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ALGEMEEN VERDELINGSBELEID VOOR NIET-VERDEELBARE BEDRAGEN 

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

augustus 2022 

 

ARTIKEL 1. IDENTIFICATIE IN DE REKENINGEN 

Niet-verdeelbare bedragen, met inbegrip van bedragen die als niet-verdeelbaar worden beschouwd, 

zoals gedefinieerd in het Algemeen verdelingsbeleid, worden afzonderlijk vermeld in de rekeningen van 

Agicoa Europe Brussels CV ("AEB"), overeenkomstig artikel XI.252 van het Wetboek van economisch 

recht ("WER") en artikel 5.5 van de Boekhoudkundige leidraad van de FOD Economie van 4 december 

2020. 

ARTIKEL 2. VERDELINGSREGELING 

2.1. Overeenkomstig artikel XI.254 van het WER worden de niet-verdeelbare bedragen verdeeld onder 

de rechthebbenden van de betrokken categorie, overeenkomstig de hieronder uiteengezette regeling, 

zoals die zo nodig met een tweederde meerderheid door de algemene vergadering wordt gewijzigd, 

onverminderd het recht van de rechthebbenden om deze bedragen binnen de toepasselijke 

verjaringstermijn van AEB te vorderen. Bij gebrek aan een dergelijke meerderheid wordt een 

nieuwe Algemene vergadering bijeengeroepen die speciaal voor dit doel wordt bijeengeroepen en 

die besluit met een gewone meerderheid. 

2.2. De relevante categorie van rechthebbenden bestaat uit de rechthebbenden wier werken tijdens het 

desbetreffende exploitatiejaar werden geëxploiteerd. 

Bij de verdeling van de niet-verdeelbare bedragen worden de rechthebbenden van de 

betrokken categorie in aanmerking genomen naar verhouding van de bedragen aan royalty's 

waarop zij recht hebben en met inachtneming van de wegingsfactoren zoals bedoeld in de 

Verdelingsregels van AEB. 

ARTIKEL 3. VERSLAGEN 

Niet-verdeelbare bedragen zullen worden vermeld in het jaarlijkse beheers- en transparantieverslag van 

AEB, met een toelichting van hun gebruik.  

Bovendien moet de commissaris elk jaar een speciaal verslag opstellen over de classificatie door AEB 

van bedragen als niet-verdeelbaar, het gebruik dat AEB van deze bedragen maakt en het boeken van 

beheerskosten ten laste van deze bedragen. 

ARTIKEL 4. WIJZIGING 

Elke wijziging van dit Algemeen beleid moet door de Algemene vergadering worden goedgekeurd met 

een tweederde meerderheid. Bij gebrek aan een dergelijke meerderheid wordt een nieuwe Algemene 

vergadering bijeengeroepen die besluit met een gewone meerderheid. 
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