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VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

 

Wij hebben de eer u het verslag van de Raad van Bestuur uit te brengen over de voorgestelde 

wijzigingen van het doel en de waarden van de vennootschap in overeenstemming met artikel 6:86 

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Deze voorgestelde wijzigingen betreffen artikel 2 van de huidige statuten van de vennootschap. 

Voor uw gemak hebben wij dit verslag opgesteld in de vorm van een tabel die als volgt moet worden 

gelezen: 

- de eerste kolom bevat de inhoud van het huidige artikel 2 van de statuten; 

- de tweede kolom bevat de voorgestelde wijzigingen van het huidige artikel 2 van de 

statuten, dat artikel 3 van de nieuwe statuten zal worden; 

- de derde en laatste kolom bevat een gedetailleerde motivering van de voorgestelde 

wijzigingen. 

Elk wijzigingsvoorstel is vetgedrukt. 

 

Huidige statuten Voorstellen statuten 2021 Toelichting 

 
Artikel 2 : Voorwerp 
 
 
 
 
 
 
 
De vennootschap heeft tot doel de 
exploitatie, de administratie en het 
beheer, in de meest ruime zin, van om 
het even welke auteursrechten die 
voortvloeien uit de intellectuele 
activiteit en de creatieve expressie van 
haar vennoten, door tekst, woord en 
visuele of audiovisuele realisaties 
onder grafische, plastische, stilstaande 
of bewegende fotografische vorm, en 
alle ermee verband houdende rechten, 
zowel in België als in het buitenland, 
voor zichzelf, voor haar vennoten en 
aangeslotenen, voor opdrachtgevers 
en corresponderende verenigingen. 
 
 
 
 

 
Artikel 3 – Maatschappelijk voorwerp, 
doel, finaliteit of de waarden 
 
De vennootschap heeft tot doel het 
statuut en de rechten van de auteurs 
te promoten en te verdedigen. 
 
 
De vennootschap heeft tot doel, zowel 
in België als in het buitenland, voor 
zichzelf, voor haar vennoten en voor 
derden of in samenwerking met 
derden: de exploitatie, het bestuur en 
het beheer, in de ruimste zin, van 
auteursrechten van welke aard ook die 
voortvloeien uit de intellectuele 
activiteit en de creatieve uitdrukking 
van de auteurs, via tekst, woord en 
visuele of audiovisuele realisaties 
onder grafische, plastische, stilstaande 
of bewegende fotografische vorm, en 
alle naburige rechten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deze paragraaf is een toevoeging. 
Het voornaamste doel van de 
vennootschap wordt duidelijker 
aangegeven. 
 
Deze paragraaf is op een andere 
manier opgebouwd. De inhoud 
blijft hetzelfde. 
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Zij zal zorg dragen voor het beheer, in 
alle landen, van alle rechten die 
betrekking hebben op de reproductie 
en de publieke mededeling van de 
werken van haar vennoten, 
aangeslotenen en lastgevers, en meer 
bepaald wat betreft de inning en de 
verdeling van de gelden die 
voortvloeien uit deze rechten. 
 
 
 
Zij zal tevens zorg dragen voor de 
bescherming van de materiële en 
morele belangen van de makers van 
stilstaande of bewegende 
fotografische en grafische beelden, 
alsook van de belangen van het geheel 
van haar vennoten en hun 
rechthebbenden, voor de werking tot 
het bekomen van wetgevende en 
reglementaire hervormingen alsook 
economische maatregelen die de 
eerbiediging van het auteursrecht en 
van het artistieke eigendom moeten 
waarborgen, en voor bescherming en 
bewaring, ten behoeve van gebruikers, 
van het fotografisch en 
cinematografisch patrimonium dat 
eigendom is van de hele gemeenschap 
van makers van stilstaande of 
bewegende fotografische beelden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
In het algemeen zal zij alles doen wat 
rechtstreeks of onrechtstreeks haar 
belangen, die van haar vennoten en 
aangeslotenen, van mandatarissen en 
van corresponderende verenigingen 
kan begunstigen. 
 
 
 
 
 
 

Zij zal waken over het beheer, in alle 
landen, van alle rechten die betrekking 
hebben op de reproductie en de 
mededeling aan het publiek van de 
werken van haar vennoten en 
mandatarissen, en in het bijzonder 
over de inning en de verdeling van de 
vergoedingen die voortvloeien uit deze 
rechten, zowel individueel als 
collectief, met inbegrip van de 
wettelijke licenties. 
 
Zij zal tevens waken over: de 
verdediging, met  name voor de 
rechtbanken,  van de materiële en 
morele belangen van de makers van 
stilstaande of bewegende 
fotografische, grafische en plastische 
beelden, alsook van de belangen van al 
haar vennoten en hun 
rechthebbenden; actie voor het 
verkrijgen van hervormingen in de wet- 
en regelgeving en voor economische 
maatregelen om de eerbiediging van 
de auteursrechten en van de artistieke 
eigendom te waarborgen; de 
bescherming en het behoud van het 
grafische, plastische, fotografische en 
cinematografische erfgoed, 
gemeenschappelijk bezit van de 
scheppers in het bijzonder en van de 
gemeenschap in het algemeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het algemeen kan de vennootschap 
alle verrichtingen uitvoeren die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met 
haar doel verband houden. 
 
 
 
 
Zij mag op enigerlei wijze een belang 
nemen in zaken, ondernemingen of 
vennootschappen met een identiek, 
analoog, gelijkaardig of verwant doel 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deze passage verduidelijkt de 
soorten rechten die altijd door 
SOFAM zijn beheerd. 
 
 
 
 
Deze toevoeging verduidelijkt dat 
ook plastische werken deel 
uitmaken van het repertoire dat 
altijd door SOFAM is beheerd.  
 
 
 
 
 
Deze toevoegingen ("grafisch" en 
"plastisch") maken duidelijk dat ook 
deze categorie werken deel 
uitmaakt van het repertoire dat 
SOFAM altijd heeft beheerd. 
Het voorstel " gemeenschappelijk 
bezit van de scheppers in het 
bijzonder en van de gemeenschap 
in het algemeen" herformuleert op 
een meer synthetische wijze het 
zinsdeel "eigendom van de gehele 
gemeenschap van scheppers van 
stilstaande of bewegende 
fotografische beelden". 
 
 
Deze paragraaf is op een andere 
manier geformuleerd. De inhoud 
blijft hetzelfde. 
 
 
 
 
 
In deze toegevoegde alinea wordt 
gespecificeerd wat SOFAM kan 
doen en altijd heeft gedaan in het 



Verslag van het bestuursorgaan aan de buitengewone algemene vergadering  

Pagina 3 op 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zij zal tevens zorg dragen voor de 
bescherming van de creaties, in 
toepassing van de van kracht zijnde 
wetgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

of die rechtstreeks of onrechtstreeks 
haar belangen, die van haar vennoten 
of mandatarissen en 
zustervennootschappen d.w.z. de 
vennootschappen waarmee zij 
vertegenwoordigingsovereenkomsten 
heeft afgesloten, bevoordelen. 
 
Zij waakt tevens over de bescherming 
van de creaties door toepassing van de 
geldende wetgeving, met name voor 
de rechterlijke instanties en dit zowel 
voor de gewone als voor de 
administratieve gerechten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kader van haar maatschappelijk 
doel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze toevoeging verduidelijkt wat 
SOFAM kan doen en altijd heeft 
gedaan om de werken in haar 
repertoire te beschermen. 

 


