
 
 

Statuten 

 

HOOFDSTUK I: VORM – BENAMING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOEL – DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP 

 

Artikel een: Rechtsvorm – benaming 

 

De Vennootschap neemt de vorm van een burgerlijke coöperatieve Vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. 

 

Zij bestaat onder de benaming "deAuteurs ”. 

 

Op alle van de Vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en 

andere stukken zal de naam van de Vennootschap steeds op duidelijk en leesbare wijze worden 

vermeld, voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "burgerlijke coöperatieve Vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA-Burg. Ven.". 

 

Artikel twee: Zetel van de Vennootschap 

 

De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd in de Koninklijke Prinsstraat 87 te 1050 

Brussel. 

 

Hij kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur verplaatst worden. 

 

Artikel drie: Maatschappelijk doel  

 

3.1. De Vennootschap heeft tot doel de verdediging en de promotie van de vermogensrechten en 

morele rechten en belangen van de auteurs van werken van letterkunde en kunst die hun rechten 

willen zien beheerd worden in de Nederlandse taal.  

 

De Vennootschap zal haar activiteiten van collectief beheer, in de ruime zin, ontwikkelen zowel op 

het Belgische grondgebied als in het buitenland, rechtstreeks of door middel van mandaten met haar 

zustervennootschappen. 

 

Onder werken van letterkunde en kunst verstaat men alle vormen van werken van letterkunde, 

dramatische werken, audiovisuele werken, cinematografische werken, televisiewerken, 

multimediawerken, radiowerken, werken uit de grafische of beeldende kunst en muziekwerken in de 

ruime zin, met de beschouwing dat, wat betreft de muziekwerken, alleen de scènemuziek 



 
 
gekwalificeerd als dramatisch werk (opera, operette, muzikale komedie, filmmuziek) deel uitmaakt 

van de werken beoogd door het maatschappelijk doel.  

 

3.2. Om dit maatschappelijke doel te verwezenlijken mag de Vennootschap met name: 

 

1) al de auteursrechten van werken van letterkunde en kunst voor haar Vennoten, haar 

lastgevers en de vennootschappen die naar het zelfde doel streven en met welke de 

Vennootschap een mandaat heeft gesloten, innen, verdelen, administreren en beheren; 

 

2) alle nodige overeenkomsten sluiten om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken; 

 

3) de economische, sociale en culturele belangen van haar vennoten en van het beroep in 

het algemeen verdedigen en ondersteunen; 

 

4) projecten met een cultureel, sociaal en educatief doel verwezenlijken, in 

overeenstemming met de wet, in het voordeel van de auteurs van haar repertorium; 

 

5) al de acties ondernemen om haar repertorium in het buitenland te ontwikkelen en te 

promoten, namelijk door de Europese culturele diversiteit op te waarderen.  

 

3.3. Met het oog op de verwezenlijking van dit maatschappelijk doel mag de Vennootschap alle 

handelingen verrichten die rechtstreeks of zijdelings haar belangen, die van haar Vennoten, 

lastgevers of vennootschappen met welke zij vertegenwoordiging- of 

samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten ten goede kunnen komen. De Vennootschap mag 

ook vennoot worden van andere beheersvennootschappen die een maatschappelijk doel hebben dat 

verenigbaar is met haar maatschappelijk doel.  

 

3.4. De mogelijkheid wordt gelaten aan de Vennootschap om sociale maatregelen zoals een 

verzekeringssysteem te ontwikkelen voor haar leden teneinde de solidariteit onder haar leden te 

bevorderen. In voorkomend geval zullen de modaliteiten worden uitgewerkt en goedgekeurd door 

de Raad van Bestuur.  

 

Artikel vier: Duur van de Vennootschap 

 

De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.  

 

HOOFDSTUK II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN 

 



 
 
Artikel vijf: Maatschappelijk kapitaal  

 

Het kapitaal van de Vennootschap wordt gevormd door het bedrag van de aandelen waarop de 

Vennoten hebben ingeschreven. 

 

Het is onbeperkt en variabel. 

 

Het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 

€). Dit vaste gedeelte is volledig ingeschreven en werd bij de oprichting gestort ten belope van 

zesduizend tweehonderd euro (6.200 €).  

 

Het kapitaal van de Vennootschap dat het vaste gedeelte te boven gaat is veranderlijk ten gevolge 

van de toetreding of de uittreding van de Vennoten. Die variaties vergen geen wijziging van de 

statuten. 

 

Artikel zes: Maatschappelijke aandelen 

 

Het variabel kapitaal is verdeeld in aandelen op naam van vijfentwintig euro (25 €) elk.  

Er kan op de aandelen ingeschreven worden  door de auteurs en hun rechthebbenden, zoals 

omschreven in artikel 7.2. van de statuten en  in overeenstemming met artikel 8 van de statuten. 

 

De aandelen zijn ondeelbaar en onoverdraagbaar. 

 

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag er geen enkele andere soort effecten 

worden aangemaakt, onder welke benaming ook. 

 

HOOFDSTUK III: VENNOTEN – AANSLUITING – FIDUCIAIRE AFSTAND VAN RECHTEN 

 

Artikel zeven: Vennoten 

 

7.1. Het aantal Vennoten is onbeperkt. 

 

7.2. Zijn Vennoten: 

 

-  de ondertekenaars van deze akte, hierna “oprichters” genoemd 

  

- de auteurs en oorspronkelijke makers van hierna volgende categorieën van werken: werken van 

letterkunde, dramatische werken, audiovisuele werken, cinematografische werken, televisie werken, 

multimedia werken, radiowerken, werken uit de grafische of beeldende kunst, muziekwerken die 



 
 
scènemuziek zijn, gekwalificeerd als een dramatisch werk (opera, operette, muzikale komedie, 

filmmuziek). 

 

- erfgenamen en algemeen en bijzondere legatarissen van auteurs en oorspronkelijke makers van de 

hierna volgende categorieën van werken: werken van letterkunde, dramatische werken, audiovisuele 

werken, cinematografische werken, televisie werken, multimedia werken, radiowerken, werken uit 

de grafische of beeldende kunst, muziekwerken die scènemuziek zijn, gekwalificeerd als een 

dramatisch werk (opera, operette, muzikale komedie, filmmuziek). 

 

7.3. Elke Vennoot beschikt in de Algemene Vergadering over een stem per aandeel en kan maximum 

op één aandeel inschrijven. Elke vennoot is verkiesbaar voor de Raad van Bestuur. 

 

Artikel acht: Aansluiting 

 

8.1. Om Vennoot te worden moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 

a)  de Vennoot moet aan de voorwaarden van artikel 7 van de statuten voldoen 

 

b) de Vennoot moet een aandeel hebben onderschreven en gestort; 

 

c) de Vennoot moet geheel of gedeeltelijk zijn auteursrechten beoogd in artikel 12 van de 

statuten fiduciair hebben afgestaan.  

 

8.2. De beslissingen betreffende de aanvaarding van kandidaten-Vennoot worden soeverein door de 

Raad van Bestuur genomen op grond van objectieve en niet-discriminerende criteria. De Raad van 

Bestuur keurt de aanvragen tot aansluiting goed, nadat ze heeft nagegaan of de voorwaarden in de 

statuten werkelijk werden vervuld. 

 

De met redenen omklede beslissing om een aanvaardingsverzoek te aanvaarden of te weigeren 

wordt schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld. 

 

De toetreding van de Vennoten geldt vanaf de datum van inschrijving van de desbetreffende 

gebeurtenis in het aandelenregister overeenkomstig artikel 357 Wetboek van Vennootschappen. 

 

Artikel negen: Beheer van Dramatische werken 

 

9.1. Elke auteur van dramatische werken die toegelaten wordt om toe te treden tot de huidige 

statuten doet fiduciair afstand aan de Vennootschap, door het feit zelf van de toetreding van het 

beheer van zijn bewerkings-en opvoeringsrechten van dramatische werken.  



 
 
9.2. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen voorzien in artikel 12 van de statuten, omvat het beheer 

van bewerkings- en opvoeringsrechten van dramatische werken: 

 

1) het vastleggen, d.m.v. een algemene overeenkomst met alle theaterproducenten van de 

voorwaarden van elke aard, en inzonderheid van de financiële voorwaarden, de 

waarborgen en minimumsancties voor de exploitatie van de werken van de leden van de 

Vennootschap. 

 

2) de inning van de auteursrechten; 

 

3) de verdeling van de geïnde rechten; 

 

9.3.  In het kader van het beheer van de adaptatie- en opvoeringsrechten van dramatische werken 

behoudt iedere auteur het recht de voorstelling van zijn werk toe te laten of te verbieden, op 

voorwaarde dat de gegeven toelating in overeenstemming is met huidige statuten en met de 

algemene overeenkomsten van de Vennootschap. De Vennootschap blijft  als enige bevoegd om de 

toelating en de weigering over te maken. De voorstellingen van amateurgezelschappen worden door 

de Vennootschap evenwel toegelaten overeenkomstig het door de Vennoot gegeven mandaat dat hij 

door aansluiting bij de Vennootschap toevertrouwde,  tenzij uitdrukkelijk door de Vennoot 

geweigerd.  Deze voorstellingen worden toegelaten onder de financiële voorwaarden, de garanties 

en sancties bepaald in de met deze gezelschappen getekende algemene overeenkomsten of, bij 

gebreke daaraan, in de algemene voorwaarden. 

 

9.4. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 9.1 tem. 9.3 hierboven, heeft de Vennoot steeds 

het recht om licenties te verlenen voor niet-commercieel gebruik van zijn werken. Het gaat om 

gebruiken diegeen enkele directe vergoeding genereren. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend 

onder voorbehoud van akkoord van alle coauteurs van het werk en van schriftelijke inlichting van de 

Vennootschap, ten laatste 6 weken voor de eerste opvoering. . 

 

Artikel tien: Register van de Vennoten  

 

De Vennootschap houdt op haar maatschappelijke zetel een register bij waarvan de Vennoten ter 

plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder wordt aangetekend: 

 

1) de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de Vennoten natuurlijke 

personen,; 

 

2) de datum van toetreding, uittreding, uitsluiting of verlies van de hoedanigheid van 

Vennoot; 



 
 

 

3) het aantal aandelen waarvan hij houder is, de categorie waartoe deze aandelen behoren,   

alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen met opgave van de 

datum; 

 

4) de stortingen op aandelen en de gelden die als terugbetaling van aandelen worden 

teruggenomen; 

 

5) de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum.  

 
Artikel elf: Aansprakelijkheid van de Vennoten 

 

11.1. De Vennoten hebben geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid betreffende de 

verrichtingen van de Vennootschap. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van hun 

inschrijving, zonder solidariteit tussen elkaar, noch tussen de Vennoot en de Vennootschap. 

 

11.2. Overeenkomstig artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen blijft elke Vennoot die is 

uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, gedurende vijf jaar te 

rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, 

binnen de grenzen van zijn verbintenissen als Vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen 

door de Vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of 

gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.  

 

Artikel twaalf:  Fiduciaire afstand  

 

12.1. Elke auteur of rechthebbende die Vennoot wordt van de Vennootschap doet fiduciair afstand 

van de volgende rechten aan deze laatste, behoudens andersluidend beding in het 

aansluitingsformulier of overeenkomst van overdracht van rechten, voor de duur van de 

Vennootschap en voor alle landen: 

 

1) het algemene uitvoering-, opvoering- of voordrachtrecht, met inbegrip van het 

filmvertoningrecht in zalen en het recht de vergoeding daarvoor te innen; 

 

2) het recht om de reproductie van de werken, volledig of gedeeltelijk, op om het even welke 

drager en op om het even welke wijze en in om het even welke vorm, direct of indirect, 

tijdelijk of duurzaam, voor privé of publiek gebruik, toe te staan of te verbieden; 

 

3)  het recht om de adaptatie van de werken toe te staan of te verbieden na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de auteur en zonder schending van zijn morele rechten; 



 
 

4)  het recht om toe te staan of te verbieden dat de werken aan het publiek worden 

meegedeeld op het even welke manier, zoals onder meer door audiovisuele en 

cinematografische reproductie, via radio-omroep, telecommunicatie of (her)uitzendingen, 

via hertzgolven, op analoge of digitale manier, (her)uitzendingen via kabel of satelliet, via 

ADSL –of telefoonlijnen, via internet en in het algemeen via alle communicatienetwerken, 

met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor 

leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn 

en meer algemeen door elke manier dat de huidige of toekomstige techniek zal mogelijk 

maken en het recht de vergoeding daarvoor te innen; 

 

5) het recht om de huur en uitlening van werken toe te staan of te verbieden en de 

vergoeding daarvoor te innen; 

 

6) het recht de vergoedingen te innen die voortvloeien uit een wettelijke licentie, uit het 
verplicht collectief beheer of uit een algemene overeenkomst zoals ondermeer het 
vergoedingsrecht voor reprografie, thuiskopie, openbare uitlening, onderwijs en het 
wetenschappelijk onderzoek; 

 

 

7) het recht de vergoedingen te innen voor het mechanisch reproductierecht, inclusief het 

vergoedingsrecht voor het interactief en niet-interactief online gebruik; 

8) het volgrecht; 

 

9) de nieuwe rechten die het gevolg zijn van de wijziging van de wet, de rechtspraak of van de 

technologische ontwikkelingen en het recht de vergoeding daarvoor te innen.  

 

De Vennootschap mag een mandaat verlenen aan een vennootschap van haar keuze, binnen de 

limieten van onderhavige statuten, om haar te vertegenwoordigen met het oog op de controle en de 

inning van de rechten en de prerogatieven van pecuniaire aard toegekend aan de Vennoten in 

overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving.  

 

Gelet op de fiduciaire afstand van rechten zoals hierboven wordt omschreven, exploiteert de 

Vennootschap zelf niet de werken van haar vennoten, maar beheert ze deze rechten in het belang en 

ten voordele en voor rekening van haar Vennoten. Onverminderd de fiduciaire afstand, kunnen de 

vennoten zelf hun werken exploiteren en zelf daarover overeenkomsten sluiten met derde-

exploitanten op voorwaarde dat in deze overeenkomsten een voorbehoud wordt gemaakt voor het 

collectief beheer van de werken en de rechten door de Vennootschap. 

 

12.2. De fiduciaire afstand van rechten heeft zowel betrekking op de werken die tot aan de 

aansluitingsdatum werden gemaakt, als op de werken die worden gecreëerd gedurende de periode 



 
 
van één jaar na deze aansluitingsdatum. De werken gemaakt na de voorvermelde periode zijn 

automatisch in de afstand van rechten inbegrepen, zonder afbreuk voor de Vennoot te beslissen, in 

overeenstemming met artikel XI.248/3 Wetboek Economisch Recht, het geheel of een deel van hun 

rechten toevertrouwd aan de Vennootschap af te staan aan een andere beheersvennootschap of hun 

rechten zelf te beheren, mits eerbiediging van de voorwaarden omschreven in huidige statuten.  

 

12.3. Onverminderd wat bepaald is in de artikels 12.1. en 12.4. van de statuten en de mogelijkheid 

die Vennoten hebben om één of meerdere categorieën van werken, zoals omschreven in artikel 7.2 

van huidige statuten, toe te vertrouwen aan een andere maatschappij of de rechten zelf te beheren, 

is de overdracht van rechten aan de Vennootschap exclusief verleend. Vennoten zullen zich 

onthouden om het geheel of een gedeelte van hun rechten die het voorwerp uitmaken van de 

fiduciaire afstand over te dragen of weg te geven aan een andere beheersmaatschappij of aan een 

derde. 

 

12.4. Deze  fiduciaire afstand van rechten beoogt dat artikel 12.1. kan beperkt worden tot één of 

meerdere landen, één of meerdere categorieën van werken,  zoals omschreven in artikel 7.2 van 

huidige statuten en één of meerdere exploitatiewijzen . Eveneens kunnen de afgestane rechten 

variëren in de tijd.  

 

12.5. Onverminderd bovenstaande bepalingen staat het de Vennoot vrij om licenties te verlenen 

voor niet-commercieel gebruik van zijn werken. Het gaat om gebruiken die geen enkele vergoeding 

genereren. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend onder voorbehoud van akkoord van alle 

coauteurs van het werk en ingeval van dramatische werken ook onder voorbehoud van schriftelijke 

inlichting van de Vennootschap, bij voorkeur voorafgaandelijk aan deze gebruiken. 

 

HOOFDSTUK IV: VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN VENNOOT – TERUGBETALING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE 

AANDELEN 

 

Artikel dertien: Verlies van de hoedanigheid van Vennoot 

  

13.1. Voor de natuurlijke personen eindigt de hoedanigheid van Vennoot door de uittreding, de 

uitsluiting, het overlijden, het kennelijk onvermogen, het faillissement, de onbekwaamverklaring van 

de Vennoot of de totale herroeping van de overgedragen rechten, met eerbied van de voorwaarden 

hieronder omschreven. 

 

 De Vennoot verliest zijn hoedanigheid wanneer hij de voorwaarden van artikel 7 van de statuten niet 

meer vervult. 

 



 
 
13.2. De Vennoot heeft recht op de teruggave van de aan de Vennootschap afgestane rechten onder 

voorbehoud van hetgeen is voorzien onder artikel 16 van de statuten. 

 

Artikel veertien: Uittreding 

 

14.1. Elke Vennoot heeft het recht uit te treden. 

 

In alle gevallen mag dit recht enkel uitgeoefend worden tijdens de eerste zes maanden van het 

boekjaar.  

Om uit te treden moet de Vennoot een betekening per aangetekende brief richten aan de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 

 

De uittreding geldt vanaf de eerste dag van het boekjaar volgend op de datum van de betekening 

door de Vennoot. De uittreding wordt door het bestuursorgaan ingeschreven in het aandelenregister 

naast de naam van de uittredende Vennoot.  

 

Artikel Veertien bis: Gedeeltelijke terugtrekking van het beheer van de rechten 

 

Elk lid van de Vennootschap kan zijn inbreng beperken tot één of meerdere categorieën van werken, 

zoals opgesomd in artikel 7.2 van huidige statuten. 

 

In alle gevallen mag dit recht enkel uitgeoefend worden tijdens de eerste zes maanden van het 

boekjaar en moet de Vennoot een betekening per aangetekende brief richten aan de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Deze gedeeltelijke terugtrekking van de rechten zal 

uitwerking hebben de eerste dag van het volgende boekjaar . 

 

Indien de gedeeltelijke terugtrekking minder dan zes maanden voor het einde van het boekjaar 

wordt gegeven heeft ze uitwerking de eerste dag van het daarop volgende boekjaar. 

 

De gedeeltelijke terugtrekking van inbreng vormt geen beletsel voor de uitoefening van de 

overeenkomsten die vroeger werden gesloten tussen de Vennootschap en derden, wanneer bij deze 

contractsluitingen specifiek rekening werd gehouden met de voordien door de Vennoot gedane 

inbreng.  

 

De terugtrekking wordt door het bestuursorgaan ingeschreven in het aandelenregister naast de 

naam van de Vennoot van wie de terugtrekking van het beheer van overgedragen rechten heeft 

plaatsgevonden. 

 



 
 
Artikel vijftien: Uitsluiting  

 

15.1. Elk Vennoot die schade toebrengt aan de materiële of morele belangen van de Vennootschap, 

inbreuken pleegt op de statuten of het algemeen reglement van interne werking, zoals voorzien in 

artikel 47 van huidige statuten, zich niet houdt aan de besluiten van de Algemene Vergadering of van 

de Raad van Bestuur, zich schuldig maakt aan een valse verklaring of handelswijze ten einde 

onrechtmatig rechten te innen mag door een beslissing van de Raad van Bestuur uit de 

Vennootschap worden gesloten. 

 

Naast de voormelde lijst mag een Vennoot uitgesloten worden voor om het even welke gegronde 

reden, in overeenstemming met artikel 370 van het Wetboek van Vennootschappen. 

 

15.2. De uitsluiting moet door de Raad van Bestuur met redenen worden omkleed. 

 

15.3. Het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting wordt verstuurd per aangetekende brief aan 
de Vennoot.  

 

De Vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, zal worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te 

geven, binnen één maand nadat de aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot 

uitsluiting is verstuurd. 

 

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, wordt de Vennoot gehoord 

door de Raad van Bestuur.  

 

 

15.4. Elk besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat door de Raad van Bestuur 

wordt opgemaakt en ondertekend, met vermelding van de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. 

 

15.5. De uitsluiting wordt ingeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het 

besluit tot uitsluiting wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de 

uitgesloten Vennoot toegezonden. 

 

Artikel zestien: Terugbetaling van de maatschappelijke aandelen 

 

16.1. De Vennoten kunnen op het maatschappelijk kapitaal geen rechten doen gelden boven het 

bedrag van hun inschrijving. 

 

16.2. In geval van uittreding, uitsluiting, gedeeltelijke terugtrekking van het beheer van hun rechten 

of verlies van de hoedanigheid van Vennoot, kunnen noch de betrokken Vennoten, noch hun 

rechthebbenden, noch hun schuldeisers of vertegenwoordigers de inventaris, de verdeling of de 



 
 
schatting van het maatschappelijk kapitaal eisen of de vereffening van de Vennootschap vorderen. Ze 

hebben alleen recht tot de terugbetaling van hun aandelen waarvan de waarde wordt berekend op 

basis van de balans van het boekjaar gedurende welke het verlies van de hoedanigheid van Vennoot 

heeft plaatsgevonden. Tevens hebben ze recht op de teruggave van hun afgestane rechten aan de 

Vennootschap onder voorbehoud van wat volgt en van de geldig gesloten overeenkomsten tussen de 

Vennootschap en derden vóór het verlies van de hoedanigheid van Vennoot en die hen 

tegenstelbaar blijven tot hun vervaldatum. 

De terugbetaling van de waarde van de maatschappelijke aandelen, zonder afbreuk van wat volgt, en 

de teruggave van de afgestane rechten zal gebeuren binnen de drie maanden volgend op de 

goedkeuring van de jaarrekening van het jaar waarin het verlies van de hoedanigheid van Vennoot, 

voor eender welke reden, in de vereiste vormen werd vastgesteld. 

 

De terugbetaling van de waarde van de maatschappelijke aandelen voorzien in de voorgaande 

paragraaf bestaat alleen in de mate deze terugbetaling niet als gevolg heeft dat het netto actief  

lager wordt dan het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, in overeenstemming met 

artikel 427 Wetboek van Vennootschappen. 

 

Het tijdstip waarop of de voorwaarden waaronder de terugbetaling van de aandelen geschiedt, 

hebben geen invloed op de beslissing tot uitsluiting, uittreding of verlies van de hoedanigheid van 

Vennoot. 

 

16.3. De waarde van het aandeel van de overleden Vennoot wordt overgedragen aan zijn 

erfgenamen of legatarissen. De erfgenamen of legatarissen kunnen hun recht op uitkering van de 

waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 16.2 uitoefenen, zolang één van hen persoonlijk of 

door een speciale volmacht het aandelenregister ondertekend heeft, wat de aanvaarding van de 

statuten, reglementen en de hoedanigheid van Vennoot met zich meebrengt. De Vennootschap zal 

hen de rechten die de overleden Vennoot in overeenstemming met artikel 12 aan de Vennootschap 

had afgestaan teruggeven. 

 

De sommen die aan diens nalatenschap toekomen, worden slechts uitgekeerd met akkoord van alle 

erfgenamen en eventuele legatarissen, of als gevolg van een gerechtelijke beslissing. 

Als de erfgenamen of de legatarissen onbekend of onvindbaar zijn of indien ze geen mandaat hebben 

verleend aan een persoon om hen te vertegenwoordigen consigneert de Vennootschap de 

ontvangen bedragen op een afzonderlijke rekening gedurende vijf jaar. 

 

Na afloop van deze periode en voor zover ze beschouwd kunnen worden als definitief onverdeelbaar 

en voor zover er geen ernstig risico bestaat van opeising ten aanzien van de Vennootschap, worden 

deze bedragen verdeeld onder de rechthebbenden van het betrokken repertoire op de wijze die bij 

tweederde meerderheid van de Algemene Vergadering wordt bepaald. Bij gebrek aan dergelijke 



 
 
meerderheid wordt met dit doel een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen die bij gewone 

meerderheid beslist. De Commisaris zal jaarlijks een verslag opmaken over de verdeling van deze 

bedragen. 

 

HOOFDSTUK V: DE RAAD VAN BESTUUR 

 

Artikel zeventien: Samenstelling - benoeming 

 

17.1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens 8 en 

maximum 11 bestuurders verkozen door de Algemene Vergadering.  

 

De bestuurders zullen verkozen worden door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten 

van de vennoten. Elke bestuurder kan ervoor kiezen een plaatsvervanger aan te duiden. 

 

In de Raad van Bestuur moeten ten minste een theaterauteur, een auteur van audiovisuele werken 

fictie, een auteur van audiovisuele werken documentaire, een auteur van literaire werken en een 

auteur van werken uit de grafische of beeldende kunst zetelen. Indien er meer dan drie Vennoten 

van eenzelfde discipline zich kandidaat stellen, zullen de drie vennoten die met de meeste stemmen 

verkozen worden in de Raad van Bestuur zetelen.  

 

De bestuurders vormen een college. 

 

17.2 Tijdens de eerstvolgende vergadering na de verkiezing van haar leden door de Algemene 

Vergadering kiest de Raad van Bestuur onder haar leden een Voorzitter en twee Ondervoorzitters, 

elk voor een hernieuwbaar mandaat van 2 jaar. 

 

  

Artikel achttien: Verkiesbaarheid Bestuurders  

 

18.1. Om verkiesbaar te zijn voor de Raad van Bestuur moeten de bestuurders:  

 

1) auteur zijn; 

 

2) Vennoot zijn van de Vennootschap; 

 

3) tijdens de periode van 3 jaar voorafgaand aan de verkiezing minstens één werk hebben 

aangegeven in de discipline waarin zij zich kandidaat stellen en die de betaling van 

auteursrechten door een beheersvennootschap heeft teweeggebracht. 

 



 
 
Zullen geen deel kunnen uitmaken van de Raad van Bestuur: 

 

1) de Vennoten die deel zouden uitmaken van bestuursorganen van een andere 

Vennootschap voor het beheer van rechten, behalve indien zij van de Raad van Bestuur 

een speciaal mandaat zouden gekregen hebben om deze functies uit te oefenen bij 

overkoepelende beheersvennootschappen; 

 

2) de Vennoten die bestuur- en beheersfuncties uitoefenen in om het even welke 

onderneming met als maatschappelijk doel de exploitatie van rechten van de Vennoten 

van de Vennootschap, onder welke vorm ook, en die mogelijk in een belangenconflict 

zouden kunnen treden met de Vennootschap; 

 

3) de Vennoten die de uitoefening van hun burgerrechten verloren hebben en dus wettelijk 

onbekwaam zijn. 

 

Elke bestuurder die in één van deze gevallen van onverenigbaarheid zou komen te staan, houdt 

onmiddellijk op deel uit te maken van de Raad van Bestuur. 

 

De Raad van Bestuur kan enkel afwijkingen op de bovenvermelde regels van onverenigbaarheid 

toekennen indien met zekerheid blijkt dat het belang van de Vennootschap daardoor niet wordt 

geschaad. 

 

18.2. De kandidaturen voor de Raad van Bestuur moeten per gewoon schrijven, per fax of per e-mail 

worden gericht aan de Voorzitter, op de wijze bepaald door de Raad van Bestuur.  

 

Zij moeten uiterlijk dertig dagen voor de datum van de Algemene Vergadering ontvangen zijn door 

de Vennootschap.  

 

De kandidaat duidt de discipline aan in welke hij zich kandidaat wenst te stellen. Elke kandidatuur 

bevat ook een kort curriculum vitae die de belangrijkste werken van de betrokkene vermeldt, een 

korte uiteenzetting met opsomming van de zelfs onbezoldigde functies die hij uitoefent of de 

belangen die hij heeft in elke, zelfs individuele, Vennootschap. De kandidaat kan aan deze 

documenten één getypte pagina met zijn intentieverklaring toevoegen. Hij moet ten slotte in staat 

zijn een bewijs van goed zedelijk gedrag voor te leggen. 

 

De inhoud van de kandidatuur is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de Algemene 

Vergadering. 

 



 
 
De kandidaat dient zich te houden aan de kandidatuurstelling in overeenstemming met de 

modaliteiten bepaald in voorgaande alinea's op straffe zich onverkiesbaar te horen verklaren door de 

Raad van Bestuur.  

 

18.3. Binnen acht dagen na de benoeming van de bestuurders door de Algemene Vergadering moet 

een door hen ondertekend uittreksel uit de akte die hun bevoegdheid vaststelt, ter griffie van de 

Rechtbank van koophandel worden neergelegd.  

 

 

Artikel negentien: Duur en einde van het mandaat 

 

19.1. De bestuurders worden benoemd voor een mandaat van vier jaar. 

 

De bestuurders zijn herverkiesbaar. Na twee opeenvolgende mandaten kan echter pas een jaar na 

het laatste mandaat een nieuwe kandidatuur worden gesteld.  

 

19.2. Het mandaat van de bestuurder kan ook eindigen door het ontslag van de bestuurder. Het 

ontslag van een bestuurder moet per gewone brief worden meegedeeld aan de Voorzitter van de 

Raad van Bestuur op het adres van de zetel van de Vennootschap. Het ontslag zal worden voorgelegd 

op de eerste Algemene Vergadering die volgt op de datum van ontvangst van de ontslagbrief. 

 

Wordt beschouwd als ontslagnemend elke bestuurder die niet heeft deelgenomen aan vier 

opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur zonder excuus dat als geldig wordt 

beschouwd door laatstgenoemde. 

 

19.3. Binnen de acht dagen  na de ambtsbeëindiging van de bestuurders, die ingaat op de eerste 

werkdag van de maand volgend op de ontvangst van de ontslagbrief, moet de ontslagbrief ter griffie 

van de rechtbank van koophandel worden neergelegd. 

 

Artikel twintig: Samenroeping  

 

De Raad vergadert op de maatschappelijke zetel zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap dat 

vereisen en minstens viermaal per jaar op verzoek van de Voorzitter of, bij ontstentenis, op verzoek 

van minstens twee bestuurders of op verzoek van de Algemeen Directeur. 

 

De oproeping gebeurt bij eenvoudige brief, fax of e-mail aan de bestuurders minstens veertien 

kalenderdagen vóór de vergadering. Die termijn geldt niet in geval van in de oproepingsbrief 

gerechtvaardigde urgentie. 

 



 
 
De oproeping bevat de dagorde. Elke bestuurder heeft het recht om punten op de dagorde te 

plaatsen. Daartoe dient de bestuurder uiterlijk twintig kalenderdagen  

vóór de vergadering, tenzij in geval van hoogdringendheid, de Voorzitter schriftelijk te verzoeken om 

een of meer concrete punten op de dagorde te plaatsen. 

 

Artikel éénentwintig: Beraadslagingen en beslissingen 

 

21.1. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van haar leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

De leden van de Raad van Bestuur kunnen zich laten vertegenwoordigen op de vergaderingen van de 

Raad van Bestuur. 

 

Een bestuurder kan nooit meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen. 

 

21.2. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de aanwezige 

of vertegenwoordigde leden.  

 

Geen enkele beslissing kan geldig worden genomen over een punt dat niet uitdrukkelijk op de 

dagorde was vermeld, tenzij alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn 

en de beslissing unaniem werd genomen. 

 

21.3. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur zijn de beslissingen onmiddellijk 

uitvoerbaar. 

 

Artikel tweeëntwintig: Notulen 

 

Van iedere vergadering worden notulen opgemaakt, waarvan de inhoud tijdens een volgende zitting 

van de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd en die in een daartoe bestemd register zal worden 

opgenomen. 

 

De notulen worden ondertekend door de Voorzitter of, bij ontstentenis, door de Ondervoorzitters of 

door drie bestuurders. 

 

Artikel drieëntwintig: Bevoegdheid en macht  

 

23.1. De Raad bestuurt de Vennootschap. Zij heeft de meest ruime bevoegdheden om te beslissen 

over alle handelingen of verrichtingen met betrekking tot haar maatschappelijk doel, behalve in 

aangelegenheden waarvoor de Algemene Vergadering of de Algemeen Directeur volgens de wet of 

deze statuten bevoegd is. 



 
 
 

De Raad van Bestuur heeft, zonder dat deze lijst limitatief is, de volgende bevoegdheden: 

 

1) de omschrijving van de algemene richtlijnen en het algemeen beleid van de Vennootschap; 

 

2) de goedkeuring van de verdeelbarema’s en tariferings, innings- en verdelingsregels 

opgesteld door de Algemeen Directeur. De Raad van Bestuur kan ook beslissen de materiële 

handelingen betreffende de inning, documentatie en voorbereiding van de verdeling aan één 

of meer externe maatschappijen uit te besteden; 

 

3) de uitwerking en voorstelling van eventuele wijzigingen van de statuten en de opstelling 

van het algemeen reglement van interne werking, zoals voorzien in artikel 47 van huidige 

statuten en zijn wijzigingen; 

 
 4) de bepaling van het bedrag van de jaarlijkse bijdrage; 

 

5) de opstelling van het jaarverslag en van de jaarrekening die voorgelegd moeten worden 

aan de Algemene Vergadering; 

 

6) te beslissen of er al dan niet rechtsbijstand dient verleend te worden aan een Vennoot 

 

23.2. De Raad van Bestuur oefent, overeenkomstig artikel XI.248/8 Wetboek Economisch Recht, een 

toezichtfunctie uit voor permanent toezicht op de activiteiten en de taakuitvoering van de personen 

die leiding geven aan de activiteiten van de Vennootschap. Zij kan hiervoor specifieke comités 

oprichten, behalve in aangelegenheden waarvoor de Algemene Vergadering of de Algemeen 

Directeur volgens de wet of deze statuten bevoegd is. De Raad van Bestuur bepaalt de aan die 

bijzondere delegaties verbonden vergoeding of forfaitaire kosten. Deze bijzondere delegatie of 

bijzondere volmacht zal slechts mogelijk zijn voor een bepaalde rechtshandeling of voor een 

bepaalde categorie uitdrukkelijk omschreven rechtshandelingen. 

 

23.3 De Raad van Bestuur zal tevens maatregelen van interne controle uitwerken.  

 
Artikel vierentwintig: Vertegenwoordiging 

 

24.1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap ten opzichte van derden en in rechte. 

 

24.2. Onverminderd de bijzondere delegaties en de handelingen die toebehoren aan het dagelijks 

beheer, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de Voorzitter van 

de Raad van Bestuur of bij ontstentenis door de Ondervoorzitters of twee bestuurders. 

 



 
 
24.3. Onverminderd de bijzondere delegaties en de handelingen die toebehoren aan het dagelijkse 

beheer, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in rechte door de Voorzitter van de Raad van 

Bestuur of, bij ontstentenis door zijn Ondervoorzitters samen met de Algemeen Directeur, hetzij als 

eiseres, hetzij als verweerster, en in het algemeen om alle daden te stellen die vallen binnen het 

kader van procedures en rechtshandelingen. 

 

 

Zij zijn gemachtigd om, namens en voor rekening van de Vennootschap, te dagvaarden, te besluiten, 

beroep in te stellen, zich te voorzien in cassatie, de eed op te dragen of terug te trekken, een 

overeenkomst, compromis of dading te treffen, alle vonnissen en arresten te doen uitvoeren, 

roerend en onroerend beslag te doen leggen, kwijting te verlenen, afstand van het geding te doen. 

 

Deze lijst is niet limitatief. 

 

Artikel vijfentwintig: Coöptatie 

 

Indien een zetel vacant wordt, kan de Raad van Bestuur door coöptatie een bestuurder uit dezelfde 

categorie en/of discipline aanstellen die zal zetelen tot de volgende Algemene Vergadering die een 

bestuurder zal kiezen om het mandaat van de betrokken bestuurder te voltooien. De gecoöpteerde 

bestuurder heeft een mandaat voor een duur gelijk aan het mandaat van de bestuurder die hij 

vervangt. 

 

Artikel zesentwintig: Bezoldiging van de bestuurders 

 

Met uitzondering van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, geven de functies van bestuurder geen 

aanleiding tot enige vergoeding. De bestuurders ontvangen enkel vergoedingen voor 

vertegenwoordigings- en verplaatsingskosten. 

 

Deze vergoedingen voor onkosten worden bepaald door de Raad van Bestuur en de Algemene 

Vergadering. 

 

HOOFSTUK VI: DE RAAD VAN DE VERENIGINGEN  

 

Artikel zevenentwintig: Raad van Verenigingen 

 

27.1. Er wordt een Raad van Verenigingen opgericht. Deze zal een louter adviserende rol hebben.  

 

27.2.  De Raad van de Verenigingen staat open voor vennootschappen voor het beheer van rechten, 

verenigingen en bonden van auteurs van de repertoires die de Vennootschap beheert en die instaan 



 
 
voor de verdediging en promotie van de economische, sociale en culturele belangen van de auteurs 

en het beroep in het algemeen. 

 

Elke kandidatuur voor de Raad van Verenigingen moet schriftelijk ingediend worden bij de Raad van 

Bestuur die oppermachtig en zonder verhaal over de toetreding beslist zonder dat hij zijn beslissing 

hoeft te rechtvaardigen. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.  

 

Elke vereniging die schade toebrengt aan de materiële of morele belangen van de Vennootschap, 

houdt onmiddellijk op deel uit te maken van de Raad van Verenigingen. 

 

27.3. De Raad van Verenigingen is belast met het verlenen van advies aan de Raad van Bestuur in 

elke culturele, sociale en politieke aangelegenheid die rechtstreeks of onrechtstreeks het 

maatschappelijke doel van de Vennootschap raakt.  

 

 De Raad van Verenigingen geeft kennis van zijn niet-bindende  adviezen en voorstellen aan de 

Voorzitter van de Raad van Bestuur, die van rechtswege deelneemt aan zijn vergaderingen. 

 

De Raad van Verenigingen waakt over een regelmatige communicatie tussen de Vennootschap en de 

auteurs, al dan niet vennoten, om hen in staat te stellen de door de Vennootschap ondernomen 

acties en genomen beslissingen te volgen. 

 

27.4. De Voorzitter van de Raad van Bestuur brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van 

Verenigingen betreffende de situatie en de activiteiten van de Vennootschap in de materies die 

onder de bevoegdheid van de Raad van Verenigingen vallen. 

 

27.5. Een reglement van interne werking, gezamenlijk opgemaakt door de Raad van Bestuur en de 

Raad van Verenigingen, bepaalt haar modaliteiten van werking en beraadslaging. 

 

27.6. De personen die deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Verenigingen hebben een 

plicht tot terughoudendheid en discretie ten aanzien van de buitenwereld. Zij moeten de 

vertrouwelijkheid van alle inlichtingen waarvan zij kennis hebben door of naar aanleiding van hun 

deelneming aan de Raad bewaren en loyaal zijn in de uitoefening van hun opdracht. Deze 

verplichtingen blijven bestaan na hun deelname in de Raad van Verenigingen. 

 

HOOFDSTUK VII: ALGEMEEN DIRECTEUR – DAGELIJKS BEHEER 

 

Artikel achtentwintig: Samenstelling - benoeming  

 



 
 
De Raad van Bestuur kan een Algemeen Directeur benoemen, al dan niet Vennoot, die geen lid mag 

zijn van de Raad van Bestuur.  

 

Artikel negenentwintig: Bevoegdheid en macht  

 

29.1. De Algemeen Directeur staat in voor het dagelijkse beheer van de Vennootschap, onder het 

gezag van de Voorzitter en in het kader van de door de Raad van Bestuur genomen beslissingen.  

 

In het kader van het dagelijkse beheer is hij onder meer belast met volgende taken: 

 

1) Het beheer van het personeel en de personeelszaken van de Vennootschap;  

 

2) Het logistiek beheer en het beheer van het materiaal;  

 

3) Het laten bijhouden van de geschriften, de boekhouding en de briefwisseling van de 

Vennootschap; 

 

4) Het verzekeren van de controle, de inning en de verdeling van de auteursrechten, in 

overeenstemming met het verdeelbarema vastgesteld door de Raad van Bestuur, en de 

andere inkomsten van de Vennootschap; 

 

5) Het verzekeren van de betaling van de uitgaven aangegaan door de Raad van Bestuur en 

van de courante uitgaven die nodig zijn voor de goede werking van de Vennootschap; 

 

6) Het verkrijgen van elke vorm van medewerking of vergunning, onderhandelingen over 

alle algemene overeenkomsten met vennootschappen of personen die werken van de 

vennoten van de Vennootschap exploiteren, die hij nadien ter stemming aan de Raad van 

Bestuur zal voorleggen; 

 

7) Het indienen van alle soorten verzoekschriften.  

 

29.2. De Algemeen Directeur heeft ook de volgende bijzondere bevoegdheden:  

 

1) De voorbereiding van de beslissingen van de Raad van Bestuur;  

 

2) De uitwerking van tariferingvoorstellen en van de inning- en verdeelbarema’s van de 

geïnde rechten ter goedkeuring door de Raad van Bestuur; 

 



 
 

3) De voorbereiding van voorstellen van jaarlijkse verdelingen van de geïnde rechten ter 

goedkeuring door de Raad van Bestuur; 

 

4) De voorbereiding en de onderhandeling van overeenkomsten met derden met het oog 

op hun bekrachtiging door de Raad van Bestuur; 

 

5) De relaties met de controledienst en hun opvolging; 

 

6) De voorbereiding van de jaarrekeningen ter goedkeuring van de Raad van Bestuur; 

 

7) De oproeping van de Raad van Bestuur. 

 

29.3. Voor de handelingen van dagelijks beheer is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten 

opzichte van derden en in rechte door de Algemeen Directeur.  

 

29.4. De Algemeen Directeur neemt deel (zonder stemrecht) aan de Algemene Vergaderingen, de 

vergaderingen van de Raad van Bestuur en de vergaderingen van de Raad van Verenigingen. 

 

HOOFDSTUK VIII: DE ALGEMENE VERGADERING  

 

Artikel dertig: Gewone en buitengewone Algemene Vergadering 

 

De regelmatig samengestelde Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen bestaan uit alle 

Vennoten aanwezig of vertegenwoordigd. Hun beslissingen zijn bindend voor alle Vennoten, ook zij 

die afwezig waren of tegen stemden. 

 

Artikel éénendertig: Oproeping Gewone en buitengewone Algemene Vergadering 

 

30.1. De Raad van Bestuur roept de Vennoten jaarlijks en binnen de zes maanden na het afsluiten 

van het vorige boekjaar bijeen in een gewone Algemene Vergadering.  

 

De oproeping gebeurt door de Voorzitter of, bij ontstentenis, door de Ondervoorzitters hetzij per 

gewone brief hetzij per e-mail en wordt minstens dertig kalenderdagen vóór de vergadering 

verstuurd. 

 

De oproeping tot de gewone Algemene Vergadering verzonden naar de Vennoten van de 

Vennootschap bevat de dagorde en vermeldt de dag, het uur en de plaats van de Algemene 

Vergadering. 

 



 
 
De dagorde wordt door de Raad van Bestuur bepaald. Iedere vraag die of ieder voorstel dat uiterlijk 

vijfenveertig kalenderdagen vóór de gewone Algemene Vergadering door een Vennoot schriftelijk 

aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd, wordt, indien de Vennoot daar uitdrukkelijk om 

verzoekt, op de agenda geplaatst. 

 

30.2. De Vennoten kunnen worden opgeroepen om bijeen te komen in een buitengewone Algemene 

Vergadering, hetzij bij beslissing van de Raad van Bestuur, hetzij op verzoek van Vennoten die 

minstens een vijfde van de Vennoten uitmaken. In dit laatste geval moet het verzoek van de 

Vennoten schriftelijk worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur en de punten vermelden die aan 

de Algemene Vergadering voorgelegd moeten worden. 

 

De oproeping gebeurt door de Voorzitter of, bij ontstentenis, door de Ondervoorzitters hetzij per 

gewone brief hetzij per e-mail en wordt minstens vijftien kalenderdagen vóór de vergadering 

verstuurd.  

 

De oproeping tot de buitengewone Algemene Vergadering bevat de dagorde. In de oproeping 

worden de dag, het uur en de plaats vermeld. 

 

De dagorde wordt door de Raad van Bestuur bepaald. 

 

Artikel tweeëndertig: Volmacht  

 

Iedere Vennoot heeft het recht om een andere Vennoot als gevolmachtigde aan te wijzen om 

namens hem deel te nemen aan en zijn stem uit te brengen tijdens de Algemene Vergadering, mits 

deze aanwijzing geen belangenconflict tot gevolg heeft, wat bijvoorbeeld kan gebeuren wanneer de 

aanwijzende vennoot en de gevolmachtigde binnen de beheersvennootschap tot verschillende 

categorieën rechthebbenden behoren. 

 

De volmachten moeten de zetel van de Vennootschap uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de vergadering 

bereiken. 

 

Niemand mag meer dan één Vennoot vertegenwoordigen. 

 

Elke volmacht geldt voor één Algemene Vergadering. De gevolmachtigde geniet op de Algemene 

Vergadering dezelfde rechten als deze waarop de aanwijzende vennoot aanspraak zou kunnen 

maken. De gevolmachtigde brengt zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aanwijzende 

vennoot. 

 

 



 
 
Artikel drieëndertig: Samenstelling, werking en beraadslaging van de Algemene Vergaderingen 

 

33.1. De Algemene Vergaderingen zijn samengesteld uit alle aanwezige of geldig vertegenwoordigde 

Vennoten. 

 

De Algemene vergadering wordt voorgezeten door een Voorzitter aangeduid tussen de Vennoten 

door de Vergadering. 

 

De Vergadering kiest uit haar midden een secretaris en een stemopnemer die samen met de 

Voorzitter het bureau van de Algemene Vergadering vormen. 

 

33.2. Alle Vennoten kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering waarvoor zij stemgerechtigd 

zijn. 

 

Er wordt een aanwezigheidslijst van alle aanwezige of vertegenwoordigde Vennoten opgemaakt. 

 

33.3. De Algemene Vergaderingen kunnen geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige 

Vennoten, maar alleen over de punten op de dagorde van de vergadering. 

 

Geen enkele beslissing kan geldig worden genomen over een punt dat niet uitdrukkelijk op de 

dagorde was vermeld, behoudens indien alle Vennoten aanwezig zijn en de beslissing unaniem wordt 

genomen. 

 

33.4. De stemmingen kunnen elektronisch, schriftelijk, mondeling of via handopsteking gebeuren.  

 

Artikel vierendertig: Stemrecht en beslissingen van de Algemene Vergaderingen 

 

34.1. Elke Vennoot heeft recht op één aandeel en één stem tijdens de Algemene Vergaderingen. 

 

34.2. De Algemene Vergadering beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de 

statuten of het Wetboek van Vennootschappen een andere regeling voorzien. Zo stemt de Algemene 

Vergadering bij tweederde meerderheid over de hieronder vermelde punten 36.1.8 en 36.2. 

 

 

Artikel vijfendertig: Notulen 

 

Van de zittingen worden notulen opgemaakt die in een daartoe bestemd register worden 

opgenomen. 

 



 
 
De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering. 

 

Artikel zesendertig: Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 

 

36.1. De Algemene Vergadering is bevoegd voor de aangelegenheden die uitdrukkelijk door de wet 

en de statuten aan haar zijn voorbehouden. Het betreft  meer bepaald: 

 

1) de wijziging van de Statuten; 

 

2) het jaarverslag van de bestuurders en het verslag van de Commissaris aanhoren en 

het goedkeuren van het jaarverslag en jaarrekening;  

 

3) de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de Commissaris; 

 

4) kwijting verlenen aan de bestuurders en de Commissaris; 

 

5) de beslissing van de bestemming van de winst en het verlies; 

 

6)  het bepalen van het percentage van de statutaire afhouding. 

 

 

 7) het algemene beleid inzake de verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde 

 bedragen; 

 

 8) het algemene beleid inzake de verdeling van bedragen die niet-verdeelbaar zijn, 

 overeenkomstig artikel XI.254; 

 

 9) het algemene beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit de 

 belegging van rechteninkomsten, overeenkomstig artikel XI.250; 

 

 10) het algemene beleid betreffende inhoudingen op rechteninkomsten en op inkomsten uit 

 de belegging van rechteninkomsten; 

 

 11) het algemene beleid inzake de bestemming van rechten voor sociale, culturele of 

 educatieve doeleinden overeenkomstig artikel XI.258; 

 

 12) het risicobeheerbeleid; 

 

 13) de goedkeuring van iedere verwerving, verkoop of verhypothekeren van onroerend goed; 



 
 
 

 14) de goedkeuring van fusies en samenwerkingsverbanden, de oprichting van 

 dochtermaatschappijen, de overname van andere entiteiten en de verwerving van aandelen 

 of rechten in andere entiteiten; 

 

 15) de goedkeuring voor het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen of het 

 verstrekken van zekerheden voor leningen, onverminderd artikel XI.257. 

 

De Algemene Vergadering kan de in de hierboven punten 3, 6°, 7°, 8° en 9°, opgesomde 

bevoegdheden bij besluit delegeren aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft in zijn 

bestuursverslag de beslissingen aan die genomen werden in het raam van deze gedelegeerde 

bevoegdheden. 

 
36.2 Overeenkomstig artikel XI.258 Wetboek Economisch Recht kan de Algemene Vergadering bij 
tweederde meerderheid beslissen dat ten hoogste 10 procent van de geïnde rechten door de 
Vennootschap kan worden bestemd voor sociale, culturele of educatieve doeleinden. Ze kan daarbij 
een algemeen kader of algemene richtlijnen vastleggen betreffende de aanwending van die sommen. 
 

 

Artikel zevenendertig: Statutenwijziging 

 

Als de Algemene Vergadering tot doel heeft de statuten te wijzigen, vermeldt de uitnodiging de tekst 

die zal worden voorgelegd.  

 

Om de statuten te wijzigen is een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen nodig, 

ongeacht het aantal aanwezige Vennoten. 

 

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de Vennootschap, moet de 

Vennootschap de regel van artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen volgen en de 

wijziging pas aannemen bij vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.  

 

 Artikel achtendertig: Verkiezingen voor de Raad van Bestuur 

 

Kandidaten voor de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering verkozen bij 

betrekkelijke meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde Vennoten. 

 

Artikel negenendertig: Uitwerking van de beslissingen van de Algemene Vergadering 

 



 
 
De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn van rechtswege geldend en tegenstelbaar aan de 

Vennoten. 

 

De beslissingen van de Algemene Vergadering treden onmiddellijk in werking behoudens 

uitdrukkelijk andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.  

 

 
HOOFDSTUK IX: COMMISSARIS 

 

Artikel veertig: de Commissaris 

 

40.1. In overeenstemming met artikel XI.273/13 Wetboek Economisch Recht wordt de Vennootschap 

gecontroleerd door een Commissaris die door de Algemene Vergadering benoemd wordt onder de 

leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, op voorstel van de Raad van Bestuur. 

 

Zijn mandaat duurt drie jaar. Het is hernieuwbaar. 

 

De Algemene Vergadering stelt het bedrag vast van de bezoldigingen, overeenkomstig de regels 

vastgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

 

Al de regels voorzien in het Wetboek van Vennootschappen betreffende de Commissaris zijn van 

toepassing. 

 

40.2. De Commissaris heeft het meest uitgebreide recht van toezicht en controle over alle 

verrichtingen van de Vennootschap in overeenstemming met de Wet, de Statuten en het Algemeen 

Reglement. Hij mag onder meer op de maatschappelijke zetel kennis nemen van de boeken, de 

briefwisseling, de notulen en alle maatschappelijke geschriften. 

 

Elk trimester mag hij aan de Vennootschap een overzicht vragen van de toestand van de inningen en 

de verdelingen van de Vennootschap.  

De Commissaris moet verslag uitbrengen aan de gewone Algemene Vergadering. 

 

HOOFDSTUK X: BOEKJAAR – BALANS EN JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT  

 

Artikel eenenveertig: Boekjaar 

 

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van elk jaar. 

 



 
 
Artikel tweeënveertig: Balans en jaarrekening 

 

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur de balans, de resultatenrekening en de 

bijlagen daarbij op. Die worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

 

De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring ervan neergelegd bij de Nationale Bank 

van België. 

 

Artikel drieënveertig: Bestemming van het Resultaat  

 

Het (netto) exploitatieresultaat zoals blijkt uit de resultatenrekening, wordt als volgt bestemd: 

 

1) Inhouding van vijf procent voor de wettelijke reserve totdat die een tiende van het 

volgestorte kapitaal bereikt. De wettelijke reserve mag nooit meer dan tien procent van 

het volgestorte kapitaal bedragen;  

 

2) Jaarlijkse toevoeging aan de beschikbare reserve. De jaarlijkse toevoeging mag niet meer 

dan een procent van de geboekte omzet bedragen. De beschikbare reserve dient om de 

werkingsmiddelen van de Vennootschap en haar zelffinanciering te bekostigen. 

 

 

HOOFDSTUK XI: ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN VAN DE VENNOOTSCHAP  

 

Artikel vierenveertig: Financiering van de werking van de Vennootschap 

 

De Vennootschap beschikt over de volgende inkomsten: 

  

a) de inkomsten bestaande uit de inhoudingen op het bedrag van de geïnde en verdeelde 

rechten in overeenstemming met haar reglement en de wet en met met inbegrip van 

inhoudingen ten behoeve van sociale, culturele en educatieve doeleinden; 

b) de inkomsten voortvloeiend uit beleggingen van haar eigen inkomsten, haar beheerkosten, 

haar patrimonium en andere activiteiten van de Vennootschap; 

c) de inkomsten voortvloeiend uit bijdragen, subsidies, giften, legaten en terugbetalingen van 

lasten. 



 
 
 

Artikel vijfenveertig: Begroting en provisionele afhouding 

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering een jaarlijkse begroting op waarin de 

provisionele afhoudingen voor het volgende boekjaar worden beschreven, alsook de eventuele 

bijzondere provisionele afhoudingen van toepassing.  

 

HOOFDSTUK XII: ONTBINDING – VEREFFENING  

 

Artikel zesenveertig: Ontbinding – vereffening  

 

46.1. Behalve in de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan de 

Vennootschap vervroegd worden ontbonden bij beslissing van een Buitengewone Algemene 

Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur. 

 

De Algemene Vergadering kan de vervroegde ontbinding van de Vennootschap slechts uitspreken 

wanneer drie vierde van de Vennoten aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien die 

voorwaarde niet vervuld is, roept de Raad van Bestuur binnen de drie maanden een nieuwe 

vergadering bijeen die over dat punt geldig zal kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige 

Vennoten. 

 

Er kan echter maar tot de vereffening worden besloten wanneer drie vierde van de uitgebrachte 

stemmen gehaald zijn, ongeacht het aantal aanwezige Vennoten.  

 

46.2. In alle gevallen wijst de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, of bij 

gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheden 

en de vereffeningsvoorwaarden. 

 

46.3. De vereffenaars mogen, krachtens een beraadslaging van een buitengewone Algemene 

Vergadering, inbreng of overdracht doen aan een andere Vennootschap of aan iedere andere 

persoon, van het geheel of een deel der bezittingen, rechten en verplichtingen van de ontbonden 

Vennootschap, met uitzondering van de auteursrechten en de naburige rechten, die van rechtswege, 

zonder enige formaliteit of enig voorbehoud, naar de respectieve Vennoten zullen terugkeren. 

 

De Algemene Vergadering behoudt gedurende de vereffening dezelfde bevoegdheden als tijdens de 

duur van de Vennootschap. Zij heeft met name de bevoegdheid om de rekeningen van de 

vereffening goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders. 

 



 
 
46.4. Na aanzuivering van de volledige passiva hebben de Vennoten recht op de terugbetaling van de 

nominale waarde van hun maatschappelijke aandelen.  

 

Het saldo zal een bestemming krijgen die zo dicht mogelijk aanleunt bij het maatschappelijke doel 

van de Vennootschap. 

 

46.5. De beslissing tot ontbinding, de benoeming en het einde van het mandaat van de vereffenaars 

zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Zij moeten binnen dertig 

dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgische 

Staatsblad.  

 

 

HOOFDSTUK XIII: BIJZONDERE BEPALINGEN  

 

Artikel zevenenveertig: Algemeen Reglement van Interne Werking 

 

De Raad van Bestuur kan een Algemeen Reglement voorstellen, dat noch van de wetten, noch van 

deze statuten mag afwijken en dat goedgekeurd wordt door de Algemene Vergadering die beslist bij 

eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Vennoten. 

 

Het is tegenstelbaar aan de Vennoten van de Vennootschap. 

 

De Raad van Bestuur kan het Algemeen Reglement van interne werking nadien wijzigen. Over 

voorstellen tot wijziging van het Algemeen Reglement wordt gestemd bij eenvoudige meerderheid 

van de leden van de Raad van Bestuur. 

 

 

 


