SEMU – Algemeen Beleid inzake Verdeling
SEMU is een beheersvennootschap van muziek- en multimedia-uitgevers die de door haar geïnde
vergoedingen verdeelt onder haar Belgische en buitenlandse leden en haar internationale
partnervennootschappen.
De verdeling gebeurt op basis van de regels die vervat zijn in het Algemeen Reglement, opgesteld en
goedgekeurd door de Algemene Vergadering, nadat ze eerst werden voorgelegd ter controle aan de
diensten van de Controledienst van beheersvennootschappen voor het beheer van auteursrechten
en naburige rechten.
Het algemene principe is dat gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke overeenkomst tussen het
werkelijk gebruik en de door Semu uitgekeerde individuele bedragen per titel. Aangezien een
rapportage door de gebruikers onmogelijk is, wordt enerzijds een systeem van coëfficiënten per
rechthebbende titel gehanteerd die het werkelijk gebruik simuleert, en anderzijds worden de
bedragen die geïnd worden in een specifieke sector ook verdeeld onder de categorieën van werken
die daadwerkelijk in die betreffende sector worden gebruikt.
Elk jaar voor eind maart bezorgen de leden de nieuwe uitgaven, gepubliceerd in het voorbije jaar,
zowel opgelijst als in papieren vorm. Deze titels worden individueel gecontroleerd of ze al dan niet
rechthebbend zijn, voorzien van de nodige voorgeschreven coëfficiënten, en toegevoegd aan de
bestaande verdeeldatabase van rechthebbende werken. In principe ontvangt elke aanvaarde titel de
berekende vergoeding tot de wettelijke beschermingstermijn vervalt.
De volgorde van de verdeling gebeurt als volgt:
- Bepaling van de te verdelen bedragen per sector, na afhouding van de beheerskosten;
- Toewijzing per land, volgens objectieve criteria;
- Bepaling van de BVA (Bedragen in Verplichte Afwachting, percentages en termijn worden
jaarlijks beslist door de Algemene Vergadering);
- Individuele toewijzing van bedragen per sector aan elke rechthebbende titel aan de hand van
de toegekende coëfficiënten.
De vergoeding per titel uit digitale reproductie waarbij de identificatiegegevens beschikbaar zijn,
wordt toegewezen aan de rechthebbende in kwestie.
Tenslotte worden jaarlijks ook de vrijgekomen provisies (BVA) verdeeld onder de oorspronkelijke
rechthebbenden.

