SEMU – Algemeen Beleid Beheerskosten
SEMU hanteert als algemene regel dat ze haar inningen optimaliseert, de beheerskosten zo laag
mogelijk houdt en de verdelingen ten bate van de rechthebbenden snel en effectief maximaliseert.
De beheerskosten moeten redelijk, gedocumenteerd en gerechtvaardigd zijn in het licht van de door
SEMU geleverde beheersdiensten. SEMU financiert haar beheerskosten voor elk boekjaar voorlopig
door periodieke voorafnames op haar rechteninkomsten, gebaseerd op het door de raad van bestuur
goedgekeurde budget voor dat boekjaar en onder voorbehoud van latere goedkeuring door de
algemene vergadering. Op het einde van elk boekjaar worden de werkelijke beheerskosten voor dit
boekjaar verrekend, zodat de wettelijke afscheiding van het eigen vermogen van SEMU en het
vermogen beheerd voor rekening van de rechthebbenden is verzekerd. In het algemeen wordt
gestreefd naar zowel een nulresultaat (behoudens kleine afwijkingen in positief of negatief) als naar
een continue en stabiele uitkering aan de rechthebbenden.
Voor de buitenlandse partners, door mandaatgeving of wederkerigheidsakkoord, gelden identieke
inhoudingen als voor de Belgische rechthebbenden. Steeds wordt het principe van “National
Treatment” toegepast.
De beheerskosten van SEMU worden ingehouden aan de bron (en dus niet apart gefactureerd), wat
betekent dat er netto vergoedingen na aftrek van die kosten worden uitgekeerd aan de
rechthebbenden. Wel wordt jaarlijks, na de verdeelwerkzaamheden, aan de rechthebbenden volledig
en gedetailleerd financieel overzicht bezorgd van de sommen die voor hen werden geïnd enerzijds,
en de daarop betrekking hebbende werkingskosten, inhoudingen en voorzieningen anderzijds.
De beheerskosten van SEMU worden globaal bekendgemaakt op haar website. SEMU motiveert in
haar jaarverslag eventuele overschrijdingen van het wettelijk plafond voor beheerskosten (15% van
de gemiddelde inningen over de laatste drie boekjaren), zoals voorzien in het Wetboek Economisch
Recht. SEMU kan haar beheerskosten geheel of gedeeltelijk verrekenen met de inkomsten uit de
belegging van rechteninkomsten indien haar algemene vergadering voor een welbepaald boekjaar
daartoe beslist. SEMU waakt er algemeen over dat ze haar rechteninkomsten of inkomsten uit de
belegging van rechteninkomsten niet gebruikt voor andere doeleinden dan de uitkering aan de
rechthebbenden, met uitzondering van de vergoeding van haar beheerskosten.

