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INNINGS- EN TARIFERINGSREGELS VAN REPROBEL BETREFFENDE DE PRINTS VAN 

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMDE WERKEN (AUTEURS) / UITGAVEN (UITGEVERS) – 

INNING OP MANDAATBASIS 

 

[TARIEF M.2018.001 – VERSIE 2018] 

 

I. Inningsregels 

 

1.1. [Definities] Onder “auteursrechtelijk beschermde werken” wordt begrepen werken (auteurs) 

of uitgaven (uitgevers) van letterkunde (in de breedste juridische zin, zo bv. literaire boeken, 

informatieve, educatieve, wetenschappelijke of professionele boeken of tijdschriften, 

persuitgaven (dagbladen, magazines, …), muziekwerken / -uitgaven met uitzondering van 

bladmuziek sensu stricto, en werken/uitgaven van grafische of beeldende kunst (foto’s, 

illustraties, …), evenals databanken.  

Onder “prints” wordt begrepen elke reproductie op papier of op een soortgelijke drager van 

een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van het eerste lid dat zelf niet op papier of op 

een soortgelijke drager is vastgelegd, ongeacht of dit bronwerk op een materiële drager is 

vastgelegd of een niet-tastbare aard (online) heeft. 

 

De notie “prints van auteursrechtelijk beschermde werken” in de zin van de twee voorgaande 

leden, wordt hierna verkort weergegeven als “Prints BW”.  

 

1.2.  [Juridische grondslag / opt-in & opt-out / repertorium] De inning voor de prints van BW 

door Reprobel gebeurt op basis van een specifiek, niet-exclusief mandaat van haar leden-

beheersvennootschappen, mede in acht genomen de draagwijdte van het mandaat dat die 

leden-beheersvennootschappen van hun eigen leden (auteurs en/of uitgevers) hebben 

gekregen (opt-in). Het kan echter gebeuren dat welbepaalde leden, werken of uitgaven 

uitdrukkelijk uit het aan Reprobel gegeven mandaat worden gesloten (opt-out), in welk geval 

dit duidelijk aan de eindgebruiker zal worden meegedeeld. De inning door Reprobel voor de 

Prints BW kan ook werken of uitgaven van buitenlandse auteurs of uitgevers tot voorwerp 

hebben, binnen de grenzen van de representatie-overeenkomst (of de bijlage daarbij) die 

Reprobel daartoe met een buitenlandse partnervennootschap heeft gesloten en met respect 

voor de daarin voorziene beperkingen of uitsluitingen.  

Het repertorium waarvoor Reprobel int voor de Prints BW, wordt bekendgemaakt door een 

link op de website van Reprobel (homepagina, “Prints”) naar de website van de leden-

beheersvennootschappen (of, in voorkomend geval, de buitenlandse 

partervennootschap(pen)) waarop dit repertorium in de regel consulteerbaar is. Dit 

repertorium kan ook altijd ter zetel van de betreffende beheersvennootschap(pen) worden 

geconsulteerd op verzoek van de eindgebruiker en in overeenstemming met de wet.  

De inning voor de Prints BW door Reprobel gebeurt in eerste instantie via individuele of 

kaderovereenkomsten gesloten met Reprobel. Reprobel kan evenwel beslissen om daarnaast 

ook een (papieren of online) aangiftemodule ter beschikking te stellen voor de Prints BW. 

 

1.3. [Doelgroep / gedekte en uitgesloten reproductiehandelingen] De door Reprobel aan de 

relevante eindgebruikers aangeboden gebruikslicentie voor de Prints BW dekt uitsluitend 
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reproducties door natuurlijke of rechtspersonen met een intern en/of professioneel doel. Ze is 

dus in eerste instantie bestemd voor ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen en alle 

soorten overheidsinstanties (met inbegrip van parastatale of verzelfstandigde structuren), al 

kunnen ook andere instellingen / personen onder de licentie voor de Prints BW vallen in de 

mate dat hun intern-professionele Prints BW niet onder een wettelijke licentie naar Belgisch 

recht vallen (bv. in de sector onderwijs / wetenschappelijk onderzoek voor prints die niet onder 

het toepassingsgebied van die specifieke wettelijke licentie vallen).  

 

Worden aldus uitgesloten uit het toepassingebied van de gebruikslicentie voor de Prints BW: 

 

- de Prints BW genomen door natuurlijke personen voor thuiskopiedoeleinden;  

- de Prints BW genomen door natuurlijke of rechtspersonen met een extern- 

commercieel doel (voor dit soort Prints BW is steeds de individuele, specifieke en 

voorafgaande toestemming van de auteur en/of de uitgever of zijn/hun 

beheersvennootschap vereist);  

- de Prints BW genomen door onderwijsinstellingen of instellingen van 

wetenschappelijk onderzoek, in de mate dat die onder de wettelijke 

licentie/vergoedingsregeling inzake onderwijs/onderzoek vallen (art. XI.240-242 

WER & KB 31 juli 2017).  

 

1.4. [Draagwijdte printlicentie: inhoudelijke beperkingen / uitsluitingen] De door Reprobel 

aan relevante eindgebruikers aangeboden gebruikslicentie voor de Prints BW kent dezelfde 

inhoudelijke beperkingen / uitsluitingen als de wettelijke licentie inzake reprografie voor 

fotokopieën (thans de artikelen XI.190, 5° en XI.191, § 1, 1° WER).  

Dat betekent concreet dat:  

- de licentie Prints BW beperkt is tot auteursrechtelijk beschermde werken die op 

geoorloofde wijze openbaar zijn gemaakt, wat inhoudt dat de reproductie van werken uit 

een kennelijk illegale bron uit het toepassingsgebied van de licentie is gesloten;   

- de licentie Prints BW beperkt is tot de volledige of gedeeltelijke reproductie van artikelen, 

van werken van beeldende of grafische kunst of van korte fragmenten van andere werken 

(met name boeken); met “kort fragment” wordt in het kader van deze licentie bedoeld niet 

meer dan een hoofdstuk en/of niet meer dan 10% van de omvang van het bronwerk;  

- de reproductie van bladmuziek sensu stricto uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van 

de licentie is gesloten;  

- reproducties die onder de licentie Prints BW worden genomen door hun aard, doel of 

omvang geen afbreuk mogen doen aan de normale exploitatie van het werk of de uitgave.   

 

1.5. [Gescheiden reproductievolumes] In de regel int Reprobel apart voor de Prints BW. Dat 

betekent dat de eindgebruiker dus een aparte licentieovereenkomst met Reprobel sluit voor 

de Prints BW, bovenop zijn overeenkomst of (volume- of gestandaardiseerde) aangifte voor 

de fotokopieën onder de wettelijke licentie inzake reprografie- en wettelijke 

uitgeversvergoeding. Voor de Prints BW kan, naast een apart paginatarief (zie verder, II.1), ook 

een ander percentage “reproducties uit beschermde bron” gelden.  

 

1.6. [Uitzondering: vermengde inning] Als de tellerstanden van de reproductieapparaten van de 

eindgebruiker geen aparte kwantificering mogelijk maken van het volume fotokopieën onder 
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de wettelijke licentie enerzijds en het (aanvullende) volume Prints BW anderzijds, zal er worden 

gewerkt met een vermengde inning voor beide types reproducties samen. Daarop zal dan 

(althans bij een afrekening op paginabasis) een gemiddeld percentage “reproducties uit 

beschermde bron” en een gemiddeld paginatarief (tussen het tarief van de wettelijke licentie 

voor fotokopieën en voor auteurs- en uitgeversvergoeding samen en het printtarief in) worden 

toegepast in functie van het specifieke reproductiegedrag van de eindgebruiker. In 

voorkomend geval kan dus uitzonderlijk met één enkele licentieovereenkomst voor beide 

types papieren reproducties worden gewerkt.  

 

1.7. [Referentieperiode(s)] Behoudens indien de overeenkomst met de eindgebruiker anders 

bepaalt, is de referentieperiode één of meerdere kalenderjaren. Het eerste referentiejaar 

waarvoor zal worden geïnd, is referentiejaar 2018. Binnen de grenzen van de wet kan de 

overeenkomst evenwel ook één of meerdere voorgaande referentiejaren omvatten (i.e. 2017 

en voorgaande refentiejaren).  

 

 

II. Tariferingsregels 

II.1. [Basispaginatarief / verhoogd paginatarief / controlemiddelen] Het basispaginatarief voor 

de Prints BW is 0,066 EUR (exclusief BTW aan 6%).  

Reprobel behoudt zich het recht voor om de tellerstanden van de reproductieapparaten of andere 

nuttige gegevens betreffende het printvolume op te vragen bij de eindgebruiker en/of bij derde 

partijen zoals leasemaatschappijen van dat soort apparaten. 

Reprobel behoudt zich ook het recht voor om ter plaatse (op de hoofdzetel of in lokale vestigingen 

van de eindgebruiker) controles kan uitvoeren bij de eindgebruiker wat de aard en de omvang van 

zijn reproductiehandelingen betreft.  

Bij aanhoudende betwisting tussen partijen over het reproductievolume, kan een deskundige 

worden aangesteld (door beide partijen samen of door één van de partijen afzonderlijk), waarbij de 

kostprijs van het deskundigenonderzoek ten laste van de eindgebruiker valt indien het door de 

deskundige geraamde reproductievolume in termen van Prints BW meer dan 20% hoger ligt dan 

het volume dat de eindgebruiker initieel heeft meegedeeld aan Reprobel. Valt het de door de 

deskundige geraamde reproductievolume minder dan 10% hoger uit dan het door de eindgebruiker 

initieel aan Reprobel meegedeelde volume, dan valt de expertisekost ten laste van Reprobel. Ligt 

de bedoelde delta tussen 10 en 20% (de limietwaarden van 10 en 20% inbegrepen), dan wordt de 

expertisekost bij helften gedeeld tussen beide partijen.  

Als uit een dergelijke controle of expertise of uit andere objectieve elementen blijkt dat de door 

eindgebruiker initieel - in het kader van de contractonderhandeling of de aangifte - aan Reprobel 

meegedeelde gegevens kennelijk onjuist of onvolledig waren, dan heeft Reprobel steeds het recht 

om een verhoogd paginatarief van 0,1 EUR (exclusief BTW aan 6%) aan te rekenen.  

 

II.2. [Alternatieve tariefgrondslag / standaardroosters] In onderling akkoord tussen Reprobel en 

de eindgebruiker kan het paginatarief voor de Prints BW worden vervangen door een forfaitair 

jaarbedrag per relevante werknemer van de eindgebruiker op basis van het onderliggende 

reproductievolume, onverminderd het laatste lid van artikel II.1. 
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Reprobel kan, wat de Prints BW betreft, in één of meerdere specifieke standaardroosters voor kleine 

en middelgrote eindgebruikers in de privé- en/of overheidssector voorzien.  

II.3. [Kortingen / commercieel beleid] Reprobel kan, in het kader van haar commerciële politiek 

wat de prints BW betreft, kortingen aanbieden aan individuele eindgebruikers of aan groepen van 

individuele eindgebruikers (bv. (sub)sectoraal). Die kortingen kunnen bestaan uit een korting op het 

basispaginatarief of de alternatieve tariefgrondslag (zoals een bedrag per werknemer) en/of uit een 

korting op het globaal te betalen bedrag voor één of meerdere referentiejaren.  

II.4. [Betaling] De betaling door de eindgebruiker zal plaatsvinden op de wijze bepaald in de 

overeenkomst of, bij gebreke daaraan, in de factuurvoorwaarden die Reprobel specifiek voor deze 

inningswijze zal opstellen. De overeenkomst of factuurvoorwaarden kunnen bijzondere bepalingen 

bevatten over de betalingstermijn en over de verwijlrente, het schadebeding en/of eventuele andere 

accessoria ingeval van laattijdige en/of onvolledige betaling door de eindgebruiker.  

II.5. [Boekhoudkundige verwerking] De inningen van Reprobel voor de Prints BW worden apart 

boekhoudkundig verwerkt en worden afgescheiden van de andere inningsstromen (met name uit 

wettelijke licenties), in overeenstemming met de wet.  

 

[EINDE] 


