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IN MEMORIAM

Met grote droefheid vernamen de Belgische auteurs en uitgevers in 
oktober 2016 het overlijden van één van hun meest eminente ver-
tegenwoordigers en pleitbezorgers, Prof. Dr. Roger Blanpain.
Prof. Blanpain was van bij de opstart betrokken bij Reprobel. Hij was 
meermaals Voorzitter van haar raad van bestuur en hij was Voorzit-
ter van haar Auteurscollege. Prof. Blanpain was, met zijn grondige 
dossierkennis, zijn discrete maar steeds voorkomende stijl en zijn 
uitgebreide professionele netwerk, van onschatbare waarde voor 
de Belgische auteurs en uitgevers.
Als hoofd van VEWA was hij in de eerste plaats de stem van de 
Nederlandstalige educatieve en wetenschappelijke auteurs. Maar 
hij heeft steeds, met evenveel overtuiging, de belangen van alle au-
teurs en van de uitgevers behartigd. Als geen ander wist hij dat au-

teurs en uitgevers deel uitmaken van een ecosysteem met subtiele 
evenwichten, als sleutelspelers in een sector die van groot belang 
is voor de Belgische kenniseconomie. Prof. Blanpain was immer op 
zoek naar het eerbare compromis.
Met het heengaan van prof. Blanpain verliezen Vlaanderen en Bel-
gië een belangrijke stem in het maatschappelijke debat. Hij was 
niet alleen een wereldautoriteit inzake arbeidsrecht maar had ook 
een uitgesproken en heldere mening over een breed scala aan 
onderwerpen, van roken tot de voetbalwetgeving.
Auteurs en uitgevers moeten voortaan leven met een leegte, niet 
alleen in de vergaderzalen maar ook in hun hart. Prof. Blanpain zal 
nog lang in onze gedachten aanwezig blijven.

foto : Reprobel
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I. VOORWOORD 
Het boekjaar 2016 was helaas een heel moeilijk jaar voor Reprobel, en 
met haar voor de talrijke auteurs en uitgevers die ze vertegenwoordigt. 

2016 was het laatste jaar waarin de ‘oude’ reprografieregeling van 
toepassing was. 
Deze regeling bestond uit een duaal vergoedingssysteem: een 
apparatenvergoeding (op kopieerapparaten, multifunctionele printers, 
…) en een ‘evenredige’ vergoeding op basis van het aantal gerealiseerde 
kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken.

Eind 2015, zorgde een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in 
de zaak Hewlett-Packard Belgium / Reprobel voor een aardverschuiving 
op het terrein. De impact van het arrest Hewlett-Packard Belgium deed 
zich fors voelen in de apparatenvergoeding. Op grond van een beweerde 
strijdigheid van de oude regeling met het Europese recht, verzaakten in 
2016 steeds meer – en uiteindelijk nagenoeg alle – ‘bijdrageplichtigen’ 
(importeurs en online verkopers van reproductieapparaten) aan hun 
aangifte- en/of betalingsverplichting ten overstaan van Reprobel, en 
dat terwijl de rechtsgevolgen van het arrest van het HvJ EU nog door 
een nationale rechter dienden te worden bepaald.

Als gevolg daarvan klapten de globale inningen van Reprobel uit de 
reprografie en het openbaar leenrecht in 2016 in tot iets minder dan 
17 miljoen EUR, hetzij meer dan tien miljoen (!) EUR minder dan 
in het boekjaar 2015. Die forse daling in de inningen komt voor het 
leeuwendeel op het conto van de apparatenvergoeding. 

Tegen de achtergrond van dit alles greep de Belgische wetgever 
eind december 2016 in. Een wet van 22 december 2016 heeft de 
reprografievergoeding grondig hertekend. 
Voortaan zijn er twee aparte vergoedingen voor auteurs en 
uitgevers (weliswaar met hetzelfde tarief per pagina). De eigenlijke 
reprografievergoeding komt integraal ten goede van de auteurs. De 
uitgevers krijgen een aparte, nationaalrechtelijke vergoeding voor de 
‘reproducties op papier’ van ‘hun uitgaven op papier’. De solidariteit 

tussen auteurs en uitgevers wordt op deze manier wettelijk bestendigd.

De apparatenvergoeding werd, in het kader van de reprografie, 
gewoon geschrapt. Het is nu nog onduidelijk of er alsnog een 
thuiskopievergoeding op kleinere reproductieapparaten zal worden 
ingevoerd. 

Voor het onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek werd een 
aparte uitzondering en vergoedingsregeling voorzien, die zowel 
papieren reproducties als welbepaalde digitale gebruiken omvat. 

Het was een uitgelezen kans geweest om de prints van werken (het 
uitprinten van digitale teksten, foto’s en afbeeldingen) eindelijk op 
te nemen in de nieuwe reprografieregeling voor auteurs en in de 
nationaalrechtelijke vergoeding voor uitgevers. Jammer genoeg heeft 
de Belgische wetgever alweer nagelaten om deze reproductiehandeling 
gelijk te stellen met het nemen van een fotokopie. Het eindresultaat 
van de technische handeling is immers in beide gevallen hetzelfde: 
een reproductie op papier. 
 
In maart 2017 verschenen de uitvoeringsbesluiten inzake reprografie en 
uitgeversvergoeding in het Belgisch Staatsblad; bij het afsluiten van dit 
jaarverslag was het uitvoeringsbesluit inzake onderwijs en onderzoek 
nog niet verschenen. 

Hoewel het paginatarief voor de fotokopieën in de privésector 
en de overheidssector werd opgetrokken tot 0,0554 EUR (voor 
auteurs- en uitgeversvergoeding samen), lijdt het geen twijfel dat 
de minderinkomsten voor auteurs en uitgevers door het wegvallen 
van de apparatenvergoeding daardoor helemaal niet zullen worden 
gecompenseerd. 

Het zal nu zaak zijn om de nieuwe reprografie-, uitgevers- en 
onderwijsvergoeding in 2017 op het terrein te innen en waar te maken. 
Theoretische tarieven in koninklijke besluiten zijn één ding, concrete 
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inningen op het terrein een ander. Bovendien geldt de regeling inzake 
reprografie en uitgeversvergoeding maar voor één jaar (2017),  in 
afwachting van een studie die door de overheid werd besteld. Deze 
studie moet het geleden nadeel van auteurs en uitgevers becijferen. 
Auteurs, uitgevers én de klanten van Reprobel dreigen daardoor 
tegen het einde van dit jaar opnieuw tegen een wijziging van het 
vergoedingssysteem aan te kijken. 

Reprobel zal in ieder geval sterk inzetten op administratieve 
vereenvoudiging en gebruiksgemak. Om die reden bouwt ze een 
nieuw online aangifteportaal voor de drie vergoedingen waarvan 
sprake, zal ze haar website in een nieuw kleedje steken en heeft ze een 
vereenvoudigd rooster uitgewerkt voor gestandaardiseerde betalingen 
door (het merendeel van) de ondernemingen. 

Laat ons hopen dat 2017 beter wordt dan 2016. Het Hof van Beroep 
van Brussel heeft alvast in mei 2017 ten gronde geoordeeld in de 
rechtszaak tussen HP Belgium en Reprobel. Daarbij kreeg Reprobel 
over nagenoeg de gehele lijn gelijk. Niet alléén oordeelt het Hof van 
Beroep dat de oude Belgische reprografieregeling op één punt na in 
overeenstemming was met het Europese recht, maar bovendien is het 
van oordeel dat het Belgische recht in ieder geval voor de volle 100% 
moet worden toegepast bij gebrek aan directe werking van de Europese 
Richtlijn 2001/29. Het heeft er dus alle schijn van dat de Belgische wet- 
en regelgever eind 2016 de oude reprografieregeling té proactief en 
té drastisch heeft gewijzigd door  het duale vergoedingssysteem te 
ontmantelen. Het Hof van Beroep wijst (net als het HvJ EU overigens) 
zo’n duaal systeem immers niet af.

Laten we er in dit verband aan herinneren dat de vergoeding van 
auteurs en uitgevers in het kader van wettelijke licenties, geen 
belasting of taks is maar een compensatie voor een zeer aanzienlijk 
inkomstenverlies. Het is tevens een belangrijke financiële injectie 
in de Belgische cultuur- en informatiesector. Auteurs en uitgevers 
verdienen het niet de prijs te betalen van de rechtsonzekerheid die het 
oude reprografiesysteem heeft veroorzaakt (en nog steeds veroorzaakt 
wat het verleden betreft). De overheid moet haar verantwoordelijkheid 
(blijven) nemen, en auteurs en uitgevers daadwerkelijk en volledig 
vergoeden voor het economisch nadeel dat ze lijden door het op 
grote schaal reproduceren en verspreiden van hun werken onder 
wettelijke licenties. 

Anne-Lize Vancraenem,
Ondervoorzitter Reprobel
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1) Voorstelling Van de Jaarrekening 2016

1.1  Inleiding : wet- en regelgevend kader voor 
beheersvennootschappen van auteursrechten (WER 
en K.B. 25 april 2014)

Het Jaarverslag en de financiële rapportering van Reprobel zijn 
aangepast aan de relevante bepalingen van Boek XI, Titel 5, Hoofdstuk 
9 van het Wetboek van Economisch Recht (WER) inzake collectief 
rechtenbeheer en aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 25 
april 2014 (hierna : het “K.B. Boekhoudnormen”), zoals geïnterpreteerd 
in een circulaire van de Controledienst van februari 2015. 

In lijn met het WER (art. 248, § 3) en het KB Boekhoudnormen (art. 3, 
§ 1, 3°) heeft Reprobel enerzijds het vermogen dat bestaat uit geïnde 
en beheerde rechten voor rekening van auteurs, uitgevers en andere 
begunstigden1 en, anderzijds, het eigen vermogen van de Vennootschap 
(in hoofdzaak commissie die ze voor haar beheersdiensten aanrekent) 
gescheiden. Op grond van deze bepalingen toont de rubriek 
« Bedrijfsopbrengsten » van de Resultatenrekening het bedrag van 
de commissies aangerekend om de werkingskosten van Reprobel 
te dekken. Van deze commissies werden de « diverse opbrengsten » 
gemaakt tijdens het boekjaar 2016 afgetrokken. De totale facturatie werd 
geboekt in het passief van de Balans (schulden aan de rechthebbenden, 
rubriek IX. Bis).  

De commissie geïnd door Reprobel werd aangerekend ten vroegste 
op het ogenblik van het opsturen van de facturen, meer bepaald op 
het ogenblik van de effectieve inning daarvan (in lijn met artikel 12 van 
het KB  Boekhoudnormen). Om de werking van Reprobel tijdens het 
boekjaar 2016 te verzekeren, werd bij het begin van het boekjaar wel 
gewerkt met een voorlopige werkingsenveloppe voor dat boekjaar, 

 1 Auvibel, buitenlandse beheersvennootschappen

in lijn met het budget dat voorafgaandelijk door de Raad van Bestuur 
werd goedgekeurd. In de loop van het boekjaar werden maandelijks 
tegenboekingen van de werkelijke werkingskosten verricht, zodat 
de scheiding van de vermogens waarvan sprake hierboven werd 
gerealiseerd bij het afsluiten van het boekjaar 2016. Die werkwijze is in 
lijn met de rondzendbrief van de Controledienst waarvan sprake.

Verder is het Jaarverslag 2016 ook in overeenstemming met een reeks 
belangrijke boekhoudkundige principes en rapporteringsverplichtingen 
die het wet- en regelgevende kader voor beheersvennootschappen 
voorziet. In het bijzonder bevat het Jaarverslag, naast de verplichte 
vermeldingen voorzien in de artikelen 95, 96 en 119 van het Wetboek 
van Vennootschappen, de gegevens bedoeld in artikel 23 van het K.B. 
Boekhoudnormen. Het Jaarverslag bevat ook een verantwoording 
voor de bedragen die niet binnen de 24 maanden na de inning werden 
verdeeld, overeenkomstig artikel XI.252, § 2 van het WER. Omdat de 
werkingskost van de vennootschap in 2016 onder het wettelijke plafond 
van 15% van het gemiddelde van de inningen van de afgelopen drie 
boekjaren is gebleven, dient er op dit punt geen nadere verantwoording 
in het Jaarverslag te worden gegeven. De werkingskost van Reprobel, 
afgewogen tegen het gemiddelde van de totale inningen van de 
vennootschap over de boekjaren 2014, 2015 en 2016, bedroeg immers 
13,96% (zie verder, 1.4.1 b)). 

Ook de Jaarrekening van de vennootschap voldoet inhoudelijk en 
vormelijk aan de artikelen 13 tot en met 20 van het KB Boekhoudnormen. 

De vennootschap beschikt sinds het boekjaar 2015 over een analytische 
boekhouding, met een duidelijk onderscheid tussen directe en indirecte 
kosten, in overeenstemming met de wet-en regelgeving waarvan 
sprake.

Het boekjaar 2016 van Reprobel liep van 1 januari tot en met 31 december 2016.
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Traditiegetrouw toont de « te bestemmen winst (verlies) van het 
boekjaar » van de Resultatenrekening een resultaat van 0 EUR. Reprobel 
heeft een totaal aan commissies aangerekend dat overeenstemt 
met haar werkelijke beheerskosten. Een beheersvennootschap zoals 
Reprobel heeft immers wezenlijk tot doel om de vergoedingen die ze 
int, na aftrek van de bedoelde commissies en na het aanleggen van de 
nodige reserves en provisies, volledig ter beschikking te stellen van de 
begunstigden. 

Het kapitaal is op 31 december 2016 nog steeds 21.000 EUR.

De totale facturatie aan de klanten is van 27.082.368 EUR op 31 
december 2015 gedaald naar 21.239.545 EUR op 31 december 2016 
(-5.842.823 EUR; -22%). De inningen van de vennootschap, BTW niet 
inbegrepen, zijn gedaald van 26.975.617 EUR op 31 december 2015 naar 
16.855.404 EUR op 31 december 2016 (-10.120.213 EUR; -38%). Deze 
aanzienlijke terugval in het boekjaar 2016 – met name op het niveau 
van de inningen van de vennootschap – wordt nader toegelicht in het 
Jaarverslag (zie punt 2.2 Evolutie van de inningen per inningsbron).  

foto : Graphicstock
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1.2 Balans : eigen vermogen van de vennootschap

1.2.1 Activa 

a) Vaste activa
Ten opzichte van boekjaar 2015, zijn de tijdens boekjaar 2016 verwor-
ven « vaste activa » gestegen met ongeveer 25.000  EUR. Het totaal-
bedrag van de verworven investeringen in 2015 bedroeg 54.024 EUR. 
Dit steeg naar 80.054 EUR in 2016. De gedane investeringen in het 
boekjaar 2016 betreffen vooral investeringskosten in verband met de 
verhuis naar de kantoren aan de Troonstraat 98 zoals technische ins-
tallatiekosten, kosten voor de inrichting van de lokalen en voor de ver-
vanging van het kantoormeubilair. 

b) Vlottende activa
Overeenkomstig het KB Boekhoudnormen (artikelen 8 en 15), werden 
de « handelsvorderingen »  nu uitgesplitst naargelang ze slaan op de 
eigen activiteiten van de vennootschap dan wel resulteerden uit de 
activiteiten van de vennootschap voor rekening van auteurs, uitgevers 
of andere begunstigden.  

Het bedrag van 51.697 EUR in de rubriek « Handelsvorderingen » slaat 
op de eigen activiteiten van de vennootschap (te ontvangen creditno-
ta’s van leveranciers op de datum van afsluiting van het boekjaar 2016). 

De rubriek « VII.B. Overige vorderingen » bedraagt 360.960 EUR en 
slaat vooral op de te recupereren BTW.   

De beleggingen van kasmiddelen (22.437.771 EUR) en de beschikbare 
banktegoeden (2.776.156 EUR) zijn gedaald omwille van de daling van 
de inningen, de delta tussen de inningen en de facturatie en dus van 
de verhoging van het klantensaldo. Op het einde van het boekjaar 
2015 bedroegen deze bedragen respectievelijk nog 33.818.841 EUR en 
3.451.892 EUR. De banktegoeden hebben een rechtstreekse link met 
de geïnde bedragen. Op dit laatste punt verwijzen we naar rubriek 1.3.2 
Passiva “Schulden op rechten voortvloeiend uit de activiteit van het 
beheer van rechten”.

1.2.2 Passiva

Schulden 
De schulden werden ook uitgesplitst naargelang ze slaan op de ei-
gen activiteiten van de vennootschap dan wel resulteerden uit de ac-
tiviteit van de vennootschap voor de rekening van auteurs, uitgevers 
of de andere begunstigden (in lijn met de artikelen 8 en 15 van het KB 
Boekhoudnormen). 

Het bedrag van 1.657.890 EUR in de rubriek « Schulden op ten hoogste 
één jaar » slaat op de schulden ten opzichte van leveranciers van de 
vennootschap (216.293 EUR), de schulden met betrekking tot belas-
tingen, bezoldigingen en sociale lasten (323.732 EUR) en de « overige 
schulden » (1.186.957 EUR). 

foto : Graphicstock
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1.3.1.  Activa: rubriek «vorderingen op rechten voortvloeiend uit de 
activiteit van het beheer van rechten»

De rubriek « IX. Bis. Vorderingen op rechten voortvloeiend uit de 
activiteit van het beheer van rechten », bedraagt 11.221.468 EUR. 

Deze rubriek slaat op de handelsvorderingen te innen op beheerde 
rechten, i.e. de facturen ‘vergoedingsplichtigen’, ‘bijdrageplichtigen’ en 
‘openbaar leenrecht’ die op het einde van het boekjaar 2016 onbetaald 
zijn gebleven. Dit bedrag is 5.534.556 EUR hoger dan in het boekjaar 
2015. Het totaalbedrag van de « vorderingen op rechten voortvloeiend 
uit de activiteit van het beheer van rechten » bedroeg eind 2015 
immers 5.686.912 EUR. Deze verhoging is vooral te verklaren door een 
substantiële terugval in 2016 in de inningen op de reproductieapparaten. 
Het klantensaldo voor de ‘bijdrageplichtigen’ (importeurs en online 
verkopers van reproductieapparaten) is ten overstaan van boekjaar 
2015 gestegen met 6.065.057 EUR. Dat is het gevolg van door Reprobel 
– in lijn met de aangiftes van de bijdrageplichtigen – gefactureerde 
maar door sommige bijdrageplichtigen  niet of niet geheel betaalde 
bedragen tegen de achtergrond van lopende rechtszaken op nationaal 
niveau (zie 4.5 Lopende rechtsgedingen op nationaal niveau).  

1.3.2.  Passiva : nieuwe rubriek « schulden op rechten voortvloeiend 
uit de activiteit van het beheer van rechten  »

De rubriek « Schulden op rechten voorvloeiend uit de activiteit van het 
beheer van rechten » bedraagt 35.548.039 EUR. Dit bedrag is ongeveer 
5 miljoen EUR lager dan in het boekjaar 2015. Eind 2015 bedroeg dit 
bedrag nog 40.376.058 EUR. 

Het bedoelde bedrag kan als volgt worden opgedeeld:  
   
a) Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning
Deze rubriek slaat op nog te innen rechten (excl. BTW) en bedraagt 

9.591.051 EUR. Dit bedrag is merkelijk hoger dan in 2015 omwille van 
de beduidende verhoging van het klantensaldo (zie hierboven, 1.3.1). 

b) Schulden op te verdelen geïnde rechten
Deze rubriek slaat op niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten 
(14.645.032 EUR), op voorbehouden (en dus gereserveerde) te verdelen 
geïnde rechten (1.673.881 EUR), en op te verdelen geïnde rechten die het 
voorwerp zijn van betwisting (8.100.000 EUR) voor de boekjaren 2014, 
2015 en 2016 samen (zie ook hierover 4.6.1 Risico’s en onzekerheden). 

c) Schulden op verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
Deze rubriek slaat op de bedragen ‘in afwachting van betaling’ aan 
auteurs, uitgevers of andere begunstigden op 31 december 2016 
(1.538.074 EUR). Het gaat om bedragen die door de Colleges van de 
vennootschap (Auteurscollege en Uitgevers) werden verdeeld maar die 
nog niet werden gefactureerd door de leden-beheersvennootschap-
pen van Reprobel. 

d) Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de   
geïnde rechten

Deze rubriek toont een bedrag op 0 EUR op 31 december 2016. 
Reprobel heeft echter wel 123.775 EUR bruto-interesten geïnd op 
beheerde rechten, die belegd werden bij kredietinstellingen. Na aftrek 
van de bankkosten en van de roerende voorheffing werden deze (netto) 
interesten boekhoudkundig verwerkt in de rubriek « schulden op te 
verdelen geïnde rechten”. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage 
bij de Jaarrekening “Evaluatieregels – Wettelijke vermeldingen ». 

Deze gegevens zijn gegoten in de tabelstructuur van artikel 23 van het 
KB Boekhoudnormen hieronder.

Voor een goed begrip van de tabel hieronder wordt aangestipt dat 
met “inningsrubriek” wordt bedoeld: « alle bedragen afkomstig van 
een welbepaalde exploitatiewijze van een welbepaalde categorie van 

1.3 Balans : vermogen beheerd voor rekening van auteurs, uitgevers en andere begunstigden
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KB rubriek ‘N’ : Reprografie  TOTAAL België Europa 
Rest van de 

wereld 

Geïnde rechten € 14.728.786 € 14.124.788 € 441.801 € 162.197

Totaal kosten € 3.169.993 € 3.156.415 € 9.932 € 3.646

*Directe kosten € 1.350.531 € 1.344.489 € 4.420 € 1.622

*Indirecte kosten € 1.819.462 € 1.811.926 € 5.512 € 2.023

Totaal rechten + financiële opbrengsten € 20.224.566 € 19.349.320 € 697.840 € 177.406

*Rechten in afwachting van inning € 7.884.009 € 7.884.009 € 0 € 0

*Te verdelen geïnde rechten € 11.692.928 € 11.101.673 € 432.503 € 158.752

*Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 481.902 € 198.559 € 264.863 € 18.480 

*Niet verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar) € 81.042 € 81.042 € 0 € 0

*Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten € 84.685 €  84.037 € 473 € 174

Betaalde rechten € 16.687.626 € 15.607.481 € 876.252 € 203.892

Vergoeding voor het beheer van rechten € 3.169.993 € 3.156.415 € 9.932 € 3.646

werken of prestaties, bovendien uitgesplitst naargelang de geografische 
oorsprong, overeenkomstig het model gevoegd in de bijlage bij dit besluit 
» (art. 1 KB Boekhoudnormen). Met « verdeling », wordt de toewijzing 
aan de individuele leden-beheersvennootschappen van Reprobel of, 
in voorkomend geval, aan individuele begunstigden bedoeld, en dus 
niet de meer algemene terbeschikkingstelling aan de Colleges van de 
vennootschap. 
De bedragen vermeld in deze tabel slaan enkel op de in het Beheers-

verslag behandelde periode, met name het boekjaar 2016. 

Verder wordt nog aangestipt dat de bedragen van de « Geïnde rechten » 
in deze tabel « Te verdelen geïnde rechten » zijn. Ze kunnen dus niet wor-
den vergeleken met de geïnde rechten in de kasstroomtabel.  

SCHEMA ARTIKEL 23 KB BOEKHOUDNORMEN
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KB rubriek ‘P’ : Openbaar Leenrecht TOTAAL België Europa
Rest van de 

wereld 

Geïnde rechten € 2.126.619 € 2.126.619 € 0 € 0

Totaal kosten € 45.023 € 45.023 € 0 € 0

*Directe kosten € 21.484 € 21.484 € 0 € 0

*Indirecte kosten € 23.538 € 23.538 € 0 € 0

Totaal rechten + financiële opbrengsten € 2.216.945 € 2.216.945 € 0 € 0

*Rechten in afwachting van inning € 54.384 € 54.384 € 0 € 0

*Te verdelen geïnde rechten € 2.084.190 € 2.084.190 € 0 € 0

*Verdeelde geïnde rechten in afwachting van  betaling € 76.466 € 76.466 € 0 € 0

*Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar) € 0 € 0 € 0 € 0

*Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten € 1.905 € 1.905 € 0 € 0

Betaalde rechten € 1.683.973 € 1.283.415 € 400.558 € 0

Vergoeding voor het beheer van rechten € 45.023 € 45.023 € 0 € 0
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1.4 Resultatenrekening over het boekjaar 2016

1.4.1 Bedrijfsopbrengsten

a. Vergoeding voor de werkingskosten van de vennootschap

Tijdens het boekjaar 2016 heeft Reprobel « commissies » aangerekend 
ten bedrage van in totaal 3.215.015 EUR. Dit bedrag stemt overeen 
met de vergoeding van haar beheersdiensten tijdens dit boekjaar.  De 
commissies voor het boekjaar 2015 bedroegen nog 4.152.815 EUR. 
Dit is een vermindering ten overstaan van het vorige boekjaar met 
937.800 EUR. Deze vermindering is vooral te verklaren door het vertrek 
van vier personeelsleden in 2016, en door de provisie ‘ontslagvergoe-
dingen’ (493.239 EUR, zie tabel hieronder: “uitzonderlijke kosten”) die 
in 2015 werd aangelegd en tijdens boekjaar 2016 werd gebruikt.  

b. Financiële gegevens op basis waarvan de vergoeding van de 
beheersdiensten wordt berekend

Resultatenrekening

6. KOSTEN € 3.253.933 7. OPBRENGSTEN € 3.253.933

61. Diensten en diverse goederen € 1.275.676 70. Omzet € 3.215.015

62. Bezoldigingen, sociale 
lasten en pensioenen

€ 2.180.984 n/a

63. Afschrijvingen € 133.998 n/a

64. Andere bedrijfskosten € 69.014 74. Andere bedrijfsopbrengsten € 36.434

65. Financiële kosten € 0 75. Financiële opbrengsten € 0

66. Uitzonderlijke kosten € -439.693 76. Uitzonderlijke opbrengsten € 38

67. Belastingen op het resultaat € 33.954
77. Regularisering van belastin-
gen en terugneming van voor-
zieningen voor belastingen

€ 2.445

Het totaalbedrag van « commissies » aangerekend tijdens het boekjaar 
2016, ten bedrage van 3.215.015 EUR, stemt overeen met het verschil 
tussen het totaal van de kosten en het totaal van de opbrengsten 
buiten de omzet om, met name een reeks diverse opbrengsten. 
Ander gezegd : de werkingskosten van de vennootschap stemmen 
overeen met haar ‘omzet’ zoals de wet- en regelgeving inzake 
beheersvennootschappen voorschrijft.  

De diverse opbrengsten omvatten onder meer de andere 
bedrijfsopbrengsten (rubriek 74). Het gaat vooral over de vrijstelling 
van de bedrijfsvoorheffing en de recuperatie van het voordeel van alle 
aard op de bedrijfsvoertuigen.

Te noteren valt dat Reprobel tijdens het boekjaar 2016 een totaalbe-
drag aan financiële opbrengsten van 123.775 EUR heeft geboekt. Ove-
reenkomstig het KB Boekhoudnormen (artikel 16), werden de finan-
ciële opbrengsten uit de beleggingen overgemaakt naar het passief 
van de balans (schulden op rechten, rubriek IX. Bis). Hetzelfde geldt 
voor de financiële lasten en de roerende voorheffing. 
 

Om de scheiding van de vermogens te verzekeren in overeenstemming 
met het wet- en regelgevende kader, heeft Reprobel tijdens het 
boekjaar 2016 haar beheersdiensten voorlopig gefinancierd door 
een voorschot dat werd voorafgenomen op de vergoedingen die 
toekomen aan de begunstigden. Dit voorschot, dat dus een schuld ten 
overstaan van die begunstigden was, werd in de loop van het boekjaar 
periodiek tegengeboekt en werd nagenoeg volledig verrekend op 
het einde ervan. Op het einde van het boekjaar 2016 bleef er aldus 
een kleine schuld van 69.092 EUR in cash flow ten overstaan van de 
begunstigden over. Deze schuld doet geen afbreuk aan het principe 
van scheiding van de vermogens omdat, bij de afsluiting van elk 
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boekjaar, de financiële opbrengsten volledig aan de begunstigden 
toekomen. 

De ratio van werkingskosten ten overstaan van de inningen van de 
vennootschap over het boekjaar 2016, bedraagt 13,96%. Deze ratio 
werd berekend overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht 
(art. XI.252, § 3 WER) en de rondzendbrief van de Controledienst. Het 
gaat over de wiskundige verhouding tussen de directe en indirecte 
kosten enerzijds en het gemiddelde van de geïnde rechten tijdens de 
laatste drie boekjaren anderzijds.

Samenvatting van de financiële gegevens voor de berekening van de 
ratio werkingskosten Reprobel 2016

Totaal van de directe en indirecte netto kosten (na aftrek van de diverse 
opbrengsten) 2016

€ 3.215.015

Totale inningen : 

2014 € 26.053.387

2015 € 26.231.453*

2016 € 16.825.443*

Gemiddelde inningen tijdens de laatste 3 boekjaren: € 23.036.761

Ratio 2016: 13,96%

*Zoals gepreciseerd door de Controledienst. Vanaf boekjaar 2015 is het in aanmerking te nemen bedrag 

onder  I.A van de kasstroomtabel in de jaarrekening op pagina C_AutCa. foto : Graphicstock
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1.4.2 Bedrijfslasten 

a) Diensten en diverse goederen   1.275.676 EUR
Deze rubriek dekt alle diensten waarop Reprobel een beroep doet 
voor de goede werking van haar activiteiten, zoals advieskosten, 
huurlasten, kosten voor juridische bijstand en voor de diensten van de 
Commissaris, etc.  
Deze rubriek is gestegen met 101.167 EUR ten opzichte van boekjaar 
2015, vooral omwille van de verhuis van de kantoren naar de Troons-
traat 98. Deze verhuis heeft vooral technische installatiekosten en 
kosten voor de inrichting van de lokalen tot gevolg gehad.   

b) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2.180.984 EUR
De personeelskosten zijn gedaald met 36.246 EUR ten opzichte van 
2015.
Dit bedrag slaat op het geheel van de personeelskosten, met inbegrip 
van de ontslagvergoedingen van vier medewerkers die echter al in 
2015 in provisie werden genomen.  
De vrijgave van deze provisie werd geboekt onder de uitzonderlijke 
kosten (zie punt e) hieronder).  

c) Afschrijvingen     133.998 EUR
Deze rubriek daalt met 21.816 EUR ten opzichte van het boekjaar 2015 
omwille van de aanhoudende daling van de investeringen sinds 2014. 
Sinds dat jaar heeft Reprobel geen grote investeringen meer gedaan, 
met uitzondering van investeringen in de ontwikkeling van informa-
ticatools om de analyse en de betrouwbaarheid van de gegevens te 
verbeteren en de vervanging van verouderd informaticamateriaal. 
Aangezien de verhuis naar de nieuwe kantoren pas eind 2016 heeft 
plaatsgevonden, werd het bedrag van de afschrijvingen in 2016 hier-
door nog niet beïnvloed.   

d) Andere bedrijfskosten                                                              69.014 EUR
Het bedrag van deze rubriek is ook gedaald ten opzichte van 2015 
(-24.355 EUR). Het bedrag van 69.014 EUR wordt als volgt uitgesplitst : 

• Andere bedrijfskosten (14.260 EUR). Deze rubriek omvat vooral ge-
meentelijke en gewestelijke taksen.

• Bijdrage op de inningen gestort aan de FOD Economie (16.799 
EUR).Deze geraamde bijdrage bij de afsluiting van het boekjaar 
stemt overeen met 0,1% van de totale inningen  van het boekjaar.. 
Het totaalbedrag op het einde van 2016 (16.799 EUR) omvat ook 
een correctie op de bijdrage voor eerdere boekjaren.   

• Onroerende voorheffing (37.954 EUR)

e) Uitzonderlijke kosten    -439.693 EUR 
Het totaalbedrag van deze rubriek toont een negatief saldo, vooral 
omwille van de vrijgave en aanwending van de provisie voor ontsla-
gen/ risico’s en kosten die tijdens het boekjaar 2015 werd aangelegd. 
De rubriek wordt als volgt uitgesplitst:  
• Uitzonderlijke kosten (53.546 EUR)
• Provisie voor risico’s en kosten (-493.239 EUR): zie 1.4.2. b).

1.4.3 Financiële opbrengsten en financiële lasten 

De bedragen in afwachting van verdeling werden belegd op basis van 
de volgende principes: 
• deze bedragen moeten snel beschikbaar kunnen zijn;
• ’nulrisico’ zowel voor het kapitaal als voor de interesten; 
• beleggingen in België bij erkende financiële organisaties die 

ingeschreven zijn op één van de lijsten bedoeld in de artikelen 
13 en 65 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen, overeenkomstig het wet- en re-
gelgevend kader (WER en/of K.B. 2014).

Het totaalbedrag van de geïnde financiële opbrengsten is in 2016 
(123.775 EUR) met ongeveer 95.000 EUR gedaald ten opzichte van 
2015 (220.155 EUR) omwille van enerzijds de blijvende daling van de 
rentevoeten en anderzijds de daling van de inningen.  

De financiële opbrengsten die werden geïnd in het boekjaar 2016 en 
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die boekhoudkundig werden verwerkt in de Resultatenrekening (75 
Financiële opbrengsten) werden uitgesplitst om een onderscheid 
te kunnen maken tussen de financiële opbrengsten uit beleggingen 
voor rekening van auteurs, uitgevers en andere begunstigden ener-
zijds en de financiële opbrengsten uit beleggingen voor eigen reke-
ning van de vennootschap (artikel 8, laatste alinea, KB 25 april 2014) 
anderzijds. De financiële opbrengsten werden, op het einde van het 
boekjaar, volledig overgeboekt naar het passief van de balans, als 
schulden aan auteurs, uitgevers en andere begunstigden, met inbe-
grip van de financiële opbrengsten afkomstig van de eigen bankreke-
ningen van de vennootschap. De financiële kosten (bankkosten en 
roerende voorheffing) werden ook naar de balans overgeboekt. Die 
overboeking laat toe om op geen enkele wijze het bedrijfsresultaat te 
beïnvloeden, positief noch negatief. 

1.4.4 Belasting op het resultaat

Het bedrag van de rubriek « Belastingen en taksen » (33.954 EUR) 
heeft betrekking op de geraamde fiscale schuld van de ven-
nootschap met betrekking tot boekjaar 2016.  

foto : Graphicstock
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2) inningen, Facturatie en cash-in

2.1 Algemeen 

Reprobel heeft in 2016 een totaalbedrag van 16.855.405 EUR geïnd 
uit de reprografie en het openbaar leenrecht (zowel op het Bel-
gische grondgebied als uit het buitenland). De daling van de innin-
gen (-10.120.212 EUR ; -38% ten opzichte van het boekjaar 2015) 
is vooral te verklaren door een substantiële terugval in de inningen 
uit de apparatenvergoeding in het kader van de (oude) Belgische re-
prografieregeling (zie hieronder punt 2.2 Evolutie van inningen per 
inningsbron) 

Reprobel heeft in 2016 een totaalbedrag van 21.239.545 EUR 
gefactureerd voor alle vergoedingen uit de reprografie en het 
openbaar leenrecht (in België en uit het buitenland). Dat is een daling 
van 5.842.823 EUR  ten opzichte van 2015, andermaal vooral wat 
de apparatenvergoeding betreft (cf. punt 2.3.2 hieronder : facturatie 
van de vergoedingen op de reproductieapparaten). De daling 
van de facturatie is minder uitgesproken dan die van de inningen, 
omdat Reprobel op basis van de eigen aangiftes van (sommige) 
bijdrageplichtigen is kunnen blijven factureren, terwijl die facturen 
wel grotendeels onbetaald zijn gebleven en dus niet konden worden 
geïnd. 

Boekjaar 2013 2014 2015 2016

Inningen € 25.466.253 € 26.053.387 € 26.975.617 € 16.855.405

Facturatie € 26.785.043 € 26.551.833 € 27.082.368 € 21.239.545

2.2 Evolutie van de inningen per inningsbron

Boekjaar 2013 2014 2015 2016
Vergoedingsplichtigen 
(fotokopieën)

€ 9.976.019 € 9.643.090 € 11.033.129 € 9.952.076

Bijdrageplichtigen (repro-
ductieapparaten)

€ 12.646.187 € 13.498.060 € 13.386.877 € 4.172.712

Openbaar leenrecht € 1.809.574 € 2.102.348 € 2.059.884 € 2.126.619

Inningen uit het buitenland € 1.034.473 € 809.889 € 495.727 € 603.998

Totaal € 25.466.253 € 26.053.387 € 26.975.617 € 16.855.405

Inningen
€16.000.000

€14.000.000

€12.000.000

€10.000.000

€8.000.000

€6.000.000

€4.000.000
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Vergoedingsplichtigen (fotokopieën) Openbaar leenrecht

Bijdrageplichtigen (reproductieapparaten) Inningen uit het buitenland

2013                                2014                                 2015                                 2016        
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De globale inningen van Reprobel in 2016 zijn de laagste van de 
laatste vier boekjaren. 

Vooral de drastische terugval van de inningen van de « forfaitaire » 
vergoeding op de reproductieapparaten in het boekjaar 2016 valt op. 
Het bedrag van die inningen is teruggevallen van meer dan 13 miljoen 
EUR in boekjaar 2015 naar iets meer dan vier miljoen EUR (!) in 2016. 
Die terugval is te verklaren door de houding van het merendeel van 
de ‘bijdrageplichtigen’ (importeurs en online verkopers), die - na het 
arrest Hewlett-Packard Belgium van het HvJ EU van november 2015 
(zie verder, 4 Belangrijke gebeurtenissen tijdens en na de afsluiting 
van het boekjaar 2016) en omwille van een beweerde strijdigheid van 
de oude Belgische reprografieregeling (van toepassing tot en met het 
referentiejaar 2016) met het Europese recht - vooral in de loop van 
2016 hebben verzaakt aan hun aangifte- en/of betalingsverplichting 
op het stuk van de apparatenvergoeding.

De helft van de inningen uit de ‘evenredige’ vergoeding (fotokopieën) 
in 2016 was afkomstig van de sector onderwijs. De privésector (met 
inbegrip van de copyshops) droeg ongeveer 30% bij en de overheids-
sector (met inbegrip van de openbare bibliotheken) ongeveer 20%. 
Deze verhouding verschilt doorgaans niet veel van jaar tot jaar. 

INNINGEN PER SECTOR VAN DE EVENREDIGE VERGOEDING IN 2016

2013 2014 2015 2016

Vlaamse Gem. (*) € 1.331.202 € 1.271.633 € 1.454.405 € 1.517.101

Fédération Wallonie Bruxelles 
(Fr. Gem. - Individuele bibliotheken)

€ 428.283 € 830.715 € 596.480 0 € 599.126

Duitstalige Gem. (*) € 27.300 € 0 € 9.000 € 10.000

Federale Staat (FOD) € 22.789 € 0 € 0 € 392

Totaal € 1.809.574 € 2.102.348 € 2.059.885 € 2.126.619

(*) gecentraliseerde inning, waarbij de gemeenschap collectief de leenrechtvergoeding ten laste neemt voor rekening 
van haar bibliotheken.  

De inningen uit het buitenland (reprografie) zijn ietwat gestegen ten 
opzichte van het boekjaar 2015: ze verhoogden van 495.727 EUR tot 
603.998 EUR. 

50,05%

20,46%

29,48%

Onderwijs

Privé + Copyshops

Overheid + Bibliotheken

Wat de vergoeding op de fotokopieën en de vergoeding voor 
openbaar leenrecht betreft, zijn de geïnde bedragen in het boekjaar 
2016 ongeveer dezelfde als deze in 2015.  

Hieronder vindt u een uitsplitsing per Gemeenschap en per boekjaar 
van de inningen uit het Openbaar Leenrecht. 

19,83%

29,72%

50,45%
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2.3 Evolutie van de facturatie per inningsbron

2.3.1 Globale facturatie (EUR)

Jaar 2013 2014 2015 2016

Vergoedingsplichtigen 
(fotokopieën)

€ 10.437.663 € 10.455.082 € 10.320.713 € 9.478.074

Bijdrageplichtigen (apparaten) € 13.235.356 € 13.571.473 € 14.245.886 € 9.061.264

Openbaar leenrecht € 2.077.551 € 1.715.389 € 2.020.042 € 2.096.209

Inningen uit het buitenland € 1.034.473 € 809.889 € 495.727 € 603.998

Totaal € 26.785.043 € 26.551.833 € 27.082.368 € 21.239.545

Ook de totale facturatie van Reprobel in het boekjaar 2016 is de laagste 
van de laatste vier boekjaren, zij het wat minder uitgesproken dan bij 
de inning.  

2.3.2  Facturatie van de vergoeding op de reproductieapparaten
          (« bijdrageplichtigen ») 

In 2016 factureerde Reprobel 9.061.264 EUR uit de vergoeding op de 
reproductieapparaten. 

Dit facturatiebedrag is veel hoger (4.888.552 EUR) dan het bedrag van 
de effectieve inningen uit de apparaten in 2016 (zie boven, punt 2.2 
Evolutie van de inningen per inningsbron). Dat komt omdat Reprobel, 
op basis van de eigen aangiftes van sommige bijdrageplichtigen, is 
blijven factureren terwijl die facturen grotendeels onbetaald zijn ge-
bleven om de reden waarvan sprake hierboven.

Het facturatiebedrag uit de apparaten in 2016 is dan weer 5.184.622 
EUR lager dan diezelfde facturatie in 2015. Dat komt omdat een aan-
tal bijdrageplichtigen – om de aangegeven reden - niet alleen aan 
hun betalingsverplichting maar ook aan hun aangifteverplichting ten 
overstaan van Reprobel hebben verzaakt, waardoor Reprobel zelfs 
geen facturen meer aan die bijdrageplichtigen heeft kunnen richten. 

2.3.3  Facturatie van de vergoeding op fotokopieën (« vergoeding-
plichtigen ») 

De totale facturatie in 2016 aan de vergoedingsplichtigen bedraagt 
9.478.074 EUR. Dit bedrag is jaar na jaar vrij stabiel gebleken. 
De verhouding contracten/aangiftes per sector verschilt ook niet veel 
van jaar tot jaar. 

Facturatie evenredige vergoeding per sector opgesplitst tussen contracten 
en aangiftes 2016

contracten aangiften

Onderwijs 90,98% 9,02%

Overheid + bibliotheken 98,77% 1,23%

Privé + Copyshops 57,76% 42,24%

De tabel hierboven toont dat in alle sectoren het gros van vergoe-
dingen op de fotokopieën uit (meerjaarlijkse of jaarlijkse) contracten 
komt. 
Alléén in de privésector (inclusief de copyshops) valt een niet onbe-
langrijk deel (meer dan 40%) aangiftes te noteren.
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2.3.4 Facturatie van de vergoeding uit het openbaar leenrecht

Reprobel factureerde in 2016 2.096.209 EUR voor het openbaar leen-
recht.

Het K.B van 13 december 2012 inzake het Openbaar Leenrecht voor-
ziet dat de collectietarieven en de tarieven per uitlening vanaf het 
referentiejaar 2013 tot en met het referentiejaar 2017 gradueel stijgen.

Om die reden ligt het facturatiecijfer van 2016 – waarin werd gefac-
tureerd voor het referentiejaar 2014 – ietwat hoger dan dat van 2015.

In het boekjaar 2016 ontving Reprobel van de Vlaamse Gemeenschap 
een gecentraliseerde betaling van 1.517.101 EUR (BTW excl.) voor het 
referentiejaar 2014, en dat voor alle openbare bibliotheken die tot de 
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap behoren. 

Reprobel factureerde verder ook aan de (individuele) uitleeninstellin-
gen van de Fédération Wallonie-Bruxelles 568.717 EUR (BTW excl.), 
en aan de Duitstalige Gemeenschap 10.000 EUR (BTW excl).  

foto: Graphicstock
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3) Verdeling  en cash out

In 2016 heeft Reprobel de vergoedingen uit reprografie en openbaar 
leenrecht die in 2015 werden geïnd, definitief verdeeld. Ten voorlopige 
titel werden ook al bedragen verdeeld, voor de beide inningsbronnen 
waarvan sprake, die tijdens de eerste negen maanden van 2016 
werden geïnd.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen, enerzijds, 
de globale Terbeschikkingstellingen – in het bijzonder aan de 
beide Colleges van Reprobel en aan Auvibel (op grond van een 
mandaatovereenkomst wat het openbaar leenrecht betreft) 
- en, anderzijds, de verdeling onder de individuele leden-
beheersvennootschappen van Reprobel (of, in voorkomend geval, de 
toewijzing aan andere individuele begunstigden).  

3.1 Terbeschikkingstellingen

3.1.1 Reprografie

3.1.1.1 Definitieve Terbeschikkingstelling aan de Colleges

De Algemene Vergadering van Reprobel van 6 juni 2016 keurde een 
ter beschikking gesteld bedrag van 20.593.385 EUR globaal en ten 
definitieve titel goed voor de inningen in 2015 uit de reprografie. Dit 
bedrag werd vervolgens op verschillende niveaus verdeeld.  

Aan het bedrag dat ter beschikking van elk College (Auteurscollege 
en Uitgeverscollege) wordt gesteld, worden de eigen interesten van 
elk van de Colleges toegevoegd. Aan dit bedrag worden vervolgens 
ook de bedragen toegevoegd die vóór 2016 geïnd werden maar die  
slaan op het referentiejaar 2016. Van dit bedrag worden de bedragen 
afgetrokken die in 2016 geïnd werden maar die slaan op referentie-
periodes in de toekomst (2017, 2018,...). Het ter beschikking gestelde 
globale bedrag bedroeg na die correcties bijgevolg 20.579.715 EUR.

Na een grondige risico-analyse (‘RILA’) werd, wat de inningen uit de 
binnenlandse reprografie voor het boekjaar 2015 betreft (zie ook ver-
der, 4.6.1: Risico’s en onzekerheden), een bedrag van 5,145 miljoen 
EUR (over de beide Colleges heen) als te verdelen geïnde rechten die 
voorwerp zijn van betwisting aangemerkt. Een bijkomend bedrag van 
1,455 miljoen EUR werd uit de reserves overgedragen en voor RI-
LA-doeleinden bestemd, zodat het bedrag van de RILA-provisie voor 
het boekjaar 2015 6,6 miljoen EUR bedroeg. Ter herinnering: voor 
het boekjaar 2014 werd eerder al een eerste bedrag van 3,3 miljoen 
EUR als niet-verdeelbaar door de Algemene Vergadering aangemerkt, 
om dezelfde reden. 

Netto werd aldus aan de Colleges een bedrag van 15.434.714 EUR ter 
beschikking gesteld voor verdere verdeling onder de leden-beheers-
vennootschappen van die Colleges. 

Definitief ter beschikking gestelde 
bedragen (AV 2016)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Terbeschikkingstelling 2016 € 10.243.923 € 10.243.923 € 20.487.845

Niet-verdeelbare rechten voorwerp van betwis-
ting over boekjaar 2014 (na RILA risico-analyse)

€ -2.572.500 € -2.572.500 € -5.145.000

Interesten op rechten € 28.968 € 62.902 € 91.870

Sub-totaal € 7.700.391 € 7.734.325 € 15.434.715

Eigen kosten van elk College € 0 € 0 € 0

Totaal netto ter verdeling € 7.700.391 € 7.734.325 € 15.434.715
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Detail van de Verdeling binnen de Colleges
 
AUTEURSCOLLEGE

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING REPROGRAFIE (AUTEURSCOLLEGE) 
(AV JUNI 2016 - BOEKJAAR 2015)

Terbeschikkingstelling - 06/2016 (boekjaar 2015) % Bedrag
Educatieve en wetenschappelijke teksten 40,17% € 3.092.982

Andere visuele werken 13,68% € 1.053.158

Journalistieke teksten 10,06% € 774.408

Literaire teksten 8,30% € 638.912

Andere teksten 6,97% € 536.752

Foto’s 5,37% € 413.637

Muziekwerken 0,91% € 70.109

Reserve (Bedragen in afwachting) 2,54% € 195.335

Voor het buitenland 12,01% € 925.098

TOTAAL € 7.700.391

Educatieve en wetenschappelijke teksten

Andere visuele werken 

Journalistieke teksten 

Literaire teksten 

Andere teksten

Foto’s

Muziekwerken

Reserve (Bedragen in afwachting)

Voor het buitenland

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING REPROGRAFIE (UITGEVERSCOLLEGE) 
PER DRAGER (AV JUNI 2016 - BOEKJAAR 2015)

UITGEVERSCOLLEGE

Terbeschikkingstelling % Bedrag
Boeken 43,45% € 3.360.687

Dagbladen 19,44% € 1.503.317

Tijdschriften 17,62% € 1.362.684

Muziekwerken 3,20% € 247.598

Andere 1,29% € 99.881

Reserve (Bedragen in afwachting) 2,03% € 156.830

Voor het buitenland 12,97% € 1.003.327

TOTAAL € 7.734.324

Boeken

Dagbladen

Tijdschriften

Muziekwerken

Andere

Reserve (Bedragen in afwachting)

Voor het buitenland

37%

30%

29,65%

9,52%

6,75%
40.17%

12.01%

13.68%
10.06%

8.30%

6.97%

5.37%

0.91%

2.54% 2.03%

1.29%

3.20% 37%

30%

29,65%

9,52%

6,75% 43.45%

19.44%

17.62%

12.97%
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Ten bate van buitenlandse begunstigden werden, wat de reprogra-
fievergoeding betreft, de hierna volgende bedragen ter beschikking 
gesteld. Deze bedragen komen uit de verdeling van de Definitieve 
Terbeschikkingstelling van juni 2016 en uit de vrijmaking van de re-
serves voor de jaren 2011 (volledig) en 2013 (gedeeltelijk). 

Bedragen toegekend aan buitenlandse 
begunstigden (Definitieve TBS 2016)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voor buitenlandse beheersvennootschappen (Type A) € 620.093 € 806.366 € 1.426.459

Voor Belgische beheersvennootschappen (Type B) € 4.959 € 4.564 € 9.523

Voor Belgische beheersvennootschappen met een 
mandaat

€ 237.250 € 73.376 € 310.626

Reserve voor het buitenland € 41.064 € 36.952 € 78.016

Totaal ter verdeling € 903.366 € 921.258 € 1.824.624

(noot : bij een representatie-akkoord van het type B worden de bedragen niet daadwerkelijk uitgekeerd 
aan de buitenlandse begunstigden maar toegewezen aan de beheersvennootschappen lid van Repro-
bel (en andersom). Dat is een wezenskenmerk van een akkoord van dat type).

foto : Graphicstock
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Buitenlandse be-
heersvennootschap-
pen (RROs)

Land Auteurs Uitgevers TOTAAL % aandeel

EUROPESE UNIE (85%)

STICHTING REPRORECHT Nederland € 216.931 € 278.312 € 495.243 35%

CFC Frankrijk € 195.108 € 257.068 € 452.176 32%

CLA 
Verenigd 
Koninkrijk

€ 61.090 € 76.266 € 137.356 10%

VG WORT Duitsland € 22.194 € 29.242 € 51.436 4%

SIAE Italië € 11.323 € 14.136 € 25.459 2%

CEDRO Spanje € 4.406 € 4.588 € 8.994 1%

PRO LITTERIS Zwitserland € 3.806 € 5.006 € 8.812 1%

ANDERE EU-LANDEN - € 11.572 € 18.436 € 30.008 2%

BUITEN DE EUROPESE UNIE (15%)

CCC 
Verenigde 

Staten
€ 72.129 € 95.035 € 167.164 12%

COPIBEC Quebec € 10.444 € 13.803 € 24.247 2%

COPYRIGHT AGENCY (CA) Australië € 4.357 € 5.900 € 10.257 1%

ACCESS COPYRIGHT
Canada 

(excl. Quebec)
€ 4.243 € 5.607 € 9.850 1%

ANDERE LANDEN BUITEN EU  - € 2.490 € 2.966 € 5.456 0%

Totaal € 620.093 € 806.365 € 1.426.458 100,00%

Nederland

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Italië

Spanje

Zwitserland

Andere EU-landen

Opgesplitst per land ziet de toewijzing aan (de 
beheersvennootschappen van) buitenlandse begunstigden in het 
kader van de definitieve terbeschikkingstelling van juni 2016 er als 
volgt uit :

Verenigde Staten

Quebec

Australië

Canada (excl.Quebec)

Andere landen buiten EU

37%

30%

E.U.

Buiten E.U.

34.72%

31.70%

9.63%

3.61%

11.69%

1.70%

2.10%
0.62%

0.63%
1,78%

0.72%
0.69%

0.38%

Buiten E.U. : 15%

E.U. : 85%
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3.1.1.2  Voorlopige Terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur in oktober 2016 (inningen januari-september 2016)

Elk jaar maken de inningen van 1 januari tot en met 30 september van 
het lopende boekjaar het voorwerp uit van een Voorlopige Terbeschik-
kingstelling, die wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur (onder 
voorbehoud van een latere goedkeuring door de Algemene Verga-
dering in juni van het volgend jaar). In 2016 werd aldus een bedrag 
van 9.578.794 EUR voor de reprografie voorlopig ter beschikking van 
de Colleges gesteld. Bij de Definitieve Terbeschikkingstelling van juni 
2017 zal dit ‘voorlopige’ bedrag afgetrokken worden van het finaal te 
verdelen bedrag over het boekjaar 2016. 

Voorlopige TBS 10/2016 (RvB) Auteurs Uitgevers TOTAAL

Ter beschikking gesteld € 4.789.397 € 4.789.397 € 9.578.794 

Netto ter verdeling € 4.789.397 € 4.789.397 € 9.578.794 

3.1.1.2  Gedeeltelijke en voorlopige vrijmaking van de RILA-provisie door 
de Raad van Bestuur van oktober 2016 (boekjaren 2014-2016)

Op basis van de informatie waarover hij op dat ogenblik beschikte 
en na een grondige analyse van (met name) de risico’s waaraan de 
vennootschap blootstaat in het licht van de lopende rechtsgedingen 
met bepaalde importeurs van reproductieapparaten op nationaal ni-
veau en van de evolutie van deze risico’s, besliste de Raad van Bestuur 
op 14 oktober 2016 om voor de boekjaren 2014-2016 een totaalbe-
drag van 8,1 miljoen EUR aan te merken als voorwerp van betwisting 
en dus niet-verdeelbaar, zodat een bedrag van 1,8 miljoen EUR uit 
de eerder aangelegde RILA-provisie voorlopig kon worden verdeeld 
tussen de leden-beheersvennootschappen. 

Op basis van de informatie waarover hij  op dat ogenblik beschikte, 
en in de wetenschap dat het resultaat van de lopende rechtsgedingen 
niet kan worden voorspeld en dat de door de raad van bestuur in dat 
verband gemaakte risico-analyse een permanent evoluerend  gege-
ven is waarbij er rekening moet gehouden worden met diverse onze-
kere factoren, was de Raad van Bestuur op die datum van oordeel 
dat het voormelde totaalbedrag van 8,1 miljoen EUR in het licht van 
de door de vennootschap in dit verband gelopen risico’s en de in dat 
verband op haar rustende wettelijke en reglementaire verplichtingen 
adequaat is. 
De beslissing van de Raad van Bestuur geldt echter onder voorbehoud 
van een bevestiging ervan door de Algemene Vergadering van juni 
2017, die daarbij desgevallend rekening zal kunnen houden met even-
tuele nieuwe informatie die ondertussen beschikbaar zou zijn. 

Voorlopige vrijmaking RILA-provisie in 
2016 (onder voorbehoud van goedkeu-
ring door de AV in juni 2017)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Belgische beheersvenootschappen € 819.863 € 793.103 € 1.612.966

Buitenlandse beheersvennootschappen (A-akkoorden) € 74.989 € 102.216 € 177.206

Nog te verdelen (niet-toewijsbare bedragen) € 5.147 € 4.681 €  9.828

Ter verdeling € 900.000 € 900.000 € 1.800.000 
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3.1.2 Openbaar leenrecht

3.1.2.1 Definitieve Terbeschikkingstelling juni 2016 (inningen 2015 –    
 referentiejaar 2013)

De Algemene Vergadering van Reprobel van 6 juni 2016 keurde ook 
de Definitieve Terbeschikkingstelling voor het openbaar leenrecht 
goed, ten bedrage van 2.030.253 EUR. 
Die terbeschikkingstelling had betrekking op het inningsjaar 2015 en 
dus op het referentiejaar 2013.

Hieronder vindt u de bedragen die in 2016 definitief werden ter 
beschikking gesteld van de beide Colleges van Reprobel en van Au-
vibel (rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken) voor het 
openbaar leenrecht, op basis van de mandaatovereenkomst die Re-
probel en Auvibel ter zake hebben gesloten en op grond waarvan 
16,5% van de netto geïnde leenrechtvergoedingen wordt toegewezen 
aan de rechthebbenden vertegenwoordigd door Auvibel. 

Openbaar leenrecht Auteurs Uitgevers Auvibel Totaal

Definitieve terbeschikkingstelling 
06/2016

€ 1.187.504 € 508.646 € 334.102 € 2.030.252

foto : Graphicstock
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Detail van de verdeling binnen de Colleges (openbaar leenrecht) voor het referentiejaar 2013 (Definitieve TBS juni 2016)

Categorie van werken % Totaal
Literaire werken 38.40% € 456.049

Educatieve en wetenschappelijke teksten 13,00% € 154.330

Andere visuele werken 12.50% € 148.482

Andere teksten 4.04% € 47.976

Foto’s 2.79% € 33.135

Journalistieke teksten 2.16% € 25.697

Muziekwerken 0,15% € 1.762

Reserve (Bedragen in afwachting) 3,42% € 40.649

Voor het buitenland 23.53% € 279.423

TOTAAL 100,00% € 1.187.503

AUTEURSCOLLEGE UITGEVERSCOLLEGE

Dragers % Totaal
Boeken 56.55% € 287.662

Tijdschriften 7.60% € 38.658

Muziekwerken 0.13% € 654

Dagbladen* 0,00% € 0

Andere 0,00% € 0

Reserve (Bedragen in afwachting) 5.21% € 26.511

Voor het buitenland 30.50% € 155.160

TOTAAL 100,00% € 508.645

Literaire werken

Educatieve en wetenschappelijke teksten

Andere visuele werken

Andere teksten

Foto’s

Journalistieke teksten

Muziekwerken

Reserve (Bedragen in afwachting)

Voor het buitenland

Boeken

Tijdschriften

Muziekwerken

Dagbladen*

Andere

Reserve (Bedragen in afwachting)

Voor het buitenland

* Er is geen toewijzing aan de drager ‘Dagbladen’ in het kader van het openbaar leenrecht

38.40%

13.00%12.50%

23.53%

3.42%

0.15%
2.16%

2.79%

4.04%

56.55%

7.60%

5.21%

30.50%

0.13%
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3.1.2.2  Voorlopige Terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur in november 2016 (inningen januari-september 2016)

In november 2016 besliste de Raad van Bestuur om een deel van 
de inningen in 2016 voor het openbaar leenrecht al voorlopig ter 
beschikking te stellen van de Colleges. Een bedrag van 1.790.980 EUR 
werd aldus voorlopig (onder voorbehoud van latere goedkeuring 
door de AV van juni 2017)  ter beschikking gesteld van de Colleges en 
van Auvibel. 

Openbaar leenrecht Auteurs Uitgevers Auvibel Totaal

Voorlopige terbeschikkingstelling 
11/2016 (RvB)

€ 1.046.828 € 448.640 € 295.512 € 1.790.980

Bij de Definitieve Terbeschikkingstelling van juni 2017 zal dit ‘voorlopige’ 
bedrag worden afgetrokken van het finaal te verdelen bedrag uit het 
openbaar leenrecht. 

3.1.2.2  Openbaar leenrecht : inning van vergoedingen betaald door 
de Vlaamse Gemeenschap – betaling naar het buitenland 
(Uitgeverscollege) 

Eind 2016 werd een akkoord bereikt tussen de Nederlandse Stichting PRO 
en Reprobel met betrekking tot de betaling door Reprobel van bedragen 
geïnd bij de Vlaamse Gemeenschap voor het openbaar leenrecht ten bate 
van de Nederlandse uitgevers voor de periode van referentiejaar 2004 
t.e.m. 2013 (i.e. de inningsjaren 2006 tot en met 2015). Een bedrag van 
400.558 EUR werd aldus betaald aan Stichting PRO. 

Wat het Auteurscollege betreft, zijn onderhandelingen m.o.o. het sluiten 
van een unilaterale  representatie-overeenkomst met betrekking tot het 
aandeel van de Nederlandse auteurs in leenrechtvergoedingen betaald 
door de Vlaamse Gemeenschap nog lopende tussen Reprobel en de Ne-
derlandse stichtingen LIRA (auteurs) en Pictoright (visuele makers). 

3.1.3  Terbeschikkingstelling van de vergoedingen uit het buiten-
land (reprografie) 

De bedragen die Reprobel in de loop van boekjaar 2015 ontving 
van buitenlandse beheersvennootschappen waarmee het een 
representatie-overeenkomst van type A (met een reële uitwisseling 
van vergoedingen) heeft gesloten voor reprografie, werden 
goedgekeurd door de AV van 6 juni 2016 en werden in 2016 als volgt 
aan de Colleges toegewezen. 

Van het totaalbedrag van 495.727 EUR geïnd in 2015, werd een bedrag 
aan lasten van 12.527 EUR afgetrokken. De (netto) betalingen uit de 
volgende landen werden verdeeld:

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE GEINDE VERGOEDINGEN UIT 
HET BUITENLAND (REPROGRAFIE) – AV juni 2016

Terbeschikkingstelling van de 
betalingen uit het buitenland 
(reprografie)

Auteurs Uitgevers Totaal

Geïnde bedragen € 251.378 € 244.348 €495.727

Lasten en interesten (netto) € -6.352 € -6.175 € -12.527

Ter beschikking gesteld € 245.026 € 238.174 € 483.200

Ter verdeling € 232.061 € 222.781 € 454.841

In reserve € 12.966 € 15.393 € 28.358

Verdeeld totaal € 245.026 € 238.174 € 483.200
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TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE GEINDE VERGOEDINGEN UIT 
HET BUITENLAND (REPROGRAFIE) – DETAIL PER LAND – AV juni 2016

Land
Buitenlandse 

beheersvennootschap 
(RRO)

Totaal

Frankrijk CFC € 228.643

Duitsland VG WORT € 68.880

Canada Access Copyright + Copibec € 43.772

Verenigd Koninkrijk CLA € 28.861

Zwitserland Pro Litteris € 22.480

Ierland ICLA € 21.931

Australië Copyright Agency € 19.690

Noorwegen Kopinor € 18.179

Luxemburg Luxorr € 10.288

Denemarken Copydan € 6.431

Andere  € 14.074

Totaal  € 483.229
foto : Graphicstock
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3.1.4 Definitief niet-toewijsbare bedragen (art XI.264 WER)

De Algemene Vergadering van 6 juni 2016 heeft unaniem de verdeling 
van definitief niet-toewijsbare bedragen voor buitenlandse rechtheb-
benden (vrijgemaakt na 5 jaar) voor het boekjaar 2015 goedgekeurd, 
hetzij een bedrag van 194.324 EUR voor beide Colleges en met name 
136.240 EUR voor het Auteurscollege en 58.084 EUR voor het Uit-
geverscollege. Over die verdeling werd een bijzonder rapport opge-
maakt in overeenstemming met de wet.   

3.1.5 Vrijmaking van de reserves (anders dan die waarvan sprake in 3.1.4.)

Elk College legt reserves aan en maakt deze reserves vrij volgens zijn 
eigen verdeelreglement. 

De bedragen van de vrijgemaakte reserves voor het boekjaar 2016 
zijn, per College en per exploitatiewijze, de volgende: 

Vrijmaking van de reserves (2016) Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografie € 34.320 € 84.597 € 118.917 

Openbaar leenrecht € 0 € 33.420 € 33.420 

Betalingen uit het buitenland € 0 € 8.980 € 8.980 

Vrijgemaakt totaal € 34.320 € 126.997 € 161.317 

Het Auteurscollege heeft beslist om de reserves met betrekking tot 
het openbaar leenrecht vooralsnog niet vrij te maken en dit om even-
tuele juridische kosten specifiek met betrekking tot het openbaar 
leenrecht te kunnen dekken.

Wat de reserves met betrekking tot de betalingen uit het buitenland 

betreft, heeft het Auteurscollege evenzo beslist om de reserves in 
2016 niet vrij te maken in afwachting van de resultaten van onderhan-
delingen tussen sommige van zijn leden met betrekking tot de catego-
rie van werk Literaire teksten. 

Op 31 december 2016 bedraagt het resterende globale bedrag in 
afwachting van verdeling voor de Colleges (gereserveerde bedragen) 
1.673.881 EUR – exclusief de niet-verdeelbare rechten die als betwist 
zijn aangemerkt: 

Stand van zaken van de reserves op  
31/12/2016

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografie € 384.043 € 605.506 € 989.549

Openbaar leenrecht € 413.860 € 126.245 € 540.105

Betalingen uit het buitenland € 78.580 € 65.647 € 144.227 

Totaal in reserves € 876.483 € 797.398 €1.673.881

3.1.6  Vragen tot uitkering van vergoedingen door niet aangesloten 
begunstigden

Er waren in 2016 slechts twee rechtstreekse aanvragen bij de Colleges 
vanwege niet aangesloten begunstigden (d.i. auteurs of uitgevers die 
niet zijn aangesloten bij een beheersvennootschap lid van Reprobel 
en die rechtstreeks bij de vennootschap aankloppen om vergoedin-
gen te ontvangen).

Rechtstreekse aanvragen van 
niet aangesloten begunstigden

Aantal Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografie 2 € 781 € 290 € 1.071 

Openbaar leenrecht 0 € 0 € 0 € 0

Totaal 2 € 781 € 290 € 1.071
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3.1.7  Bedragen die niet verdeeld zijn binnen de 24 maanden 
(art.XI.252, § 2 WER)

Artikel XI.252, § 2, WER bepaalt dat de beheersvennootschappen er-
voor moeten zorgen dat de rechten worden verdeeld binnen een 
termijn van 24 maanden na de inning ervan.  

De bedoelde termijn werd op het niveau van Reprobel voor de hierna 
nader omschreven verdelingen overschreden.

Wat de reprografie betreft gaat het, bij het Auteurscollege,  vooral om 
bedragen met betrekking tot de categorieën Foto’s en Andere visuele 
werken. Hiervoor moeten nog elementen voor de berekening van 
de verdeelsleutel worden bezorgd door buitenlandse beheersven-
nootschappen (in Frankrijk en Canada). 

In het Uitgeverscollege gaat het, wat de reprografie betreft,  om be-
dragen met betrekking tot de drager Tijdschriften die in 2016 nog niet 
het voorwerp uitmaakten van een definitief verdeelakkoord tussen de 
twee betrokken beheersvennootschappen. 

Voor het openbaar leenrecht gaat het om bedragen die aan buiten-
landse rechthebbenden zijn toegewezen. Voor Nederland werd in-
middels (eind 2016) een akkoord bereikt voor het deel ‘uitgevers’ wat 
de leenrechtvergoedingen betaald door de Vlaamse Gemeenschap 
betreft (zie boven, punt 3.A.2.3).  

 
Bedragen die niet verdeeld zijn binnen 
de 24 maanden na de inning

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografie € 306.298 € 3.641.076 € 3.947.374 

Openbaar leenrecht (toegekend aan buitenlandse 
rechthebbenden)

€ 1.718.197 € 65.073 € 1.783.270 

3.2. Cash-out 

In 2016 heeft Reprobel alles samen een bedrag van iets meer dan 18 
miljoen EUR uitbetaald aan haar leden-beheersvennootschappen, 
aan buitenlandse beheersvennootschappen en aan Auvibel (in het 
raam van het openbaar leenrecht). 

DETAIL VAN DE CASH OUT (2016)

2016

Reprografie  

Auteurscollege € 7.583.777

Uitgeverscollege € 7.583.902

Aan buitenlandse rechthebbenden € 1.080.144

  

Openbaar leenrecht  

Auteurscollege € 583.587

Uitgeverscollege € 647.868

Auvibel € 51.959

Aan buitenlandse rechthebbenden € 400.558

  

Betalingen uit het buitenland*  

Auteurscollege € 253.759

Uitgeverscollege € 186.043

  

TOTAAL € 18.371.598

*cash out ten bate van de leden-beheersvennootschappen van Reprobel

Sinds haar opstart in 1997 heeft Reprobel al meer dan 318 miljoen EUR 
aan vergoedingen uitgekeerd ten behoeve van (de vertegenwoordigers 
van) auteurs en uitgevers en, in minderde mate, andere begunstigden. 
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4) BelangriJke geBeurtenissen tiJdens en na de aFsluiting Van het JaarVerslag (tot en met 15/05/2017)
Als gevolg van het arrest Hewlett-Packard Belgium van het HvJ EU 
van 12 november 2015 (C-572/13) voltrok zich in het boekjaar 2016 
een dubbele beweging, zowel op het stuk van de Belgische regelge-
ving over reprografie en onderwijs/onderzoek als op het stuk van 
de lopende rechtsgedingen met ‘bijdrageplichtigen’ (importeurs en 
online verkopers van reproductieapparaten) op nationaal niveau.

4.1 Politieke ontwikkelingen (binnenland) 

Het boekjaar 2016 was het laatste jaar waarin, inzake reprografie, de 
oude wet- en regelgeving (i.e. de relevante bepalingen van de Au-
teurswet van 30 juni 1994 en het K.B. van 30 oktober 1997) van toe-
passing was. Wat betreft de ‘evenredige vergoeding’ op de fotoko-
pieën werd die wet- en regelgeving, op een enkele uitzondering na, 
in 2016 nog steeds behoorlijk toegepast op het terrein. Wat betreft 
de ‘forfaitaire vergoeding’ op de reproductieapparaten (kopieerappa-
raten, multifunctionele printers, …) diende echter te worden vastges-
teld dat steeds meer bijdrageplichtigen in de loop van 2016 aan hun 
aangifte- en/of afdrachtverplichting verzaakten op grond van het 
argument van een beweerde strijdigheid van de Belgische vergoe-
dingsregeling inzake reprografie met het Europese recht. 

Net vóór het zomerreces van 2016 werd in de federale Kamer een 
wetsontwerp ingediend dat tot doel had om de Belgische wet- en 
regelgeving inzake reprografie en, in mindere mate, onderwijs/on-
derzoek nader af te stemmen op het arrest van het HvJ EU waar-
van sprake en op het bredere Europeesrechtelijke kader (Richtlijn 
2001/29). Dat wetsontwerp werd, na adviezen van de Raad voor 
de Intellectuele Eigendom en van de Raad van State in de zomer-
maanden, in november 2016 besproken in de Commissie Bedrijfsle-
ven van de Kamer en is uiteindelijk de wet van 22 december 2016 
geworden, die op 29 december in het Belgisch Staatsblad is versche-
nen. Het duurde echter nog tot 10 maart 2017 (datum van de publi-
catie van één van de uitvoeringsbesluiten van 5 maart in het Bel-
gisch Staatsblad), en dus tot na het afsluiten van het boekjaar 2016, 

voor die nieuwe wetgeving daadwerkelijk in werking trad.   

De nieuwe regeling kan als volgt worden samengevat:

• De apparatenvergoeding werd, inzake reprografie en dus voor  
de professionele sectoren, afgeschaft (waarbij het overigens mo-
menteel nog onduidelijk is of er alsnog een thuiskopievergoeding 
op kleinere multifunctionele apparaten en printers zal worden 
ingesteld);

• De vergoeding op de fotokopieën bestaat voortaan uit twee 
aparte deelvergoedingen, zij het met eenzelfde paginatarief: 
een vergoeding op grond van de Richtlijn 2001/29 die de ‘billijke 
compensatie’ van de auteurs op grond van het Europese recht is 
(de eigenlijke ‘reprografievergoeding’), en een aparte vergoeding 
ten bate van de uitgevers op grond van het nationale recht, voor 
de reproducties op papier van hun uitgaven op papier. Het pagi-
natarief voor de fotokopieën werd opgetrokken tot 0,0554 EUR 
(voor de beide vergoedingen samen), wat auteurs en uitgevers 
deels zou moeten compenseren voor het verlies aan inkomsten 
door het wegvallen van de apparatenvergoeding;

• De nieuwe regeling voor de privésector en de overheidssector 
(reprografievergoeding / uitgeversvergoeding) geldt maar voor 
één jaar (2017) en kan nadien worden aangepast in functie van 
een impactanalyse die thans wordt uitgevoerd door de consul-
tancybureaus iFORi en SUMA in opdracht van de federale rege-
ring; 

• Voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek werd een aparte 
uitzonderings- en vergoedingsregeling uitgewerkt voor papieren 
reproducties en voor sommige digitale gebruiken (digitale ko-
pieën en mededeling via beschermde netwerken). In december 
2016 werd wel al een stakeholdersvergadering hierover georga-
niseerd op het niveau van de FOD Economie. Bij het afsluiten 
van de redactie van het jaarverslag was het tariefbesluit over die 
vergoedingsregeling echter nog niet verschenen in het Belgisch 
Staatsblad. 
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4.2 Studies in opdracht van Reprobel (2016) 

In het kader van de politieke ontwikkelingen waarvan sprake in 4.1, heeft 
Reprobel in 2016 sterk ingezet op de verdediging van de belangen van 
auteurs en uitgevers ten overstaan van de nationale beleidsmakers. Au-
teurs en uitgevers hebben daarbij blijk gegeven van een grote onder-
linge solidariteit. Om hun aanspraken kracht bij te zetten, werkte KPMG 
in 2016 op verzoek van Reprobel een impactmeting inzake reprografie 
uit op basis van nationale en internationale benchmarkgegevens. Phi-
media leverde in 2016 dan weer een onderzoeksrapport aan inzake 
nationale en internationale onderwijsgebruiken. Tot slot vroeg Repro-
bel aan het onderzoeksbureau Profacts om zijn eerdere studie uit 2013 
te actualiseren in het licht van het HP-arrest van het HvJ EU. Ook die 
update verscheen in 2016. 

4.3 Operationele transitie

Reprobel heeft de eerste maanden van 2017 gebruikt om haar or-
ganieke documenten en modelformulieren af te stemmen op het 
gewijzigde regelgevende kader, met het oog op goedkeuring door of 
voorlegging aan de bevoegde instanties; om een verzoek tot aanstel-
ling als centrale beheersvennootschap voor de drie genoemde ver-
goedingen (auteursvergoeding inzake reprografie; uitgeversvergoe-
ding; vergoeding inzake onderwijs en onderzoek) in te dienen; en 
om een volledig nieuw online aangifteportaal te bouwen in lijn met 
de functionele vereisten van de drie uitvoeringsbesluiten ter zake. De 
revisie van de organieke documenten was al opgestart in 2016 maar 
heeft de tweede jaarhelft van dat jaar stilgelegen door de focus op de 
binnenlandse politieke ontwikkelingen.

4.4 Internationaal 

4.4.1 Politieke ontwikkelingen (EU)

Ook op het Europese niveau bleef het niet stil. De Europese Commissie 
diende in de loop van 2016 – na een voorafgaande consultatie en een 
impact assessment - een voorstel van Europese Richtlijn betreffende 
de eengemaakte digitale markt in. In artikel 12 van dat voorstel wordt 
de rechtspositie van uitgevers in het kader van vergoedingen uit 
wettelijke licenties verduidelijkt en verstevigd (naast uiteraard de billijke 
compensatie die Europeesrechtelijk moet toekomen aan de auteurs). 
Ook het Hof van Justitie van de EU verduidelijkte in een arrest 16 
november 2016 (C-301/15, Soulier) andermaal – met verwijzing naar 
haar eerdere HP-arrest - dat lidstaten op grond van hun nationale 
recht bepaalde rechten en voordelen kunnen toekennen aan derde 
partijen zoals uitgevers, op voorwaarde dat die geen afbreuk doen 
aan de billijke compensatie van de auteurs. Het bedoelde voorstel van 
Richtlijn zal in de loop van het jaar 2017 worden besproken in het 
Europese Parlement. Intussen werd in 2016 zowel in Duitsland als in 
Oostenrijk nationale regelgeving uitgevaardigd om de rechtspositie 
van auteurs en uitgevers in het kader van wettelijke licenties te 
verduidelijken en te vrijwaren (in Duitsland na een arrest van het 
Bundesgerichtshof inzake Vogel / VG Wort van 21 april 2016). 

4.4.2 Rechtspraak HvJ EU  

Verdere belangwekkende arresten van het HvJ EU (naast het arrest 
Soulier waarvan sprake in 4.4.1.) die werden geveld in de loop van 
2016, waren: Amazon / Austra Mechana II (21 april 2016, C-572/14, 
Oostenrijk, niet betalen van billijke compensatie is een buitencontrac-
tuele fout; Egeda (9 juni 2016, C-470/14, Spanje, thuiskopievergoeding 
uit overheidsbudget); Nokia Italia / SIAE (22 september 2016, C-110/15, 
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Italië, modaliteiten thuiskopievergoeding); Stichting Leenrecht / Ve-
reniging Openbare Bibliotheken (8 november 2016, C-174/15, Neder-
land, e-lending en openbaar leenrecht). 

Voorts dient nog het recente arrest SAWP van het HvJ EU van 18 ja-
nuari 2017 (C37-16) te worden vermeld. Dat arrest sluit de toepassing 
van het BTW-stelsel uit in het kader van de (Poolse) thuiskopiever-
goeding. Reprobel heeft, samen met haar raadslieden en met Auvi-
bel, de mogelijke impact van dit arrest onderzocht en heeft inmid-
dels contact opgenomen met de Belgische BTW-Administratie om 
de eventuele gevolgen van dit arrest nader te bespreken, mede in het 
licht van een oudere administratieve beslissing uit 1999. 

4.4.3 IFRRO en internationale werking 

Reprobel was ook in 2016 een actief lid van haar internationale lede-
norganisatie IFRRO (International Federation of Reproduction Rights 
Organisations). Haar vertegenwoordigers namen deel aan IFRRO-ver-
gaderingen in Amsterdam (jaarvergadering), Brussel (lenteverga-
dering) en Sofia, Riga en Belgrado (EDC – European Development 
Committee). Reprobel was in 2016 ook nog steeds de mentor van de 
Letse beheersorganisatie LATREPRO, om de opstart van de beheer-
sactiviteiten van die laatste te begeleiden. Benoît Proot werd in 2016 
herverkozen als lid van de board van IFRRO en als Voorzitter van de 
European Group (voor een periode van drie jaar).

Op 19 december 2016 heeft Reprobel een akkoord bereikt met de 
Nederlandse Stichting PRO over de uitbetaling van leenrechtvergoe-
dingen betaald door de Vlaamse Gemeenschap ten bate van Neder-
landse uitgevers (zie hierboven, punt 3.A.2.3). Dit akkoord heeft zowel 
betrekking op het verleden als op de (nabije) toekomst. Met de Neder-
landse vertegenwoordigers van de auteurs (LIRA, Pictoright) lopen de 
onderhandelingen daarover nog. 

4.5 Lopende rechtsgedingen op nationaal niveau 

Wat de lopende rechtsgedingen op nationaal niveau betreft, dient in 
de eerste plaats te worden aangestipt dat de zaak HP Belgium / Re-
probel ten gronde werd gepleit op 13, 14 en 20 oktober en op 16 
december 2016 voor het Hof van Beroep van Brussel (Franstalige 
kamer). Het eindarrest van het Hof was oorspronkelijk voorzien voor 
10 maart 2017 maar werd uitgesteld naar de maand mei 2017. Ten 
gevolge van dat uitstel werd overigens ook de laatste pleitdatum in de 
Lexmark-zaak voor datzelfde Hof van Beroep (maar voor een Neder-
landstalige kamer) uitgesteld naar 11 september 2017. 

Op 12 mei 2017 oordeelde het Hof van Beroep van Brussel in de HP-
zaak ten gronde dat de  Belgische reprografieregeling van toepassing 
tot eind 2016 op één punt na in overeenstemming was met het Eu-
ropese recht. Bovendien was het Hof van Beroep van oordeel dat 
deze regeling hoe dan ook voor de volle 100% moet worden toege-
past, bij gebrek aan directe werking van de onderliggende Europese 
Richtlijn 2001/29.

Het aantal importeurs en online verkopers van reproductieapparaten 
waarmee Reprobel in een rechtsgeding is betrokken, staat nog steeds 
op acht. Enerzijds kwam er in 2016 één rechtszaak bij met een im-
porteur (opgestart medio 2016), maar anderzijds ging een online ver-
koper waarmee Reprobel gedingvoerde in 2016 failliet. Eén importeur 
waarmee Reprobel al ten gronde gedingvoerde, startte einde 2016 
daarnaast ook nog een parallel rechtsgeding voor het verleden op. 
De meeste van die overige rechtsgedingen (waaronder ook sateliet-
procedures van de hoofdprocedures) leiden in dit stadium ofwel een 
slapend bestaan ofwel werd daarin pas een pleitdatum bepaald in 
2018. 
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4.6 Verdeling

4.6.1 Risico’s en onzekerheden (boekjaar 2016) 

Reprobel is, zoals aangegeven, partij in verschillende rechtsgedingen 
met een aantal bijdrageplichtigen met betrekking tot de tarieven voor 
reproductieapparaten. Deze rechtsgedingen hebben ook een bredere 
draagwijdte, met name de conformiteit van de Belgische reprografiere-
geling met het Europees recht. Het is vandaag voor de raad van bestuur 
niet mogelijk om de uitkomst van deze rechtszaken te voorspellen. 

In het raam van de naleving van haar wettelijke en reglementaire ver-
plichtingen heeft de vennootschap een risicoanalysemodel (“RILA”) 
opgesteld en vervolgens systematisch geactualiseerd en verfijnd, on-
der meer in het licht van de evolutie van de genoemde rechtszaken. 

In de hiervoor geschetste context besliste de Raad van Bestuur van 
Reprobel op 14 oktober 2016 enerzijds om voor het boekjaar 2016 
voorlopig geen geïnde binnenlandse reprografiebedragen als betwist 
(en dus niet-verdeelbaar) aan te merken, en anderzijds om de eerder 
aangelegde risicoprovisie voor de boekjaren 2014 en 2015 in beperkte 
mate af te bouwen en weer verdeelbaar te stellen ten bedrage van 1,8 
miljoen EUR. Daardoor blijft, voor de boekjaren 2014 tot en met 2016, 
een totaalbedrag van 8,1 miljoen EUR als betwist en niet-verdeelba-
ar aangemerkt in het licht van de externe risico’s waaraan de ven-
nootschap blootstaat en de in dat verband op haar rustende wet-
telijke en reglementaire verplichtingen. Deze beslissing van de Raad 
van Bestuur geldt onder voorbehoud van bevestiging ervan door de 
gewone Algemene Vergadering van juni 2017 en onder voorbehoud 
van eventuele wijzigingen aan de risicoanalyse die zich door evolu-
ties in de genoemde rechtsgedingen zouden opdringen. 

De organieke documenten van de Vennootschap die (vooral) in het 
eerste semester van 2017 op punt werden gesteld om te worden 
goedgekeurd door c.q. voorgelegd aan de bevoegde instanties, be-

vatten ook verschillende bepalingen die specifiek betrekking hebben 
op interne en externe controle, belangenconflicten en klachtenbe-
handeling. 

4.6.2 Uitgeverscollege - arbitrage 

In de loop van 2016 werd een arbitrageprocedure opgestart tussen 
twee beheersvennootschappen, lid van het uitgeverscollege van 
Reprobel. Die arbitrage werd afgerond met een arbitrale sententie 
die begin april 2017 werd gewezen. Op grond daarvan zal een be-
langrijk bedrag aan vergoedingen voor de drager Tijdschriften op 
korte termijn kunnen worden gedeblokkeerd en verdeeld. 

4.7 Externe communicatie

Reprobel heeft in 2016 op het stuk van de externe communicatie een 
klachtenprocedure uitgewerkt op haar website, en heeft ook de finan-
ciële rapportering op die website nader afgestemd op het Wetboek 
van Economisch Recht en het KB van 25 april 2014. Verder werd een 
communicatiebureau (UPR) onder de arm genomen met als doel om 
reeds vanaf 2017 een bewustwordings- en informatiecampagne over 
collectief rechtenbeheer uit te werken. 

4.8 Organiek 

De mandaten van de bestuurders en hun plaatsvervangers liepen ten 
einde in juni 2016. De vennoten zijn dan ook overgegaan tot de ver-
kiezing van een nieuwe Raad van Bestuur. 
De volgende personen werden officieel benoemd tot bestuurder 
vanaf 6 juni 2016: Roger Blanpain (Vewa, inmiddels overleden en 
voorlopig vervangen door Prof. Walter Pintens vanaf 02/12/2016), Luc 
De Potter (Repro PP), Bernard Gérard (Copiebel), Marie Gybels (Sofam), 
Marc Hofkens (Semu), Alain Lambrechts (Repropress, tot 02/12/2016), 
Martine Loos (Sabam), Nelly Lorthe (Copiepresse), Sandrien Mam-
paey (License2Publish), Marie-Michèle Montée (Assucopie), Tanguy 
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Roosen (Sacd), Katrien Van der Perre (deAuteurs), Anne-Lize Vancrae-
nem (Jam), Rudy Vanschoonbeek (Librius) en Frédéric Young (Scam).
De Algemene Vergadering heeft op die datum ook de volgende per-
sonen als plaatsvervangers aangeduid : Catherine Anciaux (Copie-
presse), François-Régis Dohogne (Assucopie), Benoît Dubois (Copie-
bel), Karel Goutsmit (Semu), Edward Jennekens (Vewa), Valérie Josse 
(Scam), Benjamin Scrayen (Sacd), Geert Steurbaut (License2Publish), 
Bart Tureluren (Repropress), Carlo Van Baelen (deAuteurs), Kris Van 
de Kerkhove (Librius), Olivia Verhoeven (Sofam) en Serge Vloeberghs 
(Sabam).
De nieuw verkozen Raad van Bestuur heeft op de genoemde datum 
vervolgens Bart Tureluren (Repropress) benoemd tot Voorzitter, An-
ne-Lize Vancraenem (Jam) tot Ondervoorzitter, Marie-Michèle Mon-
tée (Assucopie) tot Penningmeester namens het Auteurscollege en 
Kris Van de Kerckhove (Librius) tot Penningmeester namens het Uit-
geverscollege. 

4.9 Human resources

In de eerste jaarhelft van 2016 hebben vier medewerkers het bedrijf 
verlaten. Het aantal personeelsleden van Reprobel bedraagt op 31 de-
cember 2016, in termen van voltijdse equivalenten, 18,2.

5) decharge aan de Bestuurders en aan de commissaris

In licht van het voorgaande vraagt de Raad van Bestuur de Algemene 
Vergadering om de Jaarrekening (en de bijlagen daarbij) evenals het 
Jaarverslag (met daarin het Beheersverslag van de Raad van Bestuur) 
over het boekjaar 2016 formeel goed te keuren. 

De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering ook voor om 
décharge te verlenen aan de bestuurders voor het vervullen van hun 
opdracht en aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn man-
daat. 

6) onderzoek en ontwikkeling

Geen specifieke toelichting vereist.

7) geBruik Van Financiële instrumenten

Geen specifieke toelichting vereist.

foto : Graphicstock
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