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I. Algemene voorwaarden van MySabam voor aandeelhouders van Sabam,   

rechthebbenden die het lidmaatschap hebben aangevraagd en voor aandeelhouders 

die ontslag hebben genomen 

 

 

1. Voorwerp van de algemene voorwaarden 

 

De algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige onlinediensten die door MySabam worden 

aangeboden aan de aandeelhouders van Sabam, aan rechthebbenden die het lidmaatschap hebben aangevraagd en aan 

aandeelhouders die ontslag hebben genomen. 

 

2. Algemeen Reglement 

 

Onder voorbehoud van de wijzigingen die in de specifieke voorwaarden betreffende MySabam zijn opgenomen wegens 

een noodzakelijke aanpassing van het Algemeen Reglement van Sabam aan de technologie, blijven alle bepalingen van 

de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam onverkort gelden.  

 

3. Bescherming van de privacy 

 

Sabam, de aanvrager en elke gebruiker van de dienst verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat elke overdracht en 

verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de vereisten van de Belgische wet op de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en met alle bijkomende 

voorwaarden voorzien in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije 

verkeer van die gegevens. De "Privacy Policy" van Sabam is te vinden op https://www.sabam.be/nl/privacy-policy. De 

betrokkene kan meer informatie over dit reglement en de uitoefening van zijn of haar rechten verkrijgen door contact 

op te nemen met onze Data Protection Officer via e-mail naar dpo@Sabam.be. 

 

4. Definitie 

 

De “aanvrager” is elke aandeelhouder of ontslagnemende aandeelhouder van Sabam, natuurlijke persoon of 

rechtspersoon, die MySabam wenst te gebruiken.  

De “aanvrager” is ook elke aandeelhouder die ontslag heeft genomen bij Sabam, natuurlijke persoon of rechtspersoon, 

of elke rechthebbende, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die het lidmaatschap heeft aangevraagd en die gebruik 

wil maken van de diensten die hem via MySabam ter beschikking staan.  

De “vertegenwoordiger” is de door de aanvrager-rechtspersoon aangestelde natuurlijke persoon die deze laatste kan 

aannemen en die toegang heeft tot MySabam. 

De “aan de aanvrager verbonden personen” zijn andere door de vertegenwoordiger aangestelde natuurlijke personen 

die MySabam eveneens voor rekening van de aanvrager-rechtspersoon mogen gebruiken.  

De “gebruikers” zijn alle natuurlijke personen die toegang hebben tot de betrokken dienst(en) van MySabam. 

 

5. Vertegenwoordiging van de aanvrager-rechtspersoon en aanstelling van andere aan  

de aanvrager verbonden personen 

 

Om toegang te krijgen tot de diensten van MySabam dient de aanvrager de algemene en specifieke voorwaarden van 

MySabam te aanvaarden. Daartoe dient de aanvrager-rechtspersoon zich door één natuurlijke persoon te laten 

vertegenwoordigen.  

Wanneer de aanvrager een rechtspersoon is met de hoedanigheid van intellectueel rechthebbende, mag alleen de auteur 

en/of componist aangesteld worden als vertegenwoordiger van de aanvrager en namens deze laatste de inschrijving 

voor MySabam aanvragen.  

Wanneer de aanvrager een rechtspersoon is met de hoedanigheid van uitgever, mag alleen een natuurlijke persoon met 

de hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder die wettig en statutair gemachtigd is om de rechtspersoon te verbinden, 

aangesteld worden als vertegenwoordiger van de aanvrager en namens de aanvrager de inschrijving voor MySabam 

aanvragen. De aanvrager-rechtspersoon verbindt zich ertoe Sabam schriftelijk op de hoogte te brengen van elke 

wijziging van zijn statuten en haar een kopie te bezorgen van de statutenwijziging en van een wijziging betreffende de 



wettige en statutaire vertegenwoordiging van de aanvrager.  

De vertegenwoordiger kan andere personen verbonden met de aanvrager aanstellen opdat deze eveneens toegang 

krijgen tot MySabam voor rekening van de aanvrager. Enkel natuurlijke personen met de hoedanigheid van bestuurder, 

zaakvoerder of personeelslid van de aanvrager kunnen aangesteld worden.  

De aanvrager, zijn vertegenwoordiger en de andere aan de aanvrager verbonden personen verbinden zich ertoe deze 

inschrijvingsvoorwaarden na te leven en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving ervan. Sabam ontslaat zich 

van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht.  

Sabam behoudt zich echter steeds het recht voor de relatie tussen de aanvrager, zijn vertegenwoordiger en de andere 

aan de aanvrager verbonden personen te controleren en bijkomende informatie over de statuten van de rechtspersoon, 

zijn wettige vertegenwoordiging en zijn organogram te vragen. 

Sabam behoudt zich ook het recht voor de inschrijving van een aanvrager-rechtspersoon te weigeren indien er 

onvoldoende bewijs is over de persoon die deze rechtspersoon mag vertegenwoordigen, en de aanstelling van bepaalde 

aan de aanvrager verbonden personen te weigeren indien er onvoldoende bewijs is over de bestaande relatie tussen 

deze laatsten en de rechtspersoon of indien Sabam de aanvraag ongerechtvaardigd vindt. De aanvrager zal daarvan per 

e-mail op de hoogte worden gebracht. 

 

6. Wijziging in de vertegenwoordiging van de aanvrager-rechtspersoon  

 

De vertegenwoordiger van de aanvrager-rechtspersoon mag MySabam binnen de perken van de specifieke voorwaarden 

gebruiken zolang de aanvrager Sabam niet schriftelijk een verandering heeft gemeld. 

Indien de aanvrager aan zijn vertegenwoordiger het recht wil ontnemen om MySabam te gebruiken, is hij verplicht 

Sabam daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen uiterlijk 15 dagen vóór de dag waarop de aanvrager wenst dat de 

vertegenwoordiger niet langer toegang heeft tot MySabam. Deze laatste ontzegt de vertegenwoordiger dan het recht 

om deze diensten te gebruiken. In dat geval dient de aanvrager opnieuw de inschrijving voor MySabam aan te vragen. 

Sabam ontslaat zich van elke verantwoordelijkheid betreffende het gebruik van MySabam door de vertegenwoordiger 

als de aanvrager haar niet tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van een verandering. 

 

7. Wijziging in de aanstelling van de aan de aanvrager-rechtspersoon verbonden personen 

 

De aan de aanvrager verbonden en door de vertegenwoordiger aangestelde personen mogen MySabam binnen de perken 

van de specifieke voorwaarden gebruiken zolang de vertegenwoordiger hun toegang tot deze onlinediensten niet heeft 

ontzegd.  

Indien de aanvrager en/of de vertegenwoordiger aan een of meerdere aan de aanvrager verbonden personen, die 

aangesteld werden, het recht willen ontnemen om MySabam te gebruiken, is de vertegenwoordiger verplicht om zijn 

MySabam-account aan te passen door de naam van de betrokken personen te schrappen. Het recht om deze diensten te 

gebruiken zal automatisch ontzegd worden aan de betrokken perso(o)n(en).  

Sabam ontslaat zich van elke verantwoordelijkheid betreffende het gebruik van MySabam door de aan de aanvrager 

verbonden personen als de vertegenwoordiger van de aanvrager hen niet tijdig het recht om deze diensten te gebruiken, 

heeft ontzegd. Enkel de aanvrager en de vertegenwoordiger zijn hiervoor verantwoordelijk.  

 

8. E-mailadres  

 

Om zich in te schrijven en gebruik te kunnen maken van MySabam dienen de gebruikers over een e-mailadres te 

beschikken. Elk wijziging van het e-mailadres dient aan Sabam te worden gemeld. Sabam kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor het niet-werken van MySabam wegens een verandering van e-mailadres die haar niet werd meegedeeld. 

Deze gegevens zullen door Sabam worden behandeld in overeenstemming met haar beleid op het gebied van de 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, neergelegd in haar « Privacy Policy » (terug te vinden op www.Sabam.be). 

 

9. Wachtwoord 

 

Om toegang tot MySabam te krijgen, dienen de gebruikers over een wachtwoord te beschikken. Daarvoor dient de 

aanvrager zijn gegevens in te voeren alsook die van zijn vertegenwoordiger wanneer hij een rechtspersoon is. De 

vertegenwoordiger kan dan ook de gegevens van andere aan de aanvrager verbonden personen invoeren opdat deze 

toegang krijgen tot MySabam. Wanneer deze gegevens persoonlijk zijn, zullen ze door Sabam worden behandeld in 

overeenstemming met haar beleid op het gebied van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, neergelegd in 

haar « Privacy Policy » (terug te vinden op www.Sabam.be). 

Sabam behoudt zich het recht voor de toegang tot MySabam te weigeren. De aanvrager zal per e mail op de hoogte 

worden gebracht van deze weigering.  



Sabam behoudt zich ook het recht voor de toegang tot bepaalde diensten van MySabam te beperken en brengt de 

aanvrager hiervan per e mail op de hoogte. 

 

10. Procedure 

 

Na het inschrijvingsformulier te hebben ingevuld, ontvangt de aanvrager of in voorkomende geval zijn 

vertegenwoordiger via e-mail een overzicht van de gegevens die hij heeft meegedeeld en dient te bevestigen. Sabam 

stuurt dit overzicht per e-mail naar het door de aanvrager ingevoerde e mailadres. 

Om een wachtwoord te kunnen ontvangen, dienen de aanvrager en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger de 

privacy policy van Sabam, deze algemene en specifieke voorwaarden van de verschillende diensten van MySabam en de 

algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop van de website van Sabam te aanvaarden. De aanvaarding van de 

aanvrager en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger veronderstelt dat deze laatsten al deze voorwaarden gelezen 

en goedgekeurd hebben.  

Zodra de aanvrager en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger al deze voorwaarden aanvaard hebben, worden zijn 

gebruikersnaam en het wachtwoord per e-mail naar hun e-mailadres gestuurd.  

Indien de aanvrager een rechtspersoon is, kan zijn vertegenwoordiger andere personen die aan de aanvrager verbonden 

zijn, aanstellen nadat hij al deze voorwaarden aanvaard heeft. Hiervoor dient de vertegenwoordiger een daartoe 

bestemd formulier in te vullen met de persoonlijke gegevens van deze aangestelde personen. Om hun wachtwoord te 

kunnen ontvangen, dienen de aan de aanvrager verbonden personen deze voorwaarden eveneens te aanvaarden. De 

aanvaarding van deze voorwaarden door de aan de aanvrager verbonden personen veronderstelt dat deze laatsten al 

deze voorwaarden gelezen en goedgekeurd hebben.  

Zodra de aan de aanvrager verbonden personen al deze voorwaarden aanvaard hebben, worden hun gebruikersnaam en 

hun wachtwoord per e-mail naar hun e-mailadres gestuurd. 

 

11. Gebruik van het wachtwoord 

 

Wanneer een van deze diensten voor de eerste maal gebruikt wordt, dient de gebruiker zijn gebruikersnaam en 

wachtwoord, die hij van Sabam gekregen heeft, in te voeren en wordt hij verzocht zijn wachtwoord te vervangen door 

een nieuw wachtwoord naar keuze. De gebruikersnaam en het gekozen wachtwoord dienen bij elk gebruik van de 

diensten ingevoerd te worden.  

Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden doorgegeven worden.  

De aanvrager en de gebruikers verbinden zich ertoe Sabam onmiddellijk te verwittigen indien ze om een of andere reden 

denken dat het wachtwoord door een derde gekend is of op ongeoorloofde wijze gebruikt wordt. Sabam zal dan de 

toegang tot MySabam gekoppeld aan dat wachtwoord blokkeren. Sabam is niet verantwoordelijk indien de aanvrager of 

de gebruikers Sabam niet tijdig hebben gewaarschuwd en derden zich met een toegeëigend wachtwoord toegang tot 

MySabam verschaft hebben. 

De verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van dit wachtwoord berust ten volle bij de aanvrager en de 

gebruikers. Sabam kan niet aansprakelijk worden gesteld indien derden door middel van dit wachtwoord de verschillende 

diensten van MySabam onrechtmatig gebruiken. 

 

12. Wachtwoord vergeten 

 

Indien de gebruiker zich het door hem gekozen wachtwoord niet meer herinnert, dient de gebruiker via de site een 

nieuw wachtwoord aan te vragen. De gebruiker dient daartoe zijn gebruikersnaam in te geven. 

Sabam zal het nieuwe wachtwoord per e-mail naar de gebruiker sturen. Sabam kan beslissen dat de kosten die dit met 

zich meebrengt, ten laste van de aanvrager zijn. 

Indien het wachtwoord meermaals wordt vergeten, kan Sabam beslissen om de betrokken gebruiker het recht op gebruik 

van MySabam te ontnemen en hem geen nieuw wachtwoord meer toe te kennen. De aanvrager en de gebruiker worden 

daarvan per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. 

 

13. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de niet-naleving van de algemene 

en de specifieke gebruiksvoorwaarden van de verschillende diensten van MySabam die worden  

aangeboden 

 

De aanvrager en de gebruikers zijn ten volle verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden en van 

alle specifieke gebruiksvoorwaarden van de verschillende diensten van MySabam. 

Indien Sabam vaststelt dat de aanvrager en de gebruikers de algemene voorwaarden en/of de specifieke 



gebruiksvoorwaarden van de verschillende diensten van MySabam niet naleven, kan Sabam hen de toegang tot die 

diensten of tot bepaalde diensten ontzeggen. De aanvrager en de gebruiker(s) worden daarvan per aangetekende brief 

op de hoogte gebracht. De ontzegging van de toegang gaat in 15 dagen na verzending van het aangetekend schrijven.  

Sabam behoudt zich bovendien het recht voor de aanvrager-aandeelhouder van Sabam in overeenstemming met haar 

Statuten en haar Algemeen Reglement uit te sluiten indien hij of de gebruikers deze algemene voorwaarden en/of de 

specifieke gebruiksvoorwaarden van MySabam niet naleven.  

Sabam behoudt zich voorts het recht voor elke rechtsvordering tegen de aanvrager en de gebruikers in te stellen wegens 

niet-naleving van deze algemene voorwaarden en/of de specifieke gebruiksvoorwaarden van de verschillende diensten 

van MySabam. De aanvrager en de gebruikers worden daarvan per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. 

 

 

14. Gevallen van overmacht 

 

Sabam kan het gebruik van MySabam niet garanderen in geval van overmacht. Ze ontslaat zich van elke aansprakelijkheid 

in die omstandigheden. 

Sabam verbindt zich evenwel ertoe de nodige maatregelen te treffen om de situatie te verhelpen. 

 

15. Bevoegde hoven en rechtbanken en toepasselijk recht in geval van geschil 

 

In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing. 

De bevoegde hoven en rechtbanken zijn die van de hoofdzetel van Sabam. 

 

 

II. Specifieke voorwaarden van de verschillende diensten van MySabam voor 

aandeelhouders van Sabam, voor rechthebbenden die het lidmaatschap hebben 

aangevraagd en voor aandeelhouders die ontslag hebben genomen 

 

A. MyAffiliation   

 

1. Definitie  

 

Via de dienst 'MyAffiliation' kunnen gebruikers een aanvraag tot aansluiting bij Sabam indienen overeenkomstig de 

statuten en het algemeen reglement van Sabam, met name wat de voorwaarden betreft die vereist zijn om 

aandeelhouder te worden. Via deze dienst kunnen gebruikers ook de status van hun inschrijvingsdossier opvolgen. 

 

Om toegang te krijgen tot deze dienst moet de aanvrager ofwel een rechthebbende zijn die het lidmaatschap heeft 

aangevraagd, ofwel een aandeelhouder van Sabam die ontslag heeft genomen. 

  

 

2. Procedure 

 

De gebruikers moeten zich identificeren, een lidmaatschapsaanvraagformulier invullen, het aandeel en de 

administratieve kosten betalen, hun overeenkomst van aansluiting en fiduciaire afstand ondertekenen en tot slot de 

goedkeuring van Sabam krijgen; Sabam analyseert of het aansluitingsdossier wel degelijk voldoet aan de voorwaarden 

van de statuten en het algemeen reglement van Sabam.  

 

Alvorens het aandeel en de administratieve kosten te kunnen betalen, moeten de gebruikers vooraf de algemene 

gebruiks- en verkoopsvoorwaarden op de website van Sabam goedkeuren, met name wat de betalingsvoorwaarden 

betreft. 

 

Wanneer de gebruiker aandeelhouder wordt, verdwijnt zijn toegang tot de dienst MyAffiliation. 

 

3. Raadpleegbare gegevens 

 

Enkel gegevens met betrekking tot de status van het aansluitingsdossier kunnen geraadpleegd worden. 

 

 



4. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers van deze dienst 

 

De aanvrager en de gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor de juistheid en de overeenstemming van de gegevens 

die verstrekt worden in het kader van de lidmaatschapsaanvraagprocedure.  

Iedere onjuiste of frauduleuze lidmaatschapsaanvraag of poging tot lidmaatschapsaanvraag (bijvoorbeeld: frauduleuze 

handtekening of betaling) zal leiden tot de blokkering van de toegang tot 'MyAffiliation' en/of disciplinaire sancties 

overeenkomstig de statuten van Sabam.  

Indien Sabam, naar aanleiding van een onjuiste of frauduleuze aansluiting, op een niet-correcte manier rechten verdeelt 

aan een rechthebbende behoudt Sabam zich het recht voor de situatie recht te zetten op kosten van de aanvrager en 

de gebruikers van deze dienst. Sabam zal niet verplicht zijn tot enige terugbetaling of rechtzetting. 

De aanvrager en de gebruikers van deze dienst kunnen overeenkomstig de wet gerechtelijk worden vervolgd op grond 

van frauduleuze lidmaatschapsaanvragen. 

 

5. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers bij niet-naleving van de bijzondere 

gebruiksvoorwaarden  

 

De aanvrager en de gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor de naleving van deze bijzondere voorwaarden voor het 

gebruik van deze dienst, naast de algemene voorwaarden die in titel I zijn vastgelegd. 

 

 

B. Dienst « MyWorx »  

 

1. Definitie  

 

De dienst « MyWorx » bestaat erin de gebruikers de mogelijkheid te geven om in overeenstemming met de bepalingen 

van de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam – met name wat de verdeelsleutels betreft – de werken waarin 

de aanvrager – aan wie zij verbonden zijn – rechthebbende is, online aan te geven en zo, gelet op de technologische 

ontwikkelingen, de fysieke handtekeningvereiste bij het aangeven van werken – bepaald in het Algemeen Reglement 

van Sabam – te vervangen door een procedure met gebruik van een wachtwoord die dezelfde garanties biedt. 

Om toegang te krijgen tot deze dienst, moet de aanvrager een aandeelhouder van Sabam zijn. Een rechthebbende die 

het lidmaatschap heeft aangevraagd of een aandeelhouder van Sabam die ontslag heeft genomen krijgt geen toegang 

tot deze dienst.  

 

2. Handtekeningvereiste 

 

Gelet op de evolutie van de technologie komt de fysieke handtekeningvereiste bij het aangeven van werken – zoals 

bepaald in het Algemeen Reglement van Sabam – in het kader van de online-aangifte van die werken te vervallen en 

wordt ze vervangen door een procedure met gebruik van een wachtwoord die dezelfde garanties biedt. 

 

3. E-mailadres 

 

Sabam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid de online-aangifte te verwerken indien zij niet 

over een correct, up-to-date en geldig e-mailadres beschikt voor alle rechthebbenden die de online-aangifte – in 

overeenstemming met de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam – moeten bevestigen.  

 

4. Aangifteprocedure 

 
a. Online-aangifte van een werk met slechts één rechthebbende die deze aangifte - in overeenstemming met 

de Statuten en het Algemeen Reglement - moet bevestigen. 

Na online alle gegevens te hebben ingevoerd die Sabam – overeenkomstig haar Algemeen Reglement – nodig heeft voor 

de documentatie van het auteursrechtelijk beschermde werk, ontvangt de aangevende gebruiker per e-mail een 

overzicht van de gegevens zoals hij ze online heeft ingevoerd. Die gegevens worden pas definitief in de databank 

ingevoerd en kunnen pas voor de verdeling van auteursrechten in aanmerking worden genomen als de aangifte in 

overeenstemming is met de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam, met name wat de verdeelsleutels betreft. 

De aangevende gebruiker ontvangt daarvan via e-mail een bevestiging van Sabam.  

Is de aangifte niet in overeenstemming met de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam, dan wordt ze 

geannuleerd. Bijgevolg maakt het betrokken werk geen deel uit van het repertoire van Sabam en kan het niet in 

aanmerking komen voor de inning van auteursrechten. De aangevende gebruiker wordt daarvan per e-mail op de hoogte 



gebracht en de aangifte van het werk in kwestie dient correct te gebeuren, hetzij via de dienst « MyWorx », hetzij 

schriftelijk. 

 
b. Online-aangifte van een werk met verscheidene rechthebbenden die deze aangifte – in overeenstemming 

met de Statuten en het Algemeen Reglement – moeten bevestigen.  

In geval van online-aangifte van een werk met verscheidene rechthebbenden kan van de mogelijkheid tot online-aangifte 

slechts gebruik worden gemaakt indien alle rechthebbenden, die deze aangifte – in overeenstemming met de Statuten 

en het Algemeen Reglement – moeten bevestigen, van deze dienst gebruik maken en/of bereid zijn er gebruik van te 

maken. 

 

b.1. alle in het werk betrokken rechthebbenden die de aangifte – in overeenstemming met de Statuten en het 

Algemeen Reglement – moeten bevestigen, maken gebruik van de dienst « MyWorx» en hebben zich daarvoor reeds 

ingeschreven 

Indien alle in het werk betrokken rechthebbenden die de aangifte – in overeenstemming met de Statuten en het 

Algemeen Reglement – moeten bevestigen, gebruik maken van de dienst « MyWorx », dient het werk in kwestie slechts 

door één van deze betrokken rechthebbenden te worden aangegeven overeenkomstig de bepalingen van de Statuten en 

het Algemeen Reglement van Sabam, met name wat de verdeelsleutels betreft. Elk van de betrokken rechthebbenden, 

die de aangifte – in overeenstemming met de Statuten en het Algemeen Reglement – moet bevestigen, wordt op het 

door hem ingegeven e-mailadres op de hoogte gebracht van de aangifte door één van de mederechthebbenden en zal 

gevraagd worden deze aangifte te bevestigen. Daartoe zal hem worden gevraagd in het systeem in te loggen en de 

documentatie van het aangegeven werk in kwestie te bevestigen.  

De gegevens worden pas definitief in de databank ingevoerd en kunnen pas voor de verdeling van auteursrechten in 

aanmerking worden genomen na ontvangst van alle bevestigingen van de betrokken mederechthebbenden die deze 

bevestigingsverplichting hebben op grond van de Statuten en het Algemeen Reglement, en voor zover de aangifte in 

overeenstemming is met de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam, met name wat de verdeelsleutels betreft. 

Alle betrokken partijen worden daarvan per e-mail op de hoogte gebracht.  

Indien binnen een termijn van 45 dagen te rekenen vanaf de aangifte niet alle in het aangegeven werk betrokken 

rechthebbenden – die deze bevestigingsverplichting hebben op grond van de Statuten en het Algemeen Reglement van 

Sabam – de aangifte hebben bevestigd en/of als de aangifte niet in overeenstemming is met de Statuten en het Algemeen 

Reglement van Sabam, dan wordt ze geannuleerd. Bijgevolg maakt het betrokken werk geen deel uit van het repertoire 

van Sabam en kunnen er geen auteursrechten voor worden geïnd. Alle betrokken partijen worden daarvan per e-mail 

op de hoogte gebracht en de aangifte van het werk in kwestie dient correct te gebeuren, hetzij via de dienst « MyWorx 

», hetzij schriftelijk.  

 

b.2. niet alle in het werk betrokken rechthebbenden die de online aangifte – in overeenstemming met de Statuten 

en het Algemeen Reglement van Sabam – moeten bevestigen, maken gebruik van de dienst « MyWorx »  

b.2.1. Indien niet alle in het werk betrokken rechthebbenden die de online aangifte – in overeenstemming met de 

Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam – moeten bevestigen, van de mogelijkheid tot online-aangifte gebruik 

maken maar Sabam voor elk van hen over een correct en geldig e-mailadres beschikt, dan worden deze per e-mail van 

de aangifte op de hoogte gebracht. Er zal hun worden gevraagd de voormelde registratieprocedure te doorlopen, waarna 

zij eveneens van de dienst « MyWorx » gebruik kunnen maken. Na toegang tot de online-registratie verkregen te hebben, 

dienen de betrokken mederechthebbenden de aangifte te bevestigen.  

De gegevens worden pas definitief in de databank ingevoerd en kunnen pas voor de verdeling van auteursrechten in 

aanmerking worden genomen na ontvangst van alle bevestigingen van de betrokken mederechthebbenden die deze 

bevestigingsverplichting hebben op grond van de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam, en voor zover de 

aangifte in overeenstemming is met de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam, met name wat de 

verdeelsleutels betreft. Alle betrokken partijen ontvangen daarvan via e-mail een bevestiging van Sabam.  

Indien binnen een termijn van 45 dagen te rekenen vanaf de aangifte niet alle in het aangegeven werk betrokken 

partijen, die – in overeenstemming met de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam – verplicht zijn de online 

aangifte te bevestigen, de aangifte hebben bevestigd en/of als de aangifte niet in overeenstemming is met de Statuten 

en het Algemeen Reglement van Sabam, dan wordt ze geannuleerd. Bijgevolg maakt het betrokken werk geen deel uit 

van het repertoire van Sabam en kunnen er geen auteursrechten voor worden geïnd. Alle betrokkenen – die eveneens 

aandeelhouder van Sabam zijn of in een verzoek tot aansluiting zitten – worden daarvan per e-mail op de hoogte 

gebracht en de aangifte van het werk in kwestie dient correct te gebeuren, hetzij via de dienst « MyWorx », hetzij 

schriftelijk.  

 

b.2.2. Indien niet alle in het werk betrokken rechthebbenden, die – in overeenstemming met de Statuten en het 

Algemeen Reglement van Sabam – verplicht zijn de online aangifte te bevestigen, gebruik maken van de dienst  

« MyWorx » en/of als Sabam niet voor elk van hen over een geldig en correct e-mailadres beschikt, dan wordt de aangifte 

geannuleerd. Bijgevolg maakt het betrokken werk geen deel uit van het repertoire van Sabam en kunnen er geen 



auteursrechten voor worden geïnd. De gebruiker die de aangifte heeft gedaan, wordt daarvan per e-mail op de hoogte 

gebracht en de aangifte dient schriftelijk te gebeuren.  

 

5. Verantwoordelijkheid van de aanvrager en de gebruikers  

 

In het kader van deze dienst hebben de gebruikers alleen het recht werken aan te geven waarin de aanvrager aan wie 

zij verbonden zijn rechthebbende is, en zij dienen die correct en volledig te doen.  

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de aangiften en de oorspronkelijkheid 

van de werken. Sabam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste documentatie van de werken in de 

databank ten gevolge van onjuiste of onvolledige aangiften. Voor elk onjuist gedocumenteerd werk verbinden de 

aanvrager en de gebruikers zich dan ook ertoe dat de foutieve documentatie schriftelijk aan Sabam wordt gemeld en 

dat een nieuwe, correcte aangifte van het werk in kwestie naar Sabam wordt gestuurd. Die nieuwe aangifte dient 

overeen te stemmen met de Statuten en het Algemeen Reglement en door alle in dat werk betrokken partijen, die – in 

overeenstemming met de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam – verplicht zijn de aangifte te 

bevestigen/ondertekenen, bevestigd en/of ondertekend te worden.  

Daar de gebruikers de mogelijkheid hebben om te allen tijde de juistheid van de documentatie van de werken van de 

aanvrager na te kijken en schriftelijk elke fout te melden, kan Sabam evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een 

afrekeningsfout te wijten aan een foutieve documentatie ten gevolge van een onjuiste of onvolledige aangifte. Daarvoor 

zijn alleen de aanvrager en de gebruikers verantwoordelijk. 

Elke onjuiste of onvolledige aangifte of poging tot aangifte van een werk heeft de onmiddellijke blokkering van de 

toegang tot de diensten van MySabam tot gevolg. 

 

6. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de niet-naleving van de specifieke  

gebruiksvoorwaarden 

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn, naast de naleving van de in titel I bepaalde algemene voorwaarden, 

verantwoordelijk voor de naleving van deze specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze dienst. 

 

C. Dienst “MyAgreements”  

 

1. Definitie  

 

De dienst « MyAgreements » bestaat erin de gebruikers de mogelijkheid te geven om in overeenstemming met de 

bepalingen van de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam – met name wat de verdeelsleutels betreft – de 

overeenkomsten waarin de aanvrager – aan wie zij verbonden zijn – rechthebbende is, online aan te geven, te beëindigen, 

te wijzigen en zo, gelet op de technologische ontwikkelingen, de fysieke handtekeningvereiste bij het aangeven van 

overeenkomsten – bepaald in het Algemeen Reglement van Sabam – te vervangen door een procedure met gebruik van 

een wachtwoord die dezelfde garanties biedt. 

Om toegang te krijgen tot deze dienst, moet de aanvrager een aandeelhouder van Sabam zijn, uitgever of subuitgever. 

De andere aandeelhouders, de rechthebbenden die het lidmaatschap hebben aangevraagd en de aandeelhouders van 

Sabam die ontslag hebben genomen, krijgen geen toegang tot deze dienst.  

De aangifte van de werken waarvoor de overeenkomst geldt, gebeurt in een tweede fase via de dienst “MyWorx”.  

 

2. Handtekeningvereiste 

 

Gelet op de evolutie van de technologie komt de fysieke handtekeningvereiste bij het aangeven van overeenkomsten – 

zoals bepaald in het Algemeen Reglement van Sabam – in het kader van de online-aangifte van overeenkomsten te 

vervallen en wordt ze vervangen door een procedure met gebruik van een wachtwoord die dezelfde garanties biedt. 

 

3. Aangifteprocedure 

 

Na online alle gegevens te hebben ingevoerd die nodig zijn voor de documentatie van de overeenkomst, ontvangt de 

aangevende gebruiker een overzicht van de gegevens zoals hij ze online heeft ingevoerd. Die gegevens worden pas 

definitief in de databank ingevoerd en kunnen pas voor de verdeling van auteursrechten in aanmerking worden genomen 

als de aangifte online is verstuurd en in overeenstemming is met de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam. 

De aangevende gebruiker kan de stappen in de verwerking van zijn aangiftes via dezelfde dienst controleren.  

Is de aangifte niet in overeenstemming met de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam, dan wordt ze niet 

verwerkt. Bijgevolg zal de overeenkomst in kwestie niet in de databank van Sabam worden ingevoerd en zal ze niet in 

aanmerking kunnen worden genomen voor de aangifte van de werken en dus voor de verdeling van auteursrechten. De 



aangevende gebruiker wordt daarvan per e-mail op de hoogte gebracht en de aangifte van de overeenkomst in kwestie 

dient correct te gebeuren, hetzij via de dienst « MyAgreement » , hetzij schriftelijk. 

De aanvrager of de gebruikers zijn verplicht om de beëindiging of wijziging van de overeenkomsten te melden. 

 

4. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers  

 

In het kader van deze dienst hebben de aanvrager en de gebruikers alleen het recht om de overeenkomsten waarin de 

aanvrager - aan wie zij verbonden zijn – rechthebbende is, aan te geven / te wijzigen / te beëindigen, en zij dienen dit 

correct en volledig te doen.  

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de aangiften. Sabam kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste documentatie van de overeenkomsten in de databank ten gevolge van 

onjuiste of onvolledige aangiften. Voor elke onjuist gedocumenteerde overeenkomst verbinden de aanvrager en de 

gebruikers zich dan ook ertoe dat de foutieve documentatie aan Sabam wordt gemeld en dat een nieuwe, correcte 

aangifte van de overeenkomst in kwestie naar Sabam wordt gestuurd. Die nieuwe aangifte dient overeen te stemmen 

met de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam.  

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de melding van de beëindiging of wijziging van de 

overeenkomsten. Sabam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste documentatie van de overeenkomsten 

ten gevolge van een inbreuk op de meldingsplicht van de beëindiging of wijziging van de overeenkomsten.  

Daar de gebruikers de mogelijkheid hebben om te allen tijde de juistheid van de documentatie van de overeenkomst 

van de aanvrager na te kijken en elke fout te melden, kan Sabam evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een 

afrekeningsfout te wijten aan een foutieve documentatie ten gevolge van een onjuiste of onvolledige aangifte. Daarvoor 

zijn alleen de aanvrager en de gebruikers verantwoordelijk. 

Elke onjuiste of onvolledige aangifte of poging tot aangifte van een overeenkomst heeft de blokkering van de toegang 

tot de diensten van MySabam tot gevolg. 

 

5. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de niet-naleving van de specifieke  

gebruiksvoorwaarden 

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn, naast de naleving van de in titel I bepaalde algemene voorwaarden, 

verantwoordelijk voor de naleving van deze specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze dienst. 

 

D. Diensten « MyProfile »; « Surf & Search »; « LookUpAgreements »  

 

1. Definitie  

 

De dienst « MyProfile » bestaat erin de gebruikers online-inzage te geven in de in de SIS-databank opgeslagen IP-gegevens 

van de aanvrager en hen toe te laten deze gedeeltelijk te wijzigen.  

De dienst « Surf & Search » bestaat erin de gebruikers online-inzage te geven in het repertoire van Sabam, de lijst van 

werken van het Sabam-repertoire en in de gegevens betreffende de werken waarin de aanvrager - aan wie zij verbonden 

zijn – en/of, onder voorbehoud van de in punt 3 hieronder vermelde voorwaarden, een van de door die laatste 

geadministreerde uitgavefondsen rechthebbende is. 

Om toegang te krijgen tot deze twee bovengenoemde diensten moet de aanvrager een aandeelhouder van Sabam zijn 

of een aandeelhouder die ontslag heeft genomen. De rechthebbenden die enkel het lidmaatschap hebben aangevraagd, 

hebben geen toegang tot deze dienst. 

 

De dienst « LookUpAgreements » bestaat erin de gebruikers online-inzage te geven in de lijst van de overeenkomsten 

en de gegevens met betrekking tot deze overeenkomsten waarin de aanvrager - aan wie zij verbonden zijn – 

rechthebbende is.  

Om toegang te krijgen tot deze dienst moet de aanvrager een aandeelhouder van Sabam zijn. Aandeelhouders van 

Sabam die ontslag hebben genomen of rechthebbenden die enkel het lidmaatschap hebben aangevraagd, hebben geen 

toegang tot deze dienst. 

 

 

2. Raadpleegbare gegevens 

 

De toegankelijke gegevens zijn de IP-gegevens van de aanvrager zoals ze in de SIS-databank geregistreerd staan, de lijst 

van werken van het Sabam-repertoire, de lijst van overeenkomsten en de gegevens betreffende de werken en de 

overeenkomsten, zoals ze in de SIS-databank geregistreerd staan.  

Rekening houdend met het beroepsgeheim dat Sabam krachtens artikel XI. 281 van Boek XI “Intellectuele eigendom” in 



het Wetboek van economisch recht dient te bewaren en gelet op de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, behoudt Sabam zich het recht voor autonoom te 

beslissen welke IP-gegevens en welke gegevens betreffende de werken en de overeenkomsten zij online ter beschikking 

stelt van de gebruikers. Sabam behoudt zich eveneens het recht voor het bereik van die gegevens uit te breiden of te 

beperken. 

Wat de IP-gegevens betreft, krijgen de gebruikers alleen toegang tot de IP-gegevens van de aanvrager - aan wie zij 

verbonden zijn - wegens de wettelijke verplichtingen waartoe Sabam inzake persoonlijke levenssfeer gehouden is. 

Wat de lijst van werken van het Sabam-repertoire betreft, krijgen de gebruikers alleen toegang tot de titels van de 

werken en de namen van de rechthebbenden ervan. Wat de gegevens betreffende de werken betreft, krijgen de 

gebruikers alleen toegang tot de gegevens betreffende de werken waarin de aanvrager en/of, onder voorbehoud van de 

in punt 3 hieronder vermelde voorwaarden, een van de door die laatste geadministreerde uitgavefondsen rechthebbende 

is, wegens de wettelijke verplichtingen waartoe Sabam inzake beroepsgeheim gehouden is.  

Wat de lijst van de overeenkomsten en de gegevens betreffende deze overeenkomsten betreft, krijgen de gebruikers 

alleen toegang tot de lijst en de gegevens van de uitgave- en subuitgaveovereenkomsten waarin de aanvrager 

rechthebbende is, wegens de wettelijke verplichtingen waartoe Sabam inzake beroepsgeheim gehouden is.  

Wat de lijst van werken/overeenkomsten van het Sabam-repertoire en de gegevens over de werken/overeenkomsten 

betreft, verbindt Sabam zich ertoe het principe van vertrouwelijkheid te eerbiedigen inzake de pseudoniemen en/of 

andere benamingen die worden gebruikt door de betrokken rechthebbenden – buiten de aanvrager – betreffende de 

vermelde werken in de afrekeningen. De gebruikers kunnen zo geen link leggen tussen de pseudoniemen en/of andere 

benamingen onder dewelke de mederechthebbenden – zijnde de andere rechthebbenden dan de aanvrager – een werk 

hebben aangegeven, en hun familienamen.  

 

3. Voorwaarden om toegang te krijgen tot de gegevens betreffende de werken waarin een door  

de aanvrager geadministreerd uitgavefonds rechthebbende is 

 

Indien de gebruiker toegang wenst tot de gegevens betreffende de werken waarin een of meer uitgavefondsen waarvan 

de aanvrager de administratie verzorgt, rechthebbende is, dient: 

1. de aanvrager uitgever te zijn; 

2. de aanvrager met het (de) betrokken uitgavefonds(en) een administratiecontract te hebben gesloten waarvan de 

geldigheidsduur nog loopt en waarvan Sabam een kopie heeft ontvangen. Een administratiecontract is een contract 

waarmee een uitgever aan een andere uitgever vraagt om de administratie van de uitgaverechten van zijn volledige 

uitgavefonds voor de hele wereld te verzorgen; 

3. het administratiecontract geen andersluidende bepalingen te bevatten wat betreft het feit dat het administrerende 

uitgavefonds toegang mag krijgen tot de gegevens betreffende de werken van het (de) geadministreerde 

uitgavefonds(en). 

 

De aanvrager en de gebruikers verbinden zich ertoe deze toegangsvoorwaarden na te leven en zijn als enige 

verantwoordelijk voor de naleving ervan. Sabam ontslaat zich van elke verantwoordelijkheid betreffende de controle 

van deze toegangsvoorwaarden. 

Sabam behoudt zich echter steeds het recht voor de lijst van het (de) geadministreerde uitgavefonds(en) aan de hand 

van de administratiecontracten in haar bezit te controleren en daarover alle bijkomende informatie op te vragen. 

Sabam behoudt zich eveneens het recht voor om aan de aanvrager en de gebruikers de toegang tot de gegevens 

betreffende de werken van een uitgavefonds te weigeren indien onvoldoende bewezen is dat de aanvrager de 

administratie van het betrokken uitgavefonds verzorgt, indien de uitgever die zijn fonds in administratie heeft gegeven, 

verzet aantekent, of indien Sabam de aanvraag ongerechtvaardigd vindt. 

 

4. Geldigheidsduur van de lijst van geadministreerde uitgavefondsen en voorwaarden om die lijst  

te wijzigen 

 

De lijst van de geadministreerde uitgavefondsen, bedoeld in punt 3. van deze specifieke voorwaarden geldt zolang de 

aanvrager Sabam niet schriftelijk een wijziging van die lijst heeft meegedeeld. 

Indien een van de administratiecontracten in de lijst bedoeld in punt 3. van deze specifieke voorwaarden afloopt, 

opgezegd wordt of gewijzigd wordt, is de aanvrager verplicht Sabam daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen, één 

maand vóór de dag waarop de beëindiging, de opzegging of de wijziging van het contract ingaat. Die laatste ontzegt de 

betrokken gebruikers dan de toegang tot alle gegevens betreffende de werken waarvan het betrokken uitgavefonds 

rechthebbende is.  

Sabam ontslaat zich van elke verantwoordelijkheid inzake het online aan de gebruikers ter beschikking stellen van de 

gegevens betreffende de werken van het (de) geadministreerde uitgavefonds(en) indien de aanvrager haar niet tijdig 

schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de wijziging van de in punt 3. van deze specifieke voorwaarden bedoelde 



lijst van geadministreerde uitgavefondsen. Deze schriftelijke kennisgeving moet aan Sabam worden gedaan uiterlijk een 

maand vóór de dag waarop Sabam de toegang tot alle gegevens betreffende de werken van het (de) betrokken 

geadministreerde uitgavefonds(en) moet ontzeggen. 

 

5. Inzage 

 

Na het wachtwoord te hebben ingevoerd, krijgen de gebruikers toegang tot de diensten « MyProfile »; « Surf & Search »;  

« LookUpAgreements ». 

De gebruikers hebben alleen het recht de via deze diensten toegankelijke IP-gegevens in te kijken en niet ze te wijzigen 

en/of andere gegevens in te kijken, onder voorbehoud van bepaalde IP-gegevens die de gebruikers rechtstreeks online 

onder hun eigen verantwoordelijkheid kunnen wijzigen. Sabam behoudt zich het recht voor autonoom te beslissen over de 

IP-gegevens die de gebruikers online kunnen wijzigen.  

De gebruikers hebben alleen het recht de lijst van de werken en de overeenkomsten van het Sabam-repertoire en de via 

deze diensten toegankelijke gegevens van de werken en de overeenkomsten in te kijken en niet ze te wijzigen en/of 

andere gegevens in te kijken.  

Elke poging om de via deze diensten toegankelijke gegevens die de gebruikers in principe niet mogen wijzigen, toch te 

wijzigen en/of andere gegevens in te kijken heeft de onmiddellijke blokkering van de toegang tot MySabam tot gevolg. 

 

6. Verantwoordelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de via deze diensten toegankelijke  

gegevens 

 

Wat de via deze diensten toegankelijke IP-gegevens betreft, kan Sabam niet aansprakelijk worden gesteld voor leemten 

en/of fouten in de IP-gegevens in haar via deze diensten toegankelijke databank. Daarvoor zijn alleen de aanvrager en 

de gebruikers verantwoordelijk. De aanvrager en de gebruikers verbinden zich ertoe dat alle leemten, tekortkomingen 

en/of fouten betreffende die IP-gegevens schriftelijk aan Sabam worden gemeld en/of rechtstreeks online gewijzigd 

wanneer de diensten dit toelaten. Daar de gebruikers de mogelijkheid hebben te allen tijde de juistheid, inclusief de 

updating, van de IP-gegevens na te kijken en schriftelijk elke fout te melden en/of online te wijzigen – wanneer dit 

wordt toegestaan – kan Sabam niet aansprakelijk worden gesteld voor een afrekeningsfout of -probleem (inclusief 

betalingsproblemen) als die fouten betreffende de via deze diensten toegankelijke IP-gegevens niet schriftelijk aan 

Sabam zijn gemeld en/of rechtstreeks online gewijzigd.  

Wat de via deze diensten toegankelijke gegevens met betrekking tot de werken en de overeenkomsten betreft, kan 

Sabam niet aansprakelijk worden gesteld voor leemten en/of fouten in de documentatie van de werken en de 

overeenkomsten in haar via deze diensten toegankelijke databank. Daarvoor zijn alleen de aanvrager en de gebruikers 

verantwoordelijk. De aanvrager en de gebruikers verbinden zich ertoe dat alle leemten, tekortkomingen en/of fouten 

in de gegevens betreffende de werken en de overeenkomsten waartoe de gebruikers toegang hebben, schriftelijk/online 

aan Sabam worden gemeld en dat er nieuwe, correcte aangiften van de bewuste werken en overeenkomsten naar Sabam 

worden gestuurd. Die nieuwe aangiften dienen overeen te stemmen met de Statuten en het Algemeen Reglement en 

door alle partijen bevestigd en/of ondertekend te worden die deze verplichting hebben op grond van de Statuten en 

het Algemeen Reglement van Sabam. Daar de gebruikers de mogelijkheid hebben te allen tijde de juistheid, inclusief 

de updating, van de gegevens betreffende de werken en de overeenkomsten na te kijken en schriftelijk/online elke 

fout te melden, kan Sabam niet aansprakelijk worden gesteld voor een afrekeningsfout of -probleem als die fouten 

betreffende de via deze diensten toegankelijke werken en overeenkomsten niet schriftelijk/online zijn gemeld. 

 

7. Vertrouwelijkheidsclausule betreffende de via deze diensten toegankelijke gegevens 

 

De via deze diensten toegankelijke gegevens zijn vertrouwelijk. De gebruikers dienen deze gegevens vertrouwelijk te 

houden. 

Sabam kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gebruikers de vertrouwelijkheid van de via deze diensten 

toegankelijke gegevens niet eerbiedigen. Daarvoor zijn alleen de aanvrager en de gebruikers verantwoordelijk. 

 

8. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de niet-naleving van de specifieke  

gebruiksvoorwaarden 

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn, naast de naleving van de in titel I bepaalde algemene voorwaarden, 

verantwoordelijk voor de naleving van deze specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze dienst. 

 

  



E. Dienst « Played & Paid » 

 

1. Definitie  

 

De dienst « Played & Paid » bestaat erin de gebruikers online-inzage te geven in de financiële gegevens betreffende de 

aanvrager en/of, onder voorbehoud van de in punt 3 hieronder vermelde voorwaarden, de gegevens betreffende het 

(de) geadministreerde uitgavefonds(en) waarvoor de aanvrager de uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen om deze 

gegevens te ontvangen. 

 

Om toegang te krijgen tot deze dienst moet de aanvrager een aandeelhouder van Sabam zijn of ontslag hebben genomen. 

De rechthebbenden die enkel het lidmaatschap hebben aangevraagd, hebben geen toegang tot deze dienst. 

 

 

2. Raadpleegbare gegevens  

 

De raadpleegbare gegevens zijn de financiële gegevens betreffende de aanvrager en/of, onder voorbehoud van de in 

punt 3 hieronder vermelde voorwaarden, de gegevens betreffende het (de) geadministreerde uitgavefonds(en) waarvoor 

de aanvrager de uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen om deze gegevens te ontvangen. Deze raadpleegbare 

gegevens zijn zo opgesteld dat de gebruikers de afrekeningen betreffende de verdeelbewerkingen die de aanvrager 

aangaan, kunnen visualiseren, en/of, onder voorbehoud van de in punt 3 hieronder vermelde voorwaarden, de gegevens 

betreffende het (de) geadministreerde uitgavefonds(en) waarvoor de aanvrager de uitdrukkelijke toestemming heeft 

gekregen om deze gegevens te ontvangen. 

Rekening houdend met het beroepsgeheim dat Sabam krachtens artikel XI. 281 van Boek XI “Intellectuele eigendom” in 

het Wetboek van economisch recht dient te bewaren en gelet op de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens behoudt Sabam zich het recht voor autonoom te 

beslissen welke gegevens zij online ter beschikking stelt van de gebruikers. Sabam behoudt zich eveneens het recht 

voor het bereik van die gegevens uit te breiden of te beperken. 

Wegens de wettelijke verplichtingen inzake het beroepsgeheim waartoe Sabam gehouden is, krijgen de gebruikers alleen 

toegang tot de financiële gegevens die de aanvrager aangaan en/of, onder voorbehoud van de in punt 3 hieronder 

vermelde voorwaarden, tot de gegevens betreffende het (de) geadministreerde uitgavefonds(en) waarvoor de aanvrager 

de uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen om deze gegevens te ontvangen. Bovendien verbindt Sabam zich ertoe, 

wat deze gegevens betreft, het principe van vertrouwelijkheid te eerbiedigen inzake de pseudoniemen en/of andere 

benamingen die worden gebruikt door de betrokken rechthebbenden – buiten de aanvrager – betreffende de vermelde 

werken in de afrekeningen. De gebruikers kunnen zo geen enkele link leggen tussen de pseudoniemen en/of andere 

benamingen onder dewelke de mederechthebbenden – zijnde de andere rechthebbenden dan de aanvrager – een werk 

hebben aangegeven, en hun familienamen.  

 

3. Voorwaarden om toegang te krijgen tot de financiële gegevens van een door de aanvrager  

geadministreerd uitgavefonds  

 

Indien de aanvrager toegang wenst tot de financiële gegevens betreffende een of meer uitgavefondsen waarvan de 

aanvrager de administratie verzorgt, dient: 

1. de aanvrager uitgever te zijn; 

2. de aanvrager met het (de) betrokken uitgavefonds(en) een administratiecontract te hebben gesloten waarvan de 

geldigheidsduur nog loopt en waarvan Sabam een kopie heeft ontvangen. Een administratiecontract is een contract 

waarmee een uitgever aan een andere uitgever vraagt om de administratie van de uitgaverechten van zijn volledige 

uitgavefonds voor de hele wereld te verzorgen;  

3. het administrerende uitgavefonds toegang te mogen krijgen tot de financiële gegevens van het (de) 

geadministreerde uitgavefonds(en), met inbegrip van de onderliggende afrekeningen.  

4. de aanvrager in het bezit te zijn van een schriftelijke toestemming van de geadministreerde uitgever om toegang 

te krijgen tot « Played & Paid » en zo tot de online financiële gegevens van de geadministreerde uitgever. Sabam 

ontvangt hiervan een kopie.  

5. de aanvrager te vragen om toegang te krijgen tot « Played & Paid » en zo tot de financiële gegevens van het (de) 

uitgavefonds(en) dat (die) hij administreert. Deze aanvraag dient te gebeuren door de lijst van het (de) 

geadministreerde uitgavefonds(en) waarvoor de aanvrager een uitdrukkelijke toestemming heeft ontvangen om « 

Played & Paid » te raadplegen, schriftelijk aan Sabam mee te delen. Deze aanvraag dient vergezeld te worden van de 

kopie van de schriftelijke toestemming voorzien in punt 4 van dit artikel.  

 

 



De aanvrager en de gebruikers verbinden zich ertoe deze toegangsvoorwaarden na te leven en zijn als enige 

verantwoordelijk voor de naleving ervan. Sabam ontslaat zich van elke verantwoordelijkheid betreffende de controle 

van deze toegangsvoorwaarden. 

Sabam behoudt zich echter altijd het recht voor de door de aanvrager bezorgde lijst van het (de) geadministreerde 

uitgavefonds(en) aan de hand van de administratiecontracten en toestemmingen in haar bezit te controleren en 

daarover alle bijkomende informatie op te vragen. 

Sabam behoudt zich eveneens het recht voor aan de aanvrager de toegang tot de financiële gegevens betreffende een 

uitgavefonds te weigeren indien onvoldoende bewezen is dat de aanvrager de administratie van het betrokken 

uitgavefonds verzorgt, indien de toegekende toestemming om toegang te krijgen tot « Played & Paid » onvoldoende 

bewezen is, indien de uitgever die zijn fonds in administratie heeft gegeven, verzet aantekent, of indien Sabam de 

aanvraag ongerechtvaardigd vindt. 

 

4. Geldigheidsduur van de door de aanvrager bezorgde lijst van geadministreerde uitgavefondsen  

en voorwaarden om die lijst te wijzigen 

 

De lijst van de geadministreerde uitgavefondsen, bedoeld in het punt hierboven van deze specifieke voorwaarden en 

door de aanvrager aan Sabam bezorgd, geldt zolang de aanvrager Sabam niet schriftelijk een wijziging van die lijst heeft 

meegedeeld. 

Indien een van de administratiecontracten en/of schriftelijke toestemming van het geadministreerde fonds bedoeld in 

het punt hierboven van deze specifieke voorwaarden afloopt, opgezegd wordt of gewijzigd wordt, is de aanvrager 

verplicht Sabam daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen, één maand vóór de dag waarop de beëindiging, de 

opzegging of de wijziging van het contract en/of de schriftelijke toestemming ingaat. Die laatste ontzegt de betrokken 

gebruikers dan de toegang tot alle financiële gegevens van het betrokken uitgavefonds.  

Sabam ontslaat zich van elke verantwoordelijkheid inzake het online aan de gebruikers ter beschikking stellen van de 

financiële gegevens betreffende het (de) geadministreerde uitgavefonds(en) indien de aanvrager haar niet tijdig 

schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de wijziging van de lijst van het (de) geadministreerde uitgavefonds(en) 

en/of de schriftelijke toestemmingen bedoeld in het punt hierboven van deze specifieke voorwaarden. Deze schriftelijke 

kennisgeving moet aan Sabam worden gedaan uiterlijk een maand vóór de dag waarop Sabam de toegang tot alle 

financiële gegevens betreffende dit (deze) betrokken geadministreerde uitgavefonds(en) moet ontzeggen. 

 

5. Inzage 

 

Na het wachtwoord te hebben ingevoerd, krijgen de gebruikers toegang tot de dienst « Played & Paid ». 

De gebruikers hebben alleen het recht de via deze dienst toegankelijke gegevens in te kijken en niet ze te wijzigen 

en/of andere gegevens in te kijken.  

Elke poging om de via deze dienst toegankelijke gegevens te wijzigen en/of andere gegevens in te kijken heeft de 

onmiddellijke blokkering van de toegang tot de diensten van MySabam tot gevolg.  

 

6. Vertrouwelijkheidsclausule betreffende de via deze dienst toegankelijke gegevens 

 

De via deze dienst toegankelijke gegevens zijn vertrouwelijk. De gebruikers dienen deze gegevens vertrouwelijk te 

houden. 

Sabam kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gebruikers de vertrouwelijkheid van de via deze dienst 

toegankelijke gegevens niet eerbiedigen. Daarvoor zijn alleen de aanvrager en de gebruikers verantwoordelijk. 

 

7. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de niet-naleving van de specifieke  

gebruiksvoorwaarden 

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn, naast de naleving van de in titel I bepaalde algemene voorwaarden, 

verantwoordelijk voor de naleving van deze specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze diensten. 

 

F. Dienst « Played & Unpaid »  

 

1. Definitie 

 

De dienst « Played & Unpaid » bestaat erin de gebruikers van MySabam online-inzage te geven in de lijst van alle titels 

van werken die door derden zijn gebruikt maar waarvoor Sabam niet over een aangifte beschikt, zodat de aanvragers 

hun eventuele, tot dusver niet aangegeven werken waarvan zij rechthebbende zijn, alsnog kunnen aangeven. 

Om toegang te krijgen tot deze dienst moet de aanvrager een aandeelhouder van Sabam zijn. Rechthebbenden die het 



lidmaatschap hebben aangevraagd of aandeelhouders die ontslag hebben genomen, hebben geen toegang tot deze dienst. 

 

2. Inzage 

 

Na het wachtwoord te hebben ingevoerd, krijgen de gebruikers toegang tot de dienst « Played & Unpaid ».  

De gebruikers hebben alleen het recht de via deze dienst toegankelijke gegevens in te kijken en niet ze te wijzigen 

en/of andere gegevens in te kijken.  

Elke poging om de via deze dienst toegankelijke gegevens te wijzigen en/of andere gegevens in te kijken heeft de 

onmiddellijke blokkering van de toegang tot MySabam tot gevolg. 

 

3. Vertrouwelijkheidsclausule betreffende de via deze dienst toegankelijke gegevens 

 

De aanvrager en de gebruikers verbinden zich ertoe de lijst « Played & Unpaid » niet af te drukken, noch ze op andere 

manieren aan derden mee te delen.  

De aanvrager en de gebruikers verbinden zich ertoe de technische beveiligingsmaatregelen die Sabam zou hebben 

getroffen, niet te omzeilen. 

De via deze dienst toegankelijke gegevens zijn vertrouwelijk. De gebruikers dienen deze gegevens vertrouwelijk te 

houden. 

Sabam kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gebruikers de vertrouwelijkheid van de via deze dienst 

toegankelijke gegevens niet eerbiedigen. Daarvoor zijn alleen de aanvrager en de gebruikers verantwoordelijk. 

 

4. Verplichtingen van de aanvrager en de gebruikers inzake de via deze dienst toegankelijke gegevens en 

aansprakelijkheid van deze laatsten met betrekking tot die verplichtingen 

 

De aanvrager en de gebruikers verbinden zich ertoe dat alle titels van de via deze dienst toegankelijke werken –waarvan 

de aanvrager en/of een van de door deze laatste geadministreerde uitgavefondsen een van de rechthebbenden is en 

waarvan hij die hoedanigheid kan bewijzen– bij Sabam worden aangegeven. Indien de aanvrager een van de 

rechthebbenden van een werk is, verbinden de aanvrager en de gebruikers zich ertoe dat werk aan te geven 

overeenkomstig de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam. Die aangifte dient door alle partijen bevestigd 

en/of ondertekend te worden die deze verplichting hebben op grond van de Statuten en het Algemeen Reglement. 

Indien een van de door de aanvrager geadministreerde uitgavefondsen een van de rechthebbenden van een werk is, 

verbinden de aanvrager en de gebruikers zich ertoe dat de rechthebbende waarvan de aanvrager het fonds administreert, 

het werk aangeeft overeenkomstig de Statuten en het Algemeen Reglement van Sabam. Die aangifte dient door alle 

partijen bevestigd en/of ondertekend te worden die deze verplichting hebben op grond van de Statuten en het Algemeen 

Reglement. 

Sabam behoudt zich het recht voor te controleren of de aanvrager en/of het geadministreerde uitgavefonds wel de 

hoedanigheid van rechthebbende van een werk in de lijst « Played & Unpaid » heeft, en het bewijs daarvan en/of 

bijkomende informatie te vragen. 

Sabam behoudt zich ook het recht voor de aangifte van een werk uit de lijst « Played & Unpaid » te weigeren indien 

onvoldoende bewezen is dat de aanvrager de hoedanigheid van rechthebbende heeft.  

Elke poging tot aangifte van een werk uit de lijst « Played & Unpaid » waarvan de aanvrager geen rechthebbende is, 

heeft de onmiddellijke intrekking van het (de) wachtwoord(en) van de gebruiker(s) tot gevolg.  

De aanvrager en de gebruikers ontheffen Sabam van elke aansprakelijkheid indien een derde later aangifte zou doen 

van hetzelfde werk uit de lijst « Played & Unpaid » dat eerder door hen werd aangegeven en in dat geval verbinden zij 

zich ertoe alle intussen onterecht ontvangen auteursrechten terug te betalen. 

 

5. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de niet-naleving van de specifieke  

gebruiksvoorwaarden 

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn, naast de naleving van de in titel I bepaalde algemene voorwaarden, 

verantwoordelijk voor de naleving van deze specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze dienst. 

 

G. Dienst « MyTrax »  

 

1. Definitie van de dienst 

 

Dankzij het opstarten van de digitale uploaddienst van het Sabam-repertoire « MyTrax » kan Sabam de uitzending van 

haar repertoire in het kader van haar missie, met name de inning en verdeling van auteursrechten, monitoren.  

Deze dienst zal de rechthebbenden van de muzikale werken die deel uitmaken van het Sabam repertoire toelaten de 



geluidsreproducties van hun werken in digitaal formaat te uploaden via een online interface die tot hun beschikking 

gesteld wordt.  

Dankzij deze dienst kan Sabam een database aanmaken met de digitale geluidsreproducties van de muzikale werken die 

deel uitmaken van haar repertoire en dit in het kader van haar samenwerking met een extern bedrijf, dat een dienst 

aanbiedt waarbij op de radio uitgevoerde werken automatisch geïdentificeerd worden. 

Dit extern bedrijf zal de aldus aangemaakte database en haar inhoud enkel en alleen mogen gebruiken om de op de 

radio uitgevoerde werken van het Sabam-repertoire te identificeren en dit uitsluitend op verzoek van Sabam in het 

kader van haar missie, met name de inning en verdeling van auteursrechten. 

 

Om toegang te krijgen tot deze dienst moet de aanvrager een aandeelhouder van Sabam zijn. Rechthebbenden die het 

lidmaatschap hebben aangevraagd of aandeelhouders die ontslag hebben genomen, hebben geen toegang tot deze dienst. 

 

2. Definitie van de werken waarvan de geluidsreproducties via deze dienst digitaal geüpload kunnen worden 

 

De geluidsreproducties van alle werken kunnen via deze dienst digitaal geüpload worden op voorwaarde dat: 

1. De werken deel uitmaken van de categorie van “muzikale werken met of zonder tekst”; 

2. De werken werden aangegeven bij Sabam. De geluidsreproducties van niet aangegeven werken en van werken die 

enkel gedeponeerd werden kunnen via deze dienst niet digitaal geüpload worden. De upload via deze dienst komt 

niet neer op een aangifte van het werk; 

3. Minstens een van de intellectueel rechthebbenden van het werk aangesloten is bij Sabam. 

 

 

In het kader van deze dienst hebben de gebruikers enkel het recht om de werken waarin de aanvrager – aan wie de 

gebruikers verbonden zijn – rechthebbende is of de werken waarin een door de aanvrager geadministreerd uitgavefonds 

– in de zin van titel II, B, 3 en 4 van de specifieke voorwaarden – rechthebbende is, digitaal te uploaden. 

Met elk werk dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag slechts één digitale upload overeenkomen. Indien 

bepaalde werken echter het voorwerp van een heropname uitmaken zonder dat de documentatie van het werk verschilt, 

mogen de gebruikers van deze dienst een bijkomende digitale upload uitvoeren voor de betrokken werken. Deze 

bijkomende upload zal evenwel aan een nieuwe werkcode gekoppeld worden die verschilt van die van de eerste upload. 

 

3. Garantie 

 

Er zullen geenszins auteursrechten verschuldigd zijn voor de digitale reproductie van de werken bij de upload van hun 

geluidsreproductie op de online interface, die ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers van deze dienst. Het 

doel is immers het aanmaken van een database die Sabam nodig heeft in het kader van haar innings- en 

verdelingsactiviteiten. 

De aanvrager en de gebruikers van deze dienst geven hun toestemming of verbinden zich ertoe de nodige toestemmingen 

te hebben verkregen van de rechthebbenden, de uitvoerende artiesten en de producenten die betrokken zijn bij de 

geluidsreproducties van de digitaal geüploade werken opdat Sabam gratis alle bewerkingen kan uitvoeren die 

noodzakelijk zijn om de database van gedigitaliseerde geluidsreproducties ter beschikking te stellen van het extern 

bedrijf dat de uitzending van Sabam-werken zal monitoren. Sabam zal geenszins auteursrechten of naburige rechten 

verschuldigd zijn in het kader van de exploitatie van deze database. Deze bewerkingen maken deel uit van een van de 

beheerstaken van Sabam: de werken documenteren, teneinde de daaraan verbonden auteursrechten te innen en 

verdelen. 

De aanvrager en de gebruikers van deze dienst staan in voor het feit dat alle rechthebbenden, uitvoerende artiesten en 

producenten die betrokken zijn bij de geluidsreproductie van een digitaal geüpload werk instemmen met de digitale 

upload, met de kwaliteit en de versie van de geluidsreproductie die geüpload wordt, alsook met de huidige specifieke 

voorwaarden. Sabam ontslaat zich van elke verantwoordelijkheid, enkel de aanvrager en de gebruikers van deze dienst 

zijn hiervoor verantwoordelijk.  

De aanvrager en de gebruikers van deze dienst staan in voor het feit dat de aanvrager aan wie zij verbonden zijn: 

  

• rechthebbende is in het werk waarvan ze de geluidsreproductie digitaal uploaden;  

of 

• het administrerende fonds is – in de zin van titel II, B, 3 en 4 van de specifieke voorwaarden – van een geadministreerd 

uitgavefonds dat zelf rechthebbende is in het werk waarvan ze de geluidsreproductie digitaal uploaden.  

 

4. Verantwoordelijkheid van de aanvrager en de gebruikers van deze dienst 

 

Enkel de aanvrager en de gebruikers van deze dienst zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de digitale upload van 



de geluidsreproductie van de werken. Sabam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout in de verdeling ten 

gevolge van een incorrecte digitale upload. De aanvrager en de gebruikers van deze dienst verbinden zich er dus toe 

voor elke incorrecte geluidsreproductie van een digitaal geüpload werk dat hen aangaat, zo snel mogelijk een nieuwe 

upload uit te voeren. De gebruikers van deze dienst zullen de digitale upload van geluidsreproducties van de werken 

die hen aangaan dus altijd kunnen wijzigen. Er zal enkel rekening gehouden worden met de laatste upload voor 

eenzelfde werkcode in de database, zelfs wanneer deze wordt uitgevoerd door een andere gebruiker dan degene die 

de vorige upload heeft uitgevoerd. Sabam ontslaat zich van elke verantwoordelijkheid betreffende het akkoord van alle 

rechthebbenden over de geluidsreproductie waarmee in de database rekening zal worden gehouden.  

Sabam behoudt zich het recht voor de hoedanigheid van rechthebbende van de gebruikers van deze dienst te controleren 

alsook de link van deze laatsten ten aanzien van het werk waarvan de geluidsreproductie digitaal geüpload wordt en 

het bewijs daarvan en/of bijkomende informatie te vragen. 

Sabam behoudt zich het recht voor de digitale upload van een geluidsreproductie van een werk te weigeren en/of te 

annuleren indien er onvoldoende bewijs is wat betreft de hoedanigheid van rechthebbende van de gebruiker van deze 

dienst of de link tussen deze laatste en de rechthebbende van het geüpload werk.  

Sabam behoudt zich het recht voor de digitale upload van een geluidsreproductie van een werk te weigeren en/of te 

annuleren indien er zich een conflict voordoet bij het uploaden van de geluidsreproductie van dat werk. 

Elke upload of poging tot upload van een geluidsreproductie van een werk die incorrect zou zijn of waarvan de gebruiker 

van deze dienst geen rechthebbende zou zijn of geen link zou hebben met de rechthebbende van het werk zal leiden 

tot het blokkeren van de toegang tot deze dienst.  

De aanvrager en de gebruikers van deze dienst ontheffen Sabam van elke aansprakelijkheid indien zij de 

geluidsreproductie van een werk waarvan zij geen rechthebbende zijn of waarvoor zij geen link hebben met de 

rechthebbende van het werk in de zin van titel II, B, 3 en 4 van de specifieke voorwaarden digitaal uploaden en verbinden 

zich ertoe alle auteursrechten, die zij in dat geval intussen onterecht ontvangen zouden hebben, terug te betalen.  

Sabam zal op haar beurt niet gehouden worden terugbetalingen of rechtzettingen uit te voeren. 

 

5. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de niet-naleving van de specifieke  

gebruiksvoorwaarden 

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn, naast de naleving van de in titel I bepaalde algemene voorwaarden, 

verantwoordelijk voor de naleving van deze specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze dienst. 

 

H. Dienst « MyPlaylist »  

 

1. Definitie van de dienst  

 

Deze dienst is bedoeld om de aandeelhouders van Sabam toe te laten de uitvoering van de werken van het nationaal en 

internationaal Sabam-repertoire online te signaleren. Dankzij de signalisatie kan Sabam de opgave van de uitgevoerde 

werken verifiëren en zo de geïnde auteursrechten correct verdelen onder de rechthebbenden wiens auteursrechtelijk 

beschermde werken werden uitgevoerd. 

 

Om toegang te krijgen tot deze dienst moet de aanvrager een aandeelhouder van Sabam zijn. Rechthebbenden die het 

lidmaatschap hebben aangevraagd of aandeelhouders die ontslag hebben genomen, hebben geen toegang tot deze dienst. 

 

2. Soorten verdelingen waarin rekening wordt gehouden met signalisaties en soorten werken  

die gesignaleerd kunnen worden 

 

De signalisaties worden in aanmerking genomen in het verdeelproces van de auteursrechten dat plaatsvindt naar 

aanleiding van de uitvoering van werken tijdens concerten, evenementen met diskjockeys of naar aanleiding van de 

verspreiding van werken in de media.  

De gebruikers van deze dienst kunnen alle werken van het nationaal en internationaal Sabam-repertoire signaleren 

ongeacht de categorie van het uitgevoerde werk. 

 

3. Verplichtingen van de gebruikers van deze dienst 

 

Om werken te signaleren dienen de gebruikers van deze dienst een daartoe bestemde online opgave in te vullen met de 

lijst van de titels van de uitgevoerde werken, de plaats en datum van de uitvoering alsook de gegevens die Sabam nodig 

heeft voor de verdeling. 

Persoonlijke gegevens verstrekt in het kader van deze dienst zullen door Sabam worden behandeld in overeenstemming 

met haar beleid op het gebied van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, neergelegd in haar « Privacy Policy 



» (terug te vinden op www.Sabam.be). Andere gegevens kunnen echter door Sabam gebruikt en aan derden meegedeeld 

worden indien dit in het kader van haar innings- en verdeeltaak van auteursrechten noodzakelijk blijkt.  

De gebruikers van deze dienst verbinden zich ertoe dat de signalisaties volledig, nauwkeurig en zo snel mogelijk na de 

uitvoering van de werken gebeuren. Na 30 juni van het jaar dat volgt op de uitvoering kan er geen signalisatie meer 

worden ingediend.  

Overeenkomstig Boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht is de gebruiker van het Sabam-

repertoire verantwoordelijk voor de indiening van de playlists. De signalisaties via deze dienst dienen louter ter controle 

van de door de gebruiker van het Sabam repertoire ingediende informatie. 

De aangifte van werken dient overeenkomstig het algemeen reglement van Sabam vóór de uitvoering te gebeuren. De 

signalisatieopgaven van de uitgevoerde werken zijn niet gelijk aan een aangifte van werken. Indien de uitgevoerde 

werken niet zijn aangegeven, kan de betrokken rechthebbende geenszins aanspraak maken op uitbetalingen. 

 

4. Objectieve criteria voor het weigeren van een signalisatie 

 

Een signalisatie zal om volgende objectieve criteria geweigerd worden: 

• de signalisatie is onvolledig, onjuist, frauduleus of laattijdig;  

• de in de signalisatie genoemde werken behoren allemaal tot het publiek domein; 

• het aantal of het genre van de in de signalisaties genoemde werken staat niet in verhouding tot de duur of de aard 

van het evenement; 

• de signalisaties zijn gedupliceerd en/of tegenstrijdig en/of verschillend voor hetzelfde evenement;  

• de signalisaties komen niet overeen met de informatie afkomstig van onder meer de zenders, organisatoren, 

diskjockeys of zusterverenigingen van Sabam; 

• Sabam heeft voor de betrokken signalisatie nog geen overeenstemmende auteursrechten geïnd. 

 

De geweigerde signalisaties worden niet in aanmerking genomen voor de uitbetaling van auteursrechten.  

 

5. Verantwoordelijkheid van de aanvrager en de gebruikers van deze dienst 

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid en de conformiteit van de 

signalisatieopgaven alsook de termijn waarin zij de signalisaties indienen. De opgaven dienen precies te weerspiegelen 

wat werd uitgevoerd. Ze dienen tijdig en volledig ingediend te worden. Sabam kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor een fout in de verdeling ten gevolge van onvolledige, onjuiste, frauduleuze of laattijdige signalisaties. Daarvoor 

zijn alleen de aanvrager en de gebruikers verantwoordelijk.  

 

Elke onjuiste of frauduleuze signalisatie of poging tot signalisatie zal leiden tot het blokkeren van de toegang tot 

‘MyPlaylist’ en/of tot het opleggen van disciplinaire sancties conform de bepalingen van de statuten van Sabam. 

Indien Sabam ten gevolge van een onjuiste of frauduleuze opgave te weinig rechten uitkeert aan een rechthebbende, 

behoudt Sabam zich het recht voor de situatie op kosten van de aanvrager en de gebruikers van deze dienst recht te 

zetten. Sabam zal op haar beurt niet gehouden worden terugbetalingen of rechtzettingen uit te voeren. 

 

Frauduleuze opgaven stellen de aanvrager en de gebruikers van deze dienst bloot aan gerechtelijke vervolging krachtens 

de wet. 

 

6. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de niet-naleving van de specifieke  

gebruiksvoorwaarden 

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn, naast de naleving van de in titel I bepaalde algemene voorwaarden, 

verantwoordelijk voor de naleving van deze specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze dienst. 

 

I. Dienst “MyPublications”  

 

1. Definitie  

 

De dienst "MyPublication" stelt gebruikers in staat de publicatie van de werken van de aanvrager aan wie zij verbonden 

zijn, aan te geven door middel van specifieke formulieren die hen via MySabam ter beschikking worden gesteld, zodat 

de aanvrager reprografie- en of thuiskopierechten kan ontvangen, overeenkomstig hoofdstukken 5 en 6 van Boek XI 

"Intellectuele Eigendom" van het Wetboek van economisch recht. 

 

De aangiften moeten worden gedaan binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met het door Sabam 



opgestelde aangifte- en verdelingsreglement van de reprografierechten, dat op het volgende adres te vinden is: 

https://www.Sabam.be/sites/default/files/reglement_repro_nl.pdf. 

 

Overeenkomstig een beslissing van het college grote rechten van Sabam volgen de thuiskopierechten naar analogie 

dezelfde regels als de reprografierechten, totdat een specifiek aangifte- en verdelingsreglement voor de 

thuiskopierechten is afgewerkt. In afwachting daarvan wordt het aangifte- en verdelingsreglement van de 

reprografierechten naar analogie toegepast op de verdeling van de thuiskopierechten.  

 

De werkcategorieën en publicatiemedia zijn gedefinieerd in het aangifte- en verdelingsreglement van de 

reprografierechten. Hoewel de categorieën van werken identiek zijn voor zowel reprografie als thuiskopie, zijn de 

publicatiemedia verschillend. Voor thuiskopie gaat het om digitale publicaties (bv. e-book, luisterboek, digitale 

krant/magazine, institutionele website/blog, privéwebsite/blog). 

 

De reprografie- en thuiskopierechten worden jaarlijks verdeeld nadat Reprobel en Auvibel, de beheersvennootschappen 

die de reprografie- en thuiskopievergoeding innen, de rechten aan Sabam hebben overgemaakt. 

 

Om toegang te krijgen tot deze dienst moet de aanvrager een aandeelhouder van Sabam zijn. Rechthebbenden die het 

lidmaatschap hebben aangevraagd of aandeelhouders die ontslag hebben genomen, hebben geen toegang tot deze dienst. 

 

2. Aangifteprocedure 

 

Elke aanvrager moet elk jaar aan de hand van de specifieke formulieren een overzicht van de publicaties van zijn werken 

aanleveren in grafische of soortgelijke of digitale vorm, met vermelding van verschillende gegevens, afhankelijk van 

het medium of het soort werk dat is gepubliceerd.  

 

Na online alle gegevens te hebben ingevoerd die nodig zijn voor de aangifte van de publicaties, heeft de gebruiker die 

de aangifte doet toegang tot een overzicht van de gegevens zoals hij deze online heeft ingevoerd. Deze gegevens worden 

pas definitief in de databank ingevoerd en mogen pas in aanmerking worden genomen voor de verdeling van de 

reprografie- en/of, naar gelang van het geval, thuiskopierechten indien de aangifte online wordt verstuurd en indien 

ze, na controle, voldoet aan het door Sabam opgestelde aangifte- en verdelingsreglement van de reprografierechten 

en/of, naar gelang van het geval, aan het reglement van de thuiskopierechten wanneer dat is afgewerkt.  

 

Sabam heeft het meest uitgebreide controlerecht met betrekking tot de haar overgemaakte gegevens. Ze heeft het 

recht de juistheid na te gaan van alle mogelijke elementen of parameters die deel uitmaken van de aangifte die de 

gebruikers verricht hebben om de reprografie- en/of, naar gelang van het geval, thuiskopievergoeding te ontvangen. 

Voor niet-aangegeven, onjuiste, frauduleuze of onvolledige publicaties kan de aanvrager geen aanspraak maken op een 

vergoeding.  

 

De aangegeven publicaties moeten ook voldoen aan het oorspronkelijkheidscriterium zoals voorzien in de wetgeving 

met betrekking tot het auteursrecht.  

 

Controles en sancties worden door Sabam uitgevoerd overeenkomstig het door Sabam opgestelde aangifte- en 

verdelingsreglement van de reprografierechten en/of het reglement van de thuiskopierechten wanneer dat is afgewerkt.  

 

 

3. Verantwoordelijkheid van de aanvrager en de gebruikers  

 

In het kader van deze dienst hebben de aanvrager en de gebruikers alleen het recht om de publicaties aan te geven van 

de werken waarin de aanvrager – met wie ze zijn verbonden – rechthebbende is, en zij dienen dit correct en volledig te 

doen.  

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de aangiften. Sabam kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste aangifte van de publicaties van de werken ten gevolge van onjuiste, 

onvolledige of zelfs frauduleuze aangiften. Voor elke onjuiste aangifte verbinden de aanvrager en de gebruikers zich 

dan ook ertoe dat de foutieve aangifte aan Sabam wordt gemeld en dat een nieuwe, correcte aangifte van de publicatie 

in kwestie naar Sabam wordt gestuurd. Die nieuwe aangifte dient overeen te stemmen met het aangifte- en 

verdelingsreglement van de reprografierechten en/of, naar gelang van het geval, met het reglement van de 

thuiskopierechten wanneer dat is afgewerkt. 

 

https://www.sabam.be/sites/default/files/reglement_repro_nl.pdf


De aanvrager en de gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de originaliteit van de werken waarvan de publicatie 

wordt aangegeven. Sabam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste aangifte van de publicaties als gevolg 

van het niet naleven van de verplichting tot originaliteit van de werken. 

Aangezien de aanvrager en de gebruikers de mogelijkheid hebben om de juistheid van de aangifte van de publicaties 

van de werken van de aanvrager te allen tijde te controleren en eventuele fouten te melden, kan Sabam ook niet 

aansprakelijk worden gesteld voor een fout in de verdeling als gevolg van een fout in de registratie van de 

publicatiegegevens naar aanleiding van een onjuiste of onvolledige aangifte. Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn 

hiervoor verantwoordelijk. 

 

Elke onjuiste, onvolledige of frauduleuze aangifte of poging tot aangifte van een publicatie zal leiden tot het blokkeren 

van de toegang tot MySabam en tot de sancties voorzien in het aangifte- en verdelingsreglement van de 

reprografierechten en/of, naar gelang van het geval, in het reglement van de thuiskopierechten wanneer dat is 

afgewerkt. 

 

 

4. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de niet-naleving van de specifieke  

gebruiksvoorwaarden 

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn, naast de naleving van de in titel I bepaalde algemene voorwaarden, 

verantwoordelijk voor de naleving van deze specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze dienst. 

 

J. Dienst “MyCueSheet”  

 

1. Definitie 

 

De dienst “MyCueSheet” stelt gebruikers in staat de lijst (cuesheet) van alle in een audiovisueel werk ingelaste 

muziekwerken en de gebruiksduur ervan elektronisch aan te geven, overeenkomstig het reglement van Sabam, met 

behulp van specifieke formulieren die via MySabam beschikbaar zijn. De aanvrager met wie de gebruikers zijn verbonden, 

moet een van de rechthebbenden zijn van een van de muziekwerken op de cuesheet-lijst.  

 

Om toegang te krijgen tot deze dienst, moet de aanvrager een aandeelhouder van Sabam zijn. Rechthebbenden die het 

lidmaatschap hebben aangevraagd of aandeelhouders die ontslag hebben genomen, hebben geen toegang tot deze dienst. 

 

De aangifte van deze cuesheet-lijsten is bedoeld om Sabam in staat te stellen de muzikale auteursrechten met 

betrekking tot de audiovisuele werken onder de betrokken rechthebbenden te verdelen. 

 

2. Aangifteprocedure 

 

Aan de hand van specifieke formulieren die online beschikbaar zijn, moeten de gebruikers de volledige cuesheet-lijst 

van alle in een audiovisueel werk ingelaste muziekwerken en de gebruiksduur ervan verstrekken.  

Na online alle gegevens te hebben ingevoerd die nodig zijn voor de aangifte van de lijsten van muziekwerken die met 

een audiovisueel werk zijn verbonden, heeft de gebruiker die de aangifte doet toegang tot een overzicht van de 

gegevens zoals hij deze online heeft ingevoerd. Deze online verstuurde gegevens worden pas definitief in de databank 

ingevoerd en mogen pas in aanmerking worden genomen voor de verdeling van de muzikale auteursrechten indien de 

aangifte juist en volledig is.  

Sabam heeft een recht van controle op de gegevens die aan haar worden doorgegeven. Ze heeft het recht de juistheid 

na te gaan van alle mogelijke elementen of parameters die deel uitmaken van de aangifte die de gebruikers verrichten 

om de vergoeding voor de muzikale auteursrechten mogelijk te maken.  

De aanvrager kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor de muziek van een audiovisueel werk indien de lijst 

van muziekwerken niet is aangegeven of onjuist, frauduleus of onvolledig is. 

In overeenstemming met het algemeen reglement van Sabam zal zij controles uitvoeren en sancties opleggen. 

 

3. Verantwoordelijkheid van de aanvrager en de gebruikers 

 

In het kader van deze dienst hebben de aanvrager en de gebruikers alleen het recht om lijsten van muziekwerken aan 

te geven waarvan de aanvrager – met wie ze zijn verbonden – rechthebbende is in minstens een van de muziekwerken, 

en zij dienen dit correct en volledig te doen.  

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de aangiften. Sabam kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste aangifte van de lijsten van muziekwerken die in een audiovisueel werk 



zijn ingelast ten gevolge van onjuiste, onvolledige of zelfs frauduleuze aangiften. Voor elke onjuiste aangifte verbinden 

de aanvrager en de gebruikers zich dan ook ertoe dat de foutieve aangifte aan Sabam wordt gemeld en dat een nieuwe, 

correcte aangifte van de lijst van muziekwerken in kwestie naar Sabam wordt gestuurd. 

Aangezien de aanvrager en de gebruikers de mogelijkheid hebben om de juistheid van de aangifte van de lijsten van 

muziekwerken die in een audiovisueel werk zijn ingelast te allen tijde te controleren en eventuele fouten te melden, 

kan Sabam ook niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout in de verdeling als gevolg van een fout in de registratie 

van de gegevens van de lijsten van muziekwerken naar aanleiding van een onjuiste of onvolledige aangifte. Alleen de 

aanvrager en de gebruikers zijn hiervoor verantwoordelijk. 

Elke onjuiste, onvolledige of frauduleuze aangifte of poging tot aangifte zal leiden tot het blokkeren van de toegang tot 

MySabam. 

 

4. Aansprakelijkheid van de aanvrager en de gebruikers voor de niet-naleving van de specifieke  

gebruiksvoorwaarden 

 

Alleen de aanvrager en de gebruikers zijn, naast de naleving van de in titel I bepaalde algemene voorwaarden, 

verantwoordelijk voor de naleving van deze specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze dienst. 

 

 

 

 

 
Glossarium 

 

De SIS-databank is de centrale databank van Sabam, die voluit « Sabam Information System (SIS) » heet en onder meer 

de IP-gegevens van de aandeelhouders bevat. 
De IP-gegevens zijn alle persoonsgegevens betreffende de aandeelhouders van Sabam, de zogenaamde ‘Interested 
Parties’. 


