Verdelingsreglement
kabelrechten
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DEEL 1: Algemene principes
1. Inleiding
 Gelet op de Richtlijn 93/83 van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde
voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de
satellietomroep en de doorgifte via de kabel ;
 Gelet op de artikels XI 224 tot XI 228 van het Wetboek Economisch Recht ;
 Gelet op de akkoorden met dienstenverdelers waardoor de toestemming wordt verleend om
werken die tot het repertoire van SOFAM behoren, door te geven via de kabel mits
vergoeding;
gaat SOFAM over tot de verdeling en uitkering van de vergoeding voor de doorgifte via de kabel
die zij heeft ontvangen, in overeenstemming met dit verdelingsreglement.

2. Toepassingsgebied
Het huidige reglement bepaalt de regels voor de verdeling van de vergoeding voor de doorgifte via
kabel (hierna « kabelrechten » genoemd), ontvangen door SOFAM evenals de regels voor de betaling
van deze bedragen.
Dit reglement is van toepassing op de vennoten van SOFAM en op derden zoals genoemd in artikel XI
224 § 2 van het Wetboek van Economisch Recht.

Het huidige reglement zal van toepassing zijn vanaf de verdeling van de kabelrechten ontvangen ten
titel van het jaar 2014.

3. Algemene bepalingen
3.1. Werken waarvan het houderschap van de auteursrechten wordt betwist
Enkel de werken waarover geen betwisting bestaat wat betreft de rechthebbende(n) van de
auteursrechten, noch wat betreft ieders aandeel, geven aanleiding to de betaling van kabelrechten, in
overeenstemming met onderhavig reglement.
Concreet betekent dit dat de vergoeding voor de kabelrechten, voortvloeiend uit de werken waarvan
de auteursrechten in onverdeeldheid zijn, hetzij door onsplitsbare medewerking van de auteurs,
hetzij door het ontstaan van een nalatenschap, onder het onderhavig reglement enkel zullen worden
uitbetaald, mits het aandeel van iedere coauteur, of rechthebbende, werd vastgelegd.
Bij gebreke aan overeenkomst en/of rechterlijke beslissing i.v.m. het aandeel van elke onverdeelde
coauteur of rechthebbende, zal hun aangifte m.b.t. deze werken waarvan de auteursrechten in
onverdeeldheid zijn, aanvaard worden, doch de betaling van de vergoeding voor de kabelrechten zal
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geblokkeerd blijven totdat er een akkoord wordt bereikt en/of een rechterlijke beslissing is
tussengekomen.
3.2. Aangifte
3.2.1. Aangifteplicht
Wat betreft de verdeling van de kabelrechten voor de vaste beelden waarvoor geen documentatie
bestaat, zal SOFAM zich baseren op de aangiftes voor de reprografie van haar vennoten voor het jaar
dat betrekking heeft op het jaar van uitkering.
Wat betreft de verdeling van de kabelrechten voor de vaste beelden die wel gedocumenteerd
werden en de audiovisuele werken, zal SOFAM zich baseren op de aangiftes voor gebruik van werken
op televisie ingediend door haar vennoten en op de identificatie van de werken op televisiezenders
door haar documentatiedienst.
Onder « vaste beelden » verstaat met de werken uit de visuele kunst die op vaste/statische wijze
werden gereproduceerd, zoals bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, beeldhouwwerken, architecturale
werken, illustraties,…
Onder « audiovisuele werken », verstaat men een beeld dat beweegt, of dat bestaat uit een
opeenvolging van beelden, al dan niet met geluid.
De vennoten en derden zoals genoemd in artikel XI 224 § 2 van het Wetboek Economisch Recht , zijn
verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op de aangifteformulieren die zij SOFAM
bezorgen.
De vennoten van SOFAM en derden zoals genoemd in artikel XI 224 § 2 van het Wetboek Economisch
Recht, die een vergoeding voor de doorgifte via de kabel wensen te verkrijgen, maar die geen
aangifteformulier hebben ontvangen, kunnen SOFAM schriftelijk om formulieren vragen, of kunnen
de formulieren downloaden van op de internetsite van SOFAM.
De aangiftes dienen correct ingevuld te worden teruggezonden aan SOFAM binnen de termijn die in
de oproep tot aangifte wordt aangegeven.
Indien deze termijn wordt overschreden, zullen de vennoten en derden zoals genoemd in artikel XI
224 § 2 van het Wetboek Economisch recht, nog een vergoeding kunnen ontvangen voor de
doorgifte van hun werken via de kabel uit de gereserveerde rechten van het overeenkomstige jaar.
3.2.2. Nazicht en controle van de aangiftes
SOFAM zal alle aangiftes nakijken en controleren. De vennoten en derden zoals genoemd in artikel XI
224 § 2 van het Wetboek Economisch Recht, zijn verplicht om hier hun medewerking toe te verlenen.
SOFAM is gemachtigd om alle redelijke bewijselementen en inlichtingen te vragen aan haar vennoot
of aan de derde die aanspraak wil maken op kabelrechten.
Bij weigering van medewerking of gebrek aan antwoord op een schriftelijke vraag van SOFAM binnen
de termijn van een maand te rekenen vanaf de verzending, zal de aangifte van rechtswege
onontvankelijk zijn. Deze termijn van een maand kan echter om gegronde redenen worden verlengd.
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De aangiftes waarover twijfel zou blijven bestaan m.b.t. de waarachtigheid, of die onvolledig zijn,
zullen het voorwerp uitmaken van een beslissing van de Raad van Bestuur van SOFAM over de
ontvankelijkheid van de aangifte.
Een aangifte kan gedeeltelijk, voor bepaalde werken vermeld op de aangifte, ontvankelijk worden
verklaard.
3.2.3. Afwijkingen
Er wordt afgeweken van het principe van de verplichting tot aangifte zoals vermeld onder artikel
3.2.1 enkel wat betreft de bedragen verschuldigd aan de zustermaatschappijen (zie deel 2, punt 1.2).
3.3 Klachten :
In geval van onenigheid over de uitvoering van dit reglement, zal de vennoot of derde zoals vermeld
in artikel XI 224 § 2 van het Wetboek Economisch Recht, de Voorzitter van de Raad van Bestuur van
SOFAM per aangetekend schrijven hiervan op de hoogte brengen. De Voorzitter zal een schriftelijk
antwoord formuleren binnen de maand na ontvangst van het aangetekende schrijven.
Indien de onenigheid blijft voortbestaan na het antwoord van de Voorzitter van de Raad van Bestuur
van SOFAM, zullen de vennoot en SOFAM beroep doen op een bemiddelaar die zij met onderling
akkoord zullen aanduiden om zo de onenigheid op te lossen.
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DEEL 2 : Verdelingsregels
1. Toegelaten aftrekposten
Op het totaal van de bedragen, ontvangen voor de kabelrechten, worden jaarlijks en in volgende
volgorde afgetrokken:
- de beheerskosten van SOFAM,
- de bedragen bestemd voor de zustervennootschappen
- de sommen bestemd voor sociale, culturele of educatieve doeleinden
- de gereserveerde rechten.
1.1 De beheerskosten
Het bedrag van de beheerskosten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
1.2. Bedragen bestemd voor de zustermaatschappijen
Er dient jaarlijks te worden bepaald welk bedrag aan kabelrechten aan SOFAM en welk bedrag aan
elk van haar zustermaatschappijen toekomt.
SOFAM heeft vertegenwoordigingscontracten afgesloten met collectieve beheersvennootschappen
voor auteursrechten in het buitenland, hierna genoemd zustervennootschappen, van wie zij het
repertorium vertegenwoordigt op Belgisch grondgebied. De rechten bestemd voor auteurs
aangesloten bij deze zustermaatschappijen, zullen aan de zustermaatschappij in kwestie worden
gestort. Deze laatste zullen zelf de verdeling aan hun leden verzekeren, volgens hun
verdelingsreglement.
Het deel dat aan elke zustermaatschappij wordt toegekend, zal door de Raad van Bestuur worden
vastgelegd op basis van het gewicht van de respectievelijke repertoires van de
zustervennootschappen op de televisiezenders die via de kabel worden doorgegeven en waarvoor
SOFAM rechten int. De percentages die zo worden vastgelegd, zullen worden meegedeeld aan de
Algemene Vergadering.
1.3 Sommen bestemd voor sociale, culturele of educatieve doeleinden
Een deel van de vergoeding voor de doorgifte via de kabel kan volgens beslissing van de Algemene
Vergadering van de meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde
vennoten toegekend worden aan sociale, culturele en/of educatieve doeleinden. Dit deel kan echter
nooit meer bedragen per jaar dan 10% van de kabelrechten.
1.4 De gereserveerde rechten
De gereserveerde rechten dienen om tegemoet te komen aan aangiftes van vennoten of derden
zoals genoemd in artikel XI 224 § 2 van het Wetboek Economisch Recht, die een laattijdige aangifte
indienen. Deze reserve zal eveneens dienen om eventuele fouten in de aangiftes of verdelingen van
de rechten te kunnen rechtzetten.
Deze gereserveerde rechten zullen gedurende 3 jaar geblokkeerd worden vanaf het jaar waarop zij
betrekking hebben. De laattijdig aangegeven werken zullen worden vergoed via de gereserveerde
bedragen en dit tot op het moment dat zij eventueel is uitgeput.
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Na het verlopen van deze 3 jaar, zal het eventuele saldo van de reserve worden gebruikt voor de
storting van een bijkomend bedrag, dat wordt berekend pro rata volgens de sommen die al aan de
auteurs werden gestort tijdens de uitkering van het desbetreffende jaar.
Het bedrag van deze gereserveerde rechten zal jaarlijks door de Raad van Bestuur worden vastgelegd
en ter informatie aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

2. Te verdelen nettobedrag
2.1. Definitie
Het verschil tussen het bruto bedrag van de ontvangen kabelrechten en de bedragen die
overeenkomstig artikel 1 hierboven worden afgetrokken, vormen het te verdelen nettobedrag.
2.2. Verdelingsregels
De verdeling zal gebeuren onder de actieve vennoten van SOFAM en eventuele derden zoals
genoemd in artikel XI 224 § 2 van het Wetboek Economisch Recht, tijdens het jaar waar de verdeling
betrekking op heeft.
Onder actieve vennoten verstaat men:
- iedere auteur die bij SOFAM een geldige aangifte van een werk heeft gedaan voor de
reprografie, de thuiskopie, de kabel of het leenrecht;
- iedere auteur die gebruik heeft gemaakt van de diensten van SOFAM om een bedrag te
bekomen aan volgrecht, een bedrag uit een licentie of een kadercontract;
- iedere auteur die een juridisch dossier heeft ingediend waarvoor hij een betaling van
forfaitaire kosten deed aan SOFAM;
- iedere auteur die een juridisch dossier heeft ingediend dat aanleiding heeft gegeven tot een
financiële minnelijke schikking.
En dit gedurende de laatste drie jaren te tellen vanaf het jaar waarvoor men verdeelt (zo zal voor de
verdeling ten titel van 2011 de aangiftes, vragen en diensten van 2009, 2010 en 2011 in aanmerking
genomen worden).
2.3. Forfait
Alle leden van SOFAM zullen per jaar een forfaitair bedrag ontvangen. Het bedrag van deze
forfaitaire vergoeding zal door de Raad van Bestuur worden vastgelegd en ter informatie aan de
Algemene vergadering voorgelegd worden.
2.4. Verdeelsleutel vaste en audiovisuele werken
Vervolgens zal het resterende bedrag in drie delen worden opgesplitst, een eerste deel voor de vaste
beelden zonder documentatie, een tweede deel voor de gedocumenteerde vaste beelden en een
derde deel voor de audiovisuele beelden.
Om de verdeelsleutel tussen vaste beelden zonder documentatie, met documentatie en audiovisuele
beelden vast te leggen, wordt er rekening gehouden met de verhouding tussen de verschillende
categorieën van auteurs onderling en met het feit dat audiovisuele beelden en gedocumenteerde
vaste beelden meer kans hebben om te worden doorgegeven via de kabel.
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Eerst wordt voor elk jaar de verhouding vastgelegd tussen het aantal auteurs van gedocumenteerde
vaste beelden, niet gedocumenteerde vaste beelden en van audiovisuele beelden. Dan wordt de
potentiële mogelijkheid op doorgifte vastgelegd via het verband tussen het aantal niet
documenteerde vaste beelden, het aantal gedocumenteerde vaste beelden en het aantal
audiovisuele beelden per auteur; deze aantallen van werken worden berekend op basis van de
aangiftes ingediend door de vennoten en de identificatie door de documentatiedienst.
Het deel dat toekomt aan de niet gedocumenteerde vaste beelden mag echter niet meer dan 60%
van het resterende bedrag na aftrek van het forfait (artikel 2.3) bedragen, ten voordele van de
gedocumenteerde vaste beelden.
2.5. Aandeel auteurs en rechthebbenden niet gedocumenteerde vaste beelden
In het kader van de verdeling m.b.t. de niet gedocumenteerde vaste beelden, zal er rekening worden
gehouden met de professionele activiteit van de auteur, op basis van de aangiftes reprografie . Er
worden verschillende schijven vastgelegd volgens het aantal werken dat voor de reprografie werd
aangegeven, en een percentage wordt toegepast op elk van deze schijven:
-

van 1 tot 20 aangegeven werk(en) : 100 %
van 21 tot 50 aangegeven werk(en) : 100%
van 51 tot 150 aangegeven werk(en) : 100 %
van 151 tot 300 aangegeven werk(en) :95 %
van 301 tot 500 aangegeven werk(en) : 90%
van 501 tot 1000 aangegeven werk(en) : 80%
van 1001 tot 5000 aangegeven werk(en) : 70 %
van 5001 tot 10000 aangegeven werk(en) : 60 %
van 10001 tot 20000 aangegeven werk(en) : 50 %
van 20001 tot 30000 aangegeven werk(en) : 40 %
meer dan 30000 aangegeven werk(en) : 30 %

Deze percentages worden toegepast op het aantal werken dat elke auteur heeft aangegeven om een
gewogen aantal aangegeven werken te bekomen. Het aandeel voor de auteurs van niet
gedocumenteerde vaste beelden wordt vervolgens verdeeld pro rata volgens het gewogen aantal
aangegeven werken.

2.6. Aandeel auteurs en rechthebbenden van gedocumenteerde vaste beelden
Alle auteurs van gedocumenteerde vaste beelden, actieve leden van SOFAM, zullen per jaar een
forfaitair bedrag ontvangen. Het bedrag van deze forfaitaire vergoeding zal door de Raad van Bestuur
worden vastgelegd en meegdeeld worden aan de Algemene vergadering.
Vervolgens zal het nog te verdelen bedrag proportioneel worden verdeeld tussen de auteurs en hun
rechthebbenden die een aangifte hebben ingediend waaruit blijkt dat de effectieve uitzending van
hun werken op een televisiezender ontegensprekelijk vast staat, of waarvan het werk werd
geïdentificeerd door de documentatiedienst.
Werken zoals foto’s, schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen die gedocumenteerd werden,
worden als volgt vergoed:

Bedrag voor de proportionele vergoeding per jaar voor de gedocumenteerde vaste beelden
aantal te vergoeden beelden
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2.7. Aandeel auteurs en rechthebbenden van audiovisuele werken
Alle audiovisuele auteurs, actieve leden van SOFAM zullen per jaar een forfaitair bedrag ontvangen.
Het bedrag van deze forfaitaire vergoeding zal door de Raad van Bestuur worden vastgelegd en
meegedeeld aan de Algemene vergadering.
Vervolgens zal het nog te verdelen bedrag proportioneel worden verdeeld tussen de auteurs en hun
rechthebbenden die een aangifte hebben ingediend waaruit blijkt dat de effectieve uitzending van
hun audiovisuele werken op een televisiezender ontegensprekelijk vast staat of waarvan het
audiovisueel werk werd geïdentificeerd door de documentatiedienst.
De auteur of zijn rechthebbende zal aan SOFAM ontegensprekelijk bewijzen dat zijn werk effectief
werd uitgezonden op een televisiezender ofwel door een factuur aan een uitzender (m.a.w. de
televisiezender) ofwel op basis van een opname, ofwel op basis van een contract, ofwel op basis van
een verklaring door de uitzender zelf, ofwel op basis van een factuur aan een onafhankelijke
producent van televisieprogramma’s die bewijst dat er audiovisuele werken werden of zullen worden
uitgezonden door een uitzender.
Deze verdeling zal gebeuren op basis van een minuuttarief.
Het minuuttarief dat zal worden gebruikt om de individuele bedragen die toekomen aan de
betrokken auteurs of rechthebbenden te berekenen, wordt als volgt bekomen:
Minuuttarief =
Bedrag toegewezen aan de proportionele vergoeding per jaar voor de audiovisuele werken
Totale duur van het aantal te vergoeden werken
Als het audiovisuele werk een TV-spel is, of een serie, zal een weging van 35% worden toegepast.
Vanwege de aard van het werk, zullen heruitzendingen van televisiejournaals niet in aanmerking
genomen worden.
Na op deze manier het minuuttarief te hebben bekomen, zal de vergoeding voor elke auteur
berekend worden op basis van het aantal minuten dat deze auteur of zijn rechthebbende heeft
aangegeven.

DEEL 3 : Betaling
Het bedrag dat toekomt aan elke vennoot of derde, zoals genoemd in XI artikel 224 §2 van het
Wetboek Economisch Recht, zal worden uitbetaald op de rekening die op het aangifteformulier
wordt vermeld.
Indien het rekeningnummer niet correct is, of niet wordt vermeld, en SOFAM kan de vennoot, of
derde, onmogelijk contacteren, dan zal ze een herinnering sturen per schrijven naar het adres dat op
het aangifteformulier is aangeduid, of, ingeval het adres op het aangifteformulier niet volledig is,
naar het adres dat zich in haar gegevensbestand bevindt.
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