DE VERDELING
IN EEN NOTENDOP
heeft ingediend, krijgt een vergoeding van € 75
netto, ongeacht de berekening van zijn rechten
op basis van deze aangifte. Indien de aangifte
‘tijdig’ wordt ingediend, zal de auteur of uitgever dus driemaal een forfaitair bedrag ontvangen, bij de eerste, tweede en derde toewijzing:
3 x € 75 over 3 jaar dus! Dit forfaitair bedrag is
afkomstig van de achterstallige door REPROBEL geïnde rechten.

MEER
INFORMATIE?
HEB JE NOG VRAGEN, AARZEL DAN NIET
OM ONS TE CONTACTEREN.
SABAM
AARLENSTRAAT 75-77
1040 BRUSSEL

FOCUS
REPROGRAFIERECHT

TEL. : +32 2 286 82 11
E-MAIL : CONTACT@SABAM.BE
WWW.SABAM.BE

“De reprografierechten hebben een collectieve inning en verdeling.
Dit wil zeggen dat er niet specifiek voor een bepaalde aangever geïnd wordt, maar voor
alle aangevers samen. Dat verklaart ook waarom de toegewezen bedragen aan rechten
per publicatie in elke categorie van jaar tot jaar kunnen schommelen. Naast mogelijke
schommelingen in de inning zelf worden de toewijzingen ook sterk beïnvloed door het
aantal ingediende aangiften in een bepaald jaar en de precieze inhoud daarvan, zoals het
aantal pagina’s en de oplage.“

VOOR MEER INFORMATIE
kan je onze Customer Service contacteren: contact@sabam.be – 02/286.82.11
Productie : Corporate Communicatie
SABAM - Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel - BTW-BE-0402.989.270 - RPR Brussel
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Verantwoordelijke Uitgever : Johan Verminnen, Gedelegeerd bestuurder

Elke ‘tijdig’ ingediende aangifte, namelijk tijdens
het jaar volgend op het publicatiejaar van de
werken, zal in april van het jaar daarop een
eerste berekening en een eerste toewijzing van
rechten genereren. Het budget voor deze eerste toewijzing komt overeen met de inningen
voor het betreffende publicatiejaar. De aangifte
zal daarna nog tweemaal rechten genereren: in
het derde en vierde jaar na publicatie. De budgetten voor deze latere toewijzingen vloeien
voort uit achterstallige door REPROBEL geïnde
rechten.
Soms vergeet een auteur of uitgever echter de
publicatie van een van zijn werken in het jaar
daarop aan te geven. Hij kan dit nog gedurende
twee jaar doen zonder iets te verliezen. Voor
dergelijke gevallen en voor nieuw aangesloten
leden heeft SABAM voor een voorzieningsregeling gezorgd waardoor een werk drie en zelfs
vier jaar na publicatie nog vergoed kan worden
alsof het ‘tijdig’ werd aangegeven.
Een ander voordeel van SABAM is de forfaitaire
vergoeding van € 75 netto vanaf de verdeling in
april 2013 (voordien € 50 netto). Elk lid van
SABAM, auteur of uitgever, dat via REPROPOST
of REPRONET een aangifte van een publicatie

WWW.SABAM.BE

REPROGRAFIE

> HET KADER
VAN HET REPROGRAFIERECHT
ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS, MAG
MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR OF UITGEVER
HIERMEE INSTEMT. TER COMPENSATIE ZULLEN DE AUTEUR EN DE UITGEVER REPROGRAFIERECHTEN ONTVANGEN.
De wetgever heeft bijgevolg in 1994 een vergoeding voorzien voor de auteurs en uitgevers van
werken die op grafische of soortgelijke drager zijn vastgelegd: het reprografierecht. In België is een
enkele coöperatieve vennootschap bevoegd voor het beheer van dit recht: de bcvba REPROBEL
(www.reprobel.be). Sinds de oprichting van deze vennootschap, zetelt SABAM er in het Auteurscollege en het Uitgeverscollege om over de reprografierechten voor haar leden en mandanten te
onderhandelen.

> DE INNING
VAN HET REPROGRAFIERECHT
DE REPROBEL-INNINGEN VLOEIEN VOORT UIT TWEE ZAKEN. ENERZIJDS GEBEUREN DE
INNINGEN VIA EEN EVENREDIGE VERGOEDING, DIE VERSCHULDIGD IS DOOR ELKE NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON DIE EEN OF MEERDERE TOESTELLEN BEZIT WAARMEE
BESCHERMDE WERKEN OP PAPIER GEKOPIEERD KUNNEN WORDEN (KOPIEERAPPARATEN,
FAXAPPARATEN, SCANNERS, ETC.). ANDERZIJDS WORDT EEN FORFAITAIRE VERGOEDING GEÏND
OP ELK KOPIEERAPPARAAT, BETAALD DOOR DE FABRIKANTEN EN INVOERDERS.
Als lid van het Auteurs- en Uitgeverscollege vordert SABAM elk jaar het aandeel van de REPROBELinningen dat toekomt aan haar leden en mandanten. Dit gebeurt in tien categorieën van publicaties
op grafische drager, waarvan er zeven betrekking hebben op haar auteurs :

ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD
WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS,
MAG MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD
WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR
OF UITGEVER HIERMEE INSTEMT.
TER COMPENSATIE ZULLEN DE AUTEUR
EN DE UITGEVER REPROGRAFIERECHTEN
ONTVANGEN.

PARTITUREN
FOTO’S
JOURNALISTIEKE TEKSTEN
LITERAIRE TEKSTEN
EDUCATIEVE EN WETENSCHAPPELIJKE
TEKSTEN
ANDERE VISUELE WERKEN EN WERKEN
VAN BEELDENDE KUNST
ANDERE TEKSTEN.

> DE VERDELING
VAN HET REPROGRAFIERECHT
REPROPOST & REPRONET
SABAM kan de rechten die zij van REPROBEL
vordert niet verdelen zonder de hulp van haar
leden. Het is immers onmogelijk te achterhalen wat en hoeveel juist gefotokopieerd werd
van alle op grafische drager vastgelegde werken. De rechten worden bijgevolg verdeeld op
basis van de aangiften die door onze leden
gedaan worden van de publicaties van hun
werken in het afgelopen jaar. Hiertoe werden
formulieren opgesteld, die beschikbaar zijn via
de website van SABAM : www.sabam.be. Deze
formulieren bevatten een aantal essentiële
gegevens voor de berekening van de verdeling
(het publicatiejaar, de titel van de publicatie,
het aantal pagina’s en mogelijk ook de oplage,
etc.).

Er zijn dus drie categorieën waarin SABAM
haar uitgevers vertegenwoordigt :
BOEKEN
PARTITUREN
ANDERE PUBLICATIES.

FOCUS REPROGRAFIERECHT // 03

In elke categorie van publicatie zijn er voor
auteurs twee formaten beschikbaar. Het ene
(REPROPOST) moet schriftelijk ingevuld worden en per post teruggestuurd naar Soumaya
El Khazrouni, SABAM – Distribution Department, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. Het
andere (REPRONET) is een Excel-bestand dat
op de eigen computer bewaard, ingevuld en
nadien via e-mail teruggestuurd moet worden
n a a r s o u m a ya . e l k h a z ro u n i @ s a b a m . b e .
Formulieren voor de drie laatste jaren zijn beschikbaar op de website van SABAM.

FOCUS REPROGRAFIERECHT // 04

REPROGRAFIE

> HET KADER
VAN HET REPROGRAFIERECHT
ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS, MAG
MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR OF UITGEVER
HIERMEE INSTEMT. TER COMPENSATIE ZULLEN DE AUTEUR EN DE UITGEVER REPROGRAFIERECHTEN ONTVANGEN.
De wetgever heeft bijgevolg in 1994 een vergoeding voorzien voor de auteurs en uitgevers van
werken die op grafische of soortgelijke drager zijn vastgelegd: het reprografierecht. In België is een
enkele coöperatieve vennootschap bevoegd voor het beheer van dit recht: de bcvba REPROBEL
(www.reprobel.be). Sinds de oprichting van deze vennootschap, zetelt SABAM er in het Auteurscollege en het Uitgeverscollege om over de reprografierechten voor haar leden en mandanten te
onderhandelen.

> DE INNING
VAN HET REPROGRAFIERECHT
DE REPROBEL-INNINGEN VLOEIEN VOORT UIT TWEE ZAKEN. ENERZIJDS GEBEUREN DE
INNINGEN VIA EEN EVENREDIGE VERGOEDING, DIE VERSCHULDIGD IS DOOR ELKE NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON DIE EEN OF MEERDERE TOESTELLEN BEZIT WAARMEE
BESCHERMDE WERKEN OP PAPIER GEKOPIEERD KUNNEN WORDEN (KOPIEERAPPARATEN,
FAXAPPARATEN, SCANNERS, ETC.). ANDERZIJDS WORDT EEN FORFAITAIRE VERGOEDING GEÏND
OP ELK KOPIEERAPPARAAT, BETAALD DOOR DE FABRIKANTEN EN INVOERDERS.
Als lid van het Auteurs- en Uitgeverscollege vordert SABAM elk jaar het aandeel van de REPROBELinningen dat toekomt aan haar leden en mandanten. Dit gebeurt in tien categorieën van publicaties
op grafische drager, waarvan er zeven betrekking hebben op haar auteurs :

ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD
WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS,
MAG MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD
WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR
OF UITGEVER HIERMEE INSTEMT.
TER COMPENSATIE ZULLEN DE AUTEUR
EN DE UITGEVER REPROGRAFIERECHTEN
ONTVANGEN.

PARTITUREN
FOTO’S
JOURNALISTIEKE TEKSTEN
LITERAIRE TEKSTEN
EDUCATIEVE EN WETENSCHAPPELIJKE
TEKSTEN
ANDERE VISUELE WERKEN EN WERKEN
VAN BEELDENDE KUNST
ANDERE TEKSTEN.

> DE VERDELING
VAN HET REPROGRAFIERECHT
REPROPOST & REPRONET
SABAM kan de rechten die zij van REPROBEL
vordert niet verdelen zonder de hulp van haar
leden. Het is immers onmogelijk te achterhalen wat en hoeveel juist gefotokopieerd werd
van alle op grafische drager vastgelegde werken. De rechten worden bijgevolg verdeeld op
basis van de aangiften die door onze leden
gedaan worden van de publicaties van hun
werken in het afgelopen jaar. Hiertoe werden
formulieren opgesteld, die beschikbaar zijn via
de website van SABAM : www.sabam.be. Deze
formulieren bevatten een aantal essentiële
gegevens voor de berekening van de verdeling
(het publicatiejaar, de titel van de publicatie,
het aantal pagina’s en mogelijk ook de oplage,
etc.).

Er zijn dus drie categorieën waarin SABAM
haar uitgevers vertegenwoordigt :
BOEKEN
PARTITUREN
ANDERE PUBLICATIES.

FOCUS REPROGRAFIERECHT // 03

In elke categorie van publicatie zijn er voor
auteurs twee formaten beschikbaar. Het ene
(REPROPOST) moet schriftelijk ingevuld worden en per post teruggestuurd naar Soumaya
El Khazrouni, SABAM – Distribution Department, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. Het
andere (REPRONET) is een Excel-bestand dat
op de eigen computer bewaard, ingevuld en
nadien via e-mail teruggestuurd moet worden
n a a r s o u m a ya . e l k h a z ro u n i @ s a b a m . b e .
Formulieren voor de drie laatste jaren zijn beschikbaar op de website van SABAM.

FOCUS REPROGRAFIERECHT // 04

REPROGRAFIE

> HET KADER
VAN HET REPROGRAFIERECHT
ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS, MAG
MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR OF UITGEVER
HIERMEE INSTEMT. TER COMPENSATIE ZULLEN DE AUTEUR EN DE UITGEVER REPROGRAFIERECHTEN ONTVANGEN.
De wetgever heeft bijgevolg in 1994 een vergoeding voorzien voor de auteurs en uitgevers van
werken die op grafische of soortgelijke drager zijn vastgelegd: het reprografierecht. In België is een
enkele coöperatieve vennootschap bevoegd voor het beheer van dit recht: de bcvba REPROBEL
(www.reprobel.be). Sinds de oprichting van deze vennootschap, zetelt SABAM er in het Auteurscollege en het Uitgeverscollege om over de reprografierechten voor haar leden en mandanten te
onderhandelen.

> DE INNING
VAN HET REPROGRAFIERECHT
DE REPROBEL-INNINGEN VLOEIEN VOORT UIT TWEE ZAKEN. ENERZIJDS GEBEUREN DE
INNINGEN VIA EEN EVENREDIGE VERGOEDING, DIE VERSCHULDIGD IS DOOR ELKE NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON DIE EEN OF MEERDERE TOESTELLEN BEZIT WAARMEE
BESCHERMDE WERKEN OP PAPIER GEKOPIEERD KUNNEN WORDEN (KOPIEERAPPARATEN,
FAXAPPARATEN, SCANNERS, ETC.). ANDERZIJDS WORDT EEN FORFAITAIRE VERGOEDING GEÏND
OP ELK KOPIEERAPPARAAT, BETAALD DOOR DE FABRIKANTEN EN INVOERDERS.
Als lid van het Auteurs- en Uitgeverscollege vordert SABAM elk jaar het aandeel van de REPROBELinningen dat toekomt aan haar leden en mandanten. Dit gebeurt in tien categorieën van publicaties
op grafische drager, waarvan er zeven betrekking hebben op haar auteurs :

ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD
WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS,
MAG MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD
WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR
OF UITGEVER HIERMEE INSTEMT.
TER COMPENSATIE ZULLEN DE AUTEUR
EN DE UITGEVER REPROGRAFIERECHTEN
ONTVANGEN.

PARTITUREN
FOTO’S
JOURNALISTIEKE TEKSTEN
LITERAIRE TEKSTEN
EDUCATIEVE EN WETENSCHAPPELIJKE
TEKSTEN
ANDERE VISUELE WERKEN EN WERKEN
VAN BEELDENDE KUNST
ANDERE TEKSTEN.

> DE VERDELING
VAN HET REPROGRAFIERECHT
REPROPOST & REPRONET
SABAM kan de rechten die zij van REPROBEL
vordert niet verdelen zonder de hulp van haar
leden. Het is immers onmogelijk te achterhalen wat en hoeveel juist gefotokopieerd werd
van alle op grafische drager vastgelegde werken. De rechten worden bijgevolg verdeeld op
basis van de aangiften die door onze leden
gedaan worden van de publicaties van hun
werken in het afgelopen jaar. Hiertoe werden
formulieren opgesteld, die beschikbaar zijn via
de website van SABAM : www.sabam.be. Deze
formulieren bevatten een aantal essentiële
gegevens voor de berekening van de verdeling
(het publicatiejaar, de titel van de publicatie,
het aantal pagina’s en mogelijk ook de oplage,
etc.).

Er zijn dus drie categorieën waarin SABAM
haar uitgevers vertegenwoordigt :
BOEKEN
PARTITUREN
ANDERE PUBLICATIES.

FOCUS REPROGRAFIERECHT // 03

In elke categorie van publicatie zijn er voor
auteurs twee formaten beschikbaar. Het ene
(REPROPOST) moet schriftelijk ingevuld worden en per post teruggestuurd naar Soumaya
El Khazrouni, SABAM – Distribution Department, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. Het
andere (REPRONET) is een Excel-bestand dat
op de eigen computer bewaard, ingevuld en
nadien via e-mail teruggestuurd moet worden
n a a r s o u m a ya . e l k h a z ro u n i @ s a b a m . b e .
Formulieren voor de drie laatste jaren zijn beschikbaar op de website van SABAM.

FOCUS REPROGRAFIERECHT // 04

DE VERDELING
IN EEN NOTENDOP
heeft ingediend, krijgt een vergoeding van € 75
netto, ongeacht de berekening van zijn rechten
op basis van deze aangifte. Indien de aangifte
‘tijdig’ wordt ingediend, zal de auteur of uitgever dus driemaal een forfaitair bedrag ontvangen, bij de eerste, tweede en derde toewijzing:
3 x € 75 over 3 jaar dus! Dit forfaitair bedrag is
afkomstig van de achterstallige door REPROBEL geïnde rechten.

MEER
INFORMATIE?
HEB JE NOG VRAGEN, AARZEL DAN NIET
OM ONS TE CONTACTEREN.
SABAM
AARLENSTRAAT 75-77
1040 BRUSSEL

FOCUS
REPROGRAFIERECHT

TEL. : +32 2 286 82 11
E-MAIL : CONTACT@SABAM.BE
WWW.SABAM.BE

“De reprografierechten hebben een collectieve inning en verdeling.
Dit wil zeggen dat er niet specifiek voor een bepaalde aangever geïnd wordt, maar voor
alle aangevers samen. Dat verklaart ook waarom de toegewezen bedragen aan rechten
per publicatie in elke categorie van jaar tot jaar kunnen schommelen. Naast mogelijke
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