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Artikel 1. Deze innings- en tariferingsregels (M.2020.002) vervangen integraal de innings- en
tariferingsregels van REPROBEL ‘betreffende de prints van auteursrechtelijk beschermde werken
(auteurs) en uitgaven (uitgevers)’ (M.2018.001). Deze laatste innings- en tariferingsregels worden
opgeheven van zodra de eerstgenoemde innings- en tariferingsregels in werking treden.
Artikel 2. Deze innings- en tariferingsregels houden verband met door de modellicentie van REPROBEL
voor de private en publieke sector gedekte papieren reproductiehandelingen en handelingen van
digitaal hergebruik, binnen de grenzen van deze licentie. U vindt de modellicentie op de publieke
website van REPROBEL (www.reprobel.be, ‘private en publieke sector).
Artikel 3. Deze innings- en tariferingsregels werden voorafgaandelijk meegedeeld aan de
Controledienst van de beheersvennootschappen bij de FOD Economie (op grond van artikel XI.272
Wetboek van Economisch Recht). De tariefzetting die hierin is voorzien, houdt objectief verband met de
economische waarde van zowel de door de modellicentie gedekte handelingen als van de
beheersdiensten die REPROBEL in dit verband levert. REPROBEL past deze regels op een nietdiscriminerende wijze toe ten overstaan van professionele gebruikers in de private en de publieke sector.
Deze innings- en tariferingsregels treden in werking van zodra ze door de raad van bestuur van
REPROBEL zijn aangenomen met een tweederde meerderheid (waarbij op het niveau van de beide
colleges een gewone meerderheid moet zijn bereikt).
Artikel 4. Vanaf referentiejaar 2020 gelden voor het geheel van de door de modellicentie voor de
private en publieke sector gedekte handelingen de in artikel 5 bepaalde vaste jaarvergoedingen. Deze
tarieven gelden ofwel voor het geheel van de relevante werknemers van de Licentienemer (kleinere
Licentienemers) ofwel per relevante werknemer van de Licentienemer. Wat een ‘relevante werknemer’
is, wordt nader omschreven in de modellicentie.
Artikel 5. Tariefrooster (per referentiejaar, excl. BTW aan 6%)
Private sector (ondernemingen, vrije beroepen, zelfstandigen, vzw’s, ...)
Licentienemer zonder
personeel (ZZP)
Licentienemer
1-4
VTE
Licentienemer 5 VTE
en meer

CATEGORIE I
35 EUR

CATEGORIE II
40 EUR

CATEGORIE III
45 EUR

50 EUR

65 EUR

85 EUR

25 EUR
basisvergoeding +12
EUR
per relevante VTE

25 EUR
basisvergoeding +17
EUR
per relevante VTE

25 EUR
basisvergoeding +25
EUR
per relevante VTE

(Voor Licentienemers t.e.m. 4 VTE geldt een vlakvergoeding per referentiejaar voor alle VTE’s van de
Licentienemer samen. Voor deze groep Licentienemers omvat de jaarvergoeding een basisvergoeding van
25 EUR.)

Publieke sector
•
•

Geen centrale inning :
Centrale inning :

14,5 EUR per administratieve of gelijkwaardige VTE
13 EUR per administratieve of gelijkwaardige VTE

Artikel 6. Wat de private sector betreft, worden met Licentienemers van Categorie I bedoeld: alle
licentienemers die niet onder de Categorieën II of III vallen. Met Licentienemers van Categorie II
worden bedoeld de licentienemers die een gemengde activiteit uitoefenen, in die zin dat ze naast louter
materiële producten of diensten ook een belangrijke intellectuele dienstverlening verstrekken en/of
sterk innovatieve professionele activiteiten uitvoeren en/of onderzoekscentra hebben (bv.
ondernemingen in de farmaceutische sector, de bank- en verzekeringssector en de financiële
dienstverlening, consultants, ondernemingen in de creatieve sector, boekhouders, accountants en
bedrijfsrevisoren, architecten en ingenieurs, ...). Met Licentienemers van Categorie III worden bedoeld
de licentienemers die uitsluitend of hoofdzakelijk een intellectuele dienstverlening verstrekken (bv.
advocaten, notarissen, ...).
Met de publieke sector wordt bedoeld: alle Belgische en internationale overheidsinstellingen in de
ruime zin van het woord (inclusief verzelfstandigde structuren) met zetel of vestiging op het Belgische
grondgebied, ongeacht het bevoegdheidsniveau (internationaal, nationaal, regionaal of lokaal).
Artikel 7. REPROBEL kan, per referentiejaar of voor een cluster van referentiejaren, kortingen aan de
Licentienemer, zijn sectorfederatie of een centrale overheid verlenen voor de volgende elementen:
-

-

Voorafbetaling voor meer dan één referentiejaar
Facturatie of betaling vóór een bepaalde limietdatum
Gecentraliseerde betaling door de sectorfederatie of centrale overheid
Verplichte aansluiting van federatieleden of overheden bij sectorakkoord
Centrale verzameling en mededeling aan Reprobel van ledengegevens door sectorfederatie of
centrale overheid
Actieve promotie van licentie door sectorfederatie of centrale overheid
Instap van een minium aantal federatieleden of overheden in sectorakkoord
Globale inningen van een minimaal niveau bij sectorakkoord
Specifieke en objectieve elementen op het niveau van een Licentienemer of een subsector die
maken dat kan afgeweken worden van het standaardrooster van artikel 5
Elk ander objectief element dat een korting verantwoordt (bv. omdat het de administratieve last
bij de invordering substantieel vermindert en/of tot een beduidende verhoging van de inning
op het niveau van de betreffende subsector leidt)
Een combinatie van twee of meerdere van de voorgaande elementen.

De verleende korting kan evenwel nooit meer zijn dan 15% van de op grond van het standaardrooster
globaal verschuldigde vergoeding voor een welbepaald referentiejaar of cluster van referentiejaren op
het niveau van de Licentienemer of zijn sectorfederatie of centrale overheid.
De korting kan in absolute bedragen worden verrekend maar kan ook de aard hebben van een partiële
vrijstellingsregeling (bv. voor de eigen relevante werknemers van de sectorfederatie als aparte juridische
entiteit).
Artikel 8. REPROBEL behoudt zich het recht voor om de in artikel 5 bepaalde tarieven jaarlijks te
indexeren op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen, zonder dat deze Innings- en
tariferingsregels daarvoor formeel moeten worden gewijzigd of gevalideerd. In voorkomend geval zullen
de bedragen in het standaardrooster automatisch worden aangepast aan de indexering voor het
referentiejaar waarvoor deze indexering wordt doorgevoerd (ten vroegste vanaf referentiejaar 2022).

Artikel 9. De vergoedingen op grond van deze Innings- en tariferingsregels worden geïnd op basis van
een overeenkomst met REPROBEL. Deze overeenkomst kan individueel door een Licentienemer worden
gesloten met Reprobel maar ook door een sectorfederatie of centrale overheid, voor alle of een deel
van haar federatieleden/overheden, al dan niet met centrale betaling en al dan niet met verplichte
aansluiting van de federatieleden/overheden. REPROBEL kan hiervoor evenwel ook een aangiftemodule
ter beschikking stellen op haar online portaal voor de private en publieke sector, en dat voor alle of een
deel van de professionele gebruikers in de private en publieke sector.
Artikel 10. Op de vergoedingen op grond van de modellicentie zijn de specifieke factuurvoorwaarden
van REPROBEL voor de private en de publieke sector van toepassing, tenzij indien de overeenkomst met
REPROBEL of deze innings- en tariferingsregels hiervan uitdrukkelijk afwijjken. U vindt deze
factuurvoorwaarden op de website van REPROBEL (www.reprobel.be, ‘private en publieke sector’).
Artikel 11. REPROBEL behoudt zich het recht voor om de relevante parameters die door of voor een
Licentienemer worden meegedeeld aan Reprobel in het kader van de contractsluiting, te controleren op
hun volledigheid en correctheid. Indien in het kader van een dergelijke controle objectief wordt
vastgesteld dat de meegedeelde parameters voor een welbepaald referentiejaar meer dan 20% afwijken
van de volledige en correcte parameters, dan is door of voor deze Licentienemer een aanvullende
vergoeding verschuldigd van 50% van de initieel overeengekomen jaarvergoeding voor dit
referentiejaar.

