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STATUTEN 

 

1. NAAM – VENNOOTSCHAPSVORM – DUUR –ZETEL 

1.1. IMAGIA is een vennootschap die de vorm aanneemt van een coöperatieve vennootschap. De 

vennootschap is een beheersvennootschap. 

1.2. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.  

1.3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.  

1.4. Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om zowel in België als in het buitenland administratieve 

zetels, exploitatiezetels, bijkantoren, filialen en/of agentschappen te vestigen. 

1.5. De  aandeelhouders van deze vennootschap worden in deze statuten benoemd als ‘vennoten’ dit 

overeenkomstig artikel 6:2 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

2. VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP 

2.1. De vennootschap heeft als voorwerp het beheer, de inning en de verdeling van de rechten van 

producenten van audiovisuele werken, met name van muziekvideo’s, alsook van de rechthebbenden, 

rechtsverkrijgers en vertegenwoordigers van de rechten van de producenten.  

2.2. Een muziekvideo is een audiovisueel werk dat wordt geproduceerd ter ondersteuning en illustratie van 

een onderliggende masteropname van een fonogram en dat bestaat uit de audiovisuele uitvoering van deze 

fonogram door de uitvoerende kunstenaar(s).  

2.3. De vennootschap behartigt eveneens het beheer, de inning en de verdeling van de rechten van 

soortgelijke vennootschappen voor het beheer van rechten met wie zij een wederkerigheidsovereenkomst heeft 

gesloten, hierna genoemd ‘soortgelijke vennootschappen’. 

2.4. Dit beheer, in de meest ruime zin van het woord, wordt uitgeoefend op Belgisch grondgebied. Dit 

beheer wordt tevens uitgeoefend op de grondgebieden die onder het toepassingsgebied van 

wederkerigheidsovereenkomsten met soortgelijke vennootschappen vallen, voor zover dit binnen het 

werkterrein valt van de vennootschap zoals omschreven in deze statuten en het algemeen reglement. 

2.5. De vennootschap kan alle handelingen verrichten die verband houden met haar voorwerp en die 

rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangen, deze van haar leden en soortgelijke vennootschappen kunnen ten 

goede komen. 

2.6. De vennootschap vertegenwoordigt haar leden alsook de soortgelijke vennootschappen bij gebruikers, 

bij de overheid, bij andere Belgische en/of buitenlandse vennootschappen voor het beheer van rechten en bij 

andere mogelijke derden. 

2.7. Met het oog op voornoemd beheer van rechten en de behartiging van de belangen van zichzelf en van 

haar leden alsook van soortgelijke vennootschappen, zal de vennootschap hen vertegenwoordigen in 

overeenkomsten en in rechte.  

2.8. De vennootschap kan alle overeenkomsten sluiten, deel uitmaken van één of meerdere organisaties, 

verenigingen, vennootschappen, federaties of confederaties, met nationaal of internationaal karakter, waarvan 

het voorwerp haar eigen voorwerp geheel of gedeeltelijk herneemt. De vennootschap kan hier ook het mandaat 

van bestuurder uitoefenen. 

2.9. De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking 

van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. 

2.10. Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om het voorwerp te interpreteren alsook om het werkterrein 

van de vennootschap te bepalen.  

2.11. De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en 

verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke 

van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of 

ten dele vergemakkelijken. 

2.12. De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op 

gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, 

gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar 

onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.  

2.13. De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. 

3. VERMOGEN – AANDELEN 

3.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 9 aandelen uitgegeven. 

3.2. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de 

inbrengen van de vennoten geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de vennoten. 

3.3. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van 

toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 34200 euro. 

3.4. De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen 
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vermogensrekening. 

3.5. Elk aandeel vertegenwoordigt een inbreng in geld en moet volledig volstort worden. 

3.6. Het Bestuursorgaan stelt de modaliteiten vast voor onderschrijving van de aandelen door vennoten en 

bepaalt de verhouding waarin de aandelen moeten volstort worden en de tijdstippen waarop de stortingen 

kunnen worden opgevraagd. 

3.7. Naast de aandelen effectief in omloop zullen andere aandelen in de loop van het bestaan van de 

vennootschap in omloop kunnen gebracht worden door het Bestuursorgaan, onder andere in het kader van de 

toelating van nieuwe vennoten of van de vermeerdering van inschrijvingen. Het Bestuursorgaan legt hun 

uitgifteprijs vast, het bij de inschrijving vol te storten bedrag alsmede in voorkomend geval de periodes van 

eisbaarheid van de bedragen die nog volstort moeten worden en de interestvoet verschuldigd op deze bedragen. 

3.8. De vennoten die in gebreke blijven hun stortingen te verrichten binnen de vastgestelde termijnen zijn 

van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot de betaling van een interest aan de wettelijke 

interestvoet vanaf de datum van eisbaarheid, onverminderd het recht van de vennootschap om de betaling van 

het gehele nog verschuldigde saldo of de ontbinding van de inschrijving in rechte te vorderen, dan wel de in 

gebreke blijvende vennoot uit te sluiten. 

3.9. Ingeval van uitsluiting, ontslag of verlies van de hoedanigheid van vennoot kunnen hun 

rechtsverkrijgers, hun schuldenaars noch hun vertegenwoordigers een boedelbeschrijving, een schatting of een 

verdeling van het eigen vermogen eisen. Zij hebben slechts recht op terugbetaling van de nominale waarde bij 

het einde van het betreffende boekjaar, en slechts in de mate dat het netto actief van de vennootschap niet 

kleiner wordt dan het vast gedeelte van het vermogen. 

3.10. De terugbetaling van de aandelen gebeurt binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de 

jaarrekeningen van het jaar waarin het ontslag, de uitsluiting of het verlies van hoedanigheid van vennoot heeft 

plaatsgevonden.  

4. LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN 

AANSLUITING 

4.1. De leden van de vennootschap zijn rechthebbenden, rechtsverkrijgers of vertegenwoordigers van de 

rechten van producenten van muziekvideo’s en dit krachtens de wet of een overeenkomst. 

4.2. De leden van de vennootschap hebben de hoedanigheid van vennoot of van lastgever. 

4.3. Kunnen geen lid worden van de vennootschap: 

• Natuurlijke personen of rechtspersonen in staat van faillissement, ontbinding of kennelijk onvermogen.  

• Personen die ontzet zijn uit hun burgerlijke rechten.  

• Personen die strafrechtelijk veroordeeld werden wegens namaking of onwettige invoer. 

4.4. Elk lid ontzegt zich het recht te beschikken over de rechten die het in beheer heeft gegeven aan de 

vennootschap in de lastgevingsovereenkomst. 

Vennoten   

4.5. Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen de hoedanigheid van vennoot hebben. Het 

aantal vennoten is onbeperkt. 

4.6. Om toe te treden als vennoot dient aan volgende cumulatieve voorwaarden worden voldaan: 

• Rechthebbende zijn, rechtsverkrijger zijn of vertegenwoordiger zijn van rechten van producenten van 

muziekvideo’s op basis van de wet of een overeenkomst. 

• Inschrijven op een aandeel en dit aandeel volstorten.  

• Investeren in de productie van muziekvideo’s met het oog op commerciële exploitatie ervan op de 

reguliere markt of een back cataloog beheren waarin de betrokken vennoot ooit heeft geïnvesteerd.   

• In de loop van de drie jaar voorafgaand aan het verzoek tot toetreding als vennoot minstens twintig 

muziekvideo’s geproduceerd hebben, die bovendien voor commerciële exploitatie in de reguliere markt zijn 

gezet.  

• Voldoen aan de voorwaarden van het Algemeen Reglement. 

• Aanvaard zijn door het Bestuursorgaan bij gemotiveerde beslissing. 

• Ondertekenen van een lastgevingsovereenkomst met de vennootschap. De ondertekening hiervan 

houdt de instemming in met de statuten en de reglementen van de vennootschap 

4.7. Na de toetreding zal de vennoot worden opgenomen in het aandelenregister van de vennootschap, dat 

op de zetel kan worden geraadpleegd. Het aandelenregister zal worden beheerd conform de toepasselijke 

wetgeving. 

4.8. De vennoten dragen geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid voor de handelingen van de 

vennootschap. Zij zijn afzonderlijk aansprakelijk voor de storting van hun aandeel en nemen geen enkele 

aansprakelijkheid noch onderling noch met de vennootschap. Zij zijn gehouden ten belope van hun inschrijving 

en kunnen geen enkel recht doen gelden op het vermogen boven het bedrag van hun inschrijving.  

4.9. De vennoten, hun rechtsverkrijgers of vertegenwoordigers, kunnen de vereffening van de 

vennootschap niet vorderen, noch de zegels laten aanbrengen op de maatschappelijke bezittingen, noch de 
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boedelbeschrijving vorderen.  

4.10. De vennoten moeten zich, in de uitoefening van hun rechten, houden aan de maatschappelijke boeken 

en teksten en aan de beslissingen van de Algemene Vergadering.  

4.11. Vennoten genieten maatschappelijke rechten in de vennootschap conform onderhavige statuten en de 

reglementen van de vennootschap. Zij kunnen deelnemen aan de Algemene Vergaderingen en aan de 

Buitengewone Algemene Vergaderingen en hierin hun stemrecht uitoefenen. Daarvoor dienen zij ten laatste 3 

maanden vóór een Algemene Vergadering de lastgevingsovereenkomst te hebben ondertekend, alsook het 

bedrag van het aandeel waarop ze hebben ingeschreven te hebben volstort. 

Lastgevers 

4.12. Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen de hoedanigheid van lastgever hebben. 

4.13. Om de hoedanigheid van lastgever te verwerven dient aan de volgende cumulatieve voorwaarden te 

worden voldaan: 

• Rechthebbende zijn, rechtsverkrijger zijn of vertegenwoordiger zijn van rechten van producenten van 

muziekvideo’s krachtens de wet of een overeenkomst. 

• Ondertekenen van een lastgevingsovereenkomst met de vennootschap. De ondertekening hiervan 

houdt de instemming in met de statuten en de reglementen van de vennootschap. 

4.14. Lastgevers genieten geen maatschappelijke rechten in de vennootschap. 

Lastgevingsovereenkomst 

4.15. Het Bestuursorgaan bepaalt de voorwaarden van de lastgevingsovereenkomst.  

4.16. Het lid vrijwaart de vennootschap tegen elk verhaal of elke aanspraak met betrekking tot de rechten 

die in beheer worden gegeven op basis van de lastgevingsovereenkomst alsook met betrekking tot de 

draagwijdte van dat beheer. 

4.17. In geval van verhaal of revindicatie heeft de vennootschap het recht de betaling van rechten 

toekomend aan haar lid op te schorten en zulks tot op het ogenblik van de definitieve regeling van het verhaal 

of van de revindicatie. 

4.18. Binnen de grenzen van de verleende lastgeving, legt elk lid zich het verbod op contracten af te sluiten 

betreffende de rechten waarvan hij het beheer heeft toegekend aan de vennootschap.  

4.19. Onverminderd het bepaalde in 4.18 behoudt elk lid het recht om licenties te verlenen voor niet-

commercieel gebruik van alle rechten, categorieën van rechten of soorten prestaties die hij kiest.  

4.20. Een gedeeltelijke terugtrekking van rechten afgestaan voor beheer door de vennootschap is slechts 

mogelijk indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 

• Een aanvraag tot gedeeltelijke terugtrekking dient te gebeuren bij aangetekend schrijven gericht aan de 

zetel van de vennootschap binnen de eerste 6 maanden van een kalenderjaar.  

• Deze aanvraag verduidelijkt voor welke rechten het betrokken lid het beheer aan een met name 

genoemde vennootschap voor het beheer van rechten wil toevertrouwen en/of welke rechten hij zelf wil gaan 

beheren en dit voor zover toegelaten bij wet.  

• Het betrokken lid dient een addendum bij de lastgevingsovereenkomst te ondertekenen. 

Deze terugtrekking van rechten gebeurt zonder afbreuk te doen aan de rechtshandelingen die voordien door de 

vennootschap zijn gesteld.  

SANCTIES 

4.21. Ieder lid die de morele of materiële belangen van de vennootschap aantast, die de statuten en de 

reglementen niet naleeft, die zich niet gedraagt naar de beslissingen van de Algemene Vergadering of het 

Bestuursorgaan of die zich schuldig maakt aan valse verklaringen of handelswijzen die erop gericht zijn 

onrechtmatig rechten te innen, kan aan sancties worden onderworpen. 

4.22. Het Bestuursorgaan kan met een twee derde meerderheid beslissen om, na de vermeende overtreder 

en/of de door de vermeende overtreding begunstigde bij aangetekende zending met ontvangstbewijs te hebben 

opgeroepen om zich mondeling of schriftelijk te verdedigen binnen een termijn van een maand na de datum van 

ontvangst van de aangetekende zending, en onverminderd de terugbetaling van elke onrechtmatig geïnde som, 

volgende sancties opleggen: 

• Een blaam 

• De betaling van een schadevergoeding, onverminderd alle andere rechtsmiddelen, door inhouding op 

de sommen die aan de betrokkene toekomen  

• De uitsluiting volgens de bepalingen van onderhavige statuten.  

4.23. Het Bestuursorgaan beslist ter zake binnen de twee maanden na verloop van de hierboven bepaalde 

termijn. Hij kan aan de blaam en de schadevergoeding een voorwaardelijk karakter verlenen of bij een eerste 

overtreding de procedure tijdelijk opschorten.  

UITSLUITING 

4.24. Elk lid, vennoot of lastgever, kan om gegronde redenen, indien hij daden stelt die de morele en 

materiële belangen van de vennootschap aantasten of wanneer hij niet langer beantwoordt aan de 
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aansluitingsvoorwaarden, worden uitgesloten. Hetzelfde geldt voor leden die de Statuten of het Algemeen 

Reglement overtreden en/of de beslissingen van de Algemene Vergadering of van het Bestuursorgaan niet 

naleven.  

4.25. Het Bestuursorgaan nodigt in voorkomend geval het betrokken lid uit bij aangetekende zending met 

ontvangstbewijs om zich mondeling of schriftelijk te verdedigen, binnen een termijn van een maand na de 

datum van ontvangst van de aangetekende zending.  

4.26. De uitsluiting wordt uitgesproken door het Bestuursorgaan, die beslist met een twee derde 

meerderheid, binnen de twee maanden na afloop van de hiervoor bepaalde termijn. Het met redenen omklede 

voorstel tot uitsluiting wordt bij aangetekende zending met ontvangstbewijs aan het betrokken lid gericht. De 

beslissing is bindend voor betrokkene en hiertegen is er geen verhaal. 

4.27. De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat door het Bestuursorgaan wordt 

opgemaakt en ondertekend en waarin de feiten waarop de uitsluiting is gegrond, worden vermeld. De uitsluiting 

wordt opgenomen in het aandelenregister, evenals in het dossier van de vennoot of lastgever. 

UITTREDING EN VERZAKING AAN DE HOEDANIGHEID VAN VENNOOT 

4.28. Het verzoek tot uittreding als lid moet bij aangetekende zending met ontvangstbewijs of via 

elektronische post aan de zetel van de vennootschap worden gericht. De uittreding wordt van kracht de eerste 

dag van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin het verzoek op geldige wijze werd ingediend, indien dit in 

de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar gebeurde. Indien het verzoek tot uittreding minder dan zes 

maanden voor het einde van het boekjaar wordt ingediend, heeft de uittreding pas uitwerking de eerste dag van 

het boekjaar dat volgt op het daaropvolgende boekjaar. De uittreding wordt vervolgens in het aandelenregister 

en/of in het dossier van de vennoot of lastgever opgenomen.  

4.29. Het uittreden van een vennoot kan worden geweigerd indien het voor gevolg heeft dat het aantal 

vennoten minder wordt dan 3. Het Bestuursorgaan kan zich verzetten tegen de intrekking van aandelen en van 

stortingen alsmede tegen de uittreding van vennoten indien de financiële toestand van de vennootschap er onder 

zou lijden, hetgeen het Bestuursorgaan soeverein kan bepalen. 

4.30. Een vennoot die niet langer vennoot, maar wel lastgever wenst te blijven, dient zijn verzoek daartoe in 

bij aangetekende zending met ontvangstbewijs of via elektronische post aan de zetel van de vennootschap. Dit 

verzoek heeft uitwerking drie maanden na de datum van ontvangst door de vennootschap van het verzoek. Het 

aandelenregister zal worden aangepast.  

4.31. De uittreding van een lid gebeurt zonder afbreuk te doen aan de rechtshandelingen die voordien door 

de vennootschap werden gesteld. 

TERUGBETALING VAN AANDELEN 

4.32. Bij uitsluiting, uittreding, verzaking of overlijden van een vennoot wordt zijn aandeel terugbetaald 

tegen de nominale waarde bij het einde van het boekjaar waarin het betreffende feit plaatsvond, en slechts in 

die mate dat het nettoactief van de vennootschap niet kleiner wordt dan het onbeschikbare eigen vermogen.  

4.33. Vennoten, hun rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordigers kunnen geen rechten laten gelden 

op de conventionele reserves, behalve wat betreft de verdeling van de sommen die hen worden toegekend in 

overeenstemming met de modaliteiten bepaald in de reglementen van de vennootschap en door de beslissingen 

van de Algemene Vergadering.  

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN 

4.34. De aandelen zijn onvervreemdbaar en onoverdraagbaar. 

5. BESTUURSORGAAN 

Samenstelling 

5.1. De vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan bestaande uit maximum 8 vennoten. De 

bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. 

5.2. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 2 jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar.  Ze zijn 

op elk ogenblik afzetbaar door de Algemene Vergadering bij beslissing met gewone meerderheid. 

5.3. De verkiesbaarheidscriteria voor het Bestuursorgaan alsook de onderscheiden groepen van bestuurders 

in de schoot van het Bestuursorgaan worden bepaald in het Algemeen Reglement.  

5.4. Kandidaturen van vennoten voor het Bestuursorgaan dienen ten minste 15 dagen vóór de Algemene 

Vergadering die de verkiezing van het Bestuursorgaan op de dagorde heeft, te worden ingediend. De verkiezing 

heeft plaats bij geheime stemming en met een gewone meerderheid van de stemmen van de op de Algemene 

Vergadering aanwezige en vertegenwoordigde vennoten. Bij staking van stemmen worden nieuwe stemrondes 

georganiseerd. 

5.5. Onmiddellijk na de verkiezing wijzen de verkozen bestuurders – rechtspersonen een natuurlijk 

persoon aan binnen hun organisatie die hen zal vertegenwoordigen in het Bestuursorgaan, onverminderd het 

recht om deze keuze te wijzigen. 

Indien het Bestuursorgaan echter oordeelt dat een natuurlijke persoon, door een bestuurder aangeduid om hem 

te vertegenwoordigen, afbreuk kan doen aan de eerbaarheid of de goede naam van de vennootschap, zal het op 
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elk ogenblik kunnen eisen dat de bestuurder een andere natuurlijke persoon aanduidt om hem te 

vertegenwoordigen. Deze behoorlijk gemotiveerde beslissing zal genomen worden overeenkomstig artikel 5.12, 

waarbij de betrokken bestuurder zich dient te onthouden tijdens de stemming.  

Enkel de door de bestuurder aangewezen natuurlijke persoon heeft het recht om het stemrecht van de 

bestuurder uit te oefenen in zijn naam en voor zijn rekening.  

5.6. Ingeval dat een plaats van een bestuurder vrijkomt, mag het Bestuursorgaan voorzien in vervanging 

totdat de volgende Algemene Vergadering er definitief over beslist. Wanneer zij de vervanging doorvoert zal 

het Bestuursorgaan de regels van verdeling van de mandaten van bestuurders vastgesteld in het Algemeen 

Reglement moeten naleven. 

5.7. Ingeval van ontslag van het volledige Bestuursorgaan zijn de bestuurders in functie gehouden hun 

taken verder te vervullen tot aan de aanduiding van hun opvolgers door de Algemene Vergadering.  

5.8. Na een schriftelijke waarschuwing zullen de bestuurders die de bijeenkomsten van het Bestuursorgaan 

niet bijgewoond hebben gedurende meer dan twee opeenvolgende vergaderingen zonder een door het 

Bestuursorgaan geldig bevonden reden van verontschuldiging, beschouwd worden als ontslagnemend. 

5.9. Het Bestuursorgaan kiest onder zijn leden een Voorzitter en een Vice-Voorzitter.  

Het Bestuursorgaan vergadert zo vaak als het belang van de vennootschap vereist en minstens eenmaal per 

kwartaal.  

Het Bestuursorgaan wordt opgeroepen door de Voorzitter of door de Afgevaardigde belast met het Dagelijks 

Bestuur, met vermelding van de dagorde. 

De vergaderingen hebben plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproeping. 

5.10. Een bestuurder kan bij eenvoudige brief of elk ander geschreven communicatiemiddel een andere 

bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van het Bestuursorgaan en in zijn 

plaats te stemmen. Een bestuurder kan slechts één volmacht van een andere bestuurder hebben.  

5.11. Het Bestuursorgaan kan personeelsleden en andere personen uitnodigen wiens bijdrage aan de 

beraadslagingen hij nuttig acht.  

Beraadslaging en beslissingen 

5.12. De beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige 

leden.  

5.13. De beslissingen worden vastgesteld in notulen die bewaard worden in de vennootschap. De notulen 

worden goedgekeurd tijdens de volgende zitting van het Bestuursorgaan. De kopieën of uittreksels van deze 

notulen worden geldig ondertekend door de Voorzitter.  

5.14. Het Bestuursorgaan is bekleed met de ruimste bevoegdheden om alle daden te stellen die in het kader 

van het voorwerp van de vennootschap passen, met uitzondering van deze die de wet of de statuten 

voorbehouden aan de Algemene Vergadering.  

5.15. Een aantal bevoegdheden van de Algemene Vergadering worden bovendien statutair gedelegeerd aan 

het Bestuursorgaan en dit conform artikel 6.9., laatste alinea. 

5.16. Het Bestuursorgaan kan alle of een deel van zijn bevoegdheden toevertrouwen aan één of meerdere 

van zijn leden of aan derden. Zo kan zij het Dagelijks Bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een 

afgevaardigde die geen bestuurder is. Het Bestuursorgaan bepaalt de vergoeding die zij toekent aan de 

delegatie van bevoegdheden. 

5.17. De vennootschap is geldig vertegenwoordigd in al zijn daden of in rechte door:  

• De Voorzitter van het Bestuursorgaan 

• Twee bestuurders 

• De Afgevaardigde belast met het Dagelijks Bestuur  

• De vennootschap is bovendien geldig gebonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van 

hun mandaat. 

5.18. Wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken 

die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van 

vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan moet de betrokken 

bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen 

aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissingen of verrichtingen.  

5.19. Het Bestuursorgaan kan beslissen gespecialiseerde commissies op te richten, belast met het 

verstrekken van advies in alle gelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaken van het voorwerp 

van de vennootschap.  

5.20. Enkel het Bestuursorgaan heeft het recht om de Algemene Vergadering een wijziging van het 

Algemeen Reglement voor te stellen.  

Het voorstel tot wijziging van het Algemeen Reglement moet twee derde van de stemmen van de aanwezige 

leden van het Bestuursorgaan halen, met ten minste één gunstige stem van een bestuurder van het College, dat 

door het algemeen reglement wordt aangeduid als het College dat de bestuurders verenigt die de producenten 
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van muziekvideo’s vertegenwoordigt waarvan het individueel deel in het geheel van de verdeelde vergoedingen 

het kleinste is.  

5.21. De Algemene Vergadering kan beslissen dat de bestuurders een forfaitaire vergoeding ontvangen voor 

hun effectieve aanwezigheid tijdens de vergaderingen van het Bestuursorgaan.  

6. ALGEMENE VERGADERING 

Samenstelling en bevoegdheden 

6.1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Zij bezit de bevoegdheden die de wet en 

deze statuten haar toekennen.  

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor 

allen, ook voor de afwezigen of voor zij die tegenstemmen. 

Oproeping en beraadslaging 

6.2. De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door het Bestuursorgaan. Dit gebeurt via een gewone 

brief of email met opgave van de dagorde, ten minste 30 dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de 

vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres. Deze brief wordt geldig ondertekend door de Voorzitter van 

het Bestuursorgaan of door de Afgevaardigde belast met het Dagelijks Bestuur. 

6.3. De gewone Algemene Vergadering komt minstens één keer per jaar samen tijdens de maand juni op de 

plaats, datum en uur vastgesteld in de oproeping. De oproeping bevat de dagorde van de Algemene 

Vergadering. Indien de omstandigheden dit vereisen kan deze Algemene Vergadering op afstand worden 

gehouden door middel van een elektronisch communicatiemiddel.  

6.4. Iedere vennoot heeft het recht om een andere vennoot een schriftelijke volmacht te verlenen om 

namens hem deel te nemen aan en zijn stem uit te brengen tijdens de Algemene Vergadering.  Een vennoot kan 

niet meer dan twee andere vennoten vertegenwoordigen, dit met uitzondering van hetgeen hierna wordt bepaald 

in het kader van buitengewone algemene vergaderingen. De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun 

statutaire vertegenwoordigers.  Elke volmacht geldt voor één Algemene Vergadering. De gevolgmachtigde 

geniet op de Algemene Vergadering dezelfde rechten als deze waarop de volmachtgever aanspraak zou kunnen 

maken. De gevolmachtigde brengt zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de volmachtgever. Er mag 

geen belangenconflict bestaan tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde. 

6.5. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuursorgaan die deze 

opdracht kan delegeren aan de Afgevaardigde voor het Dagelijks Bestuur.  

6.6. De Algemene Vergadering beslist over de lidmaatschapsvoorwaarden. 

6.7. De gewone Algemene vergadering spreekt zich uit over onder meer de jaarrekening van het voorbije 

boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de 

vennoten belast met de controle.  

6.8. De vennoten kunnen ten minste 15 dagen voor de gewone Algemene Vergadering op de zetel van de 

vennootschap kennisnemen van: 

• Het ontwerp van de jaarrekeningen 

• Het beheerverslag en het verslag van de Commissaris-revisor 

6.9. De Algemene Vergadering beslist minstens over de volgende zaken: 

1. Het algemene beleid inzake de verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen; 

2. Het algemene beleid inzake de verdeling van bedragen die niet-verdeelbaar zijn, overeenkomstig 

artikel XI. 254 WER; 

3. Het algemene beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit de belegging van 

rechteninkomsten, overeenkomstig artikel XI.250 WER; 

4. Het algemene beleid betreffende inhoudingen op rechteninkomsten en op inkomsten uit de belegging 

van rechteninkomsten; 

5. Het algemene beleid inzake de bestemming van rechten voor sociale, culturele of educatieve 

doeleinden overeenkomstig artikel XI.258 WER; 

6. Het risicobeheerbeleid; 

7. De goedkeuring van iedere verwerving, verkoop of hypothekeren van onroerend goed; 

8. De goedkeuring van fusies en samenwerkingsverbanden, de oprichting van dochtermaatschappijen, de 

overname van andere entiteiten en de verwerving van aandelen of rechten in andere entiteiten; 

9. De goedkeuring voor het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen of het verstrekken van 

zekerheden voor leningen, onverminderd artikel XI. 257 WER. 

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zoals bepaald in artikel 6.9.6, 6.9.7, 6.9.8 en 6.9.9 worden 

statutair gedelegeerd aan het Bestuursorgaan, die in de notulen de beslissingen aangeeft die genomen werden in 

het raam van de aan hem krachtens deze gedelegeerde bevoegdheden. Bovendien worden deze beslissingen 

meegedeeld aan de Algemene Vergadering in het beheersverslag. 

6.10. Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden samengeroepen, hetzij ingevolge een beslissing 

van het Bestuursorgaan, hetzij op verzoek van vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen 
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vertegenwoordigen.. 

6.11. De oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering wordt verzonden aan de vennoten op 

dezelfde wijze als bepaald in art 6.2 en dit minstens 15 dagen voordat de vergadering plaatsvindt. 

6.12. Ingeval van hoogdringendheid kan de Voorzitter van het Bestuursorgaan een Buitengewone Algemene 

Vergadering bijeenroepen en dit binnen een termijn van acht dagen, bij aangetekend schrijven dat de reden van 

de hoogdringendheid en de dagorde bevat. 

Stemrecht en beraadslaging 

6.13. Onverminderd de bepalingen van het Algemeen Reglement betreffende de verkiezing van de 

bestuurders, heeft elke vennoot recht op een aantal stemmen in verhouding tot zijn deel van het totaal van de 

vergoedingen verdeeld over de 2 boekjaren die voorafgaan aan de betrokken Algemene Vergadering.  

6.14. De berekeningswijze en de verdeling van de in artikel 6.13 vermelde stemmen worden vastgelegd door 

de bepalingen van het Algemeen Reglement.  

6.15. Voor de opening van de zitting van de Algemene Vergadering wordt een aanwezigheidslijst die de 

naam van de vennoten aangeeft, het aantal aandelen die zij vertegenwoordigen alsmede het aantal stemmen 

waarvan zij houder zijn door ieder van hen of door hun vertegenwoordiger ondertekend. Deze 

aanwezigheidslijst wordt ingevoegd in het vennootschapsboek.  

6.16. Onverminderd 6.15 beraadslaagt de Algemene Vergadering geldig, welke ook het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde vennoten is. De Algemene Vergadering mag slechts beraadslagen over punten die niet op 

de dagorde voorkomen wanneer alle vennoten persoonlijk aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen 

beslissen om over deze punten te beraadslagen. 

6.17. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling wordt elke beslissing genomen met een 

gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

6.18. Een wijziging van de statuten kan slechts beslist worden door de Algemene Vergadering als: 

• De tekst van de wijziging opgenomen is in de oproeping van de Algemene Vergadering 

• Tenminste de helft van het totaal uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. 

• De statutenwijziging wordt goedgekeurd door een twee derde meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. De onthoudingen alsmede de blanco of ongeldige stemmen moeten meegerekend worden in de 

uitgebrachte stemmen.  

Indien het quorum niet bereikt is, zal een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde 

dagorde en deze zal geldig beraadslagen welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten is. 

Op een buitengewone algemene vergadering naar aanleiding van een wijziging van de statuten kan elke vennoot 

aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot/lid, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht 

geven om zich te laten vertegenwoordigen op deze algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 

6.19. De stemming voor de benoeming van de bestuurders en de commissarissen-revisoren is geheim. 

6.20. Met het oog op de verkiezingen van het Bestuursorgaan mag de Algemene Vergadering zich opdelen 

in colleges overeenkomstig de uitdrukkelijke bepalingen van het Algemeen Reglement. 

6.21. De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de Voorzitter en ingevoegd in het 

vennootschapsboek. De kopieën of uittreksels die gerechtelijk overgelegd moeten worden, worden ondertekend 

door de Voorzitter van het Bestuursorgaan of door 2 bestuurders. 

6.22. De beslissingen van de gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergaderingen 

binden alle leden van de vennootschap. 

7. DAGELIJKS BESTUUR 

7.1. Conform artikel 5.15 wordt er een afgevaardigde aangesteld door het Bestuursorgaan, belast met het 

dagelijks bestuur van de vennootschap. Ook is het Bestuursorgaan bevoegd voor het afzetten van deze 

afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur.  

7.2. De rol die door deze persoon wordt opgenomen is die van Managing Director. De Managing Director 

kan geen vennoot zijn, noch bestuurder van de vennootschap. Evenmin kan hij werknemer zijn van een lid van 

de vennootschap.  

7.3. De Managing Director staat in voor de dagelijkse werking van de vennootschap, conform de geldende 

regelgeving en de beslissingen genomen door haar organen. De Managing Director woont van rechtswege de 

vergaderingen van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering bij, doch zonder stemgerechtigd te zijn. 

7.4. De Managing Director is onder meer belast met: 

• Het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen genomen door het Bestuursorgaan. 

• Het houden van de boekhouding en het verzekeren van de briefwisseling van de vennootschap. 

• De inning van vergoedingen en andere ontvangsten verschuldigd aan de leden van de vennootschap. 

• De verdeling van de vergoedingen en ontvangsten tussen de leden volgens hun respectieve rechten, 

overeenkomstig het Algemeen reglement en de beslissingen van het Bestuursorgaan. 

• Het aanwerven, bevorderen en ontslaan van de voor een goede werking van de vennootschap 

noodzakelijke medewerkers. 
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• De vennootschap in rechte te vertegenwoordigen. 

8. ALGEMEEN REGLEMENT  

8.1. Er bestaat een Algemeen Reglement, dat de statuten zal aanvullen en toepassen, en dat wordt opgesteld 

door het Bestuursorgaan en goedgekeurd door de Algemene Vergadering.  

8.2. Alle leden aanvaarden zonder voorbehoud de bepalingen van dit Algemeen Reglement. 

8.3. Het Algemeen Reglement en elk voorstel tot wijziging ervan zullen door de Algemene Vergadering 

aangenomen worden op voorstel van het Bestuursorgaan gedaan in uitvoering van art. 5.18 en mits eerbiediging 

van het vereiste quorum en de vereiste meerderheid. 

8.4. Zonder limitatief te zijn, kan het Algemeen Reglement, binnen de grenzen van de wettelijke en 

statutaire bepalingen:  

• Alle bepalingen betreffende de uitvoering van onderhavige Statuten bevatten; 

• Alle verplichtingen in het belang van de vennootschap opleggen aan de vennoten en hun 

rechthebbenden; 

• Het gewogen stemrecht van elke vennoot bepalen in functie van objectieve criteria; 

• Onderscheiden colleges van vennoten in de schoot van de Algemene Vergadering vastleggen; 

• Onderscheiden colleges van bestuurders vastleggen, afkomstig uit de colleges opgericht in de schoot 

van de Algemene Vergadering; 

• Het werkterrein van de vennootschap bepalen. 

9. FINANCIEEL BEHEER 

Boekjaar 

9.1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar. 

Jaarrekeningen en balans 

9.2. Elk jaar stelt het Bestuursorgaan de jaarrekeningen op. Deze bevatten de balans en de 

resultatenrekening. 

9.3. De jaarlijkse Algemene Vergadering hoort het beheerverslag en het verslag van de commissaris-

revisor en beraadslaagt over de aanneming van de jaarrekeningen en de balans van de vennootschap. 

9.4. Met een afzonderlijke stemming spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de aan de bestuurders 

en aan de commissaris – bedrijfsrevisor te verlenen kwijting. 

Winst - Wettelijke en conventionele reserves 

9.5. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene en de exploitatiekosten alsmede de 

noodzakelijk bevonden voorzieningen en afschrijvingen, is de nettowinst van de vennootschap. 

9.6. Op deze winst wordt 5 (vijf) procent vooruitgenomen om de wettelijke reserve te vormen en dit zolang 

deze geen tiende van het ingeschreven vermogen bedraagt. De Algemene Vergadering beslist over de 

bestemming die gegeven moet worden aan het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van de wettelijke 

bepalingen terzake.  

9.7. De Algemene Vergadering mag beslissen een deel van de ontvangsten over te dragen naar een 

conventionele reserve, waarvan zij de hoogte, de modaliteiten, de termijnen van vrijgave en de bestemming zal 

vastleggen. 

Controle 

9.8. De controle van de financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid van de 

verrichtingen ten aanzien van de wet en de statuten, die deze controle vaststellen, wordt toevertrouwd aan een 

Commissaris-revisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.  

9.9. Deze Commissaris – revisor is aangesteld door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare 

termijn van 3 jaar en kan tijdens de uitoefening van het ambt slechts herroepen worden om gegronde redenen. 

De Algemene Vergadering bepaalt zijn erelonen.  

10. INFORMATIE 

10.1. Onverminderd alle informatie die ingevolge de wetten en statuten moet worden meegedeeld, kunnen 

de vennoten binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag van de aanvraag een kopie bekomen 

van de documenten van de laatste drie jaar in verband met: 

• De door de Algemene Vergadering goedgekeurde jaarrekeningen en de financiële structuur van de 

vennootschap; 

• De actuele lijst van de bestuurders; 

• De verslagen uitgebracht door het Bestuursorgaan en door de Commissaris-revisor; 

• De tekst en de toelichting van de aan de Algemene Vergadering voorgestelde beslissingen alsmede van 

alle inlichtingen betreffende kandidaturen voor het Bestuursorgaan; 

• Het door de Commissaris-revisor voor juist verklaarde totale bedrag van de bezoldigingen, forfaitaire 

kosten en voordelen van welke aard ook, die werden uitgekeerd aan de bestuurders; 

• De geactualiseerde tarieven van de vennootschap; 

• De bestemming van de sommen die, vermits zij niet uitgekeerd konden worden, anders verdeeld 
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worden. 

11. ONTBINDING – VEREFFENING 

11.1. Naast de wettelijke gronden tot ontbinding mag de vennootschap vervroegd ontbonden worden door 

een beslissing van de Algemene Vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voorzien voor de 

statutenwijziging. 

11.2. In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, zal de 

vereffening plaatsvinden door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de Algemene Vergadering. Bij 

gebrek aan dergelijke benoeming en zolang deze niet heeft plaatsgevonden zal de vereffening plaatsvinden door 

de zorgen van de bestuurders in functie, die hiervoor een college vormen. 

11.3. De vereffenaar(s) beschikken over de meest ruime wettelijke bevoegdheden. 

11.4. De Algemene Vergadering zal in voorkomend geval de vergoeding van de vereffenaar(s) vaststellen. 

11.5. Elk jaar zal/zullen de vereffenaar(s) aan de Algemene Vergadering de resultaten voorleggen van de 

vereffening met aanduiding van de redenen die verhinderd hebben dat deze voltooid is. 

11.6. De Algemene Vergadering komt tijdens de vereffeningsperiode samen na oproeping en onder 

voorzitterschap van de vereffenaar of één van hen, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. Zij 

behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen met als enig doel het tot een goed einde brengen van de 

vereffening. 

11.7. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening en consignatie van de daartoe 

noodzakelijke sommen, zal het netto actief eerst dienen om het bedrag van het volstorte vermogen terug te 

betalen.  

11.8. Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate volstort zijn houdt/houden de vereffenaar(s), 

alvorens over te gaan tot de verdelingen, rekening met deze situaties en herstelt/herstellen het evenwicht door 

alle maatschappelijke aandelen op voet van volstrekte gelijkheid te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op 

bijkomende fondsen ten laste van de niet volledig volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen 

in contant geld ten voordele van de in grotere mate volstorte aandelen. 

11.9. Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle aandelen. 

12. ALGEMENE BEPALINGEN 

12.1. Voor de uitvoering van onderhavige statuten doet iedere vennoot, bestuurder, vereffenaar die zijn 

woonplaats in het buitenland heeft, woonstkeuze op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, 

dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen gedaan worden. 

12.2. Een lid mag geen deel uitmaken van het personeel van de vennootschap. 

12.3. De tekst van onderhavige statuten is opgesteld de Nederlandse taal. 

 


