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ALGEMEEN BELEID INZAKE DE VERDELING VAN AAN RECHTHEBBENDEN 
VERSCHULDIGDE BEDRAGEN (ARTIKEL XI 248/4 § 3, 1° WER) 

 

Het huidige algemene beleid definieert de principes voor de verdeling van aan 
rechthebbenden verschuldigde bedragen zodat deze sommen correct uitgekeerd worden.  
Deze principes weerspiegelen de behoefte aan transparantie en efficiëntie, evenals de plicht 
om verantwoording af te leggen over hoe de sommen worden verdeeld. 
 
I. Principes 
 
SOFAM verdeelt en betaalt regelmatig, met de nodige zorgvuldigheid en nauwkeurigheid, 
de geïnde rechten aan de rechthebbenden in overeenstemming met de verdelingsregels en in 
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht.  
Haar doel is om de verdeling van de bedragen aan de rechthebbenden te maximaliseren en 
de kosten van deze uitkeringen te minimaliseren, met behoud van voldoende 
nauwkeurigheid. De verdeling moet zo dicht mogelijk bij het daadwerkelijke gebruik liggen. 
 
SOFAM mag van de geïnde sommen in mindering brengen:  

- de inhouding om de beheerskosten van SOFAM te dekken. Deze kosten zijn passend, 
redelijk en evenredig aan haar inspanningen en de daadwerkelijk aangeboden diensten, 
en in overeenstemming met artikel XI 256 WER. 

 de sommen die worden toegewezen aan sociale, culturele en educatieve doeleinden 
(artikel XI 258 WER). 

 desgevallend de fiscale aftrekken, zoals bijvoorbeeld die voor de belastingen. 
 
De veelheid van manieren waarop grafische, plastische en fotografische werken kunnen 
worden geëxploiteerd, heeft SOFAM geleid naar verschillende vormen van inning en 
uitkering van rechten.  

Het belangrijkste onderscheid dat moet worden gemaakt, is dat tussen rechten waarvan het 
beheer individueel gebeurt, dat wil zeggen werk per werk, en rechten waarvan het beheer 
collectief is, ofwel op basis van “generale” contracten ofwel op basis van wettelijke 
bepalingen. 

 

II. De uitkering van rechten waarvan het beheer individueel gebeurt  

Deze beheersmethode bestaat uit het verlenen, op uitdrukkelijk verzoek van een exploitant, 
van een toestemming voor een of meer specifieke werken voor een of meer specifieke 
exploitatievorm(en). 
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De vergoedingen worden geïnd door strikte toepassing van het SOFAM tarief zoals het 
aantal werken, het aantal reproductiemedia, de territoria en de duur van de uitzending. 

Worden op deze manier beheerd :  
 

 het reproductierecht in boeken en gelijkgestelde dragers 
 het reproductierecht in de pers  
 het reproductierecht op afgeleide producten (affiches, papierwaren, textiel, 

verpakkingen,…)  
 het reproductierecht voor gebruik op videografische dragers  
 het reproductierecht op interactieve dragers en de reproductie- en 

representatierechten voor publiciteit 
 Het recht op uitzending op televisiezenders dat niet wordt geregeld in een algemeen 

contract  
 Het recht op verspreiding op internet 

Het volgrecht valt ook onder de categorie van individueel beheerde rechten maar in 
tegenstelling tot de hierboven omschreven rechten, worden de berekeningswijze en het 
bedrag van het volgrecht niet bepaald door het SOFAMtarief maar via wettelijke bepalingen. 
De inning van het volgrecht gebeurt via tussenkomst van het uniek platform voor het 
volgrecht. 

Voor het geheel van rechten waarvoor het beheer individueel gebeurt, geldt dat het 
uitgekeerde bedrag voor een werk overeenstemt aan het geïnde bedrag voor dat werk min 
de inhouding op rechten die wordt toegepast om de beheerskosten van SOFAM te dekken. 
De uitkering en betaling gebeuren binnen de maand na inning. 

 

III. De uitkering van rechten waarvan het beheer niet individueel gebeurt 

Bepaalde exploitatiemodellen laten geen individueel beheer van de rechten toe omwille van 
het groot aantal exploitaties van werken. Voor sommigen van deze heeft de wet deze stand 
van zaken onderschreven door uitzonderingregimes in te stellen op de exclusieve rechten 
van de auteur, hetzij onder de vorm van uitzonderingen tegen vergoeding, hetzij onder de 
vorm van verplicht collectief beheer. 
 

Deze rechten worden hier de « collectieve rechten » genoemd. 

Voor de andere sluit SOFAM, alleen of naast andere auteursverenigingen, algemene 
contracten af die een algemene toelating geven voor het gebruik van haar repertoire ten titel 
van de exclusieve rechten in ruil voor een globale vergoeding. 
 
In beide gevallen zijn verdelingsregels nodig om aan elk van de werken het bedrag toe te 
wijzen dat eraan toekomt op basis van een globaal bedrag dat voor het gehele repertoire 
werd geïnd. 
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Alle rechthebbenden kunnen aanspraak maken op deze vergoedingen indien ze voldoen aan 
de specifieke voorwaarden van de verdelingsregels van elk van deze rechten. 
 
SOFAM stelt toegepaste verdelingsregels ter beschikking van de rechthebbenden. Ze stelt 
ook alle informatie m.b.t. deze uitkering ter beschikking van de rechthebbenden aan wie 
deze sommen werden uitgekeerd en betaald. 
 
De verdeling en betaling van de bedragen die aan de rechthebbenden verschuldigd zijn, 
gebeuren op basis van een jaarlijkse verdeelkalender, die aan de rechthebbenden wordt 
meegedeeld. 


