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ALGEMEEN BELEID INZAKE INHOUDINGEN  

Versie goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 28 juni 2022 en in werking getreden op 1 

augustus 2022 

 

ARTIKEL 1. 

Agicoa Europe Brussels CV ("AEB") zal eventuele royalty's aanrekenen, aftrekken van of verrekenen 

met de royalty's en eventuele inkomsten uit de investering van de royalty's: 

a. De gerechtvaardigde en gedocumenteerde beheerskosten voor het beheer van de rechten, met 

inbegrip van de inning en verdeling van de royalty's, zoals jaarlijks goedgekeurd door de Raad 

van bestuur (de "Beheerskosten"); 

b. Eventuele andere gerechtvaardigde en gedocumenteerde kosten die in het kader van de 

activiteiten van AEB zijn gemaakt en door de Raad van bestuur zijn goedgekeurd (de "Overige 

inhoudingen"), zoals, maar niet beperkt tot: 

i. verplichte belastingen en bijdragen; 

ii. culturele, educatieve en sociale fondsen, voor zover vereist door de toepasselijke 

wetgeving; 

iii. voorzieningen voor fouten of omissies bij de verdeling; 

iv. rente op de royalty's, met uitzondering van de rente die verschuldigd is tussen de inning 

en de eerste uitkering; 

v. voorzieningen ter dekking van risico's in overeenstemming met het Algemeen beleid 

inzake risicobeheer; 

vi. andere onvoorziene kosten. 

ARTIKEL 2. 

AEB heeft ook de bevoegdheid om te besluiten tot specifieke inhoudingen ten aanzien van een bepaalde 

rechthebbende of groep rechthebbenden, overeenkomstig de verdelingsregels van AEB. Deze specifieke 

inhoudingen zijn een soort van Overige inhoudingen. 

ARTIKEL 3. 

De beheerskosten en Overige inhoudingen moeten redelijk zijn, steunen op objectieve criteria en in 

verhouding tot de door AEB verleende diensten staan. 

ARTIKEL 4. 

Voor het begin van elk boekjaar legt de Afgevaardigd bestuurder of de Algemeen directeur in het kader 

van de jaarlijkse begroting de beheerskosten die AEB in dat jaar zal maken, aan de Raad van bestuur ter 

goedkeuring voor.  

mailto:agicoa@agicoabrussels.eu–


 

AGICOA Europe Brussels société coopérative/coöperatieve vennootschap 

Rue des Chartreux 19/32 Kartuizersstraat – BE – 1000 Bruxelles/Brussel 
T.V.A./B.T.W. : BE 0426.385.274 - RPM Bruxelles/ RPR Brussel 

Tel. +32.2.531.01.61 – Fax +32.2.531.01.69 – agicoa@agicoabrussels.eu– http://www.agicoabrussels.eu  

IBAN: BE94 3100 5325 5514 - BIC: BBRUBEBB 

 

 

2/2 

Alleen de Raad van bestuur kan beslissen over afwijkingen van de jaarlijkse begroting. 

ARTIKEL 5. 

Alle declaranten moeten in kennis worden gesteld van het bestaan en de inhoud van dit beleid, voordat 

zij AEB toestemming geven hun rechten te beheren. 

ARTIKEL 6. 

Specifieke informatie over de Beheerskosten en Overige inhoudingen is te vinden in het jaarlijkse 

beheers- en transparantieverslag. Indien deze Beheerskosten en Overige inhoudingen meer bedragen 

dan 15% van de gemiddelde royalty's die de afgelopen drie (3) jaar zijn geïnd, moeten in het beheers- 

en transparantieverslag de redenen daarvoor worden vermeld.  

ARTIKEL 7. 

Elke wijziging in dit Algemeen beleid inzake inhoudingen moet door de algemene vergadering worden 

goedgekeurd. 
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