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ALGEMEEN BELEID INZAKE DE VERDELING VAN  BEDRAGEN DIE NIET-
VERDEELBAAR ZIJN 

 

Artikel XI 248/4 § 3 WER laat het aan de algemene vergadering om te beslissen over de 
algemene beleidslijnen mbt tot de verdeling van de niet-verdeelbare bedragen, in 
overeenstemming met artikel XI 254 WER. 

De wijze waarop niet-verdeelbare bedragen moeten worden verdeeld, wordt grotendeels 
bepaald door het Wetboek Economisch recht. 

Artikel XI 254 van het WER stelt: 

De niet-verdeelbare sommen, met inbegrip van de sommen die overeenkomstig artikel 
XI.252, § 4, niet verdeelbaar worden geacht, worden verdeeld onder de 
rechthebbenden van de betrokken categorie, op de wijze die bij tweederde 
meerderheid van de algemene vergadering wordt bepaald, onverminderd het recht 
van de rechthebbenden om deze bedragen bij de beheersvennootschap op te eisen. De 
Koning kan het begrip "rechthebbenden van de betrokken categorie" nader bepalen. 
Bij gebreke van een dergelijke meerderheid wordt met dit doel speciaal een nieuwe 
algemene vergadering bijeengeroepen, die bij gewone meerderheid beslist. 
De beheerkosten van de beheersvennootschap kunnen niet op discriminerende manier 
ten opzichte van de andere categorie van rechten beheerd door de 
beheersvennootschap, worden aangerekend op de sommen bedoeld in het eerste lid. 
De Koning bepaalt de voorwaarden waarbinnen, overeenkomstig het vierde lid, de 
beheerkosten van de beheersvennootschap worden aangerekend op de in het eerste lid 
bedoelde sommen. 
De Commissaris maakt jaarlijks een bijzonder verslag op over: 
   1° de kwalificatie van sommen door de beheersvennootschap als niet-verdeelbare 
sommen; 
   2° het gebruik dat de beheersvennootschap van deze sommen maakt; en 
   3° de aanrekening van de beheerkosten op deze sommen 

SOFAM respecteert nauwgezet de wettelijke bepalingen op dit gebied, en met name het feit 
dat de niet-uitkeerbare bedragen moeten worden verdeeld onder de begunstigden van de 
betreffende categorieën en de verplichting van een niet-discriminerende toewijzing van de 
beheerskosten in vergelijking met de andere categorieën van rechten beheerd door SOFAM. 

Wanneer er niet-verdeelbare bedragen zijn, inclusief bedragen die als niet-verdeelbaar 
worden beschouwd overeenkomstig artikel XI 252, §4, dient de raad van bestuur een 
voorstel in voor de verdeling van deze bedragen aan de algemene vergadering met 
inachtneming van de Artikel 254 van het Wetboek Economisch Recht, ook wat betreft de 
categorie rechthebbenden en de beheervergoedingen. 
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De algemene vergadering moet het voorstel goedkeuren om niet-verdeelbare bedragen, 
inclusief bedragen die als niet-verdeelbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel XI 
252, § 4, te verdelen met een tweederde meerderheid. 

Bij afwezigheid van een tweederde meerderheid wordt een nieuwe algemene vergadering 
bijeengeroepen om met een eenvoudige meerderheid te beslissen over het voorstel tot 
verdeling van de niet-verdeelbare bedragen en regels. 


