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ALGEMENE VERGADERING VAN 18 MEI 2020 

PUNT 5 – Besluiten voorgelegd aan de Algemene Vergadering 
inzake het algemeen beleid.   

 

Besluit 5B: Algemeen beleid betreffende de inhoudingen op rechteninkomsten 
en op inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten 
 
In toepassing van artikel XI 248 /4 WER stelt de algemene vergadering, in de hierna 
omschreven bewoordingen, het algemeen beleid vast betreffende de inhoudingen op 
rechteninkomsten en op inkomsten die voortvloeien uit de belegging van die inkomsten: 

 

1. HEFFINGEN OP RECHTEN  

§ Modaliteiten voor de vastlegging van het percentage van de heffingen op rechten 

De heffingen worden toegepast om de werkingskosten van de vennootschap te dekken.      

Deze heffingen nemen de vorm aan van een inhouding op de door de vennootschap geïnde 
rechten. 

Het percentage van deze heffingen wordt door de zaakvoerder, met instemming van de raad 
van bestuur, vastgesteld volgens een principe van voorzichtigheid, vooruitziendheid en 
proportionaliteit. 

Wanneer hij/zij een wijziging van de heffingen aan de raad van bestuur voorstelt, verstrekt de 
zaakvoerder de elementen die de gegrondheid van een dergelijke wijziging voor de werking 
van de vennootschap en de goede uitvoering van haar statutaire opdrachten rechtvaardigen 
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§ Niveau van de heffingen 

Op de datum van vaststelling van dit algemeen beleid zijn de maximale heffingspercentages 
die SOFAM op de geïnde vergoedingen toepast, als volgt: 

 

Reproductie- en publieke mededelingsrechten    22%. 

Kabeldoorgifte       20% 

Andere collectieve rechten (reprografie, uitzondering 
onderwijs, kopiëren voor privégebruik, openbare uitlening)  20%  

Volgrecht      15% 

 

2. INKOMSTEN UIT DE BELEGGING VAN RECHTEN  

In overeenstemming met de bepalingen van artikel XI 251 WER kan de zaakvoerder beslissen 
inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten toe te wijzen aan de financiering van 
werkingskosten om de statutaire heffing op vergoedingen die aan de rechthebbenden worden 
betaald, te beperken. 

 

Dit algemene beleid treedt onmiddellijk in werking en blijft van kracht totdat de algemene 
vergadering een nieuw beleid heeft vastgesteld. 

 

 


