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De algemene beleidsnota’s van REPROBEL hieronder werden goedgekeurd door haar gewone 

algemene vergadering van 12 juni 2019. Alle beleidsnota’s hebben betrekking op (de inningen in) 

het boekjaar 2018. 

 

A. ALGEMEEN BELEID IN VERBAND MET DE VERDELING VAN DE AAN DE RECHTHEBBENDEN 

VERSCHULDIGDE BEDRAGEN 

 

I. REPROBEL is een centrale beheersvennootschap die de door haar geïnde vergoedingen verdeelt 

onder haar leden-beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers, haar lastgevers en haar 

internationale partnervennootschappen. Dat betekent meteen dat de finale verdeling onder de 

individuele rechthebbenden (auteurs, uitgevers, eventuele andere rechthebbenden) in principe 

niet op het niveau van REPROBEL gebeurt.   

 

II. In uitzonderlijke gevallen keert REPROBEL ook vergoedingen uit aan ‘niet-aangesloten 

begunstigden’. Dat zijn individuele auteurs of uitgevers die geen lid zijn van een lid-

beheersvennootschap van REPROBEL en die rechtstreeks van deze laatste vergoedingen willen 

ontvangen. Hun rechtspositie is geregeld in de statuten van REPROBEL en ook in de 

verdelingsregels van het auteurscollege en van het uitgeverscollege. REPROBEL berekent de 

vergoedingen ten bate van niet-aangesloten begunstigden echter niet zelf. Dat doet een 

‘referentiebeheersvennootschap’ die daartoe door het auteurscollege of het uitgeverscollege is 

aangesteld en die hiervoor ook een administratiekost kan aanrekenen. In welbepaalde gevallen 

kan REPROBEL het betalingsverzoek van de niet-aangesloten begunstigde definitief of tijdelijk 

en geheel of gedeeltelijk weigeren (bv. als er een risico op dubbele betaling bestaat), of kan het 

betreffende college proportionele sancties opleggen ingeval van kennelijk misbruik.  

 

III. De verdeling binnen REPROBEL gebeurt in twee colleges: het auteurscollege en het 

uitgeverscollege. In het auteurscollege zetelen de leden-beheersvennootschappen die auteurs 

vertegenwoordigen.1 In het uitgeverscollege zetelen de leden-beheersvennootschappen die 

uitgevers vertegenwoordigen.2 Sabam is lid van de beide colleges, maar haar stemrecht in het 

uitgeverscollege is beperkt tot de verdelingen. De colleges zijn statutair autonoom, wat 

betekent dat ze niet tussenkomen in elkaars verdelingsbeslissingen en dat de raad van bestuur 

gebonden is door de verdelingsbeslissingen van de colleges. Het huishoudelijk reglement van 

de colleges regelt hun bevoegdheden en werking.  

 

IV. De verdeling op het niveau van REPROBEL gebeurt op basis van verdelingsregels die de beide 

colleges afzonderlijk en bij eenparigheid van stemmen aannemen. Ze doen dat per 

exploitatiewijze, d.i. voor elke wettelijke licentie die REPROBEL beheert (reprografievergoeding, 

wettelijke uitgeversvergoeding, vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 

vergoeding voor openbaar leenrecht) en voor elke inningsbron op mandaatbasis (i.e. de prints 

in hoofdzakelijk de private en de publieke sector). De verdelingsregels voor het openbaar 

leenrecht zijn gemoduleerd per Gemeenschap waarvoor wordt geïnd. De verdeling van 

vergoedingen geïnd op mandaatbasis wordt duidelijk afgescheiden van de verdeling van 

vergoedingen uit wettelijke licenties.  

 

 
1 Assucopie, deAuteurs, Jam, Sabam, Sacd, Scam, Sofam, Vewa. 
2 Copiebel, Copiepresse, Librius, License2Publish, Repro PP, Repropress, (Sabam), Semu. 
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V. Telkens worden ook bijzondere verdelingsregels voorzien voor de vergoedingen die REPROBEL 

uit het buitenland ontvangt ten bate van Belgische rechthebbenden en, andersom, voor de 

vergoedingen die REPROBEL in België int en die worden toegewezen aan buitenlandse 

rechthebbenden.  

 

VI. In de regel gebeurt de verdeling op een verschillende manier voor elke exploitatiewijze, op basis 

van de beschikbare bronnen en criteria. Indien nodig (bv. bij gebrek aan accurate 

studiegegevens) kan geheel of ten dele worden aangeknoopt met de verdelingsparameters die 

voor de reprografievergoeding (auteurscollege) of voor de wettelijke uitgeversvergoeding 

(uitgeverscollege) worden gehanteerd.  

 

VII. De verdelingsregels van de colleges moeten wettelijk - voorafgaand aan hun goedkeuring - 

voor revisie worden aangemeld bij de controledienst van de beheersvennootschappen bij de 

FOD Economie. In sommige gevallen moeten deze verdelingsregels formeel worden 

goedgekeurd door de bevoegde minister (reprografievergoeding, wettelijke 

uitgeversvergoeding, vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). REPROBEL 

beschikt steeds over de meest actuele en gecoördineerde versie van de verdelingsregels van 

de colleges, en deelt die bij wijzigingen ook mee aan de controledienst.  

 

VIII. De colleges waken erover dat zowel hun verdelingsregels als hun verdelingsbeslissingen 

objectief, billijk en niet-discriminerend zijn. Dat betekent concreet dat die regels en beslissingen 

gebaseerd moeten zijn op objectieve bronnen en criteria die zo dicht mogelijk aansluiten bij de 

de realiteit in termen van de handelingen waarvoor werd geïnd; dat ze rekening moeten houden 

met de representativiteit van de collegeleden (ledenbestand en repertoire); dat ze 

rechthebbenden die zich objectief in vergelijkbare omstandigheden bevinden niet wezenlijk 

anders mogen behandelen; en dat ze in overeenstemming moeten zijn met het internationale 

auteursrecht (principe van ‘nationale behandeling’ of ‘wederkerigheid’, naargelang het geval). 

 

IX. Elke verdeling binnen REPROBEL begint met de terbeschikkingstelling van de netto geïnde 

bedragen – na aftrek van haar beheerskosten – per exploitatiewijze (inclusief de uit het 

buitenland ontvangen bedragen) aan het auteurscollege en aan het uitgeverscollege. Er zijn 

twee soorten terbeschikkingstellingen: de definitieve terbeschikkingstelling door de jaarlijkse 

algemene vergadering (alle inningen van het afgelopen boekjaar), en één of meerdere 

voorlopige terbeschikkingstellingen door de raad van bestuur (inningen tijdens het lopende 

boekjaar). Een voorlopige terbeschikkingstelling wordt als een voorschot op de definitieve 

terbeschikkingstelling beschouwd, en moet aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldoen.  

 

X. Een voorlopige terbeschikkingstelling mag trouwens niet worden verward met een voorlopige 

en gedeelte verdeling op collegeniveau (die ook kan in het kader van een definitieve 

terbeschikkingstelling). Een voorlopige en gedeeltelijke verdeling kan - binnen de wettelijke 

grenzen - bv. bij een verdelingsbetwisting tussen de collegeleden of in afwachting van de 

resultaten van een repartitiestudie op collegeniveau. De verdelingsregels van de colleges 

bevatten bijzondere bepalingen over hoe het saldo van een dergelijke verdeling finaal onder 

de collegeleden moet worden verdeeld.  
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XI. De verdeling gebeurt per inningsjaar, en voor elk inningsjaar in principe per verbruiksjaar.3 

Oudere verbruiksjaren kunnen in welbepaalde gevallen wel samen met recentere verbruiksjaren 

worden verdeeld.  

 

XII. De ‘primaire verdeling’ – de verdeelsleutels tussen en binnen de verschillende groepen 

rechthebbenden – wordt in sommige gevallen door de wetgever of de bevoegde minister 

bepaald, zij het zelden op een volledige wijze.4 Is dat niet het geval, dan wordt de primaire 

verdeling nader geregeld in of krachtens de mandaatovereenkomst met de lastgever van 

REPROBEL (vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vergoeding voor 

openbaar leenrecht) of de mandaatovereenkomst met de leden-beheersvennootschappen5, 

dan wel bij eenparigheid vastgelegd door de raad van bestuur van REPROBEL. 

 

XIII. De ‘secundaire verdeling’ binnen de colleges bestaat uit twee stappen. Allereerst worden, per 

exploitatiewijze en per verbruiksjaar, globale bedragen toegewezen aan de categorieën van 

werk (auteurscollege) of aan de dragers (uitgeverscollege). Dat gebeurt met een tweederde 

meerderheid op collegeniveau. 

 

Het auteurscollege verdeelt op basis van de volgende categorieën van werk: 

- Journalistieke teksten 

- Literaire teksten  

- Educatieve of wetenschappelijke teksten 

- Andere teksten 

- Muziekwerken met uitsluiting van bladmuziek (sensu stricto) 

- Fotografische werken 

- Andere werken van grafische of beeldende kunst 

 

Het uitgeverscollege verdeelt op basis van de volgende dragers:  

- Boeken 

- Dagbladen 

- Tijdschriften 

- Muziekwerken met uitsluiting van bladmuziek (sensu stricto) 

- Andere Dragers. 

 

De toewijzing van bedragen aan rechthebbenden die door een lastgever worden 

vertegenwoordigd (in concreto: AUVIBEL voor rekening van rechthebbenden van audiovisuele 

en geluidswerken in het kader van de vergoedingen voor onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek en voor openbaar leenrecht) wordt geregeld in of krachtens de 

mandaatovereenkomst die met deze lastgever wordt gesloten.  

 

 
3 In het kader van de vergoedingen voor openbaar leenrecht wordt met ‘referentiejaren’ gewerkt. Voor het leesgemak wordt 

hierna de generieke term ‘verbruiksjaren’ gebruikt, waarmee in dit specifieke geval referentiejaren worden bedoeld.  
4 Voor de reprografie- en de wettelijke uitgeversvergoeding is de bij KB bepaalde paginavergoeding identiek, zodat de 50/50 

verdeling tussen auteurs en uitgevers reglementair is bepaald. Voor de vergoedingen inzake onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek en inzake openbaar leenrecht, bepaalt de wet of het uitvoeringsbesluit een verdeelsleutel binnen de categorieën van 

rechthebbenden (auteurs en uitgevers enerzijds en rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken anderzijds) maar niet 

tussen deze categorieën van rechthebbenden. 
5 De vergoedingen die REPROBEL op mandaatbasis int voor de prints met een intern-professioneel oogmerk in (hoofdzakelijk) de 

private en de publieke sector, worden op grond van het mandaat dat haar is verleend door haar leden-beheersvennootschappen 

bij helften verdeeld tussen auteurs en uitgevers.  
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De toewijziging van bedragen aan buitenlandse rechthebbenden vindt plaats nadat de ventilate 

per categorie van werk of per drager (op basis van de binnenlandse verdeelsleutels) en per 

verbruiksjaar is gebeurd, maar voordat de verdeling onder de individuele 

beheersvennootschappen plaatsvindt. Concreet wordt er een bepaald percentage per categorie 

van werk of per drager toegewezen aan die buitenlandse rechthebbenden, op basis van 

taalgroepen en van relevante landen binnen die taalgroepen. In het geval van een zgn. 

‘representatie-akkoord van het type B’ met een buitenlandse partnervennootschap (met 

gesloten beurzen, dus zonder wederzijdse uitkering van vergoedingen) of van een 

mandaatovereenkomst tussen een collegelid en een buitenlandse beheersvennootschap, 

worden de vergoedingen uitgekeerd aan de collegeleden / het collegelid. 

 

XIV. De tweede stap in de ‘secundaire verdeling’ – nadat de globale bedragen zijn toegewezen per 

categorie van werk of per drager en nadat de toewijzing aan de lastgevers en de buitenlandse 

partnervennootschappen is gebeurd – is de verdeling onder de individuele leden-

beheersvennootschappen binnen de categorieën van werk (auteurscollege) of de dragers 

(Uitgeverscollege). Die verdeling gebeurt bij eenparigheid onder de collegeleden die een 

gerechtvaardigde aanspraak op het verdeelde bedrag (of een deel daarvan) kunnen laten 

gelden. 

 

XV. De laatste stap in de verdeling – de ‘tertiaire verdeling’ onder de individuele auteurs en 

uitgevers - vindt in principe niet op het niveau van REPROBEL plaats. Die verdeling gebeurt 

door de leden-beheersvennootschappen, op basis van hun eigen verdelingsregels (zie hoger, I 

en II).  

 

XVI. Voor elke terbeschikkingstelling (voorlopig of definitief) worden, per exploitatiewijze en per 

verbruiksjaar, verdeelschema’s opgesteld op basis van de parameters die hierboven zijn 

omschreven. Bij die verdeelschema’s kunnen deel- en samenvattende tabellen worden 

gevoegd.  

 

XVII. De objectieve bronnen en criteria die de colleges hanteren bij de verdeling, worden opgelijst in 

hun verdelingsregels. Het gaat bv. om studiegegevens (op het niveau van REPROBEL of een 

college) of, in het geval van verdelingen uit of naar het buitenland, relevante markt- of 

bevolkingsgegevens.  

 

XVIII. De verdeling van vergoedingen gebeurt op het niveau van REPROBEL in de regel niet-

titelspecifiek, behoudens in de uitzonderlijke en specifieke gevallen die uitdrukkelijk in de 

verdelingsregels van de colleges zijn voorzien. (Dat is alléén het geval voor welbepaalde 

vergoedingen uit het buitenland). Dat betekent dat in het kader van de verdeling in principe 

geen rekening wordt gehouden met binnen- of buitenlandse informatie over het gebruik van 

specifieke werken/uitgaven van individuele rechthebbenden. 

 

XIX. Voor elke verdeling leggen de colleges reserves aan in overeenstemming met hun 

verdelingsregels. Die dienen om materiële vergissingen in de verdeling te kunnen rechtzetten, 

maar ook om te kunnen voldoen aan de vergoedingsaanspraken van niet-aangesloten 

begunstigden of van buitenlandse rechthebbenden in het kader van nieuwe representatie-

overeenkomsten die REPROBEL afsluit of nieuwe mandaatovereenkomsten met buitenlandse 

beheersvennootschappen die de collegeleden afsluiten. Voor elke exploitatiewijze en voor elke 

categorie van werk (auteurscollege) of drager (uitgeverscollege) bepaalt het college het bedrag 
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en het voorwerp van de reserve en ook het tijdstip en de wijze waarop ze vrijvalt (zie ook verder, 

B., ‘Algemeen beleid in verband met niet-verdeelbare en wettelijk niet-verdeelbaar geachte 

bedragen’). In welbepaalde gevallen kunnen reserves naderhand worden herzien of een andere 

bestemming krijgen. 

 

XX. De verdeling en de betaling van door REPROBEL geïnde vergoedingen gebeurt regelmatig, 

zorgvuldig, nauwkeurig en zoveel mogelijk binnen de wettelijke termijnen. Als de verdeling 

en/of de betaling niet tijdig gebeurt, motiveert REPROBEL deze vertraging in haar jaarverslag 

wanneer dit wettelijk is verplicht.  

 

XXI. De vergoedingen die REPROBEL heeft geïnd maar nog niet heeft verdeeld of betaald, worden 

op een specifieke rubriekrekening geplaatst. 

 

XXII. De statuten van REPROBEL bevatten een bijzonder mechanisme om betwistingen binnen de 

colleges die verband houden met de verdelingsregels of met toewijzingen of verdelingen op 

grond daarvan te beslechten. Daarbij worden de belangen van de leden van het college die niet 

in de betwisting betrokken zijn en de niet-betwiste bedragen maximaal gevrijwaard. Daarnaast 

beschikt REPROBEL over een specifieke klachtenprocedure (nader geregeld in haar algemeen 

reglement) die onder meer openstaat voor rechthebbenden (ongeacht of ze lid van een lid-

beheersvennootschap van REPROBEL of niet), voor lastgevers en voor buitenlandse 

partnervennootschappen.  

 

XXIII. REPROBEL licht haar verdelingen en betalingen toe in haar jaarverslag, en deelt minstens één 

keer per jaar ook de wettelijk voorgeschreven informatie daaromtrent mee aan haar leden-

beheersvennootschappen, haar lastgevers, haar buitenlandse partnervennootschappen en, in 

voorkomend geval, de niet-aangesloten begunstigden. 

 

XXIV. REPROBEL bewaart haar verdelingsstukken gedurende de wettelijke bewaringstermijn van tien 

jaar vanaf de inverdelingstelling van de vergoedingen. 

 

XXV. REPROBEL handelt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in verband met 

verdelingen, op het stuk van het auteursrecht en het collectief rechtenbeheer maar ook van het 

beroepsgeheim, de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en de antiwitwaswetgeving 

(met name het UBO-register / Ultimate Beneficial Ownership). 

 

 

B. ALGEMEEN BELEID IN VERBAND MET NIET-VERDEELBARE EN WETTELIJK NIET-

VERDEELBAAR GEACHTE BEDRAGEN 

 

I. Noch de inning noch de verdeling van vergoedingen door REPROBEL gebeurt in principe op 

een titelspecifieke basis (A.XVIII). Bovendien keert REPROBEL ook geen vergoedingen aan 

individuele rechthebbenden uit (behoudens, in uitzonderlijke gevallen, aan niet-aangesloten 

begunstigden, A.II). Er stellen zich doorgaans dan ook geen problemen van identificatie of 

localisatie van de rechthebben. 

 

II. Dat is meteen ook de reden waarom REPROBEL in principe alle vrijgevallen reserves, ongeacht 

de exploitatiewijze, de bestemming of de oorsprong van de vergoedingen, als wettelijk niet-

verdeelbare (voor reserves die minder dan drie jaar na afloop van het inningsjaar worden 
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aangehouden) of wettelijk niet-verdeelbaar geachte (voor reserves die langer dan drie jaar na 

afloop van het inningsjaar worden aangehouden) vergoedingen aanmerkt.  

 

III. Bij de vrijgave van de reserves worden de wettelijke bepalingen in verband met niet-verdeelbare 

en wettelijke niet-verdeelbare geachte vergoedingen gevolgd, met inbegrip van de bijzondere 

rapportering door de commissaris-revisor.  

 

IV. De organieke documenten van REPROBEL bepalen dat vrijgevallen reserves in principe verdeeld 

worden volgens de verdeelsleutels van toepassing op de exploitatiewijze, de herkomst of 

bestemming en de verbruiksjaren waarvoor ze werden aangelegd. Dat garandeert dat die vrijval 

toekomt aan de rechthebbenden van de betrokken categorie, in overeenstemming met de wet.  

 

V. Het jaarverslag van REPROBEL vermeldt het totaal van de niet-verdeelbare en de wettelijk niet-

verdeelbaar geachte bedragen, met een toelichting van het gebruik dat daarvan wordt 

gemaakt. Door het gebruik van verbruiksjaren is het technisch-boekhoudkundig niet mogelijk 

om de vrijval van de reserves op te splitsen in niet-verdeelbare en wettelijk niet-verdeelbaar 

geachte bedragen. 

 

 

C. ALGEMEEN BELEID INZAKE BEHEERSKOSTEN EN EVENTUELE ANDERE INHOUDINGEN OP 

RECHTENINKOMSTEN OF INKOMSTEN UIT DE BELEGGING VAN RECHTENINKOMSTEN 

 

I. REPROBEL hanteert als algemene regel dat ze haar beheerskosten zo laag mogelijk houdt om 

de verdelingen ten bate van de rechthebbenden te maximaliseren. Bij elke uitgave stelt 

REPROBEL zich de vraag of die wel echt nodig is in het kader van haar bedrijfsvoering en haar 

wettelijke en statutaire opdracht.  

 

II. In ieder geval moeten de beheerskosten redelijk, gedocumenteerd en gerechtvaardigd zijn in 

het licht van de door REPROBEL geleverde beheersdiensten. 

 

III. REPROBEL financiert haar beheerskosten voor een welbepaald boekjaar voorlopig door 

eenmalige of periodieke voorafnames op haar rechteninkomsten, op grond van het door de 

raad van bestuur goedgekeurde budget voor dat boekjaar en onder voorbehoud van latere 

goedkeuring door de algemene vergadering. Op het einde van elk boekjaar worden de 

werkelijke beheerskosten voor dit boekjaar verrekend, zodat de wettelijke afscheiding van het 

eigen vermogen van REPROBEL en het vermogen beheerd voor rekening van de 

rechthebbenden is verzekerd.  

 

IV. De verdelingsregels van het auteurscollege en van het uitgeverscollege bevatten (per 

exploitatiewijze) bijzondere bepalingen in verband met de beheerskosten en de eventuele 

andere inhoudingen (zie ook hieronder, F). 

 

V. Bij mandaatovereenkomsten (zowel tussen REPROBEL en haar leden-beheersvennootschappen 

voor de inning van vergoedingen op mandaatbasis als tussen REPROBEL en haar lastgevers in 

het kader van welbepaalde wettelijke licenties) en bij representatieovereenkomsten met 

buitenlandse partnervennootschappen, worden de beheerskosten nader geregeld in of 

krachtens de overeenkomst. In deze gevallen moeten andere inhoudingen dan beheerskosten 

uitdrukkelijk worden aanvaard door de lastgever of de partnervennootschap. 
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VI. De beheerskosten van REPROBEL worden ingehouden aan de bron (en dus niet apart 

gefactureerd), wat betekent dat er netto vergoedingen na aftrek van die kosten worden 

uitgekeerd aan de leden-beheersvennootschappen, lastgevers, buitenlandse 

partnervennootschappen en eventuele niet-aangesloten begunstigden.  

 

VII. REPROBEL rekent haar beheerskosten analytisch toe per exploitatiewijze/inningsbron in 

overeenstemming met de wet.  

 

VIII. De beheerkosten van REPROBEL worden niet op een discriminerende manier (ten opzichte van 

de andere categorieën van rechten die ze beheert) aangerekend op de niet-verdeelbare of de 

wettelijk niet-verdeelbaar geachte vergoedingen (zie hierboven, B). 

 

IX. De beheerskosten van REPROBEL worden in globo bekendgemaakt op haar website.  

 

X. REPROBEL motiveert in haar jaarverslag eventuele overschrijdingen van het wettelijk plafond 

voor beheerskosten (15% van de gemiddelde inningen over de laatste drie boekjaren).  

 

XI. REPROBEL kan wettelijk en statutair haar beheerskosten geheel of gedeeltelijk verrekenen met 

de inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten indien haar algemene vergadering voor 

een welbepaald boekjaar daartoe beslist.  

 

XII. REPROBEL waakt er algemeen over dat ze haar rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging 

van rechteninkomsten niet gebruikt voor andere doeleinden dan de uitkering aan de 

rechthebbenden, met uitzondering van de vergoeding van haar beheerskosten en de wettelijk 

en organiek toegelaten inhoudingen of verrekeningen.  

 

D. ALGEMEEN BELEID INZAKE DE BESTEMMING VAN RECHTEN VOOR EDUCATIEVE, 

SOCIALE EN CULTURELE DOELEINDEN 

 

I. De algemene vergadering van REPROBEL heeft de mogelijkheid om maximaal 10% van de 

geïnde rechten te bestemmen en te gebruiken voor educatieve, sociale en culturele doeleinden 

binnen de wettelijke en statutaire grenzen. 

 

II. Tot op heden heeft de algemene vergadering nog geen gebruik gemaakt van deze 

mogelijkheid, zodat hieromtrent ook geen algemeen beleid is uitgewerkt.  

 

III. REPROBEL houdt vooralsnog dus geen andere bedragen dan haar beheerskosten (zie C) en de 

wettelijk verplicht aan te leggen reserves en provisies in.  

 

 

[EINDE] 


