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HANDLEIDING VOORSCHOT
CUSTOMER SERVICE 2018
WAT IS EEN VOORSCHOT EN HOE REGEL IK HET PRAKTISCH.
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Inleiding
Bij het afsluiten van een uitgavecontract kan de uitgever een voorschot op de auteursrechten uitbetalen aan de 
componist/auteur.

Er zijn 2 opties :

1. Voorschotten terugvorderbaar op de uitvoeringsrechten en mechanische 
reproductierechten

2. Voorschotten terugvorderbaar op alle rechten (overdracht van 
schuldvordering) voor het volledige repertoire van een componist/auteur

1. Voorschotten terugvorderbaar op de uitvoeringsrechten en mechanische reproductierechten  

1.1.Omschrijving

Originele uitgevers kunnen in het kader van een uitgave- of subuitgavecontract een voorschot toekennen aan een 

componist/auteur. Het voorschot is een onderdeel van het uitgavecontract.

Het voorschot is terugvorderbaar op het aandeel van de componist/auteur in werken uitgegeven door de originele 

uitgever. Het wordt ingelopen op de afrekeningen uitvoeringsrechten en mechanische reproductie- en 

gebruiksrechten.

Bij iedere afrekening delen we op de afrekeningsstaten van de componist/auteur en van de uitgever het bedrag 

mee dat al is uitbetaald aan de uitgever. Zo kunnen beide partijen de stand van de voorschotregeling volgen. 1.2. 

1.2.Voorwaarden

Het voorschotcontract kan afgesloten worden onder volgende voorwaarden :

• De uitgever en componist/auteur zijn aangesloten bij Sabam.
• Het voorschotcontract is enkel geldig voor werken in uitgave bij de originele uitgever.
•  De werken waarop het voorschotcontract van toepassing is, zijn bekend bij ICE (de uitgever kent de ICE-

key. Werken en agreements aangeven en raadplegen kan via MyAgreements en MyWorx).

• De uitgever verwittigt Sabam via e-mail of brief wanneer het voorschot is ingelopen.

1.3. Hoe aangeven ?
Om een voorschotcontract aan te geven, bezorgt u ons het origineel uitgave- of subuitgavecontract 
met daarin de vermelding van het bedrag van het voorschot.

Het contract moet gedateerd en ondertekend zijn door alle betrokkenen.

U kan het contract bezorgen via:

e-mail: member@sabam.be
of
post: Tweekerkenstraat 41-43 1000 Brussel

https://www.sabam.be/e-member/apex/f?p=1000:101&p_lang=nl-be
https://www.sabam.be/e-member/apex/f?p=1000:101&p_lang=nl-be
mailto:member%40sabam.be?subject=
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2. Voorschotten terugvorderbaar op alle rechten voor het volledige repertoire van een componist/

auteur

2.1. Omschrijving

Originele uitgevers kunnen los van het uitgave- of subuitgavecontract een voorschot toekennen aan een 

componist/auteur. Het voorschot wordt vastgelegd in een afzonderlijke akte, los van het uitgavecontract: de 

overdracht van schuldvordering.

Een overdracht van schuldvordering is terugvorderbaar op alle rechten van de componist/auteur. Het wordt 

dus ingelopen op alle types van rechten en op alle werken waar de componist/auteur een aandeel in heeft. 

Gedurende de duur van het voorschot zal de componist/auteur dus geen rechten meer ontvangen.

In de overdracht van schuldvordering staat duidelijk het bedrag van het uitgekeerde voorschot, de uitdrukkelijke 

bepaling dat het voorschot op alle auteursrechten en op alle werken van de intellectueel rechthebbende ingelopen 

mag worden en dat de uitgever verplicht is Sabam op de hoogte te brengen wanneer de schuldvordering ingelopen is. 

Bij iedere afrekening delen we op de afrekeningsstaten van de componist/auteur en van de uitgever het bedrag 

mee dat al is uitbetaald aan de uitgever. Zo kunnen beide partijen de stand van de voorschotregeling volgen. 

Sabam voorziet de betalingen aan de uitgever 4x/jaar (februari, mei, augustus en november).

2.2. Voorwaarden
•  De componist/auteur is aangesloten bij Sabam. De uitgever hoeft niet noodzakelijk lid te zijn van Sabam. Hij kan 

ook lid zijn van een andere maatschappij.
• De overdracht van schuldvordering is een afzonderlijke akte bij het uitgavecontract.
• De overdracht van schuldvordering is geldig voor alle types rechten en alle werken van de componist/auteur.
•  Schuldvorderingen kunnen niet gecumuleerd worden. Een nieuwe schuldvordering kan pas starten wanneer de 

vorige is afgerond.
• De uitgever verwittigt Sabam via e-mail of brief wanneer het voorschot is ingelopen.

2.3. Hoe aangeven?
Om een overdracht van schuldvordering aan te geven, bezorgt u ons de gedateerde en door alle betrokkenen 
ondertekende overdracht van schuldvordering (een model is beschikbaar op onze website).

U kan het contract bezorgen via:

e-mail: member@sabam.be
of
post: Tweekerkenstraat 41-43 1000 Brussel

3. Hoe wijzigen of stopzetten ?
Je kan wijzigingen of stopzettingen doorgeven aan Sabam via:

e-mail: member@sabam.be
of
post: Tweekerkenstraat 41-43 1000 Brussel

Is het voorschot ingelopen? Dan is de uitgever verplicht Sabam op de hoogte te brengen.

4. Algemeen reglement
In het algemeen reglement kan u de informatie over voorschotten en overdracht van schuldvordering 
terugvinden onder artikel 37B.

5. Vragen ?
Hebt u nog vragen over voorschotten? Neem contact op met onze Customer Service op het nummer 02/286.84.84 
of via mail member@sabam.be. Zij helpen u met plezier verder.

http://www.sabam.be/sites/default/files/model_afstand_schuldvordering.doc
mailto:member%40sabam.be%20?subject=
http://www.sabam.be/nl/over-sabam/statuten-en-reglement
mailto:member%40sabam.be?subject=



