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HISTORIEK (in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen) 
 
OPRICHTINGSAKTE : 
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Eric Thibaut de Maisières,  
Notaris te Sint-Gilles, op vijf mei negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot  
het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig mei negentienhonderd vijfennegentig, onder nummers 950525-482 
et 950525-483. 
 
WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN : 
De statuten werden gewijzigd bij : 
- proces-verbaal opgesteld door Meester Jean-Louis Brohée, Notaris te Brussel, op vijf juni tweeduizend  

en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli tweeduizend  
en tien, onder nummers 10110627 et 10110626. 

- en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel,  
op veertien juni tweeduizend en elf, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

 
ZETELVERPLAATSING : 
De zetel werd overgebracht (van 1150 Brussel, Roger Vandendriesschelaan 36-38) naar het huidig adres krachtens 
een beslissing van de raad van bestuur de dato elf april tweeduizend en elf (met ingang vanaf zes  
mei tweeduizend en elf), neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 
 
 

---------- 
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GECOORDINEERDE STATUTEN OP 14 juni 2011 
  

I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
  
Artikel 1 : NAAM 
De vennootschap neemt de vorm aan van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  
Haar Nederlandse naam is "JOURNALISTEN AUTEURSMAATSCHAPPIJ", of afgekort "J.A.M.". 
De woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting C.V. of C.V.B.A moeten in alle akten, fakturen  
en dokumenten die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen. 
  
Artikel 2 : ZETEL 
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, de Brouckèreplein 22. 
De zetel kan worden verplaatst binnen het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudige beslissing  
van de raad van bestuur. 
Hij kan worden overgeplaatst naar een ander gebied in het Koninkrijk België, bij beslissing van de algemene 
vergadering, die zich uitspreekt bij een drie vierde meerderheid. 
De voornoemde beslissingen zullen worden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 21 hierna, kan de vennootschap 
administratieve en exploitatievestigingen, filialen, opslagplaatsen en andere agentschappen vestigen in  
België en in het buitenland. 
  
Artikel 3 : DOEL 
In het kader van een collektief beheer heeft de vennootschap tot doel in België als in het buitenland  
de materiële en morele belangen van journalisten met betrekking tot hun werken te verdedigen - ondermeer 
in het kader van gerechtelijke en/of administratieve procedures-, uit te baten, te besturen en te beheren. 
De hiervoor beschreven uitbating, het bestuur en het beheer dienen in een ruime zin begrepen te worden  
en in alle landen, voor haarzelf, voor haar vennoten en voor overeenstemmende mandanten en 
vennootschappen, waarvan ondermeer de ontvangst en de verdeling van bijdragen die voortkomen uit  
de uitoefening en de uitbating van de genoemde morele en materiële rechten. In het algemeen zal de 
vennootschap alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangen, die van haar vennoten en haar 
overeenstemmende mandanten en vennootschappen kan begunstigen. Zij zal tevens zorg dragen voor de 
bescherming van de creaties, in toepassing van de van kracht zijnde wetgeving. 
De vennootschap kan onder meer, voor eigen rekening, het gebouw dat zij al dan niet volledig betrekt en  
dat zij in eigendom of in vruchtgebruik heeft of waarop ze een ander zakelijk recht bezit, eventueel uitbaten 
onder de vorm van een zakencentrum. 
De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening alle verrichtingen, maar ook uit naam en  
voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van 
commissionair, tot stand brengen.  
Ze mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins een belang nemen in gelijk  
welke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteit en, in het 
algemeen, alle verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel in de hand te werken. 
  
Artikel 4 : DUUR 
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht. 
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II. AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID 
  
Artikel 5 : KAPITAAL  
Het aanvangskapitaal bedraagt 18.616,80 €. 
Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 18.616,80 € 
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van  
het kapitaal overtreft. 
  
Artikel 6 : DE AANDELEN 
Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in zevenhonderd éénenvijftig (751) aandelen met elk een nominale 
waarde van 24,79 €. 
Elk aandeel moet minstens voor één derde worden volgestort. 
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effekten, ongeacht  
hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in 
de winst. 
Een aantal aandelen overeenstemmend met het vast kapitaal moet steeds onderschreven zijn; op dit  
vast kapitaal moet in totaal ten minste 6222,13 € zijn gestort. 
Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar 
bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten 
of van een verhoging van inschrijvingen. 
De nominale waarde per aandeel is 24,79 €. De raad van bestuur, bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te 
storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de 
rente verschuldigd op die bedragen. 
De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, 
kunnen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht worden een intrest van twaalf procent (12 %) te 
betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en zulks onverminderd het recht van de vennootschap om 
in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van 
de in gebreke gebleven vennoot te vorderen. 
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de 
regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden. 
In geval van uitsluiting, terugneming, uittreding of ontslag worden de aandelen terugbetaald aan de nominale 
waarde van de inbreng, zonder dat het maatschappelijk kapitaal hierdoor lager mag worden dan 18.616,80 €. 
De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de 
uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de 
modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders. 
  
Artikel 7 : AANSPRAKELIJKHEID  
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat 
er geen solidariteit, noch onverdeeldheid. 
  
Artikel 8 : VORM VAN DE AANDELEN 
De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in 
geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één 
enkele medeëigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.  
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens 
verzet vanwege de naakte eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort. 
  
Artikel 9 : OVERDRACHT VAN AANDELEN 
De aandelen zijn niet vervreemdbaar. 
  
III. VENNOTEN 
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Artikel 10 : VENNOTEN 
Zijn vennoot: natuurlijke of rechtspersonen die als vennoot werden aanvaard door de Raad van bestuur. 
Kunnen als vennoot worden aanvaard, de natuurlijke en rechtspersonen die beantwoorden aan de volgende 
voorwaarden: 
a. de hoedanigheid van journalist hebben of gehad hebben of effektief het werk van journalist doen of gedaan 
hebben, hetzij erfgenaam of rechthebbende zijn van een persoon die de hoedanigheid van journalist had of 
effectief het werk van journalist deed. 
b. Bij contract, ten gunste van de vennootschap, de auteursrechten zoals bepaald in arikel 12 hierna, aan de 
vennootschap afgestaan hebben. 
c. in toepassing van artikel 6, onder de door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden, ingeschreven te 
hebben op tenminste één aandeel, en ieder onderschreven aandeel ten minste voor één derde te volstorten. 
d. diegenen die aanvaard werden bij beslissing van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt geacht de 
weigering tot toelating van een kandidaat-vennoot te staven met terechte beweegredenen die inderdaad 
dienen als basis van de beslissing. 
De toelating impliceert de aanvaarding van de statuten en, in voorkomend geval, van het huishoudelijk 
reglement. 
De vennoot die ophoudt één van de voornoemde toelatingsvoorwaarden te vervullen, zal worden uitgesloten. 
 
Artikel 11: 
De Raad van Bestuur kan als lid alle personen aanvaarden die niet voldoen aan de voorwaarden om vennoot te 
worden. Deze personen onderschrijven geen aandelen en kunnen ook niet de maatschappelijke rechten van de 
vennoten laten gelden. Nochtans gelden de statuten ook voor hen. De Raad van Bestuur van de vennootschap zal 
bijvoorbeeld als aangeslotenen kunnen aanvaarden de bewaarders van archieven die zich, in overeenstemming 
met de wetgeving op het auteursrecht, willen aansluiten bij de door de vennootschap nagestreefde doelstellin-
gen. 
De Raad van Bestuur van de maatschappij kan mandaten voor het beheer van rechten aanvaarden voor derden, 
haar lastgevers. Elke lastgever verbiedt zichzelf te beschikken over de rechten waarvan hij het beheer aan de 
maatschappij heeft overgedragen. 
  
Artikel 12 : AFSTAND VAN RECHTEN 
Wie vennoot wordt, draagt, bij wijze van fiduciaire overdracht, aan de vennootschap alle vermogensrechten 
en naburige rechten over waarvan hij, ten welken titel ook, rechthebbende is voor zijn vroegere en huidige 
werken. 
Wie vennoot wordt, draagt, bij wijze van fiduciaire overdracht, aan de vennootschap alle vermogensrechten 
en naburige rechten over waarvan hij, ten welken titel ook, rechthebbende is of zal worden voor alle 
toekomstige werken die gecreëerd worden binnen een termijn van vijf jaar vanaf de aansluiting. Deze afstand 
van toekomstige werken zal bij de vervaldag stilzwijgend vernieuwd worden voor een nieuwe termijn van vijf 
jaar, en dit om de vijf jaar, zonder beperkingen, behalve bij overlijden of bij liquidatie van de rechtspersoon of 
bij ontslag van de vennoot. 
De voormelde fiduciaire overdracht is exclusief in die zin dat de vennoten zich verbieden, behoudens 
uitdrukkelijke beperking van de overdracht, aan een derde het beheer toe te vertrouwen van hun rechten die 
in deze fiduciaire overdracht zijn begrepen.  
Het is wel te verstaan dat de vennoten behalve andersluidende bepalingen hun werken zelf exploiteren en 
contracten met de derden sluiten zodat de vennootschap geen verantwoordelijkheid ten opzichte van haar 
vennoten neemt om de commerciële exploitatie van hun werken te verzekeren. De vennootschap kan evenwel 
licenties verlenen. Het beheer van de collectieve rechten is altijd begrepen in de fiduciaire overdracht van de 
rechten. De collectieve rechten worden derhalve steeds exclusief door de vennootschap, die houdster ervan is 
geworden, uitgeoefend. 
Wie vennoot wordt, titularis blijvend van de morele rechten en zich de mogelijkheid voorhoudend om ze zelf 
te sanctioneren, draagt aan de vennootschap de uitoefening van de vermogensrechten over waartoe de 
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schending van het morele recht aanleiding geeft, en geeft de vennootschap de uitdrukkelijke en algehele 
volmacht om alle voorrechten uit te oefenen die voortvloeien uit het morele recht, meer bepaald in het kader 
van het collectieve beheer van de auteursrechten, evenals alle rechten waarvan de vraag om retrocessie of 
schadevergoeding niet werd gesteld door de rechthebbenden van de overleden auteur. 
Behoudens uitdrukkelijke beperking zoals hierna bepaald, erkent en aanvaardt de vennoot door zijn toetreding 
als vennoot dat het voorwerp van de fiduciaire overdracht bestaat uit de rechten op alle categorieën van werken 
alsook op alle hierna voorziene exploitatiewijzen: 

- het reproductierecht 
- het recht van mededeling aan het publiek 
- het omroepzendrecht van de langs een omroep uitgezonden werken 
- de uitvoeringsrechten van de langs een omroep uitgezonden werken 
- het mechanisch reproductierecht betreffende klank- en/of beelddragers met inbegrip van het 
uitvoeringsrecht en het gebruiksrecht 
- het synchronisatierecht betreffende beeld-en/of klankdragers 
- het recht op vergoeding voor thuiscopie betreffende klank- en/of beelddragers 
- het recht op vergoeding voor reprografie 
- het recht op vergoeding voor de digitale kopie 
- het huur- en leenrecht 
- het recht op vergoeding voor openbare uitlening 
- het doorzendrecht per satelliet en doorgifte per kabel 
- het volgrecht 

- als alle andere exploitatiewijzen hierin niet expressis verbis vermeld, hierin begrepen de nieuwe rechten die het 
gevolg zijn van de wijziging van de wet of de rechtspraak of van de technische ontwikkelingen 
 
Deze fiduciaire overdracht van rechten kan worden beperkt tot journalistieke teksten of tot journalistieke teksten 
en één of meerdere van de volgende categorieën van werken:  

- Literaire teksten  
- Fotografische- en visuele werken 
- Educatieve en wetenschappelijke teksten 
- Muziekwerken 
- Dramatische en muziekdramatische werken 
- Choreografische werken 
- Audiovisuele werken-fictie 
- Audiovisuele werken-non-fictie 
- Radiowerken- fictie 
- Radiowerken- non-fictie 
 

In het aansluitingscontract kan de overdracht beperkt worden tot de collectieve rechten. Het beheer van de 
collectieve rechten is steeds begrepen in de fiduciaire overdracht van rechten en kan niet worden 
teruggetrokken, tenzij de vennoot ophoudt deel uit te maken van de vennootschap. 
 
Wie vennoot wordt met een volledige fiduciaire overdracht van rechten, ontzegt zich het recht om al zijn rechten 
af te staan aan een derde. Iedere volledige afstand van rechten, door een vennoot in strijd met dit verbod 
verleend, is volstrekt nietig. 
 
Een gedeeltelijke terugtrekking van de rechten afgestaan aan de vennootschap is slechts mogelijk onder 
volgende voorwaarden : 

- het verzoek tot al dan niet gedeeltelijke terugtrekking dient te gebeuren door middel van een schrijven 
gericht aan de zetel van de vennootschap  
- de aanvrager dient de hieraan eventueel verbonden administratiekosten te betalen waarvan het bedrag 
wordt bepaald door de Raad van Bestuur 



 

7 JAM_statutenwijziging d.d. 14 juni 2011 

 

indien deze gestelde voorwaarden zijn vervuld, heeft de gedeeltelijke terugtrekking uitwerking op de eerste dag 
van het maatschappelijk jaar volgend op de aanvraag, onder voorbehoud van de overeenkomsten die geldig 
zouden gesloten zijn door de vennootschap met derden voorafgaand aan de betrokken gedeeltelijke 
terugtrekking. 
 
Artikel 13: HET BEHEER VAN DE RECHTEN VAN DE VENNOTEN 
Door het feit zelve van hun toetreding tot de coöperatieve, aanvaarden de vennoten onderhavige statuten en 
verlenen aan de vennootschap exclusief en voor alle landen zoals bepaald sub artikel 12 het recht om de 
auteursrechten en de naburige rechten collectief te beheren, te weten de exploitatie van de werken van de 
rechthebbende te controleren en de rechten te innen die erop betrekking hebben en die hen toekomen uit 
hoofde van het gebruik, de reproductie of de mededeling aan het publiek van hun werken, evenals het recht op 
proportionele vergoeding. 
Gelet op de fiduciaire overdracht als gelet op de Wet op het Auteursrecht beschikt de Vennootschap in het kader 
van haar controleopdracht over het recht om toelating te verlenen voor het gebruik van werken van de 
rechthebbende, om de voorwaarden waartegen toelating wordt verleend vast te stellen, om in rechte op te 
treden zowel in hoedanigheid van eiseres als verweerster welke ook de oorzaak of het voorwerp van de 
vordering is, dadingen te sluiten, verhalen uit te oefenen, en in het algemeen om alle daden te stellen, zowel in 
als buiten rechte, waartoe de rechthebbende zelf gerechtigd zou zijn buiten en zonder zijn hoedanigheid van 
vennoot, zonder evenwel dat de Vennootschap de commerciële exploitatiehandelingen in het algemeen kan 
stellen in plaats van haar vennoten. 
Gezien de fiduciaire afstand in de eerste plaats is afgesloten in het belang van de overdrager, zal de 
vennootschap alles in het werk stellen om de perceptie en de juiste repartitie van de rechten te waarborgen. 
Wie vennoot wordt, geeft de vennootschap de exclusieve en algehele volmacht om het volgrecht waarvan hij 
houder is of zal worden, te beheren en te innen. 
De Vennootschap verbindt zich tot een middelenverbintenis en zal alles in het werk stellen om de rechten te 
beheren die door de Auteurswet worden erkend wanneer de rechthebbende daarom verzoekt en ze 
overeenstemmen met de doelstelling en de statuten van de Vennootschap. 
De Vennootschap behoudt zich het recht voor een aanvraag van tussenkomst van een vennoot te weigeren op 
grond van objectieve en niet discriminatoire redenen. 
  
Artikel 14 : VORMEN VAN TERUGNEMING 
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun : 
a) uittreding, 
b) uitsluiting, 
c) overlijden of invereffeningstelling, 
d) ontzetting, faillissement of kennelijk onvermogen. 
  
Artikel 15 : REGISTER VAN DE VENNOTEN 
Elke coöperatieve vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden waarvan de vennoten ter plaatse 
inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt opgetekend: 
- 1) de naam, de voornamen en de woonplaats, 
- 2) de datum van toetreding, uittreding, uitsluiting of overlijden of faillissement van de vennoten rechtspersonen 
- 3) het aantal aandelen waarvan hij houder is alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetaling 
van aandelen. 
- 4) de stortingen op aandelen en de gelden die als terugbetaling van aandelen werden opgenomen. 
- 5) in voorkomend geval, de nauwkeurig omschreven beperkingen aan de overdracht van de rechten aan de 
vennootschap, die door de vennoot zijn aangebracht overeenkomstig artikel 12. 
De raad van bestuur wordt met de inschrijvingen belast. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid delegeren 
aan een directeur-generaal. 
De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende documenten. Ze vinden 
plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging. 
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Op schriftelijk verzoek gericht aan de raad van bestuur kunnen de vennoten een afschrift verkrijgen van de 
inschrijvingen in het register die op hen betrekking hebben. 
De afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van de vennoten. 
De uittreding van een vennoot wordt vastgesteld door een vermelding in het register. 
Weigert de raad van bestuur de uittreding vast te stellen, dan wordt, in overeenstemming met artikel 369 van 
het Wetboek van vennootschappen, de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegerecht van de zetel 
van de vennootschap. 
  
Artikel 16 : UITTREDING OF TERUGNEMING 
Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een 
gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in 
zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijke kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is 
dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden. 
De raad van bestuur kan zich tijdelijk verzetten tegen de terugneming van aandelen of de uittreding en de 
stortingen die eruit voortkomen indien de financiële situatie van de vennootschap er ernstig zou onder lijden, 
waarover zij soeverein oordeelt. 
De aanvraag tot uittreding zal door de vennoot aan de vennootschap gericht worden bij aangetekend schrijven 
met ontvangstbericht. Vanaf de kennisgeving is de uitoefening van de maatschappelijke rechten in zijn geval 
opgeschort. 
De uittredende vennoot herneemt de volledige beschikking van de overgedragen rechten krachtens artikel 12 
van de huidige statuten, en dit vanaf de eerste dag van het boekjaar volgend op de datum van de uittreding, en 
onder voorbehoud van de overeenkomsten die geldig zouden gesloten zijn door de vennootschap met derden, 
voorafgaand aan de voornoemde bekendmaking. 
  
Artikel 17 : UITSLUITING VAN VENNOTEN 
Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten 
worden. Iedere vennoot die inbreuken pleegt op de statuten of het huishoudelijk reglement, zich niet houdt aan 
de besluiten van de Algemene Vergadering of van de Raad van Bestuur, zich schuldig maakt een met de 
vennootschapsbelangen strijdig gedrag of aan een valse verklaring of handelwijze teneinde onrechtmatig rechten 
te innen, kan door een beslissing van de Raad van Bestuur uit de vennootschap worden gesloten. Andere 
gegronde redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen. 
De uitsluiting wordt door de raad van bestuur uitgesproken. 
De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een 
maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk 
kenbaar te maken aan de raad van bestuur. 
Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen moet de vennoot worden gehoord. 
Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn. 
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de 
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. 
Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. 
De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. 
Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de 
uitgesloten vennoot verstuurd. 
 
Artikel 18: OVERLIJDEN 
Voor de natuurlijke personen eindigt het statuut van vennoot bij het overlijden. De bedragen die toekomen aan 
de erfgenamen worden slechts vereffend na akkoord tussen hen of een daarvoor in de plaats tredende 
gerechtelijke beslissing. De erfgenamen kunnen slechts één persoon afvaardigen om hen te vertegenwoordigen.  
 
In geval van overlijden verbindt de vennootschap zich ertoe, op uitdrukkelijke vraag van de rechthebbenden, 
hen de overgedragen rechten, krachtens artikel 12, terug te geven, evenals het bedrag van de inbreng. Als de 
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rechthebbenden de overdracht niet vragen, behoudt de vennootschap de overgedragen rechten in toepassing 
van artikel 12, en blijft ze de rechten beheren binnen de beperkingen van datzelfde artikel 12, ten bate van de 
rechthebbenden. Als de rechthebbenden onbekend of onvindbaar zijn, bewaart de vennootschap de geïnde 
bedragen voor een duur van vijf jaar. 
In alle gevallen waar de uitbating en het beheer van de rechten steunen op contracten van lange duur, zijn de 
contracten die door de vennootschap werden afgesloten tijdens de periode van afstand van de rechten, 
tegenstelbaar aan de vennoten en hun rechthebbenden. 
De hangende procedures worden door de vennootschap verdergezet ten bate van de ontslagnemende of de 
uitgesloten vennoten, of van de rechthebbenden van de overleden vennoten, tenzij deze zich hiertegen 
verzetten in welk geval zij alle kosten gedragen door de vennootschap dienen terug te betalen. 
 
Artikel 19 : TERUGBETALING VAN DE AANDELEN 
De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot heeft recht op de terugbetaling van de nominale 
waarde van het aandeel zonder dat het maatschappelijk kapitaal hierdoor lager mag worden dan het vaste 
gedeelte door de statuten vastgesteld. 
De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander 
recht laten gelden. 
 
Artikel 20 : INNING VAN DE TEGENWAARDE VAN DE AANDELEN 
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben 
zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen 
zoals in het voorgaande artikel 19 bepaald. 
De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in datzelfde artikel. 
  
Artikel 21 : RECHTEN VAN DE VENNOTEN 
De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van 
de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een 
inventaris vorderen. 
Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en documenten, aan de beslissingen 
van de algemene vergaderingen en aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de 
beheervennootschappen van auteurs- en aanverwante rechten. 
  
IV. BESTUUR 
  
Artikel 22 : BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP 
De vennootschap wordt beheerd door verscheidene bestuurders, al dan niet vennoten, door deze statuten of 
door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.  
De benoeming van de bestuurders door de algemene vergadering gebeurt met naleving van de beschikkingen 
opgenomen in artikel 23 van de statuten, en van het huishoudelijk reglement met betrekking tot de 
vertegenwoordiging van de verschillende professionele belangen en met de taalpariteit. 
De leden van de raad worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid verkozen voor een termijn 
van vier jaar. Ze mag hen op elk tijdstip ontslaan. 
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of 
veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen. 
  
Artikel 23 : RAAD VAN BESTUUR 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste negen leden.  
De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter. 
De raad komt samen telkens het vennootschapsbelang zulks vergt, op samenroeping van de voorzitter. Hij dient 
eveneens samengeroepen te worden wanneer twee van zijn leden zulks vraagt. 
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De oproepingen gebeuren bij eenvoudige brief of per e-mail welke tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering 
dient verstuurd te zijn, uitgezonderd in geval van een in het proces-verbaal van de vergadering verrechtvaardigde 
hoogdringendheid, en die de dagorde dient te bevatten. 
De raad beraadslaagt slechts geldig indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Echter, indien de raad bij een eerste vergadering niet het vereiste aantal leden telt, kan een nieuwe vergadering 
bijeengeroepen worden, met dezelfde dagorde. 
Deze laatste vergadering zal geldig beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden 
zij. 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. 
In geval van staking van stemmen, zal de stem van de voorzitter, of deze van het lid dat de vergadering voorzit, 
doorslaggevend zijn. 
Een bestuurder kan, bij gewone brief, per e-mail, telex, telegram, telefax of ieder ander gelijkaardig procédé, een 
mandaat geven aan een andere bestuurder om hem te vervangen op de vergadering, en in zijn naam en plaats te 
stemmen. 
Een bestuurder kan echter slechts één ander raadslid vertegenwoordigen. 
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden vastgesteld in een proces-verbaal, dat na goedkeuring 
wordt bewaard in een speciaal register en ondertekend door een bestuurder en de secretaris. Kopieën of 
uittreksels die moeten worden voorgelegd aan de justitie of elders, worden ondertekend door een bestuurder en 
de secretaris. 
In geval van afwezigheid van de voorzitter, zullen diens functies worden uitgeoefend door de ondervoorzitter of, 
bij gebreke hieraan, door de oudste bestuurder. 
De raad mag buitengewone leden of experts toelaten, weliswaar zonder stemrecht. 
  
Artikel 24 : OPENVALLEN VAN EEN BESTUURDERSMANDAAT 
In geval een plaats van bestuurder vacant wordt, mag de raad van bestuur, een voorlopige vervanger benoemen. 
De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachting worden voorgelegd. 
  
Artikel 25 : BEVOEGDHEDEN 
De raad van bestuur bezit, naast de bevoegdheden die hem zijn toegekend in de titels II en III van de huidige 
statuten, de meest ruime bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die in het maatschappelijk doel passen. 
Hij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; 
leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of 
hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding eisen, zelfs 
zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, 
overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard. 
Hij mag ook de vennootschap als eiser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen 
treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap 
inroepen, kortom alle daden stellen die vallen binnen het raam van procedures en rechtshandelingen. 
De raad kan elk huishoudelijk reglement voorstellen dat hij nuttig acht. Het reglement wordt aangenomen door 
de Algemene Vergadering en kan slechts door haar worden gewijzigd. 
 
Artikel 26 : BEVOEGDHEID TOT AFVAARDIGING 
De raad van bestuur mag het dagelijkse beheer van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer 
bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder of bestuurder-zaakvoerder. 
Hij mag eveneens de direktie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan één 
of meer bestuurders of aan een directeur-generaal. In geval meerdere aanstellingen bestaan, zullen die 
aangestelden een directiecomité vormen, waarvan de bevoegdheden gedefiniëerd zullen worden door de raad 
binnen het kader van zijn bevoegdheden.  
De raad van bestuur benoemt een directeur-generaal en stelt zijn macht vast. Hij stelt het bedrag van de 
bezoldiging vast. De directeur-generaal neemt deel aan alle raden waar zijn aanwezigheid vereist is zonder 
stemrecht te hebben. 
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De raad van bestuur mag de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende afvaardigingen. 
 
Artikel 27: DIRECTEUR-GENERAAL 
De directeur-generaal staat in voor het dagelijks beheer van de vennootschap, onder het gezag van de raad van 
bestuur en in het kader van de door de raad van bestuur genomen beslissingen. 
In het kader van het dagelijkse beheer is hij meer bepaald belast met volgende taken: 

a) de geschriften, de boekhouding en de briefwisseling van de vennootschap laten bijhouden; 
b) de controle, de inning en de verdeling van de auteursrechten en de andere inkomsten van de vennootschap 
verzekeren; 

c) de betaling verzekeren van de uitgaven die nodig zijn voor de goede werking van de vennootschap; 
d) elke gerechtelijke procedure aangaan en opvolgen, compromissen en contracten sluiten en afzien van 
gedingen; 
e) elke vorm van medewerking of vergunning verkrijgen, onderhandelen over contracten en alle soorten 
verzoekschriften indienen; 
f)de verdeling van de auteursrechten in toepassing van de goedgekeurde verdelingsreglementen. 

 
Artikel 28 : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP 
Afgezien van bijzondere afvaardigingen of onder voorbehoud van afwijkingen vermeld in het huishoudelijk 
reglement wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de 
handtekening van één bestuurder en/ of van de directeur-generaal. 
  
Artikel 29 : CONTROLE 
De controle van de financiële positie, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen ten opzichte van 
de wet en de statuten, vast te stellen in de jaarrekening, wordt beheerst door de bepalingen van artikel 385 van 
het Wetboek van vennootschappen en de wettelijke bepalingen die toepasselijk zijn op beheervennootschappen 
voor auteurs- en aanverwante rechten. Overeenkomstig artikel 68 van de wet van 30 juni 1994 wordt de 
vennootschap gecontroleerd door een commissaris-revisor die door de Algemene Vergadering wordt benoemd.  
Voor zover er geen enkele commissaris werd benoemd, om welke reden ook, beschikt elke vennoot individueel 
over controle- en onderzoeksbevoegdheid in overeenstemming met de bepalingen van artikel 166 van het 
Wetboek van vennootschappen.   
Zij worden door de algemene vergadering benoemd en mogen in de vennootschap geen enkele andere functie 
uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. Overeenkomstig de wet mogen die vennoten 
zich door een accountant laten vertegenwoordigen. 
 
V. ALGEMENE VERGADERING 
  
Artikel 30 : SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID 
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. 
Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten. De beslissingen van de Algemene 
Vergadering treden onmiddellijk in werking, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de Algemene 
Vergadering. 
Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen. 
Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan 
de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen. 
De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met 
inachtneming van de voorwaarde van meerderheid voorgeschreven voor wijzigingen van de statuten. 
Meer in het bijzonder kan de algemene vergadering beslissen aan iedere ontvangst- en verdelingsvennootschap 
de vervulling van één of meerdere bestuurshandelingen, die voorzien zijn in de huidige statuten, af te vaardigen. 
Iedere wijziging van het toegestane mandaat behoort eveneens tot de bevoegdheid van de vergadering. 
Het bureau van de Algemene Vergadering wordt gevormd door de Voorzitter, twee bestuurders en een 
secretaris. 
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Artikel 31 : OPROEPING 
De algemene vergadering wordt opgeroepen door de raad van bestuur. 
Dat moet geschieden door middel van een brief, bij wijze van mededeling in een periodieke publicatie van de 
vennootschap of per e-mail met opgave van de agenda, ten minste veertien dagen voor de datum van de 
bijeenkomst aan de vennoten verstuurd. 
De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen in de eerste twee weken van de maand 
juni om zich ondermeer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan 
de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle. 
De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de 
raad van bestuur telkens dit vereist is in het belang van de vennootschap of op vraag van vennoten met ten 
minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan 
binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen. 
De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de 
gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht. 
De algemene vergadering stelt de werkingsmodaliteiten vast met betrekking tot het voorzitterschap, het 
sekretariaat en de stemopnemer. 
  
Artikel 32 : VOLMACHTEN 
Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot 
met stemrecht laten vertegenwoordigen. 
Een vennoot mag 10 volmachten dragen. 
De rechtspersonen en de onbekwamen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden 
vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers. 
  
Artikel 33 : BESLISSINGEN 
Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij eenvoudige meerderheid 
van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde vennoten. 
De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist. 
De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt, op vraag van een of meer vennoten, bij geheime 
stemming. 
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging van de statuten of het opmaken of de 
wijziging van een huishoudelijk reglement moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen de oproepingen 
het voorwerp van de beraadslagingen vermelden. Om de statuten of het huishoudelijk reglement te wijzigen is 
een voorstel van de raad van bestuur en een meerderheid nodig van drie vierde van de uitgebrachte stemmen, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. 
Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen ingeschreven in de artikels 435 
en 436 en 778 en 779 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de vorm van 
een coöperatieve vennootschap en de omvorming van vennootschappen. 
De sommen die worden geïnd en waarvan uiteindelijk blijkt dat ze niet kunnen worden uitgekeerd, moeten door 
de vennootschap bewaard worden gedurende een periode van minimum vijf jaar en na afloop van deze periode 
worden verdeeld onder de rechthebbenden van de betrokken categorie op de wijze die bij drie vierde 
meerderheid wordt bepaald. 
Bij gebreke van een dergelijke meerderheid wordt met dit doel speciaal een nieuwe algemene vergadering 
bijeengeroepen die bij de gewone meerderheid beslist. Over de aanwending van die sommen maakt de 
commissaris-revisor jaarlijks een bijzonder verslag op. 
Enkel de bedragen waaromtrent de voornoemde meerderheid niet werd bekomen, zullen niet verdeeld worden. 
Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten 
geldig kunnen beraadslagen. Elke vennoot die een kwestie op de dagorde van de Algemene Vergadering wil 
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plaatsen, moet dit schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur ten minste twee maanden voor de 
datum van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering. 
  
Artikel 34 : STEMRECHT 
Elke vennoot heeft recht op één stem. 
  
Artikel 35 : NOTULEN 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en de 
vennoten die zulks wensen. 
De afschriften en uittreksels van die notulen worden door een bestuurder ondertekend. 
 
VI. BALANS - WINSTVERDELING 
  
Artikel 36 : BOEKJAAR 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. 
  
Artikel 37 : JAARVERSLAG 
Aan het einde van ieder boekjaar, stelt de raad van bestuur, overeenkomstig de terzake toepasselijke beschik-
kingen, een inventaris en jaarrekeningen op, die voorgelegd worden aan de vergadering. 
In voorkomend geval zal de raad van bestuur de voornoemde dokumenten overleggen met een rapport aan de 
commissarissen en dit één maand voor de algemene vergadering. 
Veertien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekeningen, te weten de balans, de 
resultaatrekeningen met bijlage, de rapporten van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de commissaris-
revisoren of van de vennoten belast met de controle, neergelegd op de maat-schappelijke zetel en ter 
beschikking gesteld van de vennoten. 
Deze rapporten worden opgesteld overeenkomstig artikels 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen 
en de bepalingen van de Afdelingen II (“Het jaarverslag”) en III (“Openbaarmakingsverplichtingen”) van Titel VI 
(“De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening”) van Boek IV (“Bepalingen gemeenschappelijk aan de 
rechtspersonen geregeld in dit wetboek”), alsmede de bijzondere bepalingen voor de beheervennootschappen 
voor auteurs- en aanverwante rechten. 
  
Artikel 38 : WINSTVERDELING 
Na aftrek van de algemene en bedrijfskosten evenals van de nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen 
vormt het batig saldo van de balans de nettowinst van de vennootschap. 
Op die winst wordt minimum vijf percent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en zulks tot 
deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal. 
De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud van de 
toepassing van artikels 428 en 429 van het Wetboek van vennootschappen. 
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de raad van bestuur vastgesteld. 
Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge 
aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen)-revisor(en) of aan de vennoot (vennoten) 
belast met de controle. 
  
Artikel 39 : ONTVANGST 
De ontvangsten van de vennootschap zijn samengesteld uit alle sommen die ontvangen werden uit hoofde van 
de uitbating van de rechten die haar door haar leden werden overgedragen, of waarvan zij het beheer bezit 
krachtens de huidige statuten, daarin begrepen de produkten die eruit voortvloeien, alsmede bedragen uit 
dwangsommen of uit schadevergoedingen die eraan verbonden zijn. 
  
Artikel 40 : VERDELING VAN DE ONTVANGSTEN 
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De ontvangen sommen, in voorkomend geval na aftrek en inhouding van eventuele afhoudingen, en na aftrek 
van alle eventuele wettelijke taksen en belastingen, worden door de raad van bestuur verdeeld. 
De raad van bestuur stelt de verdelingsreglementen op en organiseert de uitbetaling aan de leden. Indien nodig 
wijzigt zij de reeds bestaanden verdelingsreglementen. 
De betwisting over bepaalde bedragen en verdelingen belet niet dat de onbetwiste bedragen worden uitgekeerd 
 
Artikel 41 
De vennootschap kan een percentage van het jaarlijks werkingsbudget waarover zij beschikt aanwenden voor 
acties op vlak van sponsoring en peterschap, alsook acties die de vennootschap in eigen naam onderneemt op 
cultureel, sociaal en educatief gebied en die overeenstemmen met haar maatschappelijk doel. Het reglement 
waarin de voorwaarden voor deze acties worden bepaald en waarin onder andere het percentage wordt 
vastgelegd, dient bij gewone meerderheid aangenomen te worden door de algemene vergadering. 
  
VII. ONTBINDING- VEREFFENING 
  
Artikel 42 : VEREFFENING 
In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de 
zorgen van de raad van bestuur die dan in functie is, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan 
één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.  
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikels 186 en 
volgende van het Wetboek van vennootschappen. 
In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaars vaststellen. 
  
Artikel 43 : SLOTAFREKENING 
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend 
voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen. 
Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht 
onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door 
gedeeltelijke terugbetalingen. 
De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld. 
  
VIII. DIVERSE BEPALINGEN 
  
Artikel 44 : KEUZE VAN WOONPLAATS 
Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt 
voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de 
vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd 
worden. 
  
Artikel 45 : ALGEMENE BEPALING 
De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschre-
ven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen. 
   

*** 
 
 
Artikel 46: OVERGANGSBEPALING 
 
 De nieuwe tekst van Artikels 6 en 10 (waarin die de artikels wijzigt waarin de oprichters een speciale categorie 
van aandelen toegewezen kregen en waarin de oprichters als vennoten gekwalificeerd werden), 32 
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(“Volmachten”) en 34 (“Stemrecht”) treedt in werking uiterlijk na goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten 
op 31 december 2013 ten einde de oprichters toe te laten jaarlijks een aantal van hun aandelen te verkopen. 
 
Vind hieronder de teksten van de vorige versies van Artikels 6, 10, 32 en 34. 
 
Artikel 6: 
“ Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in zevenhonderd éénenvijftig (751) aandelen met elk een nominale 
waarde van 24,79€. 
Elk aandeel moet minstens voor één derde worden volgestort. 

De maatschappelijke aandelen zijn van de categorie A, C, of P, waarbij hun categorie wordt bepaald bij de 

oprichting of - voor latere inschrijvingen - bij die inschrijving. 

De maatschappelijke aandelen van de categorie A of P zijn voorbehouden aan de oprichters van de huidige 

vennootschap. 

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effekten, ongeacht hun 

naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de 

winst. 

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vast kapitaal moet steeds onderschreven zijn; op dit vast 

kapitaal moet in totaal ten minste 6222,13 € zijn gestort. 

Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar 

bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten 

of van een verhoging van inschrijvingen. 

De nominale waarde per aandeel is 24,79 €. De raad van bestuur, bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te 

storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de 

rente verschuldigd op die bedragen. 

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, 

kunnen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht worden een intrest van twaalf procent (12 %) te 

betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en zulks onverminderd het recht van de vennootschap om 

in rechte de inning van het gehele ver- 

schuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te 

vorderen. 

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de 

regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden. 

In geval van uitsluiting, terugneming, uittreding of ontslag worden de aandelen terugbetaald aan de nominale 

waarde van de inbreng, zonder dat het maatschappelijk kapitaal hierdoor lager mag worden dan 18.616,80 €. 

De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de 

uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de 

modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.” 

 
Artikel 10: 
“Zijn vennoot :  

1. de ondertekenaars van de oprichtingsakte 

2. natuurlijke of rechtspersonen die als vennoot werden aanvaard door de Raad van bestuur. 

Kunnen als vennoot worden aanvaard, de natuurlijke en rechtspersonen die beantwoorden aan de volgende 

voorwaarden: 

a. de hoedanigheid van journalist hebben of gehad hebben of effektief het werk van journalist doen of gedaan 

hebben, hetzij erfgenaam of rechthebbende zijn van een persoon die de hoedanigheid van journalist had of 

effectief het werk van journalist deed. 
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b. Bij contract, ten gunste van de vennootschap, de auteursrechten zoals bepaald in arikel 12 hierna, aan de 

vennootschap afgestaan hebben. 

c. in toepassing van artikel 6, onder de door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden, ingeschreven te 

hebben op tenminste één aandeel, en ieder onderschreven aandeel ten minste voor één derde te volstorten. 

d. diegenen die aanvaard werden bij beslissing van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt geacht de 

weigering tot toelating van een kandidaat-vennoot te staven met terechte beweegredenen die inderdaad 

dienen als basis van de beslissing. 

De toelating impliceert de aanvaarding van de statuten en, in voorkomend geval, van het huishoudelijk 

reglement. 

De vennoot die ophoudt één van de voornoemde toelatingsvoorwaarden te vervullen, zal worden uitgesloten.” 

 
Artikel 32: 
“Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot 

met stemrecht laten vertegenwoordigen. 

De rechtspersonen en de onbekwamen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden 

vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.” 

 
Artikel 34: 
“Ieder aandeel geeft recht op één stem.” 
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