
 
  

ALGEMEEN BELEID BETREFFENDE DE INHOUDINGEN OP RECHTENINKOMSTEN 

EN INKOMSTEN UIT DE BELEGGING VAN RECHTENINKOMSTEN 

 
In toepassing van artikel XI 248 /4 WER stelt de algemene vergadering van aandeelhouders het 

algemeen beleid alsook de jaarlijkse percentages vast van de inhoudingen op rechteninkomsten en 

op inkomsten die voortvloeien uit de belegging van die inkomsten:  

 

1. INHOUDINGEN OP RECHTENINKOMSTEN  

 

1.1  Algemeen 

De financiering van de werking van de Vennootschap wordt vastgelegd in art 44 van de statuten:  

‘De Vennootschap beschikt over de volgende inkomsten:  

a) de inkomsten bestaande uit de inhoudingen op het bedrag van de geïnde en verdeelde rechten in 

overeenstemming met haar reglement en de wet en met met inbegrip van inhoudingen ten behoeve 

van sociale, culturele en educatieve doeleinden; 

b) de inkomsten voortvloeiend uit beleggingen van haar eigen inkomsten, haar beheerkosten, haar 

patrimonium en andere activiteiten van de Vennootschap;  

c) de inkomsten voortvloeiend uit bijdragen, subsidies, giften, legaten en terugbetalingen van lasten.’ 

Het percentage van de statutaire inhoudingen op de geïnde en verdeelde rechten worden vastgelegd 

bij beslissing van de algemene vergadering. Dit gebeurt op voorstel van de algemeen directeur en op 

basis van een budget opgemaakt volgens een principe van voorzichtigheid, vooruitziendheid en 

proportionaliteit. 

 

1.2 Niveau van inhoudingen  

De algemene vergadering van 16 juni 2021 keurde een provisionele inhouding van 15% goed voor 

volgende rechten: - Uitzendrechten 

   - Kabel -en satellietrechten 

   - Thuiskopie  

   - DVD 

   - Opvoeringsrechten 

   - Reprografie 

   - Leenrecht 

   - Prints op mandaatbasis 

   - Onderwijs en onderzoek  

Voor exclusiviteitspremies werd een inhouding van 2% vastgelegd. 



 
  
Daarnaast werd een crisisbijdrage van 1% goedgekeurd, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden 

van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande daling van inningen binnen bepaalde repertoires. 

 

2. INKOMSTEN UIT DE BELEGGING VAN RECHTEN  

 
In overeenstemming met de bepalingen van artikel XI 251 WER kan de algemeen directeur beslissen 

inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten toe te wijzen aan de financiering van 

werkingskosten om de statutaire inhoudingen 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. 

 

 


