
DE STATUTEN VAN COMAV vzw  
gepubliceerd in het staatsblad op 13 maart 2007 
 
OPRICHTING 
 
De ondergetekenden, 
Dhr. Joachim BRACKX, componist, Koninginnelaan, 45 – 8400 Oostende, geboren in 
Oostende op 9 september 1975. 
Dhr. Luc BREWAEYS, componist, Peter Benoitstraat, 33 – 1800 Vilvoorde, geboren 
in Mortsel op 25 augustus 1959. 
Dhr. Marc MATTHYS, componist, Jozef Demeyerestraat, 3 – 8500 Kortrijk, 
geboren te Gent op 11 mei 1956. 
Dhr. Lucien POSMAN, componist, Bijlokevest, 39 - 9000 Gent, geboren in Eeklo op 
22 maart 1952. 
Dhr. Peter SWINNEN, componist, Frans Gasthuislaan, 33 bus 4 – 1081 Koekelberg, 
geboren in Lier op 31 januari 1965. 
Dhr. Jan VAN LANDEGHEM, componist, Kraeyheideweg, 1 – 2880 Bornem, geboren 
in Temse op 28 november 1954. 
Dhr. Wilfried WESTERLINCK, componist, Potvlietlaan, 1 bus 106 – 2600 Antwerpen, 
geboren in Leuven op 3 oktober 1945. 
Zijn op donderdag 15 februari 2007 overeengekomen een Vereniging zonder 
Winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten als volgt luiden: 
 
 
HOOFDSTUK  1:  OMSCHRIJVING VAN DE VERENIGING 
 
Art. 1: NAAM 
De vereniging draagt de naam: ‘COMPONISTEN ARCHIPEL VLAANDEREN vzw’ 
afgekort: ‘ComAV vzw’. 
 
Art. 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
De zetel van de vereniging is gevestigd te Gent, Bijlokevest 39 (gerechtelijk 
arrondissement Gent). 
 
Art. 3: DUUR 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden 
ontbonden. 
 
Art. 4: DOELSTELLING 
De vereniging is een belangenvereniging voor Componisten. Zij heeft tot doel de 
verdediging van de rechten en de belangen van haar actieve leden en dit in alle 
domeinen die met hun scheppende activiteit verband houden. 
Zij kan alle daden verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met 
haar doelstellingen, of van aard zijn deze te ontwikkelen, waaronder: 
- de bundeling en de coördinatie van de belangen van de actieve leden en de 
formulering van gemeenschappelijke standpunten; 
- het creëren van een gunstig klimaat en geschikte omstandigheden waarin een zo 
breed mogelijk veld van componisten kan functioneren; 
- het fungeren als spreekbuis van de actieve leden ten aanzien van de verschillende 
overheden en alle andere medespelers in het muzieklandschap, om naast de 
materiële belangen ook hun positie als componist in het culturele landschap van 
Vlaanderen te vrijwaren en uit te breiden; 
- het voeren van public-relations en sensibiliseringscampagnes ten voordele van de 
specifieke belangen van de actieve leden in het bijzonder; 
- het verschaffen van informatie betreffende materies die de leden aanbelangen; 



- het streven naar verbetering van de juridische bescherming van de actieve leden in 
de meest ruime zin; 
- het streven voor het behoud van de culturele diversiteit en meer in het bijzonder 
voor de ontwikkeling en ondersteuning van muziekwerken van Vlaamse bodem; 
- het verlenen van tegemoetkomingen voor artistieke en culturele doeleinden om de 
schepping van hedendaagse muziekwerken te bevorderen. 
 
De vereniging is bevoegd om alle daden te stellen die in overeenstemming zijn met 
dit doel. 
Zij kan alle roerende en onroerende goederen huren of verwerven en er alle 
eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen, subsidies, 
sponsorgelden, schenkingen en nalatenschappen verwerven, vertegenwoordigers 
uitzenden en zelf als vertegenwoordiger optreden, dit zowel in binnen- als buitenland. 
 
Art. 5: FINANCIËLE MIDDELEN 
De financiële middelen van de vereniging bestaan onder andere uit: 
de jaarlijkse bijdragen van de leden; 
de punctuele bijdragen van de leden bestemd om de kosten te dragen van de 
specifieke acties die door de Algemene Vergadering werden beslist; 
giften en legaten. 
 
 
HOOFDSTUK 2: LEDEN 
 
Art. 6: OPRICHTERS 
De oprichters zijn de eerste actieve leden van de vereniging. 
 
Art. 7: AANTAL LEDEN 
Het aantal leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan 3. indien het 
aantal minder bedraagt dan 3, dan wordt de vereniging automatisch ontbonden. 
 
Art. 8: ACTIEVE LEDEN 
Kunnen als actief lid toetreden tot de vereniging, de natuurlijke personen die in 
Vlaanderen zijn geboren of er hun woonplaats hebben, of die er als componist actief 
zijn en aldus bijdragen tot de culturele uitstraling van Vlaanderen. 
Het verlies van de binding met Vlaanderen en de Vlaamse cultuur leidt automatisch 
tot het verlies van lidmaatschap van de vereniging. 
 
Wie lid wil worden van de vereniging dient zijn verzoek in bij de Raad van Bestuur per 
brief, fax of e-mail. De Raad van Bestuur beslist soeverein over elk verzoek tot 
toetreding, zonder haar beslissing te moeten motiveren. De beslissing wordt per brief, 
fax of e-mail  meegedeeld. In geval van positief antwoord wordt het kandidaat-lid 
uitgenodigd om het ledenregister te tekenen. De ondertekening van het ledenregister 
veronderstelt de instemming zonder enig voorbehoud met de onderhavige statuten en 
met de reeds genomen of nog te nemen beslissingen van de vereniging. Het statuut 
van lid wordt definitief na betaling van de bijdrage voor het lopend boekjaar. 
 
Elk lid kan ten allen tijde en met onmiddellijke ingang uit de vereniging treden per 
schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. 
 
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt van rechtswege door overlijden. Het 
lidmaatschap wordt opgeschort wanneer een lid onbekwaam of in staat van 
verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld. 
 
Art. 9: JAARLIJKSE BIJDRAGE 



De actieve leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage waarvan 
het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering zonder dat het 
de som van 100 € mag overschrijden. 
 
De betaling van de jaarlijkse bijdrage impliceert de bevestiging van het lidmaatschap 
en de aanvaarding van de statuten en de geldig aangegane verbintenissen van de 
vereniging. 
 
Art. 10: UITSLUITING 
Elk lid dat de statuten en/of de geldig genomen beslissingen van de vereniging niet 
naleeft, die de doelstellingen van de vereniging niet langer onderschrijft of nog, die de 
materiële of morele belangen van de vereniging schaadt, kan bij beslissing van de 
Algemene Vergadering, genomen met tweederde meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, uit de vereniging worden gesloten. De Algemene 
Vergadering dient haar beslissing niet te motiveren. De uitsluiting wordt per 
aangetekend schrijven aan de betrokkene meegedeeld en gaat in, op de in de brief 
vermelde datum. 
 
 
Art. 11: STEUNENDE LEDEN 
Kunnen als steunende lid toetreden tot de verenging de natuurlijke en rechtspersonen 
die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en haar activiteiten steunen. 
Steunende leden kunnen geen handelingen stellen in naam van de vereniging en 
kunnen ze niet binden ten aanzien van derden. 
De steunende leden kunnen geen mandaat van bestuurder van de vereniging 
uitoefenen. Zij worden niet opgeroepen tot de Algemene Vergadering en hebben 
geen stemrecht. 
De modaliteiten voor toetreding, uittreding en uitsluiting van de steunende leden 
behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De steunende 
leden kunnen om dezelfde redenen als de actieve leden uit de vereniging worden 
gesloten. 
 
Art. 11 bis: ERELEDEN 
Het aanstellen van ereleden behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. 
Zij worden aangesteld met 2/3de van de stemmen van de volledige Raad. Zij worden 
uitgenodigd om de Algemene  Vergaderingen bij te wonen evenwel zonder stemrecht 
te kunnen uitoefenen. 
Zij kunnen geen handelingen stellen in naam van de vereniging en kunnen deze niet 
binden ten aanzien van derden. Zij kunnen geen mandaat van bestuurder van de 
vereniging uitoefenen. 
Zij dienen gekoesterd te worden door de vereniging om hun morele steun en waarde. 
 
Art. 12: BIJDRAGEN – LIDGELDEN – SCHENKINGEN 
De bijdragen, lidgelden, schenkingen kunnen nooit teruggevorderd worden door een 
lid of zijn rechtsopvolgers. In geen geval kan een uitgetreden of uitgesloten lid 
aanspraak maken op het bezit van de vereniging of nog, inzage, mededeling of 
afschrift van rekeningen vragen, de verzegeling van de goederen van de vereniging 
vorderen of het opmaken van een inventaris verlangen. 
 
 
HOOFDSTUK 3: ALGEMENE VERGADERING 
 
Art. 13: SAMENSTELLING 



De Algemene Vergadering van de vereniging is geldig samengesteld uit de actieve 
leden van de vereniging zoals opgenomen in het ledenregister en die in orde zijn met 
de betaling van de jaarlijkse bijdrage.  
 
 
 
Art. 14: STATUTAIRE EN BUITENGEWONE VERGADERINGEN 
De vereniging houdt jaarlijks een gewone Algemene Vergadering in het eerste 
kwartaal van elk maatschappelijk jaar. 
Daarnaast kan de vereniging op ieder ogenblik buitengewone Algemene 
Vergaderingen bijeenroepen na beslissing van de Raad van Bestuur of wanneer 
tenminste één vijfde van de actieve leden het vraagt. 
De oproepingen gebeuren per brief, fax of e-mail minstens acht  werkdagen voor de 
vergadering. De agenda moet hierin vermeld staan. 
Elk agendapunt, ingediend één maand voor de statutaire of buitengewone algemene 
vergadering en ondertekend door minimum één twintigste van de actieve leden van 
de vereniging, moet op de agenda staan. 
 
Art. 15: PLAATS 
De Algemene Vergaderingen moeten plaats hebben in Vlaanderen op een nader door 
de Raad van Bestuur te bepalen locatie die uitdrukkelijk in de oproepingsbrief staat 
vermeld. 
Elk actief lid beschikt over één stem. De leden mogen zich laten vertegenwoordigen 
door een volmachtdrager, op voorwaarde dat deze laatste zelf actief lid is van de 
vereniging. Niemand kan meer dan één ander lid vertegenwoordigen. De volmachten 
moeten op de maatschappelijke zetel twee werkdagen vóór de Algemene 
Vergadering toekomen. 
 
Art. 16: BUREAU 
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of, indien 
verhinderd, door de ondervoorzitter. Is er geen ondervoorzitter of is deze laatste ook 
verhinderd, dan zit het oudste lid van de Raad van Bestuur voor, tenzij de aanwezige 
leden bij gewone meerderheid een andere voorzitter aanstellen uit de aanwezige 
leden van de Raad van Bestuur. 
 
Art. 17: MEERDERHEID 
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen indien, benevens 
de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, er minstens één actief lid dat niet 
behoort tot de Raad van Bestuur aanwezig is. 
 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en 
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn 
vervanger. 
 
Art. 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
De Algemene Vergadering beraadslaagt over de punten op de agenda. 
 
Krachtens de statuten worden de volgende bevoegdheden aan de Algemene 
Vergadering voorbehouden: 
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders 
- de kwijting aan de bestuurders 
- de goedkeuring van begroting en rekeningen 
- het vastleggen van de ledenbijdrage 
- de uitsluiting van een actief lid 
- de wijziging van de statuten 



- de wijziging van het doel van de vereniging 
- de ontbinding van de vereniging 
- de vastlegging van een bijzondere opdracht en de bezoldiging ervan. 
 
De Algemene Vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen om de 
bankrekeningen te blokkeren. 
Voor de deblokkering is een nieuwe beslissing van de Algemene Vergadering of een 
rechterlijke beschikking noodwendig. 
 
Art. 19: NOTULEN 
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in de notulen en 
ondertekend door de leden van het Bureau. 
De notulen worden aan de actieve leden ter kennis gebracht, dit onverminderd het 
recht van de actieve leden om de beslissingen te komen inzien op de 
maatschappelijke zetel van de vereniging. 
 
Art. 20: WIJZIGING VAN DE STATUTEN 
De Algemene Vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel op geldige 
wijze beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk in de oproeping zijn vermeld 
en wanneer ten minste twee derde van de actieve leden op de vergadering aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn. 
 
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derden 
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de 
wijziging evenwel betrekking heeft op de doelstellingen van de vereniging, kan zij 
alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Indien op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die 
geldig kan beraadslagen en besluiten 
alsook  de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede lid, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering 
mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden 
gehouden.  
 
Art. 21: ONTBINDING 
De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken 
onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van de 
doelstellingen van de vereniging. 
 
In geval van ontbinding van de vereniging worden alle activa in eerste instantie 
aangewend tot aanzuivering van de schulden. Het eventueel positief saldo van de 
schulden is bestemd voor een belangloos doel dat aansluit bij dat van de vereniging. 
Het mag in geen geval aan de actieve leden worden uitgekeerd. 
 
HOOFDSTUK 4:  BESTUUR  
 
Art. 22: RAAD VAN BESTUUR 
De Raad van Bestuur bestaat uit minimum drie actieve leden met een maximum van 
zeven. Zij worden aangesteld door de Algemene Vergadering. De leden van de Raad 
van Bestuur duiden onder elkaar minstens een voorzitter, secretaris en 
penningmeester aan. Zij vervullen ook automatisch deze functie bij de Algemene 
Vergaderingen. 



De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of, indien verhinderd, 
door de ondervoorzitter. Is er geen ondervoorzitter of is deze laatste ook verhinderd, 
dan zit het oudste lid van de Raad van Bestuur voor, tenzij de aanwezige bestuurders 
bij gewone meerderheid een andere voorzitter aanstellen. 
De voorzitter roept de Raad van Bestuur samen telkens de belangen van de 
vereniging dit vereisen. De voorzitter is gehouden de Raad van Bestuur samen te 
roepen op vraag van minstens één derde van de bestuurders. 
De Raad van Bestuur vergadert als college. De beslissingen worden bij gewone 
meerderheid genomen. Ten minste de meerderheid van de bestuurders moet 
aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen beslist de stem 
van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt.  
Van elke vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris. Deze worden 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van die vergadering. 
 
Art. 23: KANDIDAAT BESTUURDERS 
Elke kandidatuur voor een mandaat van bestuurder van de vereniging moet ten 
minste één maand voor de Algemene Vergadering per brief, fax of e-mail bij de 
voorzitter van de Raad van Bestuur worden ingediend. De datum vermeld op de 
briefomslag of op het document geldt als bewijs van de datum van de kandidatuur. 
 
Art. 24: DUUR VAN BESTUURSMANDATEN 
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering aangesteld voor  vier jaar en 
zijn herkiesbaar. Hun mandaat is onbezoldigd. 
Hun opdracht eindigt door het verstrijken van hun mandaat, door aftreding of 
afzetting, of nog, door het verlies van de hoedanigheid van actief lid van de 
vereniging. 
 
Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de 
Raad van Bestuur. 
Iedere bestuurder kan te allen tijde afgezet worden door de Algemene Vergadering. 
 
De verantwoordelijkheden van de weggevallen bestuurder worden onder de 
resterende bestuurders verdeeld tot de eerstvolgende Algemene Vergadering, tijdens 
dewelke een nieuwe bestuurder moet worden verkozen om het mandaat te 
voleindigen. 
 
De leden van de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de fouten begaan in de 
uitoefening van hun ambt, volgens de principes van het gemene recht. Zij nemen 
geen persoonlijke verplichtingen op zich voor de verbintenissen van de vereniging. 
 
Art. 25: DESKUNDIGEN 
De Raad van Bestuur kan externe deskundigen uitnodigen om de zittingen van de 
Raad van Bestuur bij te wonen. Deze deskundigen hebben uitsluitend een 
raadgevende stem. 
 
Art. 26: VERTEGENWOODIGING 
De vereniging wordt ten aanzien van derden vertegenwoordigd door de voorzitter. 
Alle documenten, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging 
vermelden de naam van de vereniging en het adres van de zetel. 
De gewone briefwisseling, kwitanties, bankafschriften en contracten op naam van de 
vereniging worden voor geldig door de voorzitter en secretaris of hun 
plaatsvervangers ondertekend, met uitsluiting van de penningmeester. 
 
De Raad van Bestuur kan volmachten verlenen aan één of meerdere actieve leden 
voor het uitoefenen van bepaalde taken behorende tot het dagelijks beheer of nog, 



voor het uitoefenen van specifieke opdrachten. Deze laatste kunnen eventueel ook 
aan steunende leden, ereleden of deskundigen worden toegekend.  
                                                                                                                  
De Raad van Bestuur beslist, binnen de begroting zoals goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering, over hun eventuele bezoldiging. 
Het al of niet geven of intrekken van een volmacht behoort tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de Raad van Bestuur. 
 
Art. 27: FINANCIEEL BEHEER 
De Raad van Bestuur staat in voor het beheer van de tegoeden van de vereniging en 
de concrete aanwending ervan vereist de uitdrukkelijke beslissing van de Raad van 
Bestuur. 
De rekeningen worden vastgesteld op 31 december en worden op die datum 
afgesloten. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
De rekeningen en de begroting voor volgend jaar worden door de Raad van Bestuur 
ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
De penningmeester waakt over de inning van de jaarlijkse bijdragen. 
 
 
Art. 28: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en beheer 
van de vereniging. 
De Raad is niet bevoegd voor handelingen die door de wet of door onderhavige 
statuten aan de Algemene Vergadering worden voorbehouden. 
De Raad van Bestuur kan alle handelingen van beheer en bestuur stellen, daaronder 
begrepen maar niet beperkt tot het benoemen, ontslaan en bezoldiging van 
personeel, alsmede het uitvaardigen van huishoudelijke reglementen. 
De Raad van Bestuur kan bovendien alle daden van beschikking stellen die niet 
uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn 
voorbehouden, en onder meer: huur, verhuur, koop, verkoop en ruil van roerende en 
onroerende goederen, minnelijke schikkingen, dading, compromissen en het 
aanvaarden van gelden. 
 
 
HOOFDSTUK 5:  SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 29: 
De oprichters beslissen bij eenparigheid van stemmen om de volgende personen te 
benoemen als bestuurders met ingang van 15 februari 2007: 
    Dhr. Joachim BRACKX, componist, Koninginnelaan, 45 – 8400              
    Oostende  
    Dhr. Luc BREWAEYS, componist, Peter Benoitstraat, 33 – 1800  
    Vilvoorde     
    Dhr. Marc MATTHYS,componist, Jozef Demeyerestraat,3 – 8500 
    Kortrijk, als secretaris 
    Dhr. Lucien POSMAN, componist, Bijlokevest, 39, - 9000 Gent, als 
    voorzitter 
    Dhr. Peter SWINNEN, componist, Frans Gasthuislaan,33 bus 4 – 1081  
    Koekelberg, als ondervoorzitter 
    Dhr. Jan VAN LANDEGHEM, componist, Kraeyheideweg, 1 – 2880 
    Bornem 
    Dhr. Wilfried WESTERLINCK, componist, Potvlietlaan, 1 bus 106 –  
    2600  Antwerpen, als penningmeester 
 
De bestuurders worden aangesteld voor 4 jaar. 



Uitzonderlijk zullen de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester van 
het eerste bestuur hun mandaat vervullen tot aan de Algemene vergadering van 
2011. 
Het eerste mandaat van de andere bestuursleden eindigt bij de Algemene 
Vergadering van 2009. 
 
Het eerste boekjaar loopt van de datum van oprichting, zijnde 15 februari 2007 tot 31 
december 2007. 
 
 
Art. 30:  
Voor alles wat niet voorzien is in de tegenwoordige statuten is de wet van 27 juni 
1921 van toepassing. 
 
Art. 31:  
De Raad van Bestuur belast zich met de wettelijke formaliteiten.  
 
Art. 32:  
Aldus opgemaakt in 5 exemplaren, waarvan er één bewaard wordt op de 
maatschappelijke zetel, en een tweede wordt toegevoegd aan het ledenregister. 
Het derde exemplaar wordt gedeponeerd bij het Muziekcentrum Vlaanderen, 
Steenstraat,25 – 1000 Brussel 
Het vierde en vijfde exemplaar worden neergelegd op de griffie van koophandel te 
Gent. 
 
Aldus éénparig goedgekeurd door de stichtende leden te BRUSSEL op donderdag 15 
februari 2007. 
 
Joachim BRACKX                                           Luc BREWAEYS 
Marc MATTHYS                                               Peter SWINNEN 
Lucien POSMAN                                             Jan VAN LANDEGHEM 
Wilfried WESTERLINCK  

 
 


