STATUTEN VAN DE UPP

Benaming en zetel
1. De vereniging zonder winstgevend doel draagt de naam: "Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers” in het Nederlands - "Union des
Editeurs de la Presse Périodique" in het Frans, in het kort "UPP".
2. De zetel van de vereniging is gevestigd Edmond Machtenslaan 79, te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, in het gerechtelijk arrondissement te Brussel.
De vereniging kan activiteitencentra vestigen op eender welke andere plaats in België. De raad van bestuur neemt deze beslissing.

Doel
3.1. De vereniging heeft tot doel de verdediging en promotie van de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de uitgevers van de periodieke
pers of van een groep van uitgevers van de periodieke pers (bv. vakpers, gratis pers, regionale pers, ledenbladen, digitale media, enz.), in België,
met name naar het breed publiek toe, administratieve diensten en de lokale, regionale, nationale, Europese en internationale openbare
overheden.
3.2. Zij kan haar doel hetzij alleen nastreven, hetzij nastreven samen met elke andere vereniging, natuurlijk of rechtspersoon die gelijkaardige
doelstellingen heeft. Zij kan ook taken delegeren m.b.t. de aangelegenheden die door de raad van bestuur bepaald worden.
3.3. Zij kan in rechte of in der minne optreden teneinde alle inbreuken op de rechten en de belangen van haar leden, met name in hun
hoedanigheid van uitgevers, en van het beroep in het algemeen, te bestrijden, en zulks overeenkomstig de nationale en internationale wettelijke
bepalingen. Te dien einde geven de leden aan de vereniging de toestemming hen in rechte te vertegenwoordigen doch slechts als eisers. De
vereniging zal ondermeer een schadevergoeding in naam en voor rekening van haar leden mogen vorderen en innen.
3.4. Zij kan alle handelingen/verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel met name onroerende
goederen verwerven om er zich te vestigen, haar medewerking verlenen aan, en aandacht schenken aan iedere bij haar doel aansluitende
activiteit.

Duur
4. De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden door de algemene vergadering die beslist bij een
aanwezigheidsquorum van twee derden van de leden en met een meerderheid van vier vijfde der geldig uitgebrachte stemmen.

De leden
5.1. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, met dien verstande dat de vereniging steeds minstens drie leden dient te hebben.
5.2. De leden van de vereniging zijn hetzij uitgever van één of meer periodieke mediaproducten, hetzij gemandateerd door de uitgever van één
of meer periodieke mediaproducten, gekend en/of zijn verblijfplaats hebbende in België.
5.3. De leden van de vereniging worden naar eigen keuze ingeschreven op de Franse taalrol, of op de Nederlandse taalrol.
5.4. De algemene vergadering kan ereleden benoemen, d.w.z. personen die het beroep van uitgever steeds gesteund hebben. Zij hebben
evenwel geen stemrecht in de algemene vergadering.

5.5. De raad van Bestuur beslist over het aanvaarden van een lid bij de vereniging zonder deze beslissing te moeten motiveren. Tengevolge van
deze aanvaarding, accepteert het lid de statuten en het reglement van inwendige orde.

5.6. Een reglement van interne orde wordt door de raad van bestuur opgesteld. Het bepaalt de plichten van ieder lid.
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5.7. Elk lid is aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt bepaald. De
jaarlijkse bijdrage bedraagt maximum 5 000€.
5.8. Elk lid heeft de mogelijkheid om uit de vereniging te treden met ingang van het einde van het lopende kalenderjaar (1). Om aan het einde
van het lopende kalenderjaar uit de vereniging te treden dient het lid zijn ontslag te betekenen bij aangetekende brief gericht aan de Raad van
Bestuur van de vereniging vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar. Ieder ontslag dat betekend wordt na 1 oktober van het lopende
kalenderjaar heeft slechts uitwerking aan het einde van het volgende kalenderjaar. In dat geval is het lid ook de jaarlijkse bijdrage voor het
volgende kalenderjaar verschuldigd aan de vereniging en zal het tot dan ook lid blijven.
(1)

Onder ‘kalenderjaar’ wordt verstaan : de periode beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december.

5.9. Een lid wordt geacht ontslagnemend te zijn indien het zijn bijdrage één maand na het verzenden door de vereniging van een aanmaning bij
aangetekende brief nog niet betaald heeft. Het lid blijft desgevallend gehouden tot betaling van elke bijdrage conform art. 5.8. hierboven.
5.10. De uitsluiting van een lid, met uitzondering van het geval vermeld in artikel 5.9, kan alleen uitgesproken worden door de algemene
vergadering. De raad van bestuur kan echter beslissen een lid tijdelijk te schorsen tot de eerstvolgende algemene vergadering die vervolgens
beslist over de eventuele definitieve uitsluiting van het lid. In geval van voorstel tot uitsluiting van een lid beslist de algemene vergadering bij
geheime stemming conform artikel 6.8. hierna. Het lid tegen wie deze sanctie is voorgesteld, wordt op de algemene vergadering uitgenodigd en
wordt, indien aanwezig op deze algemene vergadering, gehoord vooraleer de stemming plaatsvindt.
Iedere verschuldigde en/of gestorte bijdrage behoort definitief tot het vermogen van de vereniging.
5.11. Het niet naleven van de statutaire bepalingen of van de bepalingen van het reglement van interne orde is een reden tot uitsluiting.
5.12. Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene hebben geen enkel recht op het
maatschappelijk kapitaal, noch op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen geen enkele verantwoording vragen, geen zegels laten leggen,
noch een inventaris eisen.

De algemene vergadering
6.1. De algemene vergadering is het soevereine orgaan van de vereniging. Zij heeft de bevoegdheid de statuten te wijzigen, de bestuurders en
de commissarissen te benoemen en af te zetten, kwijting te verlenen van de bestuurders en de commissarissen, de vereniging in een
vennootschap met sociaal oogmerk om te zetten, de jaarrekening en de jaarlijkse begroting goed te keuren, de vereniging, te ontbinden, leden
uit te sluiten en in het algemeen iedere beslissing te nemen die haar door de wet of de statuten wordt voorbehouden.
6.2. De algemene vergadering komt minstens eens per jaar bijeen. Dit gebeurt vóór 30 april van elk lopend jaar.
Er moet een buitengewone algemene vergadering gehouden worden wanneer minstens één vijfde van de leden daarom vraagt. Zij kan
bovendien door de raad van bestuur bijeengeroepen worden wanneer deze het nodig acht.
6.3. Iedere algemene vergadering wordt gehouden op het adres, op de dag en op het uur zoals aangeduid in de oproeping. Alle leden moeten
bijeengeroepen worden.
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt door de raad van bestuur, via een gewone brief die minstens acht werkdagen voor de
algemene vergadering aan ieder lid gezonden wordt. De oproepingen bevatten de dagorde.
6.4. De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de punten vermeld in de dagorde. In geval van voorstel tot wijziging van de statuten
moet de tekst van de voorgestelde wijziging expliciet in de dagorde worden weergegeven. Ieder voorstel dat ondertekend werd door ten minste
één twintigste van de leden uit de laatst gepubliceerde ledenlijst en dat minstens vijftien dagen vóór de datum van de vergadering aan de raad
van bestuur gericht werd, moet tevens in de dagorde in extenso worden weergegeven.
6.5. Elk lid heeft het recht om in persoon of vertegenwoordigd door een ander lid deel te nemen aan de algemene vergadering. Elk lid kan niet
meer dan vijf andere leden vertegenwoordigen.
6.6. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid beschikt over één stem.
6.7. Behoudens wanneer anders voorzien in een wettelijke bepaling van dwingende aard, is de algemene vergadering geldig samengesteld
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en haar besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
6.8. In afwijking van hetgeen voorafgaat, worden de beslissingen van de algemene vergadering die een wijziging van de statuten, de uitsluiting
van leden of de ontbinding van de vereniging inhouden, slechts geldig genomen wanneer tenminste twee derde van de leden op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de beslissing betrekking heeft op de uitsluiting van leden of betrekking heeft op een wijziging van de
statuten, wordt zij slechts geldig aangenomen met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien deze
beslissing betrekking heeft op een wijziging van de statuten i.v.m het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, wordt zij
slechts geldig aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien geen twee derde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, zal een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden, die zal
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden doch steeds met een meerderheid van twee derde of van vier vijfde der geldige
uitgebrachte stemmen, zoals voorzien in het vorig lid.
6.9. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en, bij ontstentenis, door één van beide ondervoorzitters.
6.10. De algemene vergadering kiest een commissaris onder haar leden. De commissaris verifieert de rekeningen van de vereniging en legt een
jaarverslag voor aan de vereniging. De commissaris wordt voor 3 jaar benoemd en is herverkiesbaar.
6.11. De besluiten van de algemene vergadering zullen bijgehouden worden in een bijzonder register, dat door de voorzitter en door de leden
die het vragen, ondertekend wordt. Dat register wordt op de zetel van de vereniging bewaard ter inzage van alle betrokkenen. Het mag niet
verplaatst worden.
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De raad van bestuur
7.1. De Raad van Bestuur telt minimum 6 leden. Deze is samengesteld, in de mate van het mogelijke, uit leden afkomstig uit de verschillende
administratieve regio’s.
7.2. De leden van de raad van bestuur worden voor vier jaar verkozen door de algemene vergadering en zijn herkiesbaar. Het mandaat van
bestuurder is onbezoldigd.
7.3. De leden van de raad van bestuur kunnen door de algemene vergadering alleen afgezet worden wegens zware fout. Desgevallend zal de
algemene vergadering onmiddellijk tot de benoeming van een nieuwe bestuurder kunnen overgaan, voor zover dit punt in de dagorde werd
opgenomen.
7.4. In geval van overlijden van een bestuurder, roept de raad van bestuur zo spoedig mogelijk een algemene vergadering samen teneinde in de
vacante plaats te voorzien.
7.5. In geval van ontslag zal de raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeenroepen, om indien nodig in de vervanging
van het ontslagnemend bestuurder of de ontslagnemende bestuurders te voorzien. De ontslagnemend(e) bestuurder(s) blijft (blijven) in functie
tot aan zijn of hun vervanging door de algemene vergadering.
7.6. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden, via geheime stemming, een voorzitter, een penningmeester en maximum 3 ondervoorzitters. Deze
functies worden vertegenwoordigt, in de mate van het mogelijke, door leden afkomstig uit de verschillende administratieve regio’s. De
voorzitter en de ondervoorzitter(s) kunnen verkozen worden voor een periode van maximum 4 jaar, éénmaal vernieuwbaar.
7.7. De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vereniging dit vereist of op verzoek van minstens één bestuurder.
De raad kan echter slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
7.8. De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel
aan de volgende raad van bestuur voorgelegd. In geval van nieuwe staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
7.9. De Raad van Bestuur kan raadgevers coöpteren met raadgevende stem. Zij worden gecoöpteerd voor de periode lopende tot de volgende
algemene vergadering en zij kunnen meerdere malen gecoöpteerd worden.
7.10. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer en van beschikking te stellen die de vereniging
aanbelangen. Alle handelingen die niet bij wet of op grond van onderhavige statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, behoren
tot de bevoegdheid van de raad.
7.11. De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de vereniging aan een secretaris-generaal. Deze rapporteert aan de Raad van
Bestuur.
7.12. De raad mag tevens bijzondere machten verlenen aan lasthebbers van zijn keuze.
7.13. De raad benoemt en ontslaat, hetzij op eigen initiatief, hetzij omdat hij daartoe gemachtigd werd, de beambten, bedienden en
personeelsleden van de vereniging en stelt hun bevoegdheden en hun beloning vast.
7.14. Behalve in geval van bijzondere volmacht vanwege de raad van bestuur, worden de handelingen die de vereniging binden en die geen
betrekking hebben op het dagelijks bestuur als overgedragen aan een persoon samen met een volmacht voor handtekening overeenkomstig
artikel 7.11, ondertekend hetzij door de voorzitter, hetzij door twee bestuurders die hun bevoegdheid niet moeten bewijzen ten aanzien van
derden.
Ontbinding
8.1. De ontbinding en de vereffening worden geregeld door de artikelen 20 en 22 tot 26 van de wet van 27 juni 1921, laatst gewijzigd door de
wet van 24 juni 2013, in haar versie van 10 juli 2013.
8.2. In geval van voortijdige ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering die de ontbinding uitgesproken heeft, de
vereffenaars en stelt hun bevoegdheden vast. Zij beslist over de bestemming van de goederen en waarden van de ontbonden vereniging na
aanzuivering van het passief. Er wordt aan deze goederen een bestemming gegeven die zo dicht mogelijk aansluit bij het doel waarvoor de
ontbonden vereniging opgericht werd.
Wet
9. Alle onderwerpen die door deze statuten niet behandeld worden, worden overeenkomstig de wet geregeld.
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