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========================================================== 

STATUTEN 

========================================================== 

 

HOOFDSTUK I : DEFINITIES - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 

 

Artikel 1: Rechtsvorm en naam 

 

De Vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap. 

Haar naam luidt “REPROPRESS”.  

 

Artikel 2: Definities 

 

Voor de toepassing van deze statuten worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd: 

 

Overeenkomstige Vennootschappen: 

 

de rechtspersonen die tot doel hebben de inning, het beheer of de verdeling van de vergoeding voor 

reprografie of eventueel van andere auteursrechten of naburige rechten. 

 

Privékopie:  

 

De reproductie op eender welke drager door een natuurlijke persoon voor privé-gebruik gemaakt, en 

zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, zoals bedoeld in artikel XI.217,7° van het Wetboek 

van economisch recht. 

 

Reprografie:  

 

Reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, in geval van een 

gedeeltelijke of integrale reproductie van artikelen, van beeldende of grafische kunst, of van korte 

fragmenten uit andere uitgaven, met behulp van ongeacht welke fotografische techniek of enige andere 

werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, wanneer die reproductie wordt gemaakt door een 

rechtspersoon voor intern gebruik dan wel door een natuurlijk persoon voor intern gebruik in het kader 

van zijn professionele activiteiten, met uitzondering van de reproducties die worden gemaakt ter 

illustratie van het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, bedoeld in de artikelen XI.318/1 tot en 

met XI.318/3 van het Wetboek van economisch recht. 

 

Titel: 

 

De naam van een magazine, periodiek of enig ander werk waarvoor een fiduciaire overdracht of 

minstens een beheersmandaat werd gegeven aan de Vennootschap voor de auteursrechten of 

minstens van het recht op vergoeding voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier 

(reprografie), bedoeld in de artikelen XI.318/1 tot en met XI.318/3 van het Wetboek van economisch 

recht. 
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Publieke uitlening:  

 

Het voor gebruik ter beschikking stellen voor een beperkte tijd en tegen een direct of indirect 

economisch of commercieel voordeel, indien dat plaatsvindt via voor het publiek toegankelijke 

instellingen, zoals bedoeld in artikel XI.192 van het Wetboek van economisch recht. 

 

Verhuur: 

Het voor gebruik ter beschikking stellen voor een beperkte tijd en tegen een direct of indirect 

economisch of commercieel voordeel. 

 

Reproducties ter illustratie van het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek:  

 

De reproductie van werken, met uitzondering van bladmuziek, ter illustratie bij onderwijs of voor 

wetenschappelijk onderzoek, voor zover het gebruik verantwoord is door de nagestreefde, niet-

winstgevende doelstelling, en dat het gebruik geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het 

werk, zoals bedoeld in artikel XI.217/1,3° van het Wetboek van economisch recht. 

 

Zetel van werkelijke leiding: 

 

De zetel waar in principe de Algemene Vergaderingen worden gehouden en de vergaderingen van de 

Raad van bestuur plaatsvinden. 

 

Artikel 3: Doel 

 

De Vennootschap heeft als doel: 

 

1 . studies en onderzoeken uit te voeren en de maatregelen te treffen die nodig zijn om de rechten 

van de aandeelhouders, mandanten en de overeenkomstige Vennootschappen in verband met 

de uitbating, de reproductie, de reprografie, de private kopie, de verhuring en de openbare 

uitlening van werken die zij uitgeven en beschermd zijn door het auteursrecht, vast te stellen en 

te verdedigen; 

2. controle uit te oefenen op de exploitatie door derden van de werken van de aandeelhouders, 

mandanten en aangeslotenen beschermd door het auteursrecht, zowel deze uitgegeven op het 

ogenblik van de ondertekening van deze statuten als deze die in de toekomst zullen worden 

uitgegeven, zonder dat de Vennootschap op enige wijze de exploitatie van deze werken op zich 

neemt; 

3. in te staan voor de inning en verdeling van de honoraria of vergoedingen die verschuldigd zijn 

voor de uitoefening van alle rechten die betrekking hebben op de reprografie, en dit in de meest 

ruime zin en in alle landen, ten behoeve van de aandeelhouders, mandanten en 

overeenkomstige Vennootschappen; 

4. ingevolge een bijzondere lastgeving van een of meerdere aandeelhouders, mandanten of 

overeenkomstige Vennootschappen in te staan voor de inning en verdeling van de honoraria of 

vergoedingen die verschuldigd zijn voor de uitoefening van alle rechten die betrekking hebben 

op de private kopie, en dit in de meest ruime zin en voor alle landen; 
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5. ingevolge een bijzondere lastgeving van een of meerdere aandeelhouders, mandanten of 

overeenkomstige Vennootschappen, in te staan voor de inning en verdeling van de rechten die 

betrekking hebben op de verhuring, de openbare uitlening, de reproductie en de mededeling 

aan het publiek, in de meest ruime zin en voor alle landen; 

6. ingevolge een bijzondere lastgeving van een of meerdere aandeelhouders, mandanten of 

overeenkomstige Vennootschappen, de exploitatie te verzorgen van hun rechten die betrekking 

hebben op de reproductie, de mededeling aan het publiek, de reprografie, de private kopie, de 

verhuring en de openbare uitlening; 

7. binnen het kader van de bijzondere lastgeving vermeld sub 4., 5. en 6, toelating te verlenen 

voor de aanwending van genoemde werken, de voorwaarden voor deze toelating vast te 

stellen, in rechte op te treden ongeacht op welke grondslag, en, in het algemeen, de daden te 

stellen waartoe de aandeelhouders, mandanten en overeenkomstige Vennootschappen 

gemachtigd zouden zijn indien deze lastgeving niet had bestaan; 

8. alle daden te stellen, in België en in het buitenland, die noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van haar doel, van dat van haar aandeelhouders, mandanten en 

overeenkomstige Vennootschappen, met name de verdediging van hun materiële en morele 

belangen, evenals de ontwikkeling en bevordering van hun activiteiten via culturele steun; 

9. in rechte op te treden, hetzij als eiser hetzij als verweerder, voor de verdediging van de 

belangen, welke haar door haar aandeelhouders, mandanten en overeenkomstige 

Vennootschappen of door de wet in beheer werden toegekend. 

 

Artikel 4: Coöperatieve finaliteit en waarden van de coöperatieve 

 

De coöperatieve heeft tot doel de Belgische sector van uitgevers en culturele ondernemingen te 
ondersteunen en de diversiteit en pluraliteit in de mediasector te vrijwaren door het innen van 
auteursrechten bij verschillende entiteiten en het verdelen van deze rechten aan haar leden. 
 
De Vennootschap wil de rechtmatige rechthebbenden vergoeden voor het hergebruik van hun content 
en handelt in overeenstemming met de waarden die worden opgelegd in het artikel XI.248 van het 
Wetboek van economisch recht, namelijk het beheer van de rechten in het belang van de 
rechthebbenden op een billijke, zorgvuldige, doeltreffende en niet-discriminatoire wijze.  
 

Artikel 5: Zetel 

 

5.1. De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij beslissing 

van de Raad van bestuur kan de zetel worden verplaatst binnen het Belgisch grondgebied, voor zover 

die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de 

taal van de statuten.  

 

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, 

kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor 

een statutenwijziging. 

 

5.2. De Vennootschap kan, bij enkel besluit van de Raad van bestuur, administratieve zetels, 

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of sluiten in België of in het 

buitenland. 
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5.3. De Vennootschap mag, bij enkel besluit van de Raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of 

opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op 

de Vennootschap toepasselijke taalregime. 

 

Artikel 6: Duur 

 

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
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HOOFDSTUK II : INBRENGEN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN 

 

Artikel 7: Inbrengen 

 

Als vergoeding voor de inbrengen werden 141 aandelen uitgegeven. 

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. 

 

Artikel 8: Stortingsplicht 

 

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.  

 

Artikel 9: Uitgifte van nieuwe aandelen 

 

9.1. Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de rechtspersonen die voldoen aan 

de in artikel 12 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden. 

 

9.2. Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen 

zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven 

 

9.3. De Raad van bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als 

de bestaande aandelen te beslissen. 
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HOOFDSTUK III : EFFECTEN 

 

Artikel 10: Aard van de aandelen 

 

10.1. Alle aandelen zijn op naam en ondeelbaar. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op 

naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register 

betreffende hun effecten.  

 

10.2. Bij besluit van de Raad van bestuur, wordt het aandelenregister in elektronische vorm gehouden.  

 

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen 

 

11.1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder 

levenden of overgaan door overlijden, aan andere aandeelhouders. 

 

11.2. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden 

overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een andere persoon dan deze die 

hierboven werden beschreven, indien deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze 

statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van de Raad van 

bestuur. 

 

11.3. Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot de Raad 

van bestuur richten, per e-mail op het e-mailadres van de Vennootschap, met aanduiding van de 

naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen 

dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de per aandeel geboden prijs. 

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent de Raad van bestuur per e-mail, aan de 

verzoeker het antwoord op zijn verzoek. 

De Raad van bestuur kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring 

staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn 

aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen 

vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de Vennootschap overeenkomstig de procedure 

van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 24 van deze statuten. 
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HOOFDSTUK IV : AANDEELHOUDERS – MANDANTEN  - AANGESLOTENEN 

 

Afdeling 1 – Aandeelhouders 

 

Artikel 12: Toelatingsvoorwaarden 

 

12.1. Kunnen aandeelhouder van de Vennootschap worden, de natuurlijke of rechtspersonen die: 

 

1. tot een fiduciaire overdracht zijn overgegaan of minstens een beheersmandaat hebben 

gegeven aan de Vennootschap voor minstens een categorie van auteursrechten en; 

2. cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden : 

a)  één of meer magazine(s) en/of periodiek(en) uitgeven met volgende 

eigenschappen : 

- beschikken over een redactieteam geheel of gedeeltelijk bestaande 

uit journalisten;  

- de codes en adviezen van de Raad voor de Journalistiek en/of de 

Conseil de déontologie journalistique en de Raad voor de reclame 

naleven; 

-  bestaan uit ten minste 25 procent auteursrechtelijk beschermde 

inhoud. 

b) gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of opgericht zijn 

volgens het recht van een lidstaat van de Europese Unie en hun zetel van 

werkelijke leiding in de Europese Unie hebben; 

c) bij wet of bij overeenkomst over de in artikel 3 beschreven rechten in België 

geheel of gedeeltelijk beschikken, uitoefenen en beheren; 

 

12.2. Het aantal aandeelhouders is onbeperkt. 

 

12.3. De ondertekening en de volstorting van één aandeel impliceert automatisch de aanvaarding door 

de aandeelhouder van de statuten en de reglementen van de Vennootschap. 

 

12.4. Komen niet in aanmerking voor de voormelde fiduciaire overdracht of het geven van een 

beheersmandaat aan de Vennootschap van de auteursrechten of minstens van het recht op 

vergoeding voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier (reprografie), bedoeld in de 

artikelen XI.318/1 tot en met XI.318/3 van het Wetboek van economisch recht :  

 - uitgaven waarvan de inhoud in strijd is met de goede zeden; 

 - reclamedrukwerk. 

 

Artikel 13: Toelatingsprocedure 

 

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de kandidaat-natuurlijke of -rechtspersoon de 

goedkeuring van de Raad van bestuur krijgen.  

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot de Raad van bestuur richten, per e-mail op het e-

mailadres van de Vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, 

alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen. 
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Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent de Raad van bestuur per e-mail aan de 

kandidaat het antwoord op zijn verzoek. 

De Raad van bestuur kan het verzoek weigeren, mits motivering indien hij van mening is dat de 

voorwaarden van artikel 11 niet zijn vervuld. Tegen weigering van goedkeuring staat geen interne 

beroep open. 

 

Artikel 14: Bijdrage van aandeelhouders 

 

De Algemene Vergadering kan, met een meerderheid van drie/vierden van de ter vergadering 

aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen, beslissen dat de aandeelhouders – op een nader te 

bepalen vervaldag – een jaarlijkse bijdrage dienen te betalen, waarvan het bedrag echter niet hoger 

mag zijn dan vijfhonderd euro (€. 500,00). 

 

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid 

 

De aandeelhouders dragen geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid voor de maatschappelijke 

verrichtingen. 

 

Ze verbinden zich slechts elk voor zich en zijn slechts aansprakelijk ten belope van de onderschreven 

aandelen, zonder hoofdelijkheid, noch onderling, noch met de Vennootschap.  

 

Zij kunnen geen rechten doen gelden op het vennootschapsvermogen boven het bedrag waarvoor ze 

hebben ingeschreven. 

 

In geval van ontslag, uitsluiting of verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder, kunnen noch de 

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

de verdeling of de waardering van het vennootschapsvermogen eisen. Zij hebben slechts recht op 

terugbetaling van de betrokken aandelen tegen de boekwaarde van de laatste balans, onder 

voorbehoud van de overeenkomsten die voorafgaandelijk geldig werden afgesloten met derden. 
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Afdeling 2 – Mandanten 

 

Artikel 16: Toelatingsvoorwaarden 

 

16.1. Kunnen mandanten van de Vennootschap worden de natuurlijke personen of rechtspersonen die: 

  

1. tot een fiduciaire overdracht zijn overgegaan of minstens een beheersmandaat hebben 

gegeven aan de Vennootschap voor minstens een categorie van auteursrechten en; 

2. cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden : 

 a) één of meer magazine(s) en/of periodiek(en) uitgeven met volgende 

eigenschappen : 

- beschikken over een redactieteam geheel of gedeeltelijk bestaande 

uit journalisten;  

- de codes en adviezen van de Raad voor de Journalistiek en/of de 

Conseil de déontologie journalistique en de Raad voor de reclame 

naleven; 

-  bestaan uit ten minste 25 procent auteursrechtelijk beschermde 

inhoud. 

 b) gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of opgericht zijn 

volgens het recht van een lidstaat van de Europese Unie en hun zetel van 

werkelijke leiding in deze Unie hebben; 

 c) in België, bij wet of bij overeenkomst beschikken over, geheel of 

gedeeltelijk uitoefenen en beheren de in artikel 3 beschreven rechten; 

 

16.2. Het aantal mandanten is onbeperkt. 

 

16.3. De mandanten schrijven niet in op aandelen en kunnen zich niet beroepen op de 

maatschappelijke rechten van de aandeelhouders. 

 

16.4. Komen niet in aanmerking voor de in de definitie van “mandanten” vermelde toekenning van 

beheersmandaat aan de Vennootschap van de auteursrechten:  

 - uitgaven waarvan de inhoud in strijd is met de goede zeden; 

 - reclamedrukwerk. 

 

Artikel 17: Toelatingsprocedure 

 

Om toegelaten te worden als mandant moet de kandidaat-natuurlijke of -rechtspersoon de goedkeuring 

van de Raad van bestuur krijgen.  

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot de Raad van bestuur richten, per e-mail op het e-

mailadres van de Vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, 

alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen. 

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent de Raad van bestuur per e-mail aan de 

kandidaat het antwoord op zijn verzoek. 

De Raad van bestuur kan het verzoek weigeren, mits motivering indien hij van mening is dat de 

voorwaarden van artikel 15 niet zijn vervuld. Tegen weigering van goedkeuring staat geen interne 
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beroep open. 

 

Artikel 18: Bijdrage 

 

De Algemene Vergadering kan, met een meerderheid van drie/vierden van de ter vergadering 

aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen, beslissen dat de mandanten – op een nader te 

bepalen vervaldag – een jaarlijkse bijdrage dienen te betalen, waarvan het bedrag echter niet hoger 

mag zijn dan vijfhonderd euro (€. 500,00). 

 

 

Afdeling 3 - Aangeslotenen 

 

Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden 

 

19.1. Kunnen de hoedanigheid van aangeslotene hebben de natuurlijke of rechtspersonen die: 

 

1. onder andere de verdediging en de promotie van de activiteit van uitgever van werken 

die vastgelegd werden op grafische, digitale of analoge dragers of van audiovisuele 

werken als activiteit hebben, zonder evenwel over de auteursrechten, en 

2. gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of er hun zetel van werkelijke 

leiding hebben. 

 

19.2. Het aantal aangeslotenen is onbeperkt. 

 

19.3. De aangeslotenen schrijven niet in op aandelen en kunnen zich niet beroepen op de 

maatschappelijke rechten van de aandeelhouders. 

 

 

Artikel 20: Toelatingsprocedure 

 

Om toegelaten te worden als aangeslotene moet de kandidaat-natuurlijke of -rechtspersoon de 

goedkeuring van de Raad van bestuur krijgen.  

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot de Raad van bestuur richten, per e-mail op het e-

mailadres van de Vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, 

alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen. 

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent de Raad van bestuur per e-mail aan de 

kandidaat het antwoord op zijn verzoek. 

De Raad van bestuur kan het verzoek weigeren, mits motivering indien hij van mening is dat de 

voorwaarden van artikel 18 niet zijn vervuld. Tegen weigering van goedkeuring staat geen interne 

beroep open. 

 

 

Artikel 21: Bijdrage 
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De Algemene Vergadering kan, met een meerderheid van drie/vierden van de ter vergadering 

aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen, beslissen dat de aangeslotenen – op een nader te 

bepalen vervaldag – een jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn, waarvan het bedrag echter niet hoger 

mag zijn dan vijfhonderd euro (€. 500,00). 

 

Afdeling 4 – Verplichtingen en rechten 

 

Artikel 22: Fiduciaire overdracht en beheersmandaat 

 

22.1. De aandeelhouders dienen de Vennootschap te verzekeren dat zij bevoegd zijn de lastgeving te 

verlenen bedoeld in punt 1 van artikel 11.1. 

 

22.2. De mandanten dienen de Vennootschap te verzekeren dat zij bevoegd zijn de lastgeving te 

verlenen bedoeld in punt 2 van artikel 15.1. 

 

22.3. Deze lastgeving voorziet in de algemene bevoegdheid van de Vennootschap om op te treden, 

ook in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, en om hierbij de aandeelhouders en de mandanten 

te vertegenwoordigen in alle handelingen waartoe zij gemachtigd zouden zijn indien de lastgeving niet 

had bestaan. 

 

22.4. De aandeelhouders en de mandanten behouden het recht om licenties te verlenen voor niet-

commercieel gebruik van alle rechten, categorieën van rechten of soorten werken en prestaties die ze 

kiezen. Dit recht is onvoorwaardelijk en wordt rechtstreeks uitgeoefend op het niveau van 

aandeelhouders en mandanten, zonder tussenkomst van Repropress. 

 

Artikel 23: Recht op informatie 

 

De aandeelhouders en mandanten hebben het recht om informatie te verkrijgen over de beheerskosten 

en andere inhoudingen op de rechteninkomsten en op inkomsten uit de belegging van 

rechteninkomsten, alvorens zijn toestemming te verlenen om zijn rechten te beheren. 

 

Artikel 24: Bijdrage in de werkingskosten 

 

De aandeelhouders en de mandanten betalen als bijdrage in de werkingskosten een vergoeding 

berekend op de ontvangsten, proportioneel aan de inkomsten uit de verschillende categorieën van 

auteursrechten die ieder van hen ontvangen heeft. 

 

De bijdrage in de werkingskosten wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
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HOOFDSTUK V : ONTSLAG – UITSLUITING – TERUGTREKKING VAN RECHTEN 

 

Artikel 25: Ontslag 

 

25.1. Iedere aandeelhouder heeft het recht uit de Vennootschap uit te treden ten laste van haar 

vermogen, bij gewone brief op de zetel van de Vennootschap of per e-mail op het e-mail adres van de 

Vennootschap binnen de eerste zes maanden van het maatschappelijk jaar.  

 

25.2. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:  

1. De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de 

aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd; 

2. De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het 

bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald; 

3. Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken 

aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen 

werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de 

nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, 

te overschrijden; 

4. Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de 

regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze 

bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. 

5. De ontslagnemende aandeelhouder kan mandant worden of beschikt opnieuw geheel en 

volledig over zijn rechten vanaf de eerste dag van het volgende maatschappelijk jaar, onder 

voorbehoud van de overeenkomsten die de Vennootschap geldig met andere 

vennootschappen of met derden zou hebben afgesloten voor de ontvangst van de brief of de e-

mail met ontslag. 

 

25.3. Iedere mandant mag zijn ontslag indienen bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, 

verzonden aan de Vennootschap binnen de eerste zes maanden van het boekjaar. 

 

25.4. De ontslagnemende mandant beschikt opnieuw volledig over zijn rechten vanaf de eerste dag 

van het volgende boekjaar, onder voorbehoud van de overeenkomsten die de Vennootschap geldig 

met andere met derden zou hebben afgesloten vóór de ontvangst van het aangetekend schrijven met 

ontslag. 

 

25.5. Iedere aangeslotene mag zijn ontslag indienen bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, 

verzonden aan de Vennootschap binnen de eerste zes maanden van het boekjaar.  

 

Artikel 26: Uitsluiting 

 

26.1. De Raad van bestuur mag aan de Algemene Vergadering de uitsluiting van een aandeelhouder, 

mandant of aangeslotene voorstellen : 

(i)  omdat deze niet langer voldoet aan de voorwaarden gesteld in de definitie van 

“aandeelhouder”, “mandant” of “aangeslotene” respectievelijk bepaald in artikels 11, 15 of 18 

van deze statuten; 
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  (ii)  omwille van wettige redenen. 

 

Het voorstel tot uitsluiting wordt aan de betrokkene meegedeeld per e-mail op het door hem aan de 

Vennootschap meegedeelde e-mail adres binnen de vijftien dagen die volgen op de beslissing van de 

Raad van bestuur, en in ieder geval minstens een maand voor de Algemene Vergadering waarop deze 

uitsluiting op de agenda zal worden vermeld. 

 

De betrokkene wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en 

volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de Algemene Vergadering, binnen één maand 

nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. 

 

In overeenstemming met de wet moet elke beslissing tot uitsluiting, die door de Algemene Vergadering 

wordt genomen, worden gemotiveerd. De uitsluiting zal pas effectief zijn na beslissing door de 

Algemene Vergadering die beslist met een drie vierde meerderheid van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen, en dit nadat de betrokkene werd uitgenodigd om zijn standpunt uiteen te 

zetten. 

 

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit binnen vijftien dagen mee aan de betrokkene per e-
mail op het door hem aan de Vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. 
  
Indien de uitsluiting wordt uitgesproken en de uitgeslotene een aandeelhouder is vermeldt hij de 

uitsluiting in het aandelenregister, de datum waarop deze heeft plaatsgevonden en het bedrag dat aan 

de aandeelhouder is betaald. 

 

26.2. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. De uitgesloten aandeelhouder 

heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig de artikels 24.2.3 

en 23.2.4 De uitgesloten aandeelhouder mag niet de vereffening van de Vennootschap veroorzaken.  

 

Artikel 27: Terugtrekken van rechten 

 

27.1. Iedere aandeelhouder of mandant kan de rechten waarvan hij het beheer aan de Vennootschap 

heeft overgedragen of toevertrouwd, geheel of gedeeltelijk terugtrekken. 

 

27.2. Rechten waarvan het beheer aan de Vennootschap is overgedragen of toevertrouwd, kunnen 

slechts worden teruggetrokken indien aan volgende voorwaarden is voldaan :  

- de aanvraag tot terugtrekking moet tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar bij 

aangetekend schrijven worden gericht aan de zetel van de Vennootschap; 

- de aanvrager moet het bijvoegsel bij het contract dat hem aan de Vennootschap bindt, 

ondertekenen; 

- in geval van gedeeltelijke terugtrekking moeten in de aanvraag nauwkeurig de 

categorieën van werken, rechten en/of de grondgebieden worden bepaald waarop die 

terugtrekking betrekking heeft. 

 

27.3. De gedeeltelijke terugtrekking van rechten kan betrekking hebben op de volgende categorieën 

van werken :  

 - letterkundige werken; 
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 - werken van beeldende kunst; 

 - audiovisuele werken; 

 - databanken; 

 - fotografische en grafische werken. 

 

27.4. De gedeeltelijke terugtrekking van rechten kan betrekking hebben op de volgende categorieën 

van rechten: 

- recht van openbare uitlening, daaronder begrepen het recht op vergoeding voor 

openbare uitlening; 

 - recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van werken; 

 - huur- en uitleenrecht; 

-  het recht op reproductie ter illustratie van het onderwijs of voor wetenschappelijk 

onderzoek; 

 - het recht op grafische reproductie; 

 - het recht op digitale reproductie; 

-  het mechanisch reproductierecht betreffende klank- en/of beelddragers met inbegrip 

van het uitvoeringsrecht en het gebruiksrecht; 

 - het doorzendrecht per satelliet en doorgifte per kabel; 

 - het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht; 

-  het omroepzendrecht met inbegrip van het uitvoeringsrecht van de langs een omroep 

uitgezonden werken; 

 - het synchronisatierecht betreffende klank- en/of beelddragers. 

 

27.5.Wanneer aan de hierboven gestelde voorwaarden is voldaan, heeft de terugtrekking gevolgen bij 

aanvang van het boekjaar volgend op dat waarin de aanvraag tot terugtrekking is gedaan, zulks 

onverminderd de rechtshandelingen die de Vennootschap vroeger heeft gesteld. 

 

27.6. De volledige terugtrekking van de rechten voor het beheer van de Vennootschap brengt van 

rechtswege het verval van de hoedanigheid van aandeelhouder of de ontbinding van de overeenkomst 

van de mandant mee. 

 

27.7. Iedere aandeelhouder of mandant ziet af van het recht over de rechten te beschikken waarvan hij 

het volledige beheer aan de Vennootschap heeft overgedragen of toevertrouwd, alsook van dat om aan 

een derde een vergelijkbaar volledig of gedeeltelijk mandaat te verlenen. 

 

27.8. Iedere overeenkomst of handeling van aandeelhouders of mandanten die daarmee in strijd is, is 

nietig en kan worden beschouwd als een wettige reden die hun uitsluiting of de ontbinding van een 

overeenkomst gesloten met een mandant verantwoordt. 
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HOOFDSTUK VI - RAAD VAN BESTUUR 

 

Artikel 28: Samenstelling van de Raad van bestuur 

 

28.1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie (3) 

natuurlijke personen. 

 

Elke bestuurder kan zich laten bijstaan door een technisch raadgever zonder stemrecht. 

 

28.2. Bestuurders mogen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst aan de 

Vennootschap gebonden zijn. 

 

28.3. De leden van de Raad van bestuur worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een 

termijn van drie (3) jaar. Ze zijn herkiesbaar.  

 

Hun opdracht is onbezoldigd Hun mandaat is gratis, tenzij de Algemene Vergadering met absolute 

meerderheid van stemmen anders beslist. Deze laatste bepaalt het bedrag en de voorwaarden van 

deze vergoeding. 

 

De Raad van bestuur kiest in haar midden een Voorzitter en een Ondervoorzitter. 

28.4. De Bestuurders handelen rationeel, voorzichtig en passend en maken daarbij gebruik van de 

administratieve en boekhoudkundige procedures voorzien door de statuten en de wet, alsook van de 

interne controlemechanismen die zij in het leven hebben geroepen. 

  

 

Artikel 29: Vacature 

 

29.1. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, moeten de overblijvende bestuurders 

voorlopig in deze vacature(s) voorzien en een andere bestuurder aanduiden. De volgende Algemene 

Vergadering zal definitief de nieuwe bestuurders benoemen. 

 

29.2. Ingeval de volledige Raad van bestuur ontslag neemt, zijn de bestuurders in functie ertoe 

verplicht hun functies te blijven waarnemen tot op het ogenblik dat de Algemene Vergadering de 

nieuwe bestuurders heeft aangesteld. 

 

29.3. De Raad van bestuur kan aan de Algemene Vergadering het ontslag voorstellen van de 

bestuurders die, zonder zich te laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, gedurende meer 

dan drie opeenvolgende zittingen de vergaderingen van de Raad van bestuur niet hebben bijgewoond, 

zonder een door de raad als geldig beschouwde reden. 
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Artikel 30: Vergaderingen van de Raad van bestuur 

 

30.1. De Raad van bestuur vergadert telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen, en 

tenminste twee keer per jaar, na oproeping door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de 

ondervoorzitter of, bij ontstentenis, op verzoek van minstens twee bestuurders.  

De oproeping moet de agenda vermelden, en moet met gelijk welk communicatiemiddel gebeuren, 

minstens vijf (5) dagen op voorhand, behalve in geval van dringende noodzaak of in geval alle leden 

van de raad akkoord gaan om zonder oproeping samen te komen. 

 

30.2. Iedere bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Geen enkele 

bestuurder mag meer dan één volmacht hebben.  

 

 

Artikel 31: Besluitvorming van de Raad van bestuur 

 

31.1. De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen als de helft van de bestuurders aanwezig 

of vertegenwoordigd is. 

 

31.2. Tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien, worden de besluiten van de raad 

genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 

bestuurders. 

   

31.3. Behoudens andersluidend besluit van de Raad van bestuur, zijn de besluiten onmiddellijk 

uitvoerbaar. 

 

31.4. De volgende besluiten worden genomen met een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen: 

- de benoeming van de voorzitter en van de ondervoorzitter; 

- de verwerving of de afstand van activa met een waarde van meer dan vijftigduizend 

euro (€. 50.000,00); 

- de toekenning van volmachten; 

- het aangaan of toestaan van leningen van meer dan vijftigduizend euro (€. 50.000,00); 

- het afsluiten van overeenkomsten of dadingen tussen de Vennootschap en een 

aandeelhouder; 

- het afsluiten van overeenkomsten of aangaan van verbintenissen met een waarde van 

meer dan honderd vijfentwintig duizend euro (€. 125.000,00); 

- de goedkeuring van het beheersverslag, het jaarbudget en het business plan. 

 

31.5. Blanco- of ongeldige stemmen worden niet bij de berekening van de meerderheid meegerekend. 

 

31.6. De Raad van bestuur kan schriftelijke beslissingen nemen. Schriftelijke beslissingen moeten met 

eenparigheid van stemmen van de bestuurders worden goedgekeurd. 
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31.7. Van iedere vergadering worden notulen opgemaakt, die in een hiertoe bestemd register worden 

bewaard. De notulen en de kopieën van uittreksels uit deze notulen die aan derden moeten worden 

afgeleverd, worden ondertekend en voor echt verklaard door de voorzitter. 

 

 

Artikel 32: Bevoegdheden van de Raad van bestuur – Bevoegdheidsdelegatie 

 

32.1. De Raad bestuurt de Vennootschap. Iedere bestuurder heeft het meest uitgebreide recht van 

toezicht op de werking van de Vennootschap. 

 

32.2. De Raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden om te besluiten over alle handelingen 

of verrichtingen met betrekking tot zijn doel, behalve in aangelegenheden waarvoor de Algemene 

Vergadering volgens de wet of deze statuten bevoegd is. 

 

Artikel 33: Dagelijks bestuur 

 

33.1. De Raad van bestuur kan onder haar leden een gedelegeerd bestuurder die met het dagelijks 

bestuur wordt belast.  

 

33.2. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent, in het kader van het 

dagelijks bestuur, geldig namens de Vennootschap tegenover de openbare en private bankinstellingen 

en alle andere administraties. 

 

33.3. De Raad van bestuur mag besluiten om gespecialiseerde commissies op te richten, die ermee 

belast zijn hem te adviseren over alle materies die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan 

met het doel van de Vennootschap. 

 

Artikel 34: Vertegenwoordiging 

 

34.1. Onverminderd de bijzondere volmachten van bevoegdheden van de Raad van bestuur en de aan 

de gedelegeerde bestuurder verleende bevoegdheden, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegen-

woordigd ten aanzien van derden, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een 

openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

 

34.2. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de Raad van bestuur voor te leggen. 

De Vennootschap treedt op in rechte, bij besluit van de Raad van bestuur, in de persoon van de 

voorzitter, van de ondervoorzitter of van twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

 

Artikel 35: Boekhouding 

 

De Raad houdt een regelmatige boekhouding bij van de maatschappelijke verrichtingen. Zij stelt een 

inventaris op, alsook de jaarrekening per eenendertig december van elk jaar. Bovendien stelt zij het 

jaarverslag op dat voor de Algemene Vergadering is bestemd. 



REPROPRESS   18 

HOOFDSTUK VI – CONTROLE 

 

Artikel 36: Controle 

 

36.1. De Algemene Vergadering benoemt, op voorstel van de Raad van bestuur, een commissaris 

onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

Dit mandaat duurt drie jaar.  

De commissaris is herverkiesbaar. 

De Algemene Vergadering stelt het bedrag van zijn bezoldiging vast, in overeenstemming met de 

normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

 

36.2. Onverminderd de taken die aan de commissaris worden opgedragen door of op grond van 

andere wettelijke bepalingen, bestaat de opdracht van de commissaris er in om: 

1° zich ervan te vergewissen dat de beheersvennootschap passende maatregelen heeft getroffen voor 

de administratieve en boekhoudkundige organisatie en voor de interne controle met het oog op de 

naleving van deze titel en van de uitvoeringsbesluiten ervan. Die taak maakt ieder jaar het voorwerp uit 

van een bijzonder verslag aan de Raad van bestuur dat ter informatie wordt bezorgd aan de 

Controledienst; 

2° in het kader van hun opdracht bij een beheersvennootschap of van een opdracht als revisor bij  een 

natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de beheersvennootschap nauwe banden heeft, op 

eigen initiatief verslag uit te brengen aan de bestuurders of zaakvoerders van de 

beheersvennootschap, wanneer zij kennis krijgen van: 

a) beslissingen, feiten of ontwikkelingen die de positie van de beheersvennootschap op financieel 

vlak, op het vlak van haar administratieve en boekhoudkundige organisatie of van haar interne 

controle, op beduidende wijze beïnvloeden of kunnen beïnvloeden; 

b) beslissingen of feiten die een schending van de wet of de statuten kunnen uitmaken; 

c) andere beslissingen of feiten die kunnen leiden tot een verklaring met voorbehoud, een 

afkeurende verklaring, of een onthoudende verklaring. 

Een kopie van de in het vorige lid, onder 1° en 2° bedoelde verslagen wordt door de commissaris 

tegelijkertijd bezorgd aan de Controledienst. 

 

 

36.3. Voor dit doel, heeft de commissaris een onbeperkt recht van toezicht en controle over alle 

verrichtingen van de Vennootschap. Hij mag met name op de zetel kennis nemen van de boeken, 

briefwisseling, verslagen en in het algemeen van alle stukken van de Vennootschap. Hij mag bij de 

administratie halfjaarlijks een overzicht opvragen van de toestand van de activa en passiva van de 

Vennootschap. De commissaris maakt elk jaar een verslag op voor de gewone Algemene Vergadering. 
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HOOFDSTUK VII – ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 37: Oproeping van Algemene Vergaderingen 

 

37.1. De oproeping van de aandeelhouders voor een Algemene Vergadering vermeldt de agenda, en 

moet minstens vijftien dagen op voorhand per gewone brief of email aan de aandeelhouders verzonden 

worden. De agenda wordt opgesteld door degene die de vergadering samenroept.  

 

37.2. Iedere vraag die of ieder voorstel dat ten laatste één maand voor de Algemene Vergadering 

schriftelijk aan de Raad van bestuur wordt voorgelegd door een aandeelhouder, wordt, voor zover deze 

laatste er uitdrukkelijk om verzoekt, op de agenda vermeld. 

 

Artikel 38: Gewone Algemene Vergadering 

 

De voorzitter, de ondervoorzitter of twee bestuurders roepen jaarlijks een gewone Algemene 

Vergadering bijeen die wordt de derde vrijdag van juni gehouden, om 12u. 

 

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering 

verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 

 

Artikel 39: Buitengewone Algemene Vergadering 

 

39.1. Buitengewone Algemene Vergaderingen moeten bijeengeroepen worden, ofwel bij besluit van de 

Raad van bestuur of de commissaris wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist, ofwel op 

vraag van één of meerdere aandeelhouders die alleen of samen ten minste één tiende van de 

aandelen vertegenwoordigen. In het laatste geval moeten de aandeelhouders hun verzoek en de op de 

agenda te plaatsen punten vermelden. De Raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris 

roept de Algemene Vergadering bijeen binnen drie weken na het verzoek. De oproeping van de 

aandeelhouders voor een buitengewone Algemene Vergadering vermeldt de agenda, en moet 

minstens vijftien dagen op voorhand per gewone brief of email aan de aandeelhouders verzonden 

worden. 

 

39.2. In geval van hoogdringendheid kan de voorzitter een buitengewone Algemene Vergadering 

bijeenroepen binnen een termijn van acht dagen. 

 

Artikel 40: Deelname aan de Algemene Vergadering 

 

40.1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders, aanwezig of 

vertegenwoordigd.  

Er wordt een aanwezigheidslijst opgemaakt van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, 

met vermelding van hun naam en het adres van hun zetel en van het aantal aandelen dat zij elk 

bezitten. 

 

40.2. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, de ondervoorzitter van de Raad van 

bestuur of, bij hun afwezigheid, door het oudste lid van de Raad van bestuur. 
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40.3. Elke aandeelhouder kan op elke Algemene Vergadering worden vertegenwoordigd door een 

gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, drager van een schriftelijke volmacht. Een gevolmachtigde 

kan meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen. 

 

De aanstelling van de gevolmachtigde mag geen belangenconflict creëren in de zin van de relevante 

bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht en de uitvoeringsbesluiten daarvan.  

 

Elk mandaat is geldig voor één Algemene Vergadering.  

 

De gevolmachtigde heeft op de Algemene Vergadering dezelfde rechten als de aandeelhouder die 

hem een volmacht heeft gegeven. De gevolmachtigde stemt volgens de eventuele steminstructies van 

de aandeelhouder die hem een volmacht heeft gegeven. Rechtspersonen worden ook geldig 

vertegenwoordigd door personen die bevoegd zijn om hen te vertegenwoordigen. 

 

40.4. Rechtspersonen worden bovendien geldig vertegenwoordigd door de personen die, als orgaan, 

over de vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikken. 

 

Artikel 41: Exclusieve bevoegdheden 

 

41.1. De Algemene Vergadering beslist ten minste over de volgende zaken: 

- de lidmaatschapsvoorwaarden 

- de benoeming of het ontslag van de bestuurders of zaakvoerders 

- het algemene beleid inzake de verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen; 

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

overeenkomstig artikel XI.254 van het Wetboek van economisch recht; 

- het algemene beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit de 

belegging van rechteninkomsten, overeenkomstig artikel XI.250 van het Wetboek van 

economisch recht; 

- het algemene beleid betreffende inhoudingen op rechteninkomsten en op inkomsten uit de 

belegging van rechteninkomsten; 

- het algemene beleid inzake de bestemming van rechten voor sociale, culturele of educatieve 

doeleinden overeenkomstig artikel XI.258 van het Wetboek van economisch recht; 

- het risicobeheerbeleid; 

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

- 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; 

- de goedkeuring voor het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen of het 

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

economisch recht. 

 

41.2. De Algemene Vergadering kan de hierna opgesomd bevoegdheden delegeren aan de raad 

van bestuur: 
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- het risicobeheerbeleid; 

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

- 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; 

- de goedkeuring voor het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen of het 

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

economisch recht. 

De Raad van bestuur geeft in zijn bestuursverslag de beslissingen aan die genomen werden in het 

raam van de aan hem krachtens dit artikel gedelegeerde bevoegdheden. 

 

 

Artikel 42: Beraadslaging - Besluiten 

 

42.1. De Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien ten minste de helft van 

de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

42.2. Op Algemene Vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem.  

 

42.3. Tenzij de wet of deze statuten in een bijzondere meerderheid voorzien, besluit de Algemene 

Vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

 

Artikel 43: Bijzondere meerderheid 

 

Wanneer de Algemene Vergadering beraadslaagt : 

- over de uitsluiting van een aandeelhouder; 

- over de wijziging, in voorkomend geval, van de nominale waarde van de aandelen, de 

ontbinding van de Vennootschap, en de fusie van de Vennootschap met andere 

Vennootschappen; 

- over de statutenwijzigingen of over de goedkeuring van het huishoudelijk reglement en 

eventuele wijzigingen daaraan; 

worden de besluiten genomen met een meerderheid van drie vierde van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen. 

 

Is de aanwezigheidsquorum niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe 

vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of 

vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. 

 

 

Artikel 44: Overdracht van beheer 

 

De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad, beslissen de uitvoering van een of meer 

bestuurstaken die door deze statuten worden voorzien, over te dragen aan eender welke 

Vennootschap voor inning en verdeling die in het bezit is van een vergunning van de Minister van 

Justitie. Deze overgedragen activiteiten zullen voor rekening en in naam van de Vennootschap worden 
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uitgevoerd, in overeenstemming met de bepalingen van deze overdracht.  

 

De Algemene Vergadering definieert de juiste omvang van de overgedragen taken, alsook de 

uitvoeringsmodaliteiten van deze taken. De mandataris zal op eenendertig december een jaarlijks 

previsioneel budget van kosten voorleggen. Elke wijziging aan de overdracht van beheer zal worden 

voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

 

Artikel 45: Verdaging 

 

Elke gewone of buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van bestuur tijdens de zitting 

worden verdaagd met drie weken. Tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist, doet deze 

vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen 

over dezelfde agenda en beslist definitief. 
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HOOFDSTUK VIII : BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 

 

Artikel 46: Boekjaar, boekhouding 

 

46.1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. 

 

46.2. Op het einde van elk boekjaar, maakt de Raad van bestuur een inventaris op, alsook de 

jaarrekening volgens de bepalingen van de wet. 

 

46.3. De Raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, “beheersverslag” genoemd, waarin het 

rekenschap geeft van zijn beleid.  

Dit verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in de wet. 

 

Artikel 47: De inningen 

 

De inningen van de Vennootschap bestaan uit het totaal van de ontvangen sommen, voortvloeiend uit 

de exploitatie van de mandanten die de aandeelhouders en mandanten haar hebben verleend of 

waarvan zij het beheer waarneemt, met inbegrip van de opbrengsten die hieruit volgen, alsook van de 

hiermee verbonden dwangsommen of schadevergoedingen en intresten. 

 

Artikel 48: Verdeling van de inningen 

 

De geïnde sommen worden, na aftrek van de wettelijke of in artikel 49.4 van de statuten voorziene 

inhoudingen en voorafnamen, en na afhouding van alle eventuele wettelijke taksen en belastingen, 

verdeeld onder de aandeelhouders en mandanten, overeenkomstig de wetgeving op het auteursrecht 

en volgens het huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 53. 

 

Artikel 49: Betalingskalender 

 

De betalingen aan de aandeelhouders en mandanten gebeuren minstens éénmaal per jaar, op de 

vervaldagen en voor de inningperiodes die door de Raad van bestuur jaarlijks worden vastgesteld. 

 

Artikel 50: Jaarbudget van de Vennootschap 

 

50.1. Als tegemoetkoming van de werkingskosten beschikt de Vennootschap over inkomsten 

bestaande uit de commissies voor reprografie en andere rechten, waarvan sprake in artikel 23, 

vergoedingen uit andere inningen bedoeld in artikel 46, en uit de bijdragen. 

 

50.2. De Algemene Vergadering bepaalt de berekeningsvoet van de commissie voor reprografie, het 

bedrag van de vergoeding op andere inningen en van de bijdragen die bestemd zijn om de kosten van 

de Vennootschap te dekken. 

 

50.3. De Algemene Vergadering bepaalt ieder jaar de berekeningsvoet van de voorlopige inhouding 

voor het volgend jaar, en dat van de bijzondere inhouding die eventueel van toepassing is op 

welbepaalde inningen. 
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50.4. De Algemene Vergadering bepaalt, overeenkomstig artikel 47, het positieve te verdelen saldo 

met betrekking tot het boekjaar waarin de voorlopige inhoudingen plaatsvonden, na afhouding op het 

brutobedrag van de uitgevoerde inningen : 

a) van de som die nodig is om eventueel speciale reserves aan te leggen; 

b) een deel dat zij bestemt voor het opzetten van culturele acties die in naam van en onder 

de verantwoordelijkheid van de Vennootschap worden ingericht. 

 

Artikel 51: Toelagen en giften 

 

De Vennootschap mag bijdragen, toelagen, giften, legaten en schenkingen ontvangen. 
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HOOFDSTUK IX : ONTBINDING - VEREFFENING 

 

Artikel 52: Ontbinding, vereffening 

 

52.1. De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de Algemene 

Vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. 

 

In geval van ontbinding regelt de buitengewone Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad, de 

wijze van vereffening en benoemt een of meer vereffenaars wier bevoegdheid zij vaststelt. De 

vereffenaars mogen, krachtens een beraadslaging van de buitengewone Algemene Vergadering, 

inbreng of overdracht doen aan een andere Vennootschap of aan iedere andere persoon, van het 

geheel of een deel van de bezittingen, rechten en verplichtingen van de ontbonden Vennootschap, met 

uitzondering van de auteursrechten en de daaraan verwante rechten die van rechtswege, zonder enige 

formaliteit of enig voorbehoud, naar de aandeelhouders en mandanten zullen terugkeren. 

 

52.2. De regelmatig samengestelde 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 geven aan de vereffenaars. 

 

52.3. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de 

nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van 

het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet 

voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van 

die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle 

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die 

nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 

 

52.4. De Vennootschap wordt niet ontbonden door het onvermogen, de faling of de gerechtelijke 

vereffening, de vereffening, de stopzetting van activiteiten of de ontbinding van een aandeelhouder. 
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TITEL X : ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 53: Keuze van woonplaats 

 

De bestuurders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht, voor de 

uitoefening van hun opdracht, woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de Vennootschap waar 

hen geldig alle betekeningen, kennisgevingen en aanmaningen kunnen worden gedaan. 

 

 

Artikel 54: Huishoudelijk Reglement 

 

54.1. Een huishoudelijk reglement wordt door de Raad van bestuur opgesteld en goedgekeurd door de 

Algemene Vergadering.  

 

54.2. Onder voorbehoud van hetgeen voorzien is in artikel 47, bepaalt het huishoudelijk reglement met 

name de verdeling van de honoraria of de vergoedingen tussen de rechthebbenden. 

 

54.3. De goedkeuring van het huishoudelijk reglement, alsook elk voorstel om dit reglement te wijzigen, 

wordt voorgelegd aan een Algemene Vergadering onder de voorwaarden voorzien in artikel 42. 

 

54.4. De hoedanigheid van aandeelhouder, mandant en van aangeslotene impliceert ambtshalve en 

zonder enig voorbehoud de toetreding tot deze statuten en voormeld huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 55: Taal 

 

Daar deze statuten in de Nederlandse en in de Franse taal zijn opgemaakt, dienen beide versies als 

identiek aanzien te worden, zonder enige voorrang van de ene tekst op de andere. 

 

Artikel 56: Toepasselijk recht – Nietige bepalingen - Deelbaarheid 

 

56.1. De Vennootschap is onderworpen aan het Belgisch recht.  

 

56.2. Voor elk betwisting omtrent de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze statuten, 

tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt 

een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, 

tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. 

 

56.3. De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou 

zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de 

dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven, zonder dat dergelijke 

onregelmatigheid enige weerslag zal kunnen hebben op de andere statutaire bepalingen. 


