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PREAMBULE 

De vennootschap is opgericht bij akte van 11 oktober 1994, bekendgemaakt 

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 november 1994 onder het nummer 

941117-323/324. 

Bij de oprichting als CVBA werd het volgestort maatschappelijk kapitaal 

vertegenwoordigd door negen maatschappelijke aandelen, als volgt verdeeld: 

- ARPF, ingeschreven op één aandeel 1 

- BELGIAN VIDEO FEDERATION, ingeschreven op één 

aandeel 
1 

- BOP - UPPI, ingeschreven op één aandeel 1 

- IFPI - BELGIUM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SABAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SACD, ingeschreven op één aandeel 1 

- SCAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SOFAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- URADEX, ingeschreven op één aandeel 1 

 

Elk van die aandelen werd volgestort door een storting van 2.478,94€ 

(tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro's en vierennegentig eurocent) en 

het totale bedrag van die stortingen, te weten 22.310,42€ (tweeëntwintigduizend 

driehonderd en tien euro's en tweeënveertig eurocent), werd gedeponeerd op de 

bijzondere rekening geopend bij de "GENERALE BANK", rekening nummer 210-

2759234-24, op naam van de vennootschap in oprichting. 

De statuten van de vennootschap werden een eerste maal gewijzigd bij akte 

van 28 januari 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 

27 februari 1997, onder het nummer 970227-182/183. 

De statuten van de vennootschap werden andermaal gewijzigd bij akte van 

30 juni 1999, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 

augustus 1999 onder het nummer 990805-528/529 en bij akte van 27 oktober 1999, 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 november 1999, onder het 

nummer 991119-458/459. 

Bij de  statutenwijziging die doorgevoerd is bij akte van 26 maart 2003 werd 

het volgestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door 9 aandelen van 
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2478,94 € (tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro en vierennegentig 

eurocent), als volgt verdeeld: 

- BAVP, ingeschreven op één aandeel 1 

- MICROCAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- PROCIBEL, ingeschreven op één aandeel 1 

- SABAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SACD, ingeschreven op één aandeel 1 

- SCAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SIMIM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SOFAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- URADEX, ingeschreven op één aandeel 1 

 

Bij de vorige statutenwijziging doorgevoerd bij akte van 21 

september 2011, werd het volgestort maatschappelijk kapitaal 

vertegenwoordigd door 10 aandelen van 2478,94 € (tweeduizend 

vierhonderd achtenzeventig euro en vierennegentig eurocent), als 

volgt verdeeld:BAVP, ingeschreven op één aandeel 

1 

- PROCIBEL, ingeschreven op één aandeel 1 

- SABAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SACD, ingeschreven op één aandeel 1 

- SAJ/JAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SCAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SIMIM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SOFAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- PLAYRIGHT, ingeschreven op één aandeel 

- IMAGIA, ingeschreven op één aandeel 

1 

1 

 

Thans zijn, na de toetreding van nieuwe vennoten op 20 februari 2014 en 

voorafgaand aan de huidige statutenwijziging van 6 oktober 2022, als vergoeding 

voor de inbrengen van de vennoten 20 aandelen uitgegeven van 2478,94 € 

(tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro en vierennegentig eurocent), als 

volgt verdeeld: 

- BAVP, ingeschreven op één aandeel 1 
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- PROCIBEL, ingeschreven op één aandeel 1 

- SABAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SACD, ingeschreven op één aandeel 1 

- SAJ/JAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SCAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SIMIM, ingeschreven op één aandeel 1 

- SOFAM, ingeschreven op één aandeel 1 

- PLAYRIGHT, ingeschreven op één aandeel 1 

- IMAGIA, ingeschreven op één aandeel 1 

- COPIEPRESSE, ingeschreven op één aandeel 1 

- COPIEBEL, ingeschreven op één aandeel 1 

- VEWA, ingeschreven op één aandeel 1 

- REPRO PP, ingeschreven op één aandeel 1 

- REPROPRESS, ingeschreven op één aandeel 1 

- ASSUCOPIE, ingeschreven op één aandeel 1 

- DEAUTEURS, ingeschreven op één aandeel 1 

- LICENSE2PUBLISH, ingeschreven op één aandeel 1 

- SEMU, ingeschreven op één aandeel 1 

- LIBRIUS, ingeschreven op één aandeel 1 
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INLEIDEND ARTIKEL: Terminologische en algemene bepalingen 

Indien in de statuten wordt verwezen naar “de wet” of “de wettelijke 

bepalingen” worden hiermee de relevante bepalingen van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen en/of van het Wetboek van Economisch Recht 

evenals de uitvoeringsbesluiten bij deze bepalingen bedoeld, onverminderd de 

eventuele andere wettelijke of reglementaire bepalingen die de werking van de 

vennootschap zouden beheersen. 

Indien in de statuten (in de Nederlandse taalversie) nog wordt verwezen naar 

“thuiskopie” wordt hiermee de uitzondering en de bijhorende vergoedingsregeling 

voor “privékopie” bedoeld zoals geregeld in de artikelen XI.190, 9° en 17°, XI.217, 7° 

en 16° en XI.229-234 van het Wetboek van Economisch Recht evenals de daarmee 

verband houdende uitvoeringsbepalingen, waarmee wordt bedoeld:  de reproductie 

van werken, met uitzondering van bladmuziek, en van prestaties door een natuurlijke 

persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel 

oogmerk. 

Indien in de statuten wordt verwezen naar de “vennoten” worden hiermee 

de “aandeelhouders” van de vennootschap in de zin van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen bedoeld, waarbij beide termen dezelfde 

betekenis hebben.  

Indien in de statuten het woord “schriftelijk” wordt gebruikt, omvat dit 

uitdrukkelijk ook de gebruikelijke vormen van elektronische communicatie. 

Indien in de statuten de woorden “dag” en “dagen” worden gebruikt, worden 

hiermee respectievelijk kalenderdag en kalenderdagen bedoeld, tenzij indien 

uitdrukkelijk anders aangegeven. Termijnen die zijn voorzien in de statuten, 

beginnen te lopen op de dag zelf die is aangegeven. Indien de termijn verstrijkt in 

een weekeinde of op een wettelijke feestdag, wordt hij verlengd tot de 

eerstvolgende werkdag. 

Indien in de statuten wordt verwezen naar de “Buitengewone Algemene 

vergadering” wordt hiermee, naargelang het geval, de “Buitengewone Algemene 

Vergadering” of de “Bijzondere Algemene Vergadering” bedoeld, onverminderd de 

Wet”. 
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HOOFDSTUK I 

VORM EN VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP 

 

Artikel een : Vorm - benaming 

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. 

Zij wordt "AUVIBEL" genoemd. 

Deze benaming moet altijd worden gevolgd door de vermelding " 

coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV". 

 

Artikel twee : Zetel en duur van de vennootschap 

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.  

Hij kan bij beslissing van de Raad van Bestuur, genomen overeenkomstig 

artikel achtentwintig, vijfde lid, van de huidige statuten, verplaatst worden binnen 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De duur van de vennootschap is onbeperkt. 

 

Artikel drie : Voorwerp 

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, 

voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden :  

1) de exploitatie, de administratie en het beheer, in de ruimste zin, voor 

zichzelf en voor haar vennoten: 

- van de zogenaamde rechten voor de thuiskopie, waaronder wordt 

begrepen de reproductie van werken en prestaties op eender welke drager, andere 

dan papier of soortgelijke drager, die in familiekring geschiedt en alleen daarvoor 

bestemd is; 

- alle zogenaamde rechten van het openbaar uitleenrecht voor 

geluidswerken en audiovisuele werken, wanneer deze uitleen georganiseerd is door 

erkende instellingen met een educatief en cultureel doel of officieel georganiseerd 

door de overheid met dit doel (hierna genoemd “leenrecht”); 

- alle rechten voor de reproductie en/of de mededeling van 

geluidswerken en audiovisuele werken en dito prestaties, ter illustratie bij onderwijs 
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of voor wetenschappelijk onderzoek (hierna genoemd rechten ter illustratie bij 

onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek); 

en met name de inning en verdeling van de vergoedingen, voortvloeiend uit 

deze rechten; 

2) de eensgezindheid en solidariteit te handhaven en te bevorderen 

tussen de auteurs, uitgevers, producenten en uitvoerende kunstenaars, of hun 

rechthebbenden, of de natuurlijke of rechtspersonen die hen vertegenwoordigen, 

met betrekking tot de thuiskopie, het leenrecht en de illustratie bij onderwijs en het 

wetenschappelijk onderzoek; 

3) de studies en onderzoeken uit te voeren en de maatregelen te 

treffen die nodig zijn om de rechten van haar vennoten, met betrekking tot de 

thuiskopie, het leenrecht en de illustratie bij onderwijs en het wetenschappelijk 

onderzoek, te verdedigen; 

4) alle daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede 

kunnen komen aan haar belangen en aan die van haar vennoten, met name de 

verdediging van hun materiële en morele belangen, alsook de ontwikkeling en de 

bevordering van hun activiteiten via vorming of culturele steun; 

5) in rechte op te treden, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, voor de 

verdediging van de belangen van haar vennoten. 

 

Artikel drie bis: Coöperatieve finaliteit en waarden van de 

vennootschap 

De vennootschap is een erkende beheersvennootschap die, binnen de 

grenzen van de wet en haar organieke documenten, maximaal wil voldoen aan de 

noden van haar vennoten en partnerorganisaties, en hun economische, culturele en 

sociale activiteiten wil ondersteunen. De vennootschap doet dit met name door 

middel van beheersdiensten in verband met auteursrechten en naburige rechten in 

het kader van wettelijke vergoedingsregelingen, en dat in het collectieve belang van 

haar vennoten en partnerorganisaties en van de rechthebbenden die ze via hen 

vertegenwoordigt.   

 

HOOFDSTUK II 

SAMENSTELLING VAN DE VENNOOTSCHAP 
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Afdeling 1 : De vennoten 

Artikel vier : Aantal vennoten 

Het aantal vennoten is onbeperkt. 

 

Artikel vijf : Hoedanigheid van vennoot 

1. Toetredingsvoorwaarden : 

De rechtspersonen die voldoen aan de volgende voorwaarden worden als 

vennoot aanvaard: 

1) een beheersvennootschap of collectieve beheersorganisatie in de 

zin van de wet zijn; 

2)  instaan, ten gunste van hun leden, voor de uitoefening en het 

beheer van de rechten voor de privékopie van geluidswerken of -prestaties, 

audiovisuele werken of -prestaties, literaire werken en werken van beeldende of 

grafische kunst of dito prestaties , evenals van de geïntegreerde bijdragen aan deze 

werken of prestaties,  en/of voor het openbaar leenrecht in België van geluidswerken 

en audiovisuele werken en de in deze laatste geïntegreerde contributies en/of van 

alle rechten voor de reproductie en/of de mededeling van werken en prestaties ter 

illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek;  

3) instaan voor de inning en de individuele verdeling aan hun leden 

van de sommen, voortvloeiend uit de uitoefening van deze rechten; 

4)  in het bezit zijn van een vergunning van de Minister die bevoegd is 

voor het auteursrecht om hun activiteiten op Belgisch grondgebied te ontplooien; 

5) onder hun leden originele houders van de rechten van de categorie 

van de auteurs, van de uitgevers, van de producenten of van de uitvoerende 

kunstenaars tellen, overeenkomstig artikel tweeëntwintig van de huidige statuten; 

6)  daadwerkelijk op Belgisch grondgebied werkzaamheden verrichten. 

2.  Toetredingsprocedure : 

1) De kandidaat-vennoot verstuurt de vennootschap per 

aangetekende brief met ontvangstbewijs zijn kandidaatstelling, met opgave van het 

(of de) College(s) waartoe hij wil behoren. Ter ondersteuning van zijn 

kandidaatstelling voegt de kandidaat-vennoot een kopie van zijn statuten toe, 

alsook de vergunning van de Minister en de andere documenten vereist door het 

algemeen reglement. Binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van zijn 
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kandidaatstelling wordt hem een ontvangstbewijs toegezonden en meegedeeld dat 

hij kan worden gehoord door de Algemene Vergadering en/of het (of de) College(s) 

dat (die) hij in zijn kandidaatstelling heeft opgegeven en waartoe hij wil behoren. 

Binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van die kennisgeving verzoekt de 

kandidaat-vennoot de vennootschap schriftelijk om gehoord te worden door het (of 

de) bovenvermeld(e) College(s) en/of door de Algemene Vergadering. Zo niet 

verliest hij dat recht; 

2) De kandidaatstelling wordt voorgelegd aan elk College waartoe hij 

wil behoren. Dit (of deze) College(s) breng(en)t, binnen zestig kalenderdagen na 

ontvangst van de kandidaatstelling, een advies uit over de aanvaarding van de 

kandidaat-vennoot als lid van dat College, in voorkomend geval na hem gehoord te 

hebben. Elk aanvaardingsadvies wordt gemotiveerd en meegedeeld aan de Raad 

van Bestuur en aan de betrokkene; 

3) De Raad van Bestuur roept een Buitengewone Algemene 

Vergadering bijeen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de 

kennisgeving van het gemotiveerd advies van het (de) College(s). Na het advies van 

het (de) betrokken College(s) te hebben gehoord, en in voorkomend geval de 

kandidaat-vennoot, spreekt de Buitengewone Algemene Vergadering zich, bij 

beslissing genomen overeenkomstig artikel twintig van de huidige statuten, 

onmiddellijk of, als daar gegronde redenen voor zijn, tijdens de volgende 

Buitengewone Algemene Vergadering die binnen een redelijke termijn wordt 

belegd, uit over de aanvaarding van de kandidaat-vennoot als vennoot en lid van 

het genoemde College. 

De kandidaat-vennoot heeft het recht om door de Buitengewone Algemene 

Vergadering te worden gehoord, overeenkomstig het bepaalde onder 1). 

Iedere beslissing over de aanvaarding van een kandidaat-vennoot wordt, 

binnen veertien kalenderdagen na de beslissing van de Buitengewone Algemene 

Vergadering, per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de betrokkene 

meegedeeld. Iedere afwijzing wordt in duidelijke bewoordingen en met redenen 

omkleed binnen hetzelfde tijdsbestek per aangetekende brief met ontvangstbewijs 

meegedeeld.  

3. Ingang van de toetreding : 
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De toetreding gaat pas in en de hoedanigheid van vennoot heeft maar 

uitwerking nadat de nieuw aanvaarde vennoten volledig en onvoorwaardelijk 

ingeschreven hebben op een aandeel en dit volgestort hebben. 

4. Vermelding van de toetreding : 

Iedere toetreding wordt vermeld in het register, bedoeld in artikel elf, § 1, 

van de huidige statuten. 

 

Artikel zes : Gevolgen van de toetreding 

Elke vennoot doet exclusief fiduciaire overdracht of verleent van rechtswege, 

exclusief mandaat aan de vennootschap van de privékopierechten die hij krachtens 

zijn statuten beheert, van zijn volledig repertoire en voor de volledige duur van zijn 

aansluiting bij de vennootschap. 

Elke vennoot kan exclusief, specifiek en schriftelijk ofwel fiduciaire 

overdracht doen ofwel mandaat verlenen aan de vennootschap van het openbaar 

leenrecht voor alle geluidswerken en audiovisuele werken, evenals in deze laatste 

geïntegreerde contributies voor zijn repertoire en voor de volledige duur van zijn 

aansluiting bij de vennootschap. 

Elke vennoot kan exclusief, specifiek en schriftelijk ofwel fiduciaire 

overdracht doen ofwel mandaat verlenen aan de vennootschap van rechten ter 

illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek voor alle geluidswerken 

en audiovisuele werken en dito prestaties, evenals in deze laatste geïntegreerde 

contributies voor zijn repertoire en voor de volledige duur van zijn aansluiting bij de 

vennootschap. 

De in de voorgaande leden bedoelde overdrachten en mandaten gelden 

voor het Belgische grondgebied en, in de mate dat de vennootschap representatie- 

of mandaatovereenkomsten met buitenlandse partnerorganisaties afsluit of voor 

haar rekening laat afsluiten, ook voor het betreffende buitenlandse territorium 

binnen de grenzen van deze overeenkomst.  

 

Artikel zeven : Ontslag van een vennoot 

1. Ontslagprocedure : 
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1) Iedere vennoot mag zijn ontslag indienen bij aangetekend schrijven 

met ontvangstbewijs, verzonden aan de vennootschap binnen de eerste zes 

maanden van het boekjaar; 

2) De Buitengewone Algemene Vergadering neemt, op basis van de 

kennisgeving van het ontslag, akte van het ontslag van de vennoot. 

2. Ingang van het ontslag : 

Mits inachtneming van de bovenvermelde procedure maar onverminderd de 

wettelijke bepalingen inzake wettelijke licenties beschikt de vennoot opnieuw geheel 

en volledig over zijn rechten- en bekomt de terugbetaling van zijn aandeel 

overeenkomstig artikel vijftien van de statuten. Dit doet evenwel geen afbreuk aan 

de overeenkomsten die de vennootschap geldig met derden zou hebben afgesloten 

vóór de kennisgeving van het ontslag. Deze overeenkomsten blijven hem 

tegenstelbaar tot op het ogenblik dat ze verstrijken. 

Voor zover de vennoot een opzegging van minstens zes maanden vóór het 

einde van het boekjaar geeft, zal zijn ontslag uitwerking hebben de eerste dag van 

het boekjaar volgend op de opzegging. 

 Indien deze opzegging minder dan zes maanden vóór het einde van het 

boekjaar wordt ter kennis gegeven, dan heeft het ontslag uitwerking de eerste dag 

van het boekjaar dat volgt op het boekjaar bedoeld in het vorige lid. 

3. Uitwerking van het ontslag : 

Wanneer een vennoot van verschillende Colleges deel uitmaakt, leidt zijn 

ontslag uit een of meer Colleges, zolang hij niet uit alle Colleges ontslag heeft 

genomen, niet tot zijn ontslag uit de vennootschap. De vennoot heeft slechts recht 

op de terugbetaling van zijn aandeel indien hij uit alle Colleges van de vennootschap 

ontslag heeft genomen.  

4. Vermelding van het ontslag : 

Ieder ontslag wordt vermeld in het register, bedoeld in artikel elf, § 1, van 

de huidige statuten. 

 

Artikel acht : Uitsluiting van een vennoot 

1. Uitsluitingsvoorwaarden : 

Elke vennoot kan om een wettige redenen worden uitgesloten; alsook indien 

hij de statuten, het algemeen reglement of het repartitiereglement niet naleeft, 
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indien hij de toetredingsvoorwaarden niet langer vervult of indien hij daden stelt die 

strijdig zijn met de morele en materiële belangen van de vennootschap of met een 

beslissing van de vennootschap. 

Een vennoot kan tevens worden uitgesloten indien hij niet langer voldoet 

aan de voorwaarden om tot het College (of de Colleges) te behoren waarvan hij deel 

uitmaakt.  

De uitsluiting blijft beperkt tot het (de) College(s) waarvoor hij niet langer 

aan de voorwaarden voldoet, voor zover hij de voorwaarden blijft vervullen om tot 

minstens één ander College te behoren. Indien een vennoot slechts van één College 

deel uitmaakt, heeft zijn uitsluiting uit dat College zijn uitsluiting uit de 

vennootschap tot gevolg. 

2. Uitsluitingsprocedure : 

1) Het (of de) College(s) waarvan de vennoot deel uitmaakt, moet(en) 

de uitsluiting van een vennoot aan de Buitengewone Algemene Vergadering 

voorstellen. De beslissing om de uitsluiting van de betrokken vennoot voor te stellen, 

kan maar genomen worden nadat deze laatste de mogelijkheid heeft gehad om 

door dat College (die Colleges) gehoord te worden. De beslissing wordt genomen 

overeenkomstig artikel drieëntwintig van de huidige statuten, evenwel zonder dat 

de betrokken vennoot aan de stemming kan deelnemen of dat met zijn 

aanwezigheid rekening wordt gehouden voor de bepaling van het quorum. 

Daarnaast kan de Buitengewone Algemene Vergadering ook uit eigen 

beweging de uitsluiting van een vennoot voorstellen. De beslissing om de 

uitsluiting voor te stellen wordt genomen overeenkomstig artikel twintig van de 

huidige statuten, evenwel zonder dat de betrokken vennoot vooraf gehoord moet 

zijn en zonder dat hij aan de stemming kan deelnemen of dat met zijn 

aanwezigheid rekening wordt gehouden voor de bepaling van het quorum. 

2) Het gemotiveerde en schriftelijke voorstel van uitsluiting wordt aan 

de betrokken vennoot per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs meegedeeld, 

binnen veertien kalenderdagen volgend op de beslissing van voorstel van uitsluiting 

door het College of de Buitengewone Algemene Vergadering en minstens één 

maand vóór de Buitengewone Algemene Vergadering, waar die uitsluiting op de 

agenda zal worden geplaatst. Bij dit schrijven wordt de vennoot uitgenodigd om 
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schriftelijk en binnen één maand zijn opmerkingen aan de Buitengewone Algemene 

Vergadering mee te delen. 

3) De uitsluiting vereist een gemotiveerde beslissing van de 

Buitengewone Algemene Vergadering, genomen overeenkomstig artikel twintig van 

de huidige statuten, nadat de betrokken vennoot de kans heeft gehad om gehoord 

te worden, zonder dat hij aan de stemming kan deelnemen of zonder dat met zijn 

aanwezigheid rekening wordt gehouden voor de bepaling van het quorum. 

4) De gemotiveerde beslissing tot uitsluiting van een vennoot wordt 

vastgesteld in een verslag, dat opgemaakt en getekend is door de Raad van Bestuur. 

Dit verslag vermeldt de feiten waarop de uitsluiting gebaseerd is evenals, in 

voorkomend geval, de opmerkingen van de uitgesloten vennoot. Een conforme 

kopie wordt binnen vijftien kalenderdagen na de beslissing van de Buitengewone 

Algemene Vergadering, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, aan de 

uitgesloten vennoot meegedeeld. 

De vennootschap deelt de beslissing tot uitsluiting van een vennoot, evenals de 

motieven daarvan, mee aan de Controledienst binnen een termijn van dertig dagen 

te rekenen vanaf de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering.  

3. Ingang van de uitsluiting : 

De uitsluiting van een vennoot gaat onmiddellijk in na de beslissing van de 

Buitengewone Algemene Vergadering. 

4. Gevolgen van de uitsluiting : 

Vanaf de verzending van het bovenvermelde aangetekend schrijven heeft 

de uitgesloten vennoot recht op een terugbetaling van zijn aandelen, 

overeenkomstig de wet en artikel vijftien van de huidige statuten. 

Wanneer een vennoot van verschillende Colleges deel uitmaakt en zijn 

uitsluiting op de omstandigheid berust dat hij niet meer aan de voorwaarden 

voldoet om tot een (of meer) van deze College(s) te behoren, leidt zijn uitsluiting 

uit een (of meer) College(s), zolang hij niet uit alle Colleges is uitgesloten, niet tot 

zijn uitsluiting uit de vennootschap. 

5. Vermelding van de uitsluiting : 

Iedere uitsluiting wordt vermeld in het register, bedoeld in artikel elf § 1 van 

de huidige statuten. 
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Artikel negen : Verlies van de hoedanigheid van vennoot 

Veroorzaakt onmiddellijk en van rechtswege het verlies van de hoedanigheid 

van vennoot: 

1) de definitieve intrekking door de Minister die bevoegd is voor het 

auteursrecht van de vergunning om als beheersvennootschap of collectieve 

beheersorganisatie op het Belgisch grondgebied werkzaam te zijn; 

2) de ontbinding, de vereffening, het faillissement of een gerechtelijke 

reorganisatie met afstand van activa van een vennoot.  

 

Artikel tien : Aansprakelijkheid van de vennoten 

De vennoten verbinden zich slechts elk voor zich en zijn slechts aansprakelijk 

ten belope van hun inbreng in het geplaatste vermogen van de vennootschap, 

zonder hoofdelijkheid, hetzij onderling, hetzij met de vennootschap, onverminderd 

de wet. 

De organieke documenten van de vennootschap kunnen belangenconflicten 

in hoofde van de vennoten nader regelen, onverminderd de wet.  

 

Artikel elf : Registers 

§ 1. De vennootschap houdt op haar zetel een register van aandelen op naam 

bij dat de vennoten kunnen inzien. De Raad van Bestuur kan, met de meerderheid 

van artikel achtentwintig, vijfde lid, van de statuten, beslissen dat dit register 

elektronisch wordt aangehouden, onverminderd de wet.  

Het register bevat de wettelijk verplichte vermeldingen evenals de 

aanduiding van het College of de Colleges waartoe elke vennoot behoort.  

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het 

register. De Raad van Bestuur geeft certificaten van deze inschrijvingen af aan de 

houders van de aandelen.  De vennoten kunnen inzage nemen.  

§ 2. De vennootschap houdt op haar zetel een geactualiseerd register bij van 

haar vennoten evenals van de binnen- en buitenlandse partnerorganisaties waarmee 

ze een mandaat- of representatieovereenkomst heeft afgesloten.  

 

HOOFDSTUK III 

INBRENG EN AANDELEN 
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Artikel twaalf : Statutair onbeschikbare vermogensrekening 

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen 

vermogensrekening waarop de inbrengen van de vennoten geboekt worden en die 

niet vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.  

Op de datum waarop deze Statuten laatst werden aangepast, bedraagt deze 

statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening € 49.578,76 

(negenenveertigduizend vijfhonderd en achtenzeventig euro’s en zesenzeventig 

eurocent)). 

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt 

op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.  

 

Artikel dertien : Aandelen 

Als vergoeding voor de inbrengen, werden twintig (20) aandelen uitgegeven, 

die elk een nominale waarde hebben van 2.478,94€ (tweeduizend vierhonderd 

achtenzeventig euro en vierennegentig eurocent) en die volledig en 

onvoorwaardelijk zijn geplaatst. Het aan de aandelen verbonden stemrecht wordt 

nader geregeld in deze statuten.  

De Raad van Bestuur beslist met de meerderheid van artikel achtentwintig, 

zesde lid, van de statuten over de uitgifte van nieuwe aandelen binnen de bestaande 

soorten aandelen, en bepaalt daarbij zowel het aantal als de aard van de inschrijving, 

de uitgifteprijs en het bedrag tot hetwelk deze aandelen bij uitgifte moeten zijn 

volgestort. Alleen vennoten of kandidaat-vennoten die aan de 

toetredingsvoorwaarden voldoen, kunnen op nieuwe aandelen inschrijven.  

 

Artikel veertien : Aard van de aandelen 

De aandelen zijn op naam. Ze zijn ondeelbaar en onoverdraagbaar. 

 

Artikel vijftien : Terugbetaling van aandelen 

De vennoten kunnen geen rechten laten gelden op het vermogen van de 

vennootschap voor een bedrag hoger dan dat waarop zij hebben ingeschreven. 

Indien een vennoot ontslag neemt uit de vennootschap of uit de 

vennootschap wordt gesloten, of indien het verlies van de hoedanigheid van 
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vennoot van rechtswege wordt vastgesteld, dan gebeurt dit ten laste van het 

vermogen van de vennootschap. De aandelen van de betreffende vennoot worden 

vernietigd, en dit wordt geacteerd in het aandelenregister.  

Ingeval van ontbinding, vereffening, faillissement of gerechtelijke 

reorganisatie met afstand van activa, dan wel het ontslag of de uitsluiting van een 

vennoot of het verlies van rechtswege van de hoedanigheid van vennoot, worden 

met toestemming van de Algemene Vergadering de aandelen aan deze vennoot 

terugbetaald tegen de nominale waarde waartegen ze volgestort werden, 

onverminderd de wet.  

In al deze gevallen kunnen noch de betrokken vennoten, noch hun 

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

verdeling of de schatting van het vermogen van de vennootschap of haar 

vereffening eisen. In voorkomend geval worden de aan de vennoot toekomende 

sommen rechtstreeks aan zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) of, bij gebrek 

daaraan, aan zijn rechthebbenden betaald, desgevallend na een intern akkoord op 

het niveau van de vennoot of op grond van een rechterlijke beslissing. 

De betaling van het scheidingsaandeel gebeurt uiterlijk drie maanden na de 

goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de vennoot kennis heeft 

gegeven van zijn ontslag, waarin de vennoot uit de vennootschap is gesloten of 

waarin het verlies van de hoedanigheid van vennoot werd vastgesteld.   

 

HOOFDSTUK IV 

WERKING VAN DE VENNOOTSCHAP 

 

Afdeling I : Algemene Vergadering 

Artikel zestien : Gewone Algemene Vergadering 

De Raad van Bestuur roept de vennoten jaarlijks en binnen zes maanden na 

het afsluiten van het vorige boekjaar bijeen in een Gewone Algemene Vergadering. 

De oproeping gebeurt schriftelijk door de Voorzitter of, bij ontstentenis, door de 

Ondervoorzitter en wordt minstens vijftien kalenderdagen vóór de vergadering 

verstuurd. 

De oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering, verzonden naar de 

vennoten van de vennootschap, bevat de dagorde en alle bijlagen daarbij, met 
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inbegrip van het ontwerp van jaarrekening en van jaarverslag over het afgelopen 

boekjaar en van de rapporten en stukken die daaraan krachtens de wet moeten 

worden gehecht. 

De dag, het uur en de plaats worden vermeld in de oproepingsbrief. 

Behoudens andersluidend bericht in deze brief, is de plaats die van de zetel van de 

vennootschap. 

De dagorde wordt door de Raad van Bestuur bepaald. 

De commissaris woont de Gewone Algemene Vergadering bij. 

Iedere vraag die of ieder voorstel dat uiterlijk één maand 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. 

 

Artikel zeventien : Buitengewone Algemene Vergadering 

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 minstens de helft van de vennoten van een College, hetzij 

wanneer vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen 

vertegenwoordigen, dat vragen, hetzij in de overige wettelijk bepaalde gevallen. 

De oproeping gebeurt schriftelijk door de Voorzitter of, bij ontstentenis, 

door de Ondervoorzitter en wordt minstens vijftien kalenderdagen vóór de 

vergadering verstuurd. 

In dringende gevallen kunnen de Voorzitter of, bij ontstentenis, de 

Ondervoorzitter schriftelijk een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen 

met een verkorte oproepingstermijn van minstens zeven kalenderdagen, voor zover 

de reden van de urgentie wordt opgegeven.  

De oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering bevat de 

dagorde en alle bijlagen daarbij. In de oproeping worden de dag, het uur en de 

plaats vermeld. Behoudens andersluidend bericht in de oproeping, is de plaats die 

van de zetel van de vennootschap. 

De dagorde wordt door de Raad van Bestuur bepaald. 

In dringende gevallen wordt de dagorde opgemaakt door degene die de 

vergadering bijeenroept. 
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Wanneer een Buitengewone Algemene Vergadering kennis moet nemen van 

een rapport van de commissaris, woont deze laatste de vergadering bij.  

 

Artikel achttien : Samenstelling, werking en vereist quorum van de 

Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen 

1. Samenstelling : 

De Algemene Vergaderingen zijn samengesteld uit alle vennoten, aanwezig 

of vertegenwoordigd. 

Er wordt een aanwezigheidslijst van alle aanwezige of vertegenwoordigde 

vennoten opgemaakt. 

2. Werking : 

Elke vennoot moet schriftelijk de natuurlijke persoon en diens 

plaatsvervanger aanwijzen, die de bevoegdheid heeft om de vennoot te 

vertegenwoordigen en het stemrecht in zijn naam uit te oefenen. Deze persoon mag 

vergezeld worden door maximum één andere persoon, hiertoe door de betrokken 

vennoot aangewezen. 

Elke vennoot is gehouden door de stem uitgebracht door de natuurlijke 

persoon die hij heeft aangewezen om hem te vertegenwoordigen. 

Iedere vennoot kan evenwel schriftelijk volmacht verlenen aan een andere 

vennoot om hem op een bepaalde Algemene Vergadering te vertegenwoordigen en 

namens hem daaraan deel te nemen en zijn stem uit te brengen, voor zover hierdoor 

geen belangenconflict ontstaat (bv. op het niveau van de vertegenwoordigde 

categorieën van rechthebbenden, werken of prestaties). De gevolmachtigde brengt 

zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aanwijzende vennoot, en geniet 

ter vergadering dezelfde rechten als die waarop deze laatste aanspraak kan maken.  

Geen enkele vennoot mag echter meer dan één volmacht voor een 

welbepaalde Algemene Vergadering bezitten.  

De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter, bij ontstentenis door 

de Ondervoorzitter of bij diens ontstentenis door ieder ander natuurlijk persoon, 

aangeduid door de vergadering. 

De vergadering kiest uit haar midden een stemopnemer en een secretaris, 

die samen met de Voorzitter of, bij ontstentenis, met de Ondervoorzitter het Bureau 

van de Algemene Vergadering vormen. 
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De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering 

door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat hen door de 

vennootschap ter beschikking wordt gesteld, onverminderd de wet. Wat het 

vervullen van de voorwaarden inzake quorum en meerderheid betreft, worden de 

vennoten die op deze wijze deelnemen aan de vergadering geacht aanwezig te zijn 

op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden. De Algemeen 

directeur (indien deze is aangesteld) of de Raad van Bestuur waakt erover dat deze 

wijze van besluitvorming toelaat om de identiteit en de hoedanigheid van de 

vennoten te controleren, en om te verzekeren dat deze laatsten rechtstreeks, 

gelijktijdig en ononderbroken aan de vergadering kunnen deelnemen en daarop 

hun stem kunnen laten gelden. Hij waarborgt ook de veiligheid van het 

communicatiemiddel, en kan alle nuttige voorwaarden stellen in dit verband.  

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de 

bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van een 

statutenwijziging. In dat geval dienen de statutaire formaliteiten van oproeping, 

vergadering en besluitvorming niet te worden nageleefd.  

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de 

leden van het bureau, en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften hiervan 

bestemd voor derde partijen worden ondertekend in overeenstemming met de Wet. 

3. Vereist quorum : 

De Algemene Vergaderingen kunnen slechts beraadslagen indien minstens 

drie vierde van de vennoten en de helft van de vennoten van elk College aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn. 

Indien niet aan die voorwaarden is voldaan, worden de vergaderingen 

binnen een termijn van veertien kalenderdagen of in het geval van een 

Buitengewone Algemene Vergadering en als er spoed vereist is, binnen een kortere 

termijn, opnieuw bijeengeroepen. Zij beraadslagen in dat geval geldig, ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en de vertegenwoordiging van 

de Colleges, maar alleen over de punten op de dagorde van de eerste vergadering. 

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

uitdrukkelijk op de dagorde was vermeld, behoudens indien alle vennoten aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn en de beslissing unaniem werd genomen. 
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Behoudens andersluidende bepaling gebeurt de stemming op de 

vergaderingen bij handopsteken, tenzij het bureau of een derde van de aanwezige 

en vertegenwoordigde vennoten de stemming bij naamafroeping vragen. Stemming 

over personen en over de uitsluiting van een vennoot is geheim. 

 

Artikel negentien : Vereiste meerderheid en beslissingen van de 

Gewone Algemene Vergadering 

1. Stemrecht : 

Elke vennoot heeft recht op één stem tijdens de Gewone Algemene 

Vergadering, ongeacht het aantal aandelen waarvan hij houder is. 

Het stemrecht van een vennoot kan, met de meerderheid bedoeld in artikel 

28, zesde lid, tijdelijk worden geschorst door de Raad van Bestuur ingeval van een 

belangenconflict in de zin van de wet in hoofde van deze vennoot. De organieke 

documenten van de vennootschap kunnen deze schorsing van het stemrecht nader 

regelen, onverminderd de wet.  

2. Vereiste meerderheid : 

De Gewone Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de 

aanwezige of vertegenwoordigde stemmen (onthoudingen uitgezonderd) over de 

volgende zaken :  

a) de goedkeuring van de jaarrekening en alle wettelijk 

voorgeschreven bijlagen daarbij, het jaarverslag en het bijhorende of daarin vervatte 

beheersverslag van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de primaire verdeling) 

en het budget; 

b) de volgende beleidsnota’s van de vennootschap met betrekking tot 

het verstreken boekjaar, met dien verstande dat deze beleidsnota’s onbeperkt voor 

de toekomst gelden zolang ze niet door de Algemene Vergadering (of, in 

voorkomend geval, de Raad van Bestuur) worden aangepast: 

i. het algemene beleid inzake de verdeling van de aan de 

rechthebbenden verschuldigde vergoedingen; 

ii. het algemene beleggings- en investeringsbeleid ten aanzien 

van de rechteninkomsten en inkomsten uit de belegging van 

rechteninkomsten;  
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iii. het algemene beleid inzake de inhoudingen op 

rechteninkomsten en inkomsten uit de belegging van 

rechteninkomsten (met inbegrip van de inhouding of 

compensatie van beheerskosten);  

iv. het algemene beleid inzake de verdeling van de niet-

verdeelbare en niet-verdeelbaar geachte sommen;  

v. het algemene beleid inzake de eventuele bestemming van een 

deel van de geïnde rechten voor sociale, culturele of educatieve 

doeleinden; 

vi. het risicobeheersbeleid, indien deze bevoegdheid niet aan de 

Raad van Bestuur wordt gedelegeerd.  

c) bij afzonderlijke stemming, de verlening van kwijting aan de 

bestuurders, evenals de eventuele vergoedingen of andere geldelijke of niet-

geldelijke voordelen van de bestuurders en hun vertegenwoordigers; 

d) de benoeming, de vernieuwing of de beëindiging van het mandaat 

van de commissaris, evenals, bij afzonderlijke stemming, de verlening van kwijting 

aan deze laatste;  

e) en, in het algemeen, over alle punten op de dagorde die niet 

overeenkomstig de wet of de huidige statuten voorbehouden of gedelegeerd zijn 

aan de bevoegdheid van de Raad van Bestuur en de Colleges. 

 

De Gewone Algemene Vergadering beslist bij twee derde meerderheid van 

de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen (onthoudingen uitgezonderd) voor 

het verstreken boekjaar over:  

a) de toewijzing van hoogstens 10% van de geïnde rechten aan sociale, 

culturele of educatieve doeleinden, overeenkomstig de statuten, het algemene 

beleid terzake en de wet; 

b) de verdeling van de niet-verdeelbare en niet-verdeelbaar geachte 

vergoedingen in overeenstemming met het algemene beleid terzake en de wet.  

 

De Algemene Vergadering delegeert statutair de volgende bevoegdheid aan 

de Raad van Bestuur: 
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- de benoeming, het ontslag en de vergoedingen of andere geldelijke of 

niet-geldelijke voordelen van de Algemeen directeur, zijn 

bevoegdheden en de modaliteiten van zijn opdracht.  

 

De Gewone Algemene Vergadering neemt voor het verstreken boekjaar akte 

van de beslissingen die de Raad van Bestuur heeft genomen op grond van een 

statutaire of andere bevoegdheidsdelegatie door de Algemene Vergadering, en van 

de rekenschap die de Raad van Bestuur geeft in zijn hoedanigheid van permanente 

toezichthouder op de vennootschap, zoals vermeld in zijn beheersverslag.  

 

De Gewone Algemene Vergadering neemt verder kennis van alle rapporten 

die wettelijk moeten worden opgesteld door de Raad van Bestuur of de Commissaris, 

evenals van de jaarlijkse verklaring inzake belangenconflicten die de bestuurders 

afleggen in overeenstemming met de wet.  

 

Artikel twintig : Vereiste meerderheid en beslissingen van de 

Buitengewone Algemene Vergadering 

1. Stemrecht : 

Elke vennoot heeft recht op één stem tijdens de Buitengewone Algemene 

Vergadering, ongeacht het aantal aandelen waarvan hij houder is. 

2. Vereiste meerderheid : 

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist bij drie vierde meerderheid 

van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen (onthoudingen uitgezonderd). 

Bovendien is er een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

(onthoudingen uitgezonderd) vereist binnen ieder College, betreffende : 

a) de wijziging van de statuten, waarbij de voorgestelde wijzigingen 

ook op hoofdlijnen worden weergegeven in de oproeping tot de vergadering; 

b) de uitgifte van nieuwe soorten aandelen, de afschaffing van 

bestaande soorten aandelen, evenals een wijziging in de verdeling van de soorten 

aandelen of van de aan de soorten aandelen verbonden rechten; 

c) de vermindering van de duur of de vervroegde ontbinding van de 

vennootschap; 
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d)  de fusie van de vennootschap of andere formeel-juridische 

samenwerkingsverbanden met andere vennootschappen, de oprichting van 

dochtermaatschappijen, de overname van andere entiteiten en de verwerving van 

aandelen of rechten in andere entiteiten, met dien verstande dat dit geen 

belemmering mag vormen voor een passend individueel of geconsolideerd toezicht 

op de vennootschap; 

e) de omvorming van de vennootschap in een vennootschap van 

eender welke andere wettelijk toegelaten vorm;  

f) de toelating van vennoten tot de vennootschap en één of meerdere 

Colleges; 

g) de uitsluiting van vennoten uit de vennootschap en/of één of 

meerdere Colleges; 

h) de aanvaarding of de wijzigingen van het algemeen reglement; 

i) het afsluiten van mandaatovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 

drieëndertig van de huidige statuten; 

j) de goedkeuring van iedere verwerving, verkoop of het in hypotheek 

geven van onroerend goed voor de vennootschap; 

k) de goedkeuring voor het opnemen van leningen of kredieten, 

onverminderd de wet.  

De Buitengewone Algemene Vergadering kan bij dezelfde meerderheid als 

bepaald in het vorige lid besluiten om alle of een deel van de bevoegdheden 

waarvan sprake onder d), j) en k) van dit lid te delegeren aan de Raad van Bestuur, 

in welk geval deze laatste beslist met de bijzondere meerderheid van artikel 

achtentwintig, zesde lid, van de statuten.  

Met de gewone meerderheid van artikel negentien, punt twee, eerste lid, van 

de statuten of, in voorkomend geval, met de wettelijk of statutair bepaalde 

bijzondere meerderheid, kan de Buitengewone Algemene Vergadering verder over 

alle aangelegenheden beslissen waarover de Algemene Vergadering op grond van 

de wet of de statuten moet beslissen of waarvan ze kennis moet nemen, en die niet 

reeds door de Gewone Algemene Vergadering zijn beslist of in overweging 

genomen.  

 

Afdeling II : De Colleges 
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Artikel eenentwintig : Aantal Colleges 

De vennoten worden ingedeeld in acht Colleges: 

1. het College van auteurs van geluidswerken; 

2. het College van producenten van geluidswerken; 

3. het College van uitvoerende kunstenaars van geluidswerken; 

4. het College van auteurs van audiovisuele werken; 

5. het College van producenten van audiovisuele werken; 

6. het College van uitvoerende kunstenaars van audiovisuele werken; 

7. het College van auteurs van literaire werken en van werken van 

beeldende of grafische kunst; 

8. het College van uitgevers van literaire werken en van werken van 

beeldende of grafische kunst. 

De Colleges van auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars van 

geluidswerken, de Colleges van auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars 

van audiovisuele werken, alsook de Colleges van auteurs en uitgevers van literaire 

werken en van werken van beeldende of grafische kunst kunnen vergaderen over 

zaken van algemeen belang, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dat 

vereisen. 

 

Artikel tweeëntwintig : Samenstelling, werking en vereist quorum 

1. Samenstelling : 

Volgens de procedure beschreven in artikel vijf van de huidige statuten 

wordt ieder College samengesteld uit alle vennoten die in dit College werden 

aanvaard, onder de cumulatieve voorwaarden dat :  

- het doel van die vennoot het beheer omvat van het recht op 

vergoeding voor de privékopie en/of voor het openbaar leenrecht en/of voor de 

rechten voor de reproductie en/of de mededeling van werken en prestaties ter 

illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek van rechthebbenden van 

het betrokken College;  

- de rechthebbenden die vennoot daadwerkelijk met dat beheer 

hebben belast. 

Eenzelfde vennoot kan tot verschillende Colleges behoren. 
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De Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur zijn van 

rechtswege secretaris van de respectieve Colleges die zij in de Raad 

vertegenwoordigen. 

De secretarissen worden uit elk College gekozen, met dien verstande dat 

eenzelfde vennoot die in verschillende Colleges zit slechts secretaris van één College 

kan zijn, tenzij bij gebrek aan andere leden in dat College. 

Binnen ieder College wordt elke vennoot vertegenwoordigd door hoogstens 

twee natuurlijke personen, daartoe schriftelijk aangewezen door het bevoegde 

orgaan van de vennoot. 

2. Werking : 

De secretaris roept het College samen, zit de vergaderingen voor en staat in 

voor de notulen. Hij vormt de band tussen het College en de Raad van Bestuur. 

De Colleges vergaderen zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dat 

vereisen en minstens eenmaal per jaar. De Colleges vergaderen eveneens binnen de 

dertig kalenderdagen, na eenvoudig verzoek van een lid van het College, over de 

dagorde opgegeven in dat verzoek. De oproeping gebeurt schriftelijk en wordt 

minstens veertien kalenderdagen vóór de vergadering, tenzij in geval van in de 

oproeping gerechtvaardigde urgentie, naar de leden van het College gestuurd. In de 

oproepingsbrief wordt de dagorde, de datum, het uur en de plaats vermeld. 

De notulen van de vergaderingen van de Colleges worden uiterlijk binnen 

de dertig kalenderdagen na goedkeuring van de notulen door het College, ter 

informatie, aan de Raad van Bestuur bezorgd. 

De secretaris van het College stuurt het schriftelijke en gemotiveerde advies 

van het College, betreffende de kandidatuur van een kandidaat-vennoot, aan de 

Buitengewone Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur, met inachtneming 

van de termijnen voorgeschreven in artikel vijf (tweede lid) van de huidige statuten. 

3. Vereist quorum : 

De Colleges kunnen slechts beraadslagen indien minstens de helft van de 

leden van het College aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Indien niet aan die voorwaarden is voldaan, worden de Colleges binnen een 

termijn van veertien kalenderdagen of, in dringende gevallen, binnen een kortere 

termijn opnieuw bijeengeroepen. Zij beraadslagen in dat geval geldig, ongeacht het 
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aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, maar alleen over de punten op 

de dagorde van de voorgaande vergadering. 

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

uitdrukkelijk op de dagorde was vermeld, behoudens indien alle vennoten aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn en de beslissing unaniem werd genomen. 

Behoudens andersluidende bepaling gebeurt de stemming binnen de 

Colleges bij handopsteken, tenzij een derde van de aanwezige en 

vertegenwoordigde vennoten de stemming bij naamafroeping vragen. Stemming 

over personen en over de uitsluiting van een vennoot is geheim. 

 

Artikel drieëntwintig : Vereiste meerderheid en beslissingen van de 

Colleges 

1. Stemrecht : 

Elke vennoot heeft één stem binnen elk College waartoe hij behoort. 

2. Vereiste meerderheid : 

1) Binnen ieder College wordt, binnen een termijn van zes maanden 

volgend op de terbeschikkingstelling van de bedragen die aan de Colleges moeten 

worden gestort en met unanimiteit van de aanwezige en vertegenwoordigde 

vennoten, een repartitiereglement en een repartitie opgesteld van de sommen die 

aan de vennoten toekomen en dit op basis van objectieve criteria die in hun 

repartitiereglement werden vastgelegd, overeenkomstig artikel zesendertig van de 

huidige statuten. 

Bij gebrek aan eenparigheid aangaande de vastlegging van het 

repartitiereglement of de eigenlijke repartitie die hieruit volgt, binnen de bepaalde 

termijn, kan elke vennoot van dat College een gemotiveerd verzoek tot verzoening 

richten tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De verzoeningsprocedure zal 

gebeuren volgens de betreffende beschikkingen, opgenomen in het algemeen 

reglement. 

In ieder geval behoudt de meest gerede partij de mogelijkheid om nadien 

de bemiddelings- en arbitrageprocedure in te stellen, bepaald in artikel zesendertig 

van de huidige statuten 

2) Wat de culturele activiteiten betreft, kunnen door de Colleges 

voorstellen worden geformuleerd met betrekking tot de sommen die daaraan 
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besteed zullen worden. Alleen de voorstellen die eenparig door de betrokken 

Colleges zijn ingediend, worden aan de Raad van Bestuur voorgelegd voor 

definitieve goedkeuring van een voorstel, dat op zijn beurt aan de Algemene 

Vergadering moet worden voorgelegd. Bij gebrek aan eenparigheid staat het elke 

vennoot vrij om een percentage van zijn vergoedingen aan culturele activiteiten te 

besteden. 

3) Met uitzondering van de vaststelling van het repartitiereglement, de 

toepassing van dit reglement, de culturele activiteiten en behoudens andersluidende 

bepalingen, beslissen de Colleges met eenvoudige meerderheid van de aanwezige 

en vertegenwoordigde stemmen van de vennoten. 

 

Afdeling III : Raad van Bestuur 

Artikel vierentwintig : Samenstelling en werking van de Raad van 

Bestuur 

1. Samenstelling : 

Elke vennoot heeft een zetel in de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur 

wordt voorgezeten door een Voorzitter en een Ondervoorzitter. 

2. Werking : 

De Raad van Bestuur vormt het collegiale bestuursorgaan van de 

vennootschap. 

De functie van Voorzitter en die van Ondervoorzitter moeten elk jaar 

beurtelings toegekend worden aan een vertegenwoordiger van elk College. Na een 

termijn van één jaar promoveert de Ondervoorzitter tot Voorzitter. Vervolgens 

draagt het College, dat volgt op het College waarbij de Voorzitter aangesloten is, 

een Ondervoorzitter voor volgens volgend beurtsysteem: 

- het College van uitvoerende kunstenaars van geluidswerken; 

- het College van auteurs van audiovisuele werken; 

- het College van producenten van geluidswerken; 

- het College van auteurs van literaire werken en van werken van 

beeldende of grafische kunst; 

- het College van uitvoerende kunstenaars van audiovisuele werken; 

- het College van producenten van audiovisuele werken; 

- het College van auteurs van geluidswerken; 
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- het College van uitgevers van literaire werken en van werken van 

beeldende of grafische kunst; 

Het College dat volgens voorgenoemde lijst aan de beurt is, dat geen 

Ondervoorzitter voorstelt, slaat zijn beurt over. Het behoort toe aan het volgende 

College, overeenkomstig het voorbepaalde beurtsysteem, om een Ondervoorzitter 

voor te dragen. 

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 

De bestuursleden wijzen de natuurlijke persoon aan die de bevoegdheid 

heeft om hen binnen de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen, alsook zijn 

plaatsvervanger, zonder afbreuk te doen aan hun recht om deze keuze naderhand 

te wijzigen. De bestuurders betekenen hun keuze schriftelijk aan de Voorzitter van 

de Raad van Bestuur. 

Indien de Raad van Bestuur echter oordeelt dat een persoon, aangewezen 

door een bestuurder om hem te vertegenwoordigen, de eerbaarheid en de reputatie 

van de vennootschap kan schaden, kan hij op ieder ogenblik eisen dat de bestuurder 

een andere persoon aanwijst om hem te vertegenwoordigen. Deze naar behoren 

gemotiveerde beslissing wordt genomen overeenkomstig artikel achtentwintig, 

vijfde lid, van de huidige statuten. De betrokken bestuurder dient zich van de 

stemming te onthouden. 

Alleen de natuurlijke persoon, aangewezen door de bestuurder, kan het 

stemrecht in naam en voor rekening van de bestuurder uitoefenen. In geval van belet 

kan zijn aanwezige plaatsvervanger het stemrecht in naam en voor rekening van de 

bestuurder uitoefenen. 

3. Taalgebruik : 

Gelet op het nationale karakter van de vennootschap zal de Raad van Bestuur 

toezien op het taalgebruik, zowel binnen de vennootschap, als ten aanzien van leden 

en derden. 

 

Artikel vijfentwintig : Belangenconflicten 

De organieke documenten van de vennootschap voorzien bijzondere 

bepalingen op het stuk van belangenconflicten in hoofde van bestuurders, 

onverminderd de wet. 
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Artikel zesentwintig : Recht van toezicht van de bestuurders  

Iedere bestuurder heeft het meest uitgebreide recht van toezicht op de 

werking van de vennootschap. Daartoe volstaat een eenvoudig verzoek. Behoudens 

verzet van de Raad van Bestuur, dat behoorlijk moet zijn gemotiveerd en te goeder 

trouw moet zijn beslist, kan hem om geen enkele reden enig nazicht worden 

geweigerd.  

 

Artikel zevenentwintig : Oproeping en agenda van de Raad 

De Raad vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dat 

vereisen en minstens viermaal per jaar of eenmaal per trimester, op verzoek van de 

Voorzitter of, bij ontstentenis, op verzoek van de Ondervoorzitter. 

De oproeping gebeurt schriftelijk 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 en, in de mate van het mogelijke, alle 

bijlagen daarbij. Elke bestuurder heeft het recht om punten op de dagorde te 

plaatsen. Daartoe dient de bestuurder uiterlijk dertig kalenderdagen vóór de 

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

een of meer concrete punten op de dagorde te plaatsen. 

Elke beraadslaging van de Raad van Bestuur kan op afstand plaatsvinden 

door middel van een telefonische conferentie, een videoconferentie of elk ander 

digitaal communicatiemiddel. Het verslag in verband met deze vergadering dient op 

een nauwkeurige wijze de gebruikte technische middelen te vermelden. De 

statutaire bepalingen inzake oproeping, vergadering en besluitvorming zijn voor het 

overige hierop ten volle van toepassing. Het gebruikte communicatiemiddel moet 

toelaten om de identiteit en de hoedanigheid van de bestuurders te controleren, en 

moet verzekeren dat de bestuurders rechtstreeks, gelijktijdig en permanent aan de 

vergadering kunnen deelnemen. 

Een beslissing van de Raad van Bestuur die schriftelijk is tot stand gekomen, 

is rechtsgeldig indien ze op grond van een eenparig akkoord onder de bestuurders 

is aangenomen. In dat geval zijn de statutaire bepalingen inzake oproeping, 

vergadering en besluitvorming niet van toepassing. Deze procedure kan evenwel 

niet worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening.  
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Artikel achtentwintig : Vereist quorum en beslissingen van de Raad 

De Raad kan slechts geldig vergaderen als ieder College vertegenwoordigd 

is.  

Indien een College gedurende twee opeenvolgende vergaderingen niet 

vertegenwoordigd is, kan de Raad vanaf de derde vergadering geldig beraadslagen 

in afwezigheid van een vertegenwoordiger van dat College. 

Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere 

bestuurder. Geen enkele bestuurder mag echter meer dan één andere bestuurder 

vertegenwoordigen. 

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. 

In principe worden de beslissingen genomen met een twee derde 

meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

Voor de volgende beslissingen is de twee derde meerderheid van de 

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en de eenvoudige meerderheid van 

de Colleges vereist: het budget, de tarieven, de verdeling, de aanwerving, het ontslag 

en de vergoeding en de eventuele andere voordelen evenals de evaluatie van de 

algemene directeur, de strategie, de procesvoering, de interne controle, het 

risicobeheersbeleid en/of het beleggings- en investeringsbeleid (indien deze 

bevoegdheid door de Algemene Vergadering is gedelegeerd), het afsluiten van 

internationale representatie- of mandaatovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 

drieëndertig bis van de statuten, en elke andere bevoegdheid waarvoor in de 

statuten naar deze bijzondere meerderheid wordt verwezen. 

Het is nader bepaald dat de beslissingen, aangaande de verdeling onder de 

categorieën van werken met het oog op hun toewijzing aan de Colleges (primaire 

verdeling), voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur, overeenkomstig de 

bepalingen uit artikel vierendertig van de huidige statuten. 

Behoudens andersluidende beslissing van de Raad zijn de beslissingen 

onmiddellijk uitvoerbaar.  
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Van iedere vergadering worden notulen opgemaakt, waarvan de inhoud 

tijdens een volgende zitting wordt goedgekeurd en die in een daartoe bestemd 

register worden opgenomen. 

De notulen en de afschriften van uittreksels uit de notulen die aan derden 

moeten worden afgeleverd, worden ondertekend en voor eensluidend verklaard 

door de Voorzitter of, bij ontstentenis, door de Ondervoorzitter en de bestuurders 

die erom verzoeken. 

 

Artikel negenentwintig : Bevoegdheid van de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur bestuurt de vennootschap. Hij heeft de meest 

uitgebreide bevoegdheid om te beslissen over alle handelingen of verrichtingen met 

betrekking tot haar voorwerp, behalve in aangelegenheden waarvoor de Algemene 

Vergadering volgens de wet of de huidige statuten bevoegd is en die ze niet statutair 

of bij besluit heeft gedelegeerd aan de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur waakt over de goede werking van de vennootschap en 

zorgt voor een rationeel, zorgvuldig, billijk, passend, niet discriminerend en 

doeltreffend beheer in het belang van de rechthebbenden en in overeenstemming 

met de wet en de organieke documenten van de vennootschap. De Raad van Bestuur 

ziet er ook op toe dat aan de rechthebbenden geen verplichtingen worden opgelegd 

die objectief beschouwd niet noodzakelijk zijn voor de bescherming van hun rechten 

en belangen of voor het doeltreffende beheer van die rechten. 

Onverminderd de bevoegdheden van de Algemeen directeur indien die 

wordt aangesteld, bepaalt de Raad van Bestuur de beheersstructuur, de 

administratieve en boekhoudkundige organisatie en procedures van de 

vennootschap en haar beleid inzake interne controle en belangenconflicten. Hierbij 

worden belangenconflicten zoveel mogelijk vermeden en, indien dit niet mogelijk 

blijkt, geïdentificeerd, beheerd, bewaakt en bekendgemaakt in overeenstemming 

met de wet.  

De Raad van Bestuur vervult een permanente toezichtfunctie op de 

activiteiten en de taakuitvoering van de Algemeen directeur indien deze is 

aangesteld, evenals op de strategische en operationele doelstellingen en resultaten 

van de vennootschap, op de kwaliteit en de volledigheid van de interne rapportering 
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en controle, en op de uitvoering van de besluiten en de algemene beleidslijnen die 

de bevoegde organen van de vennootschap aannemen.  

De Raad van Bestuur roept de Gewone Algemene Vergadering en de 

Buitengewone Algemene Vergadering samen, zoals vermeld in de artikelen zestien 

en zeventien van de huidige statuten. 

Hij stelt aan de Buitengewone Algemene Vergadering een algemeen 

reglement en de wijzigingen daarin voor, met uitzondering van de 

repartitiereglementen. 

 

Artikel dertig : Delegatie, dagelijks bestuur  en vertegenwoordiging  

§ 1. De Raad van Bestuur kan bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren 

aan een of meer van zijn leden. 

§ 2.  De Raad van Bestuur kan een Algemeen directeur aanstellen, waarvan 

hij de duurtijd van zijn aanstelling, de taken, de bevoegdheden inzake dagelijks 

bestuur evenals de vergoedingen of andere geldelijke of niet-geldelijke voordelen 

omschrijft.  

De Algemeen directeur kan, in het kader van zijn bevoegdheden, bijzondere 

en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personeelsleden van de 

vennootschap.  

De Algemeen directeur zal zich onthouden van elk standpunt of elke 

interventie in conflicten die zijn ontstaan tussen vennoten, bestuurders of 

collegeleden, behalve indien hem uitdrukkelijk om standpuntbepaling of interventie 

wordt gevraagd door de bevoegde organen van de vennootschap.  

De organieke documenten van de vennootschap kunnen nadere bepalingen 

bevatten in verband met belangenconflicten in hoofde van de Algemeen directeur. 

De Algemeen directeur kan, onder controle van de Raad van Bestuur,  nadere regels 

uitwerken met betrekking tot de verrichtingen die personeelsleden, het uitvoerend 

personeel en de vertegenwoordigers van de vennootschap in het kader van hun 

functie uitvoeren en waarbij deze een manifest persoonlijk belang zouden hebben. 

§ 3. De Voorzitter of, bij ontstentenis, de Ondervoorzitter is bevoegd om de 

vennootschap te vertegenwoordigen met inbegrip van het optreden in rechte. Deze 

bevoegdheid kan geheel of gedeeltelijk worden gedelegeerd aan de Algemeen 

directeur binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.  
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Artikel eenendertig : Jaarrekening 

De vennootschap houdt een regelmatige boekhouding bij van haar 

verrichtingen. 

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks het ontwerp van jaarrekeningen het 

ontwerp van jaarverslag en van beheerverslag vast, alsook het budget voor het 

volgende jaar. 

De voorlopige inhoudingen worden door de Raad bepaald en aangewend, 

in overeenstemming met artikel negenendertig van de huidige statuten en 

onverminderd de bevoegdheden van de Algemene Vergadering terzake. 

 

Artikel tweeëndertig : Werkgroepen 

De Raad kan beslissen om werkgroepen in het leven te roepen, belast met 

het verlenen van advies aan de Raad in elke aangelegenheid die rechtstreeks of 

onrechtstreeks het voorwerp van de vennootschap raakt . 

 

HOOFDSTUK V 

DE INNINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP EN DE VERDELING DAARVAN 

 

Artikel drieëndertig : Mandaatovereenkomsten voor het Belgische 

grondgebied 

De Buitengewone Algemene Vergadering kan overeenkomstig artikel twintig 

van de huidige statuten beslissen om aan een beheersvennootschap die op het 

Belgische grondgebied vergoedingen int in het kader van wettelijke licenties die niet 

door de vennootschap zelf worden geïnd, mandaat te verlenen met betrekking tot 

de activiteit van de inningen de verdeling van de rechten onder de leden, in 

overeenstemming met de beslissingen van de organen van de vennootschap en 

onder hun controle. Deze activiteiten zullen in naam en voor rekening van de 

vennootschap worden uitgevoerd, overeenkomstig de bepalingen van dit mandaat 

waarin met name het voorwerp, de draagwijdte, de duur en de modaliteiten daarvan 

(met inbegrip van de beheerskosten en eventuele andere inhoudingen) worden 

omschreven. 
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Elke wijziging in het mandaat zal onderworpen worden aan de goedkeuring 

van de Buitengewone Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel twintig van de 

huidige statuten. 

Behoudens afwijkende contractuele bepalingen, wordt dit mandaat voor het 

eerst gegeven voor een periode van vijf jaar en is het hernieuwbaar door 

stilzwijgende verlenging voor opeenvolgende periodes van drie jaar, tenzij het één 

jaar vóór de volgende vervaldag bij beslissing van de Buitengewone Algemene 

Vergadering, genomen overeenkomstig artikel twintig van de huidige statuten, 

beëindigd wordt.  

De vergoedingen die de vennootschap in het kader van dit mandaat 

ontvangt, worden apart boekhoudkundig geregistreerd. De verdeling van de 

betreffende vergoedingen dient, na verrekening van de daarvoor specifiek gemaakte 

beheerskosten, duidelijk te worden afgescheiden van de verdeling van de 

vergoedingen die de vennootschap zelf int in het kader van de 

vergoedingsregelingen waarvoor ze is aangesteld.  

 

Artikel drieëndertig bis: Internationale representatie- of 

mandaatovereenkomsten 

De Raad van Bestuur kan met de bijzondere meerderheid bedoeld in 

achtentwintig, zesde lid, van de statuten en al dan niet door de tussenkomst van een 

andere beheersvennootschap, representatieovereenkomsten of 

mandaatovereenkomsten afsluiten met buitenlandse partnerorganisaties met 

betrekking tot één of meerdere vergoedingsregelingen die de vennootschap 

beheert. Deze overeenkomsten kunnen exclusief of niet-exclusief en unilateraal of 

bilateraal zijn op het stuk van de vertegenwoordiging, en kunnen al dan niet de 

daadwerkelijke uitkering van vergoedingen omvatten.  

Deze bepaling geldt onverminderd het recht van elke vennoot om 

welbepaalde rechten, exploitatiewijzen, categorieën van werken, prestaties of 

rechthebbenden of individuele werken of prestaties uit het toepassingsgebied van 

de representatie- of mandaatovereenkomst te sluiten.  

Indien de Raad van Bestuur een dergelijke overeenkomst heeft 

goedgekeurd, dan kan hij de loutere ondertekening daarvan delegeren aan de 

Algemeen directeur indien deze is aangesteld. Bij gebrek aan dergelijke delegatie, 
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wordt de overeenkomst ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter van 

de Raad van Bestuur.  

De vergoedingen die de vennootschap in het kader van internationale 

representatie- of mandaatovereenkomsten ontvangt, worden apart 

boekhoudkundig geregistreerd. De verdeling van de betreffende vergoedingen 

dient, na verrekening van de daarvoor specifiek gemaakte beheerskosten, duidelijk 

te worden afgescheiden van de verdeling van de vergoedingen die de vennootschap 

op het Belgische grondgebied int of ontvangt.  

De vennootschap voorziet specifieke verdelingsregels in verband met de 

toewijzing van op het Belgisch grondgebied geïnde vergoedingen aan buitenlandse 

rechthebbenden in het kader van internationale representatie- of 

mandaatovereenkomsten.  

 

Artikel vierendertig : De inningen en de verdeling onder de categorieën 

van werken (primaire verdeling) 

De inningen van de vennootschap bestaan uit het totaal van de ontvangen 

sommen, voortvloeiend uit de exploitatie van de rechten die door haar leden werden 

ingebracht of waarvan zij het beheer heeft, op grond van artikel zes van de huidige 

statuten, met inbegrip van de opbrengsten die hieruit volgen, alsook van de 

daarmee verbonden schadevergoedingen,dwangsommen of andere accesoria. 

De inningen voor de privékopie van geluidswerken en dito prestaties, die 

voor de privékopie van audiovisuele werken en dito prestaties, die voor de 

privékopie van literaire werken en dito prestaties en die voor de privékopie van 

werken van beeldende of grafische kunst en dito prestaties worden, indien mogelijk, 

geïndividualiseerd, d.w.z. door middel van een afzonderlijke boekhouding 

behandeld en afzonderlijk ter beschikking gesteld en verdeeld. 

De inningen die niet kunnen worden geïndividualiseerd, d.w.z. door middel 

van een afzonderlijke boekhouding behandeld en afzonderlijk ter beschikking 

gesteld en verdeeld, zullen gezamenlijk ingeboekt worden en vormen het voorwerp 

van een verdeling onder de categorieën van werken met het oog op hun toewijzing 

aan de Colleges. Deze procedure wordt ook wel de ‘primaire verdeling’ genoemd. 

In het kader van deze verdeling: 
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- elk College benoemt een vertegenwoordiger, verkozen en 

gemandateerd volgens een twee derde meerderheid van het College. Deze groep 

vertegenwoordigers van de Colleges dient een voorstel voor te bereiden, aangaande 

de primaire verdeling, om voor te leggen aan de Raad van Bestuur. Dit voorstel 

vereist unanimiteit van de vertegenwoordigers van de Colleges; 

- bij ontstentenis van unanimiteit van de vertegenwoordigers van de 

Colleges wordt er een voorstel over de primaire verdeling opgesteld door de 

Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Algemeen Directeur. Bij ontstentenis van 

unanimiteit wordt het voorstel aangenomen door de groep van vertegenwoordigers 

van de Colleges volgens een drie vierde meerderheid; 

- het voorstel voor de primaire verdeling wordt vervolgens 

voorgelegd aan de Raad van Bestuur en door deze instantie aanvaard, 

overeenkomstig artikel achtentwintig, zesde lid, van de huidige statuten. Hierop 

wordt deze beslissing bekrachtigd door de Algemene Vergadering. 

 

Artikel vijfendertig : Verdeling van de inningen onder de acht Colleges 

(secundaire verdeling) 

De sommen geïnd voor de privékopie van geluidswerken en dito prestaties 

worden, na aftrek van de in de statuten bepaalde of in overeenstemming met de 

statuten overeengekomen inhoudingen en voorafnames en na inhouding van alle 

eventuele belastingen en wettelijke reserves, overeenkomstig de wet, in gelijke delen 

verdeeld onder : 

1. het College van auteurs van geluidswerken; 

2. het College van producenten van geluidswerken; 

3. het College van uitvoerende kunstenaars van geluidswerken. 

De sommen geïnd voor het kopiëren voor de privékopie van audiovisuele 

werken en dito prestaties worden, na aftrek van de in de statuten bepaalde of in 

overeenstemming met de statuten overeengekomen inhoudingen en voorafnames 

en na inhouding van alle eventuele belastingen en wettelijke reserves, 

overeenkomstig de wet, in gelijke delen verdeeld onder : 

1. het College van auteurs van audiovisuele werken; 

2. het College van producenten van audiovisuele werken; 

3. het College van uitvoerende kunstenaars van audiovisuele werken. 
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De sommen geïnd voor de privékopie van literaire werken en dito prestaties 

en van werken van beeldende of grafische kunst en dito prestaties worden, na aftrek 

van de in de statuten bepaalde of in overeenstemming met de statuten 

overeengekomen inhoudingen en voorafnames, en na inhouding van alle eventuele 

belastingen en wettelijke reserves, overeenkomstig de wet, in gelijke delen verdeeld 

onder : 

1. het College van auteurs van literaire werken en werken van 

beeldende of grafische kunst; 

2. het College van uitgevers van literaire werken en werken van 

beeldende of grafische kunst. 

 

Artikel zesendertig : Verdeling binnen de Colleges (finale verdeling) 

1. Binnen ieder College wordt, overeenkomstig artikel drieëntwintig 

van de huidige statuten, een repartitiereglement opgesteld. 

Het College verbindt zich ertoe binnen zestig kalenderdagen, volgend op de 

terbeschikkingstelling van de uit te keren bedragen, bijeen te komen om een 

repartitiereglement op te stellen. In geval van betwisting over het 

repartitiereglement, die niet binnen zes maanden na de terbeschikkingstelling 

opgelost is, wordt het geschil beslecht overeenkomstig de in artikel drieëntwintig 

(tweede lid) van de huidige statuten vermelde verzoeningsprocedure of 

overeenkomstig een arbitrageprocedure zoals hieronder bepaald. 

2. De in § 1 vermelde verzoeningsprocedure is niet verplicht, noch 

definitief en biedt de mogelijkheid om naderhand nog een beroep te doen op 

arbitrage. 

De eveneens in § 1 vermelde arbitrageprocedure wordt gevoerd voor drie 

scheidslieden; zij dient te worden ingesteld binnen een maand volgend op het falen 

van de verzoeningsprocedure. 

In geval van arbitrage wordt, behoudens strijdige overeenkomst, het geschil 

definitief beslecht volgens het reglement van CEPINA. De arbitrage heeft plaats in 

België, overeenkomstig het Belgisch recht. 

De aanstelling van de scheidslieden verloopt als volgt : de eisende partij kiest 

één scheidsman, de overige leden van het betrokken College kiezen eveneens één 
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scheidsman en de beide scheidslieden stellen samen een derde aan die de 

arbitrageprocedure voorzit. 

De partij die om arbitrage heeft verzocht moet alle daaraan verbonden 

kosten en erelonen voorschieten. De zorg om te beslissen aan welke partijen de 

uiteindelijke betaling van de kosten en erelonen ten laste gelegd moet worden, 

alsook de eventuele verdeling ervan onder de partijen, wordt aan de scheidslieden 

overgelaten. 

In afwachting van een verzoening of van een beslissing van de scheidslieden 

worden de betwiste sommen, die aan het betrokken College toekomen, geblokkeerd 

op een rekening van de vennootschap die intresten opbrengt.  

3. De Raad van Bestuur deelt binnen dertig kalenderdagen volgend op 

de ontvangst van de notulen, waarvan sprake in artikel tweeëntwintig van de huidige 

statuten, het repartitiereglement, zoals opgesteld door een College, mee aan de 

Minister die bevoegd is voor het auteursrecht of, in voorkomend geval, de 

Controledienst van de beheersvennootschappen, voor zover het niet in strijd is met 

de statuten. Indien de Minister die bevoegd is voor het auteursrecht of, in 

voorkomend geval, de Controledienst geen bezwaren heeft doen gelden binnen de 

daartoe wettelijk voorziene termijn, zal de Raad van Bestuur opdracht geven tot de 

uitbetaling ten voordele van de vennoten. 

 

Artikel zevenendertig : Betaling aan de vennoten 

De vennootschap stort de sommen, overeenkomstig het repartitiereglement, 

door het debiteren van de rekeningen van de vennootschap en het crediteren van 

de rekeningen van de betrokken vennoten.  

De betaling van de sommen verschuldigd aan de vennoten zal worden 

uitgevoerd op de vervaldagen en voor de inningperiodes vastgesteld door de Raad 

van Bestuur. 

De Colleges worden belast met het toezicht op de wijze van verdeling van 

de sommen onder hun vennoten en lastgevers binnen de gestelde termijnen. 

Bij ontstentenis van een akkoord over de totale terbeschikkingstelling met 

het oog op een verdeling worden de rechten, waarover er geen geschreven en 

gemotiveerde betwisting bestaat, tijdens de volgende bijeenkomst van het 

betrokken besluitvormend orgaan, onmiddellijk verdeeld.  



 42  
 

Het College maakt akte van de onbetwiste rechten. Bij ontstentenis van een 

akkoord over dit verslag, wordt het opgemaakt door een financieel deskundige, 

gekozen door de Raad van Bestuur, op kosten van het betreffende College.  

 

Artikel zevenendertig bis: Algemene bepalingen inzake verdeling en 

betaling 

De verdelingsregels van de vennootschap bevatten de wettelijk 

voorgeschreven vermeldingen en worden aangenomen in overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen inzake voorafgaandelijke goedkeuring of aanmelding.  

De vennootschap verdeelt en betaalt de vergoedingen regelmatig, 

zorgvuldig en nauwkeurig aan haar vennoten en gebeurlijke partnerorganisaties, in 

overeenstemming met de wet, de statuten en de verdelingsregels.  

 

HOOFDSTUK VI 

DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN VAN DE  

 

VENNOOTSCHAP 

Artikel achtendertig : Financiering van de werking van de vennootschap 

 De vennootschap financiert haar beheerskosten voor een welbepaald 

boekjaar voorlopig door eenmalige of periodieke provisionele inhoudingen op haar 

rechteninkomsten. 

De vennootschap kan daarenboven bijdragen, subsidies, schenkingen, giften 

en legaten ontvangen. 

De vennootschap waakt erover dat ze haar rechteninkomsten of inkomsten 

uit de belegging van rechteninkomsten niet gebruikt voor andere doeleinden dan 

de uitkering aan de rechthebbenden, met uitzondering van de bij de wet toegelaten 

en in de organieke documenten voorziene inhoudingen of compensaties.  

 

Artikel negenendertig : Budget en beheerskosten 

De beheerskosten van de vennootschap voor een welbepaald boekjaar 

moeten redelijk zijn en in verhouding met de voor dat boekjaar geleverde 

beheersdiensten, en mogen niet hoger zijn dan de gerechtvaardigde en 

gedocumenteerde reële werkingskosten.  
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De vennootschap kan haar beheerskosten voor een welbepaald boekjaar 

geheel of ten dele compenseren met haar inkomsten uit de belegging van 

rechteninkomsten, voor zover dit door de Gewone Algemene Vergadering wordt 

goedgekeurd in overeenstemming met de wet.  

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering een budget voor, 

waarin de provisionele inhoudingen voor het volgende boekjaar worden 

beschreven, alsook de eventuele bijzondere provisionele inhoudingen van 

toepassing op bepaalde inningen en, in voorkomend geval, de inhouding voor de 

financiering van de activiteiten bedoeld in artikel veertig van de statuten. 

Onverminderd de statutaire bepalingen in verband met de voorlopige 

inhoudingen voor de financiering van de beheerskosten, moet de scheiding van de 

onderscheiden vermogens van de vennootschap enerzijds en van de 

rechthebbenden anderzijds, volkomen en permanent zijn verzekerd in 

overeenstemming met de wet.  

 

Artikel veertig : Culturele activiteiten 

Overeenkomstig de wet kan de Algemene Vergadering beslissen om 

hoogstens 10% van de geïnde rechten toe te wijzen aan sociale, culturele of 

educatieve doeleinden. Indien de Algemene Vergadering een algemeen kader of 

algemene richtlijnen betreffende de aanwending van die sommen vastlegt, kan dit / 

kunnen die worden opgenomen in de organieke documenten van de vennootschap.  

De sommen die voortkomen uit inningen voor de privékopie van 

geluidswerken en dito prestaties, die door de Algemene Vergadering aan culturele 

activiteiten toegewezen worden, zullen in derden worden verdeeld en aan elk van 

de betrokken Colleges ter beschikking gesteld worden. Deze sommen mogen 

uitsluitend voor culturele activiteiten van het betrokken College, in naam en onder 

de verantwoordelijkheid van de vennootschap, aangewend worden. 

De sommen die voortkomen uit inningen voor de privékopie van 

audiovisuele werken en dito prestaties, die door de Algemene Vergadering aan 

culturele activiteiten toegewezen worden, zullen in derden worden verdeeld en aan 

elk van de betrokken Colleges ter beschikking gesteld worden. Deze sommen 

mogen uitsluitend voor culturele activiteiten van het betrokken College, in naam en 

onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap, aangewend worden. 



 44  
 

De sommen die voortkomen uit inningen voor de privékopie van literaire 

werken en dit prestaties en van werken van beeldende of grafische kunst en dito 

prestaties, die door de Algemene Vergadering aan culturele activiteiten toegewezen 

worden, zullen in twee helften worden verdeeld en aan elk van de betrokken 

Colleges ter beschikking gesteld worden. Deze sommen mogen uitsluitend voor 

culturele activiteiten van het betrokken College, in naam en onder de 

verantwoordelijkheid van de vennootschap, aangewend worden. 

 

HOOFDSTUK VII 

DIVERSE BEPALINGEN 

 

Artikel eenenveertig : Commissaris 

Onverminderd de bevoegdheden van de Controledienst, wordt de controle 

bij de vennootschap op haar financiële toestand, op de jaarrekening en op de 

regelmatigheid, ten aanzien van de wet en de organieke documenten, van de in de 

jaarrekening weergegeven verrichtingen, opgedragen aan een commissaris gekozen 

onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

De commissaris wordt, in het kader van zijn wettelijke opdracht, benoemd 

door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, en dat voor 

een hernieuwbare termijn van drie jaar.  

 

Artikel tweeënveertig : Ontbinding - vereffening 

De ontbinding en vereffening van de vennootschap worden, in voorkomend 

geval, geregeld in overeenstemming met de wet. De Algemene Vergadering is, 

binnen de grenzen van de wet, bevoegd om alle maatregelen te nemen die zich in 

het kader daarvan opdringen. Ze heeft, binnen dezelfde grenzen, tijdens de 

vereffening dezelfde bevoegdheden als tijdens de duur van de vennootschap. Bij de 

ontbinding en vereffening van de vennootschap moet er maximaal over gewaakt 

worden dat geen afbreuk wordt gedaan aan de vergoedingen die de vennootschap 

voor rekening van de rechthebbenden beheert. 

 

Artikel drieënveertig : Algemeen reglement 
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Een algemeen reglement, opgesteld door de Raad van Bestuur en 

goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering, vult de huidige 

statuten aan. 

Binnen elk College wordt een bijzonder reglement opgesteld waarin de 

werking van het College wordt omschreven. 

 

Artikel vierenveertig : Externe betrekkingen 

De vennootschap kan, op voorstel van de Raad van Bestuur, deel uitmaken 

van een of meerdere organisaties, verenigingen, maatschappijen, federaties of 

confederaties van nationale of internationale aard, waarvan het doel de bescherming 

is van de rechten van auteurs, producenten, uitvoerende kunstenaars en/of 

uitgevers. 

 

Artikel vijfenveertig : Boekjaar 

Elk boekjaar duurt één jaar. Het begint op één januari en eindigt op 

eenendertig december van hetzelfde jaar. 

Bij uitzondering begon het eerste boekjaar op elf oktober negentienhonderd 

vierennegentig en het eindigde op eenendertig december negentienhonderd 

vijfennegentig. 

 

Artikel zesenveertig : Talen 

De tekst van de huidige statuten werd in het Nederlands en het Frans 

opgesteld. Beide teksten hebben gelijke rechtskracht. 
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