 

ARTIKEL 35 – BEKENDMAKING : Elke wijziging in de statuten, benoeming, 

ontslagneming of uitsluiting van een bestuurder, alsmede de ontbinding van de 

vereniging, moeten tijdens betrokken maand in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd 

worden. Elke stemming omtrent verkiezing, benoeming, ontslag en uitsluiting is geheim. 

De stemming is eveneens geheim omtrent om het even welk onderwerp wanneer 

één/vierde van de stemgerechtigde leden hieromtrent verzoeken. 

ARTIKEL 36 – BERAADSLAGINGEN : De Algemene Vergadering beraadslaagt over 

de voorstellen die eraan zijn voorgelegd door de raad van Bestuur of door de leden van de 

vereniging die op de agenda geplaatst zijn. 

 

 



 

ARTKEL 37 : De beslissingen van de algemene vergadering worden ondertekend in het 

speciaal register, ondertekend door de voorzitter en de afgevaardigde bestuurder, evenals 

door de leden van de vereniging die erom verzoeken en bewaard in de administratieve 

zetel van de vereniging waar alle belanghebbenden er kennis kunnen van nemen. Indien 

de belanghebbenden echter geen lid van de vereniging zijn, heeft die mededeling aan 

derden plaats door middel van uittreksels die voor eensluidend worden gewaarmerkt door 

de voorzitter van de Raad van Bestuur of diens gemachtigde. 

 

 

 

HOOFDSTUK V – JAARREKENING 
 

 

ARTIKEL 38 : Het maatschappelijk jaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 

december van elk jaar. Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar het tijdvak omvatten dat 

loopt vanaf de datum van de oprichting van de vereniging tot eenendertig december 

daaropvolgend. De begrotingen en de rekeningen van de vereniging liggen vanaf de 

vijftiende dag voorafgaande aan de algemene vergadering ter inzage voor de leden van de 

vereniging. 

 

BEGROTINGEN EN REKENINGEN 
 

ARTIKEL 39 : Op eenendertig december van ieder jaar worden de boeken en het 

dienstjaar afgesloten. De Raad van Bestuur maakt de rekening van het afgelopen jaar en 

de begroting van het volgend jaar op. Beiden worden ter goedkeuring aan de eerste 

gewone algemene vergadering voorgelegd. De goedkeuring van de jaarrekening door de 

algemene vergadering verleent ontlasting aan de raad van Bestuur. 

ARTIKEL 40 : Het batig saldo van de jaarrekening behoort toe aan de vereniging. 

 

HOOFDSTUK VI – ONTBINDING – VEREFFENING 
 

ARTIKEL 41 : De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging slechts 

uitspreken met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van de Wet van 27 juni 1921 

op de verenigingen zonder winstoogmerk. In geval van vrijwillige ontbinding stelt de 

algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan die belast zijn met de vereffening 

van de ontbonden vereniging op de wijze zoals hierna bepaald. De goederen zullen 

hoegenaamd niet worden verdeeld, ook niet tussen de leden. In het geval het Regiment 

terug bestaat als actieve eenheid zal het patrimonium overgemaakt worden aan de drie 

categorieën van het Regiment. In geval het Regiment niet meer bestaat zal het 

patrimonium in bewaring gegeven worden aan een militair museum, bij voorkeur te 

LEOPOLDSBURG en onder de voorwaarde dat bij heroprichting van het Regiment of 

een eenheid die de tradities van dit Regiment in ere zal houden, het patrimonium terug 

aan deze eenheid gegeven wordt. 

 

 



 

 

 

 

HOOFDSTUK VII – AANWIJZING VAN DE RECHTBANK 
 

ARTIKEL 42 : Voor al de geschillen wordt de rechtspraak toevertrouwd aan de 

rechtbank van de zetel van de vereniging. 

 

HOOFDSTUK VIII – BEKENDMAKING 

 

ARTIKEL 43  : De Raad van Bestuur waakt erover dat alle formaliteiten inzake 

publicatie worden vervuld welke zijn voorgeschreven in de artikelen 3, 11, 19 en 23 van 

de Wet van 27 juni 1921. 

ARTIKEL 44 : Voor alles wat niet in de onderhavige statuten is bepaald verklaren de 

partijen zich te zullen voegen naar de wet van 27 juni 1921. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 

BEWARING EN VERDELING VAN HET PATRIMONIUM 

 

1. Bewaring van het patrimonium 
Drie catalogi zullen worden opgemaakt en bijgehouden, één van het patrimonium 

afkomstig van het Vierde Regiment Lansiers, één van het patrimonium afkomstig 

van het Tweede Regiment Lansiers en één van het patrimonium dat werd 

opgebouwd door het Tweede/Vierde Regiment Lansiers. 

Om het geheel van het patrimonium beheerbaar te houden, mag de Raad van 

Bestuur beslissen bepaalde stukken terug te geven aan hun schenkers, en stukken 

zonder historische waarde te verkopen aan leden of aan derden 

2. Ontbinding van de vereniging 

Bij ontbinding van de Vereniging zullen, in het geval dat het Tweede/Vierde 

Regiment Lansiers terug bestaat als actieve eenheid, de drie patrimonia 

overgemaakt worden aan het Regiment. In geval het Regiment niet meer bestaat 

zullen de drie patrimonia in bewaring gegeven worden aan een militair museum, 

bij voorkeur te LEOPOLDSBURG en onder de voorwaarde dat bij heroprichting 

van het Tweede/Vierde Regiment Lansiers of een eenheid die de tradities van dit 

Regiment in ere zal houden, de drie patrimonia terug aan deze eenheid gegeven 

worden en bij heroprichting en bij heroprichting van het Tweede Regiment 

Lansiers en/of het Vierde Regiment Lansiers het patrimonium aan deze eenheid 

gegeven wordt. 

3. Heroprichting 

In geval het Tweede Regiment Lansiers en/of het Vierde Regiment Lansiers 

wordt heropgericht zal het origineel ingebrachte patrimonium aan het/de 

Regiment(ten) worden overgemaakt. Indien het Tweede/Vierde Regiment 

Lansiers wordt gesplitst, zal het gemeenschappelijk verworven patrimonium van 

deze eenheid in gelijke mate verdeeld worden tussen het Tweede en het Vierde 

Regiment Lansiers. De gelden worden in het voorgaande geval in gelijke mate 

verdeeld. 

 

 

 

 


