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Het jaar 2016 kondigde een moeilijke periode aan 

voor Reprobel. 

Bij het afsluiten van 2017 stellen we vast dat de 

aangekondigde tendens jammer genoeg meer dan 

gerealiseerd werd. De inningen kenden ook in 2017 

een steile daling.  Waar de inningen in 2015 nog 27 

miljoen euro bedroegen, zakten deze in 2016 terug 

naar 17 miljoen euro, om in 2017 op slechts 8,5 mil-

joen euro te eindigen.  Opnieuw een harde klap voor 

de vele begunstigden, auteurs en uitgevers.

In mei 2017 had het Hof van beroep van Brussel noch-

tans een – voor Reprobel – positief arrest geveld in de 

zaak HP Belgium / Reprobel.  De rechtszaak draaide 

om de vraag of de oude Belgische reprografi eregeling 

al dan niet in strijd was met de Europese regelgeving.

Het Hof oordeelde dat deze regeling, op één punt na,  

in overeenstemming was met het Europese recht, en 

vooral dat het Belgische recht onverkort moest wor-

den toegepast bij gebrek aan directe werking van de 

Europese richtlijn 2001/29.

De Belgische wetgever had de reprografi ewetgeving 

echter reeds aangepast in december 2016 waardoor, 

onder meer, de vergoeding op kopieer- en multifunc-

tionele apparaten vanaf 1 januari 2017 werd geschrapt. 

Na de uitspraak van het Hof van beroep bleek deze 

wetswijziging een onnodige ingreep te zijn geweest. 

De “apparatenvergoeding” was echter wel goed voor 

een bedrag van 13 miljoen euro op jaarbasis.

Een hoger paginatarief per kopie zou deze bittere 

pil moeten verzachten. De koninklijke besluiten van 

5 maart 2017 trokken het basistarief op naar 0,0554 

euro per pagina.  

Het blijft zeer de vraag of het miljoenenverlies van de 

apparatenvergoeding zal worden goedgemaakt door 

dit hogere paginatarief.

In het kader van de nieuwe reprografi e- en 

uitgeversvergoeding, vertrouwde de FOD Economie 

een impactmeting toe aan twee onderzoekbureaus. 

Dit onderzoek startte in 2017 maar bij het afsluiten 

van dit jaarverslag was er nog geen defi nitief rapport. 

Op basis van het eindrapport zouden nieuwe 

paginatarieven kunnen worden vastgelegd vanaf 

2019.  Het blijft dus afwachten of de huidige tarieven 

al dan niet behouden blijven en of ze het economisch 

nadeel dat auteurs en uitgevers lijden door het op 

grote schaal fotokopiëren van hun werken, eff ectief 

zullen vergoeden.  

Ook de nieuwe uitzonderingsregeling voor on-

derwijs en wetenschappelijk onderzoek werd in 2017 

eff ectief ingeluid. Er werd een jaartarief vastgelegd 

per persoon (leerling, student, vorser). Deze wettelijke 

licentie omvat niet enkel fotokopieën maar ook prints 

en welbepaalde digitale handelingen evenals het ge-

bruik van audiovisuele en muziekwerken.  Het pakket 

werd dus fors uitgebreid maar zonder enige verho-

ging van de enveloppe en zonder rekening te houden 

met de nieuwe rechthebbenden (uitvoerende kunste-

naars, auteurs en producenten van audiovisuele - en 



muzikale werken). Dit betekent alweer een aderlating 

voor alle rechthebbenden. 

Bovendien werd Reprobel pas eind september 2017 

bij koninklijk besluit opnieuw aangeduid als centrale 

beheersvennootschap voor de reprografi evergoe-

ding, de wettelijke uitgeversvergoeding en de vergoe-

ding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

De inningen voor 2017 konden dus pas van start gaan 

in de late herfst van 2017.  Het hoeft geen betoog dat 

er in 2018 nog volop geïnd wordt voor het jaar 2017.  

Maar zelfs als men rekening houdt met deze laatste 

inningen, dan hebben auteurs en uitgevers op twee 

jaar tijd ongeveer 25 miljoen euro verloren. Dat is dra-

matisch voor de hele sector. Dit neemt niet weg dat 

Reprobel zich opmaakt voor de toekomst. 

Op administratief vlak moest Reprobel zich nood-

zakelijkerwijze aanpassen aan de nieuwe wettelijke 

regels (wijziging van statuten, diverse reglementen en 

verdelingsregels). 

Op organisatorisch vlak werd er gezocht naar een 

nieuwe dynamiek voor Reprobel. De Raad van Bes-

tuur besliste om Reprobel te herorganiseren en om 

haar interne werking te moderniseren en te optima-

liseren.

Reprobel onderzoekt momenteel het innen van ver-

goedingen buiten de wettelijke licenties om, op ba-

sis van een mandaat van haar leden-beheersven-

nootschappen. 

Zo wil Reprobel alvast starten met het innen van 

vergoedingen bij bedrijven en overheden voor het 

afprinten van beschermde werken en uitgaven. Op 

die manier kan Reprobel innen voor alle reproducties 

op papier.

Voor de reprografi evergoeding en de wettelijke uitge-

versvergoeding werd een gebruiksvriendelijk online 

aangifte- en betalingsportaal ter beschikking ges-

teld. In 2018 volgt een tweede online portaal voor 

de vergoeding inzake onderwijs en onderzoek. Voor 

kleinere ondernemingen ontwikkelde Reprobel een 

nieuw en eenvoudig tarievenrooster met jaarbedra-

gen per werknemer. 

Reprobel lanceerde de campagne “voorwa-

thoortwat” (www.voorwathoortwat.be), ondersteund 

door enkele belangrijke Belgische auteurs. 

Want, inderdaad:  voor wat, hoort wat ! De vergoe-

dingen die Reprobel int, zijn geen belastingen of 

‘pesttaksen’, maar maken het mogelijk om op een 

gebruiksvriendelijke en eenvoudige wijze, werken 

van auteurs en uitgevers te gebruiken binnen de 

grenzen van de wettelijke licenties. De vergoedingen 

die gebruikers betalen om werken te fotokopiëren, di-

gitaal te kopiëren en te delen of uit te lenen, komen 

rechtstreeks ten goede aan auteurs en uitgevers. En 

dus aan de man of de vrouw die de pakkende foto 

nam, het boeiende artikel of de heldere educatieve of 

wetenschappelijke tekst schreef, de zinderende litera-

tuur uit de pen liet vloeien, de grappige cartoon of de 

prachtige illustratie creëerde. En aan de uitgever die er 

technisch en commercieel voor zorgde dat u die wer-

ken kon ontdekken in papieren of digitale vorm. Deze 

vergoedingen dragen bij aan het creatieve proces dat 

aan de basis ligt van de kopie of uitlening. In naam 

van de auteurs en uitgevers, die allen vertegenwoor-

digd zijn binnen Reprobel, dank ik dan ook de tien-

duizenden bedrijven en instellingen die jaarlijks deze 

Reprobel-vergoedingen betalen.

Ik hoop van harte dat de overheid het nut en het ge-

bruiksgemak van de wettelijke licentie blijft inzien 

en dat zij er een hoofdzaak van maakt om auteurs 

en uitgevers daadwerkelijk te vergoeden voor het 

gebruik van hun werken en uitgaven onder die li-

centies.  

Tenslotte wens ik de personeelsleden van Reprobel te 

danken voor hun niet-afl atende motivatie in 2017 en 

voor hun inzet in 2018. 

We bouwen verder aan de toekomst, voor auteurs en 

uitgevers.  

Anne-Lize Vancraenem
Voorzitter Raad van Bestuur Reprobel 
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1.  VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING 
OVER HET BOEKJAAR 2017

Het boekjaar 2017 van Reprobel bcvba liep van 1 januari tot en met 31 december 2017. 

1.1  Inleiding 

Zoals bekend werken beheersvennootschappen zoals Reprobel in een strikt regelgevend 

kader. Tot voor kort waren dat een reeks bepalingen in het Wetboek van Economisch 

Recht (WER) en het KB van 25 april 2014 op (onder meer) de boekhoudnormen voor 

beheersvennootschappen (hierna: het “KB Boekhoudnormen 2014”). Die bepalingen 

werden door de Controledienst van de beheersvennootschappen ingesteld bij de FOD 

Economie – de toezichthouder van Reprobel – geïnterpreteerd in een rondzendbrief 

van februari 2015. 

Reprobel int, beheert en verdeelt de vergoedingen onder wettelijke licenties 

overeenkomstig de wet en haar organieke documenten. Ze doet dit op een 

billijke, zorgvuldige, doeltreff ende en niet-discriminatoire wijze, in het belang van 

de auteurs, de uitgevers en de andere rechthebbenden die ze vertegenwoordigt 

(hierna: rechthebbenden). Reprobel beschikt ook over de nodige administratieve en 

boekhoudkundige processen en structuren, en over mechanismen van interne controle 

en ter voorkoming van belangenconfl icten, aangepast aan haar werking, omvang en 

wettelijke en statutaire opdracht.  In overeenstemming met dit regelgevende kader splitst 

Reprobel onder meer haar eigen vermogen af van de vergoedingen die ze voor rekening 

van de rechthebbenden int, beheert en verdeelt; voert ze een analytische boekhouding; 

maakt ze fi nanciële en andere belangrijke informatie op een transparante wijze publiek 

(waaronder de jaarrekening met bijlagen, het jaar- en beheersverslag en de bijzondere 

verslagen die de regelgeving voorziet); en motiveert ze welbepaalde omstandigheden 

nader in het jaarverslag.

In de loop van 2017 namen de bevoegde beleidsorganen van Reprobel (algemene 

vergadering en raad van bestuur) en haar auteurs- en uitgeverscollege een nieuwe en 

omstandige set organieke documenten aan, in lijn met het regelgevende kader waarvan 

sprake. 1
VOOR-
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In de loop van 2018 zullen deze organieke documenten echter mogelijk opnieuw 

moeten worden aangepast, en wel aan de wet van 8 juni 2017 en het koninklijk 

besluit van 22 december 2017, die de Europese Richtlijn 2014/26 op het collectief 

rechtenbeheer omzetten in Belgisch recht en die belangrijke wijzigingen aanbrengen 

aan zowel het WER als het KB van 25 april 2014. Het KB van 2014 maakt momenteel 

trouwens het voorwerp van een stakeholdersbevraging uit, zodat het in de toekomst 

mogelijk nog eens zal worden bijgestuurd. De toepassing van dit KB in de praktijk, is 

voor beheersvennootschappen bepaald geen sinecure. 

Traditiegetrouw toont de « te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar » van de 

resultatenrekening 2017 een resultaat van 0 EUR. Op het einde van het boekjaar 2017 heeft 

Reprobel 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 reserves en provisies die ze wettelijk en op grond van haar organieke 

documenten aanlegt, volledig ter beschikking te stellen van de rechthebbenden. 

Het kapitaal van Reprobel was op 31 december 2017 nog steeds 21.000 EUR.

1.2  Balans : eigen vermogen van de vennootschap

 1.2.1  Activa

a) Vaste activa

Ten opzichte van het boekjaar 2016, zijn de tijdens het boekjaar 2017 verworven « vaste 

activa » gestegen met 94.819 EUR. Het totaalbedrag van de investeringen in 2016 bedroeg 

80.054 EUR. Dit steeg naar 174.873 EUR in 2017. De investeringen in het boekjaar 2017 

betreff en vooral ontwikkelingskosten in het kader van een nieuwe ERP-applicatie (OPERA) 

met daaraan gekoppeld een online aangifte- en betalingsportaal voor gebruikers, in een 

eerste fase voor de reprografi evergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding (hierna 

samen weergegeven als “de nieuwe reprografi evergoeding”).  

b) Vlottende activa

Overeenkomstig het KB Boekhoudnormen 2014 (artikelen 8 en 15) werden de 

« handelsvorderingen » uitgesplitst naargelang ze slaan op de eigen activiteiten van 

de vennootschap dan wel resulteerden uit de activiteiten van de vennootschap voor 

rekening van de rechthebbenden.  

Het bedrag van 839 EUR in de rubriek « Handelsvorderingen » slaat op de eigen 

activiteiten van de vennootschap (te ontvangen creditnota’s van leveranciers op de 

datum van afsluiting van het boekjaar 2017). De rubriek « VII.B. Overige vorderingen » 

bedraagt 608.743 EUR en slaat vooral op de te recupereren BTW. Dit bedrag is bijna altijd 

belangrijk op het einde van het boekjaar omdat Reprobel in die periode veel facturen 

ontvangt van haar leden-beheersvennootschappen in het kader van de voorlopige 

terbeschikkingstelling van vergoedingen in de loop van het boekjaar (zie verder, 3.1.1.2 

Voorlopige terbeschikkingstelling).

De beleggingen (12.148.463 EUR) zijn aanzienlijk gedaald in 2017. Op het einde van 

het boekjaar 2016 bedroegen deze bedragen nog 22.437.771 EUR.  De beschikbare 

kasmiddelen zijn dan weer gestegen van 2.776.156 EUR in 2016 tot 4.874.243 EUR 

in 2017  want  Reprobel heeft op het einde van het boekjaar een belangrijk bedrag 

gefactureerd, waarvan een deel ook op het einde van het boekjaar werd betaald. Dit 

heeft een stijging van de niet belegde bedragen tot gevolg.  

De banktegoeden hebben een rechtstreekse link met de geïnde bedragen die 

aanzienlijk zijn gedaald in 2017. 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 

a) Schulden

De schulden werden ook uitgesplitst naargelang ze slaan op de eigen activiteiten 

van de vennootschap dan wel resulteerden uit de activiteit van de vennootschap 

voor de rekening van de rechthebbenden (in lijn met de artikelen 8 en 15 van het KB 

Boekhoudnormen 2014). 

Het bedrag van 1.849.267 EUR in de rubriek « Schulden op ten hoogste één jaar » 

slaat voornaamelijk op de schulden ten opzichte van leveranciers van de vennootschap 

(185.007 EUR), de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale 

lasten (179.514 EUR) en de « overige schulden » (1.481.487 EUR).
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1.3   Balans: vermogen beheerd voor rekening van auteurs, 
uitgevers en andere rechthebbenden 

 1.3.1   Activa : rubriek “vorderingen op rechten die voortvloeien 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 13.594.804 EUR. 

Deze rubriek slaat op de handelsvorderingen te innen op beheerde rechten onder 

wettelijke licenties, i.e. de facturen ‘vergoedingsplichtigen’ (oude en nieuwe evenredige 

reprografi evergoeding), ‘bijdrageplichtigen’ (oude apparatenvergoeding inzake 

reprografi e), nieuwe vergoeding inzake onderwijs/onderzoek en openbaar leenrecht 

die op het einde van het boekjaar 2017 onbetaald zijn gebleven. 

Dit bedrag is 2.373.336 EUR hoger dan in het boekjaar 2016. Het totaalbedrag van de 

« vorderingen op rechten voortvloeiend uit de activiteit van het beheer van rechten » 

bedroeg eind 2016 immers 11.221.468 EUR. Deze verhoging is vooral te verklaren door 

de late facturatie in het boekjaar te wijten aan de late aanduiding van Reprobel (medio/

eind september 2017) als centrale beheersvennootschap om de nieuwe vergoedingen 

in het kader van de nieuwe wettelijke licenties te kunnen innen. Deze late facturatie 

heeft een verschuiving van de betalingen naar 2018 tot gevolg gehad en verklaart dus 

de verhoging van het klantensaldo eind 2017. 

Het klantensaldo blijft verder ook hoog omwille van een reeks niet-betaalde facturen 

voor de (oude) apparatenvergoeding ten gevolge van juridische betwistingen met 

bijdrageplichtigen (zie 4.4 Rechtsgedingen bijdrageplichtigen). Dit klantensaldo 

met betrekking tot de bijdrageplichtigen bedraagt 11.354.793 EUR BTW inbegrepen. 

Het bedrag van de BTW dat Reprobel aan de Staat heeft moeten betaald op deze 

onbetaalde facturen bedraagt 1.762.895 EUR. 

JAARVERSLAG 2017 HOOFDSTUCK 1. VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2017
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1.3.2   Passiva : rubriek « Schulden op rechten die voortvloeien uit de 
activiteit van het beheer van rechten »

De rubriek « Schulden op rechten voorvloeiend uit de activiteit van het beheer van 

rechten » bedraagt in 2017 29.750.487 EUR. Dit bedrag is ongeveer 6 miljoen EUR lager 

dan in het boekjaar 2016. Eind 2016 bedroeg dit nog 35.548.039 EUR. 

Het bedoelde bedrag kan als volgt worden opgedeeld:  

∞   Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning

Deze rubriek slaat op nog te innen rechten (excl. BTW) en bedraagt 11.789.744 EUR. 

Dit bedrag is hoger dan in 2016 omwille van de verhoging van het klantensaldo 

(zie hierboven, 1.3.1).  

∞   Schulden op te verdelen geïnde rechten

Deze rubriek slaat op niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten (8.874.279 EUR 1), op 

voorbehouden (en dus gereserveerde) te verdelen geïnde rechten (1.612.001 EUR), en op 

te verdelen geïnde rechten die het voorwerp zijn van betwisting (6.000.000 EUR) voor de 

boekjaren 2014-2017 samen (zie ook hierover 4.10 Risico’s en onzekerheden).  

∞   Schulden op verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling

Deze rubriek slaat op de bedragen ‘in afwachting van betaling’ aan auteurs, uitgevers of 

andere rechthebbenden op 31 december 2017 (915.718 EUR). Het gaat om bedragen die 

door de Colleges van de vennootschap (Auteurscollege en Uitgeverscollege) werden 

verdeeld maar die nog niet werden gefactureerd door de leden-beheersvennootschappen 

van Reprobel en op “niet verdeelbare geïnde rechten” die toegewezen werden aan 

rechthebbenden van dezelfde categorie (558.744 EUR).

∞   Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten

Deze rubriek toont een bedrag op 0 EUR op 31 december 2017. Reprobel heeft echter 

16.918 EUR bruto-interesten geïnd op beheerde rechten, die belegd werden bij 

kredietinstellingen. Na aftrek van de bankkosten en van de roerende voorheffi  ng 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 ». 

1  Dit bedrag omvat vooral de nog te verdelen bedragen waarvoor we nog niet over de verdeelssleutels beschikken en het saldo van in 2017 geïnde rechten die in 2018 verdeeld moeten worden.  
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Deze gegevens zijn gegoten in de tabelstructuur van artikel 23 van het K.B. 

Boekhoudnormen 2014 hieronder. Dat is een wettelijke verplichting voor Reprobel 

bedoeld om de transparantie in de fi nanciële rapportering te verhogen.

Voor een goed begrip van de tabel hieronder wordt aangestipt dat met “inningsrubriek” 

wettelijk wordt bedoeld: « alle bedragen afkomstig van een welbepaalde exploitatiewijze 

van een welbepaalde categorie van werken of prestaties, overeenkomstig het model 

gevoegd in de bijlage bij dit besluit » (art. 1 KB Boekhoudnormen 2014 zoals aangepast 

door het KB van 22 december 2017). Met « verdeling », wordt de toewijzing aan de 

individuele leden-beheersvennootschappen van Reprobel of, in voorkomend geval, 

aan individuele begunstigden (auteurs of uitgevers) bedoeld, en dus niet de meer 

algemene terbeschikkingstelling aan de Colleges van de vennootschap. 

Verder wordt nog aangestipt dat de bedragen van de ”geïnde rechten”  en van 

de “betaalde rechten” de bedragen zijn vervat in de bijlage bij de jaarrekening 

(“kasstroomoverzicht”), in lijn met de instructie van de Controledienst. De andere 

bedragen zijn die opgenomen in het passief van de balans (“Schulden op rechten 

voortvloeiend uit de activiteit van het beheer van rechten”).  Wat de lasten betreft zijn 

die opgenomen in de resultatenrekening. 

JAARVERSLAG 2017 HOOFDSTUCK 1. PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 2017

*  De bedragen van de geïnde rechten in de tabel hierboven « Schema artikel 23 KB Boekhoudnormen » zijn de bedragen die met de kasstroom-inningen overeenstemmen.

SCHEMA ARTIKEL 23 KB BOEKHOUDNORMEN

N. Reprografi e  TOTAAL België Europa Rest van de wereld 

Geïnde rechten* € 4.430.464 € 3.920.305 € 358.394 € 151.764

Totaal kosten € 2.569.157 € 2.549.465 € 13.834 € 5.858

∞ Directe kosten € 1.025.349 € 1.015.773 € 6.727 € 2.849

∞ Indirecte kosten € 1.543.808 € 1.533.693 € 7.106 € 3.009

Totaal rechten + fi nanciële opbrengsten € 22.846.096 € 22.208.005 € 0 € 0

∞ Rechten in afwachting van inning € 10.452.358 € 10.452.358 € 0 € 0

∞ Te verdelen geïnde rechten € 10.894.637 € 10.894.637 € 0 € 0

∞ Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 730.793 € 730.793 € 0 € 0

∞ Niet verdeelbare geïnde rechten € 558.744 € 558.744 € 0 € 0

∞  Financiële opbrengsten die voortvloeien 
uit het beheer van de geïnde rechten

€ 9.550 € 9.550 € 0 € 0

Betaalde rechten € 11.373.374 € 10.210.243 € 1.016.402 € 146.729

Vergoeding voor het beheer van rechten € 2.569.157 € 2.549.465 € 13.834 € 5.858



P. Openbaar Leenrecht TOTAAL België Europa Rest van de wereld 

Geïnde rechten* € 2.289.762 € 2.289.762 € 0 € 0

Totaal kosten € 51.505 € 51.505 € 0 € 0

∞ Directe kosten € 20.352 € 20.352 € 0 € 0

∞ Indirecte kosten € 31.154 € 31.154 € 0 € 0

Totaal rechten + fi nanciële opbrengsten € 4.174.075 € 4.174.075 € 0 € 0

∞ Rechten in afwachting van inning € 95.477 € 95.477 € 0 € 0

∞ Te verdelen geïnde rechten € 3.893.774 € 3.893.774 € 0 € 0

∞ Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 184.925 € 184.925 € 0 € 0

∞ Niet verdeelbare geïnde rechten € 0 € 0 € 0 € 0

∞  Financiële opbrengsten die voortvloeien 
uit het beheer van de geïnde rechten

€ -102 € -102 € 0 € 0

Betaalde rechten € 2.222.061 € 2.222.061 € 0 € 0

Vergoeding voor het beheer van rechten € 51.505 € 51.505 € 0 € 0

T. Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek TOTAAL België Europa Rest van de wereld 

Geïnde rechten* € 2.032.298 € 2.032.298 € 0 € 0

Totaal kosten € 189.865 € 189.865 € 0 € 0

∞ Directe kosten € 65.602 € 65.602 € 0 € 0

∞ Indirecte kosten € 124.262 € 124.262 € 0 € 0

Totaal rechten + fi nanciële opbrengsten € 2.939.561 € 2.939.561 € 0 € 0

∞ Rechten in afwachting van inning € 1.241.909 € 1.241.909 € 0 € 0

∞ Te verdelen geïnde rechten € 1.697.868 € 1.697.868 € 0 € 0

∞ Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 0 € 0 € 0 € 0

∞ Niet verdeelbare geïnde rechten € 0 € 0 € 0 € 0

∞  Financiële opbrengsten die voortvloeien 
uit het beheer van de geïnde rechten

€ -216 € -216 € 0 € 0

Betaalde rechten € 0 € 0 € 0 € 0

Vergoeding voor het beheer van rechten € 189.865 € 189.865 € 0 € 0

*  De bedragen van de geïnde rechten in de tabel hierboven « Schema artikel 23 KB Boekhoudnormen » zijn de bedragen die met de kasstroom-inningen overeenstemmen.
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1.4  Resultatenrekening over het boekjaar 2017

 1.4.1  Bedrijfsopbrengsten 

a) Vergoeding voor de werkingskosten van de vennootschap

Tijdens het boekjaar 2017 heeft Reprobel « commissies » aangerekend ten bedrage 

van in totaal 2.810.527 EUR. Dit bedrag stemt overeen met de vergoeding van haar 

beheersdiensten tijdens dit boekjaar. De commissies voor het boekjaar 2016 bedroegen 

nog 3.215.015 EUR. Dit is andermaal een belangrijke vermindering ten overstaan van 

het vorige boekjaar met 404.488 EUR en ten overstaan van het boekjaar 2015 zelfs 

met 1.300.000 EUR. Deze vermindering tov boekjaar 2016 is vooral te verklaren door 

een vermindering in de huurkosten ten gevolge van de verhuis naar nieuwe kantoren 

eind 2016.   

b)  Financiële gegevens op basis waarvan de vergoeding 

van de beheersdiensten wordt berekend

Resultatenrekening

6. KOSTEN € 2.825.053 7. OPBRENGSTEN € 2.825.053

61.  Diensten en diverse 
goederen

€ 967.864 70. Omzet € 2.810.527

62.  Bezoldigingen, sociale 
lasten en pensioenen

€ 1.646.758 n/a

63. Afschrijvingen € 105.727 n/a

64. Andere bedrijfskosten € 23.724
74.  Andere 

bedrijfsopbrengsten
€ 14.526

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

66. Uitzonderlijke kosten € 51.133
76.  Uitzonderlijke 

opbrengsten
€ 0

67.  Belastingen op het 
resultaat

€ 29.846

77.  Regularisering van 
belastingen en 
terugneming van 
voorzieningen voor 
belastingen

€ 0

JAARVERSLAG 2017 HOOFDSTUCK 1. VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2017



Het totaalbedrag van « commissies » aangerekend tijdens het boekjaar 2017, ten 

bedrage van 2.810.527 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. Anders 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 bedrijfsvoorheffi  ng en de recuperatie 

van het voordeel van alle aard op de bedrijfsvoertuigen. Deze rubriek omvat ook 

de wettelijke bijdrage van Reprobel aan het organieke fonds tot fi nanciering van de 

Controledienst (in debet). 

Te noteren valt dat Reprobel tijdens het boekjaar 2017 een totaalbedrag aan fi nanciële 

opbrengsten van 16.918 EUR heeft geboekt. Overeenkomstig het KB Boekhoudnormen 

2014 (artikel 16), werden de fi nanciële opbrengsten uit de beleggingen overgemaakt 

naar het passief van de balans (schulden op rechten, rubriek IX. Bis). Hetzelfde geldt 

voor de fi nanciële lasten en de roerende voorheffi  ng. 

Om de scheiding van de vermogens te verzekeren in overeenstemming met het wet- 

en regelgevende kader, heeft Reprobel tijdens het boekjaar 2017 haar beheersdiensten 

voorlopig gefi nancierd 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 2017 bleef er aldus een kleine schuld van 3.260 EUR in cash fl ow 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 boekjaar, de fi nanciële 

opbrengsten volledig aan de begunstigden toekomen. 

De wettelijke ratio van werkingskosten ten overstaan van de inningen van de 

vennootschap over het boekjaar 2017 (op basis van het gemiddelde van de drie 

laatste inningsjaren), bedraagt 16,27%. Deze ratio werd berekend overeenkomstig het 

Wetboek van Economisch Recht (nieuw art. XI.256, tweede lid, WER) en de eerdere 

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 fi nanciële gegevens voor de berekening van de ratio werkingskosten 
Reprobel 2017

Totaal van de directe en indirecte netto kosten (na aftrek 
van de diverse opbrengsten) 2017

€ 2.810.527

Totale inningen:  

2015 € 26.231.453

2016 € 16.825.443

2017 € 8.752.523

Gemiddelde inningen tijdens de laatste 3 boekjaren: € 17.269.806

Ratio werkingskosten voor boekjaar 2017: 16,27%

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

voor de berekening van de ratio het bedrag onder IA van de kasstroomtabel in de jaarrekening op pagina 

‘C_AUTCa’. 
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De ratio overschrijdt het wettelijke richtpercentage van 15% ondanks de inspanningen 

die de voorbije twee boekjaren werden geleverd om de kosten te verminderen 

(vermindering van meer dan 400.000 EUR ten opzichte van boekjaar 2016 en van 

meer dan 1.300.000 EUR ten opzichte van boekjaar 2015). 

Deze overschrijding is te verklaren door de forse daling van de globale inningen in 

de boekjaren 2016 en 2017 (met ong. 17,5 miljoen EUR minder op jaarbasis tov het 

boekjaar 2015), die het gevolg is van het samenspel van drie factoren: 

     (1)  het feit dat bijna alle bijdrageplichtigen in 2016 – na het arrest Hewlett Packard 

Belgium / Reprobel van het HvJ EU van november 2015 – hun aangiftes en/of 

betalingen van apparatenvergoedingen aan Reprobel eenzijdig (en naar het 

oordeel van Reprobel wederrechtelijk) hebben stopgezet;

     (2)  het schrappen van de apparatenvergoeding inzake reprografi e door de wetgever 

met ingang van 1 januari 2017;   

     (3)  de tijd die nodig was voor het verkrijgen van de ministeriële aanstelling om 

de vergoedingen in het kader van de nieuwe wettelijke licenties (nieuwe 

reprografi evergoeding; vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek) te kunnen innen – aanstelling die er pas medio resp. eind september 

2017 is gekomen. 
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1.4.2  Bedrijfslasten  

a) Diensten en diverse goederen 967.864 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 gedaald met 307.812 EUR ten opzichte van boekjaar 2016, vooral 

omwille van de verhuis van de kantoren naar de Troonstraat 98 eind 2016. Deze 

verhuis heeft een vermindering van de huurkosten en van andere kosten zoals de 

onroerende voorheffi  ng en de onderhoudskosten tot gevolg gehad.    

b) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.646.758 EUR 

De personeelskosten zijn gedaald met 40.987 EUR ten opzichte van 2016. In 2016 

bedroegen deze kosten 1.687.745 EUR (na aftrek van het bedrag van 493.239 EUR dat 

behoorde tot de rubriek Bedrijfslasten. Dit bedrag werd voorafgaandelijk in 2015 als 

voorziening opgenomen.).   

c) Afschrijvingen 105.727 EUR

Deze rubriek daalt met 28.271 EUR ten opzichte van het boekjaar 2016 omwille van de 

aanhoudende daling van de investeringen sinds 2014. In 2017 heeft Reprobel wel een 

nieuwe ERP-applicatie laten ontwikkelen met daaraan gekoppeld een online aangifte- 

en betalingsportaal voor de gebruikers. Die ontwikkeling valt echter nog niet te zien in 

de afschrijvingen voor boekjaar 2017.

d) Andere bedrijfskosten 23.724 EUR

Het bedrag van deze rubriek is ook gedaald ten opzichte van 2016 (-45.290 EUR). 

Het bedrag van 23.724 EUR wordt als volgt uitgesplitst : 

  ∞  Andere bedrijfskosten  (8.286 EUR)

Deze rubriek omvat vooral gemeentelijke en gewestelijke taksen;

  ∞   Bijdrage aan het organieke fonds (-8.753 EUR)

Deze geraamde bijdrage (geboekt in krediet) bij de afsluiting van het boekjaar stemt 

overeen met 0,1% 2 van de totale inningen van het boekjaar. Correctie op de bijdrage 

aan het organieke fonds voor eerdere boekjaren (-257 EUR); Onroerende voorheffi  ng 

(24.447 EUR);

  ∞  Correctie op de bijdrage aan het organieke fonds voor eerdere boekjaren  

(-257 EUR);  

  ∞  Onroerende voorheffi  ng (24.447 EUR)

e) Uitzonderlijke kosten en provisie voor risico’s en kosten      51.133 EUR

Het gaat over een uitzonderlijke afschrijving van investeringen in het kader van het 

oude ERP-programma.

We willen de aandacht vestigen op de kosten verbonden aan de toepassing van 

de wettelijke bepalingen voorzien door het KB van 25 april 2014. Deze wettelijke 

bepalingen zijn boekhoudkundig vrij zwaar wat de methode voor de opstelling van 

de jaarrekening betreft en wat het aantal vereiste informatie betreft. Dit leidt tot 

een bijkomende kost van 12.000 EUR voor de audit van de rekeningen en tot een 

bijkomende interne loonkost van ongeveer 2.000 EUR. 

2  Nieuw artikel XI 287 § 4, laatste lid WER
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1.4.3  Financiële opbrengsten en fi nanciële lasten

De bedragen in afwachting van verdeling werden belegd op basis van de volgende 

principes: 

  ∞ deze bedragen moeten snel beschikbaar kunnen zijn (liquiditeit);

  ∞  ’nulrisico’ zowel voor het kapitaal als voor de interesten en derhalve uiteraard 

niet-speculatieve belegging

  ∞  voldoende rentabiliteit in functie van marktvoorwaarden;

  ∞ diversifi catie bij minstens twee bankinstellingen;

  ∞  beleggingen in België bij erkende fi nanciële 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 regelgevend kader (nieuw artikel XI.250WER 

en/of K.B. 2014).  

Het totaalbedrag van de geïnde fi nanciële opbrengsten is in 2017 (16.918 EUR) met 

106.857 EUR gedaald ten opzichte van 2016 (123.755 EUR) omwille van enerzijds de 

blijvende daling van de rentevoeten (in 2016 genoten de belegde bedragen nog van de 

voordelige voorwaarden van 2015) en anderzijds de zeer forse daling van de inningen. 

De fi nanciële opbrengsten die werden geïnd in het boekjaar 2017 en die boekhoudkundig 

werden verwerkt in de Resultatenrekening (75 Financiële opbrengsten) werden 

uitgesplitst om een onderscheid te kunnen maken tussen de fi nanciële opbrengsten 

uit beleggingen voor rekening van auteurs, uitgevers en andere rechthebbenden 

enerzijds en de fi nanciële opbrengsten uit beleggingen voor eigen rekening van de 

vennootschap (artikel 8, laatste alinea, KB 25 april 2014) anderzijds. De fi nanciële 

opbrengsten werden, op het einde van het boekjaar, volledig overgeboekt naar het 

passief van de balans, als schulden aan auteurs, uitgevers en andere rechthebbenden, 

met inbegrip van de fi nanciële opbrengsten afkomstig van de eigen bankrekeningen 

van de vennootschap. De fi nanciële kosten (bankkosten en roerende voorheffi  ng) 

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 » (29.587 EUR) heeft betrekking op 

de geraamde fi scale schuld van de vennootschap met betrekking tot boekjaar 2017.  

JAARVERSLAG 2017 HOOFDSTUCK 1. VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2017
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2. INNINGEN, FACTURATIE EN CASH-IN

2.1  Algemeen   

Reprobel heeft in 2017 een mager totaalbedrag van 8.501.084 EUR 3 geïnd uit de oude 

en de nieuwe wettelijke licenties samen (zowel op het Belgische grondgebied als uit 

het buitenland).   

222
INNINGEN, INNINGEN, INNINGEN, 
FACTURATIE FACTURATIE FACTURATIE 
EN CASH-INEN CASH-INEN CASH-IN
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De daling van de inningen (-8.354.321 EUR ; -50% ten opzichte van het boekjaar 

2016) is vooral te verklaren door de afscha�  ng door de wetgever van de inningen 

uit de reproductieapparaten vanaf 1 januari 2017 en door de late aanstelling van 

Reprobel als centrale beheersvennootschap (medio / eind september 2017) voor de 

nieuwe wettelijke licenties voor reprografi e en het onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek, waardoor een belangrijk deel van de vergoedingen uit die nieuwe 

wettelijke licenties pas in 2018 zal kunnen worden geïnd.

Als we kijken naar de evolutie van de inningen sinds 2015 is het plaatje voor 

auteurs en uitgevers nog dramatischer. Het boekjaar 2015 was (op één importeur 

na) het laatste boekjaar waarin de bijdrageplichtigen in het kader van het oude 

regelgevende kader (met name het KB van 30 oktober 1997) hebben aangegeven bij 

en betaald aan Reprobel. In 2016 – na het arrest Hewlett Packard Belgium / Reprobel 

van het HvJ EU van november 2015 – hebben nagenoeg alle bijdrageplichtigen hun 

aangiftes bij en/of betalingen aan Reprobel eenzijdig stopgezet, naar het oordeel van 

Reprobel trouwens op een wederrechtelijke wijze. Dit e� ect is duidelijk zichtbaar in 

de inningen van Reprobel in 2016 (min 10 miljoen EUR tov boekjaar 2015). 

Gecumuleerd (2015-2017) hebben auteurs en uitgevers, door juridische perikelen 

waaraan ze volkomen vreemd zijn en door louter politieke beleidskeuzes, een 

totaalverlies van ongeveer 25 miljoen EUR geleden – zelfs rekening houdend met 

de na-inning in 2018 voor het referentiejaar 2017. Dat dit dramatisch nieuws is voor 

auteurs en uitgevers, en voor de Belgische creatieve sector in het algemeen, behoeft 

geen verder betoog. 

3   Vanaf dit hoofdstuk stemt het bedrag van de inningen niet meer met de kasstroom-inningen. Reprobel stelt immers de kasstroom-inningen niet ter beschikking maar wel de inningen die duidelijke geïdentifi ceerd zijn en die gebonden zijn aan een volledig betaalde factuur.   

Boekjaar 2014 2015 2016 2017 2017/2014

Inningen € 26.053.387 € 26.975.617 € 16.855.405 € 8.501.084 -67%

Facturatie € 26.551.833 € 27.082.368 € 21.239.545 € 11.004.128 -59%
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JAARVERSLAG 2017 HOOFDSTUCK 2. INNINGEN, FACTURATIE EN CASH-IN

2.2  Evolutie van de inningen per inningsbron

Vanaf boekjaar 2017 werd een nieuwe inningsbron toegevoegd (« Onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek »). 4 Reprobel heeft al voor het onderwijs en het 

wetenschappelijk onderzoek geïnd maar in het verleden (tot en met inningsjaar 

2016) gebeurde dit alléén voor de fotokopieën en als onderdeel van de bredere oude 

reprografieregeling. 

De inningen uit deze nieuwe inningsbron in 2017 zijn gebaseerd op de artikelen XI.240-

242 WER en op het KB van 31 juli 2017 die de vergoeding van auteurs, uitgevers en 

andere rechthebbenden inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek regelt. Deze 

nieuwe, specifieke wettelijke licentie voor onderwijs en onderzoek gaat overigens breder 

dan de oude en de nieuwe reprografieregeling, en omvat naast fotokopieën met name 

ook prints en welbepaalde digitale handelingen binnen de grenzen van de wet.   

4  Koninklijk Besluit van 31 Juli 2017 met betrekking tot de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

Boekjaar 2014 2015 2016 2017

Reprografie 2014-2016 
/ Reprografie (auteurs) 
+ bijhorende wettelijke 
uitgeversvergoeding (2017)

€ 9.643.090 € 11.033.129 € 9.952.076 € 3.539.218

Onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek

 N.A. N.A. N.A. € 1.893.006

Bijdrageplichtigen 
(vergoedingen uit apparaten – 
oud reprografiesysteem)

€ 13.498.060 € 13.386.877 € 4.172.712 € 262.515

Openbaar leenrecht € 2.102.348 € 2.059.884 € 2.126.619 € 2.296.187

Inningen uit het buitenland € 809.889 € 495.727 € 603.998 € 510.159

Totaal € 26.053.387 € 26.975.617 € 16.855.405 € 8.501.084

Wat de eerste twee rubrieken betreft, zal een deel van deze vergoedingen nog in het boekjaar 2018 worden 

geïnd voor verbruiksjaar 2017. 



Het jaar 2017 is een atypisch jaar voor de inningen uit de sector Onderwijs want deze 

inningen slaan zowel op het oude reprografi esysteem (met inbegrip van het onderwijs) 

als op het nieuwe systeem voor het onderwijs en de wetenschappelijk onderzoek. 

Omwille van de late aanduiding van Reprobel werden trouwens de aangifteformulieren 

naar de privé en publieke sectoren opgestuurd pas na de aangifteformulieren naar het 

onderwijs. 

Hieronder vindt u een uitsplitsing per Gemeenschap en per boekjaar van de inningen 

uit het Openbaar Leenrecht. In het kader van deze vergoedingsregeling is er, zoals de 

laatste jaren, weinig nieuws onder de zon behalve dan de jaarlijkse, lichte stijging van 

de vergoedingen die het KB van 2012 voorziet. Die jaarlijkse stijging zal zich trouwens 

nog doorzetten tot de inningen in 2019 voor het referentiejaar 2017. Nadien zijn de 

vergoedingen geplafonneerd op het niveau van het referentiejaar 2017.

 2014 2015 2016 2017

Vlaamse Gemeenschap* € 1.271.633 € 1.454.405 € 1.517.101 € 1.673.170

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

€ 830.715 € 596.480 € 599.126 € 612.017

Duitstalige Gemeenschap* € 0 € 9.000 € 10.000 € 11.000

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

Totaal € 2.102.348 € 2.059.885 € 2.126.619 € 2.296.187

* Gecentraliseerde inning, waarbij de Gemeenschap collectief de leenrechtvergoeding ten laste neemt voor de rekening van haar bibliotheken

2014 2015 2016 2017
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   Reprografi e 2014-2016 / Reprografi e 
(auteurs) + bijhorende wettelijke 
uitgeversvergoeding (2017)

   Bijdrageplichtigen (he�  ngen op apparaten - 
oud reprografi esysteem))

  Openbaar leenrecht

  Inningen uit het buitenland

  Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Inningen
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2.3  Evolutie van de facturatie per inningsbron 

 2.3.1  Globale facturatie (EUR)

Ook de totale facturatie aan de vergoedingsplichtigen is van 21.239.545 EUR op 31 

december 2016 gedaald naar 11.004.135 EUR op 31 december 2017 (-10.235.410 EUR; 

-48%; tov het boekjaar 2015 gaat het om een daling van meer dan 16M EUR). Dat is 

in lijn met de daling van de globale inningen. Voor de reden hiervoor: zie toelichting 

hierboven (2.1 Algemeen) over drastische vermindering van de inningscijfers in de 

periode 2015-2017.

 2.3.2   Facturatie van de vergoeding op de reproductieapparaten  
(« bijdrageplichtigen ») – oud reprografiesysteem  
tot en met referentiejaar 2016

We eindigen boekjaar 2017 met een facturatiecijfer van 902.267 EUR voor deze 

inningsbron, die in het verleden (tot en met boekjaar 2015) met meer dan 13 miljoen 

EUR op jaarbasis nog meer dan 50% van de inningen ten bate van auteurs en uitgevers 

uitmaakte. Dit facturatiecijfer stemt overeen met de laatste, schaarse aangiftes met 

betrekking tot reproductieapparaten (vooral kopieerapparaten en multifunctionele 

apparaten) die vóór 1 januari 2017 op de Belgische markt werden gebracht. Wat de 

perikelen met de oude apparatenvergoeding inzake reprografie betreft en de sterk 

negatieve impact op de inningen van de onderneming sinds boekjaar 2015: zie 

hierboven, 2.1 Algemeen en 4. Belangrijke gebeurtenissen tijdens en na de afsluiting van 

het boekjaar.
Jaar 2014 2015 2016 2017

Reprografie 2014-
2016 : reprografie 
(auteurs) + bijhorende 
uitgeversvergoeding (2017)

€ 10.455.082 € 10.320.713 € 9.478.074 € 4.119.700

Onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek

N.A. N.A. N.A. € 3.138.109

Bijdrageplichtigen (heffingen 
op apparaten – oud 
reprografiesysteem)

€ 13.571.473 € 14.245.886 € 9.061.264 € 902.267

Openbaar leenrecht € 1.715.389 € 2.020.042 € 2.096.209 € 2.333.901

Inningen uit het buitenland € 809.889 € 495.727 € 603.998 € 510.159

Totaal € 26.551.833 € 27.082.368 € 21.239.545 € 11.004.135
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 2.3.3   Facturatie van de oude en nieuwe evenredige vergoeding  
op fotokopieën (« vergoedingsplichtigen ») 

Zoals hierboven vermeld, werd een nieuwe inningsbron op het stuk van de boekhouding 

toegevoegd vanaf boekjaar 2017 (« Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ») in 

het licht van de nieuwe, specifieke wettelijke licentie voor deze sector sinds 2017 – 

de vergoeding zelf bestond al maar onder een andere vorm. Reprobel onderscheidt 

voortaan “onderwijs en wetenschappelijk onderzoek” enerzijds en “reprografie 

(auteurs) + bijhorende wettelijke uitgeversvergoeding” (vooral privé en publieke sector) 

anderzijds.  

In 2017 werd echter nog vermengd geïnd en gefactureerd (deels onder de oude regeling 

tem referentiejaar 2016 – nabetalingen, deels onder de nieuwe vergoedingsregeling 

sinds 2017), en dat zowel inzake onderwijs / onderzoek als inzake de privé- en de 

overheidssector

De totale facturatie in 2017 aan de vergoedingsplichtigen bedraagt 7.257.805 EUR, 

waarvan 4.128.850 EUR voor het nieuw systeem (nieuwe reprografievergoeding en 

vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vanaf 2017) en 3.128.955 

EUR voor het oud systeem (reprografie).  

Ook dit is fors minder dan de facturatie onder de oude evenredige reprografievergoeding 

met inbegrip van onderwijs/onderzoek in het boekjaar 2016: min 2,2 miljoen EUR. 

Deze terugval heeft voornamelijk te maken met de laattijdige aanstelling van Reprobel 

als centrale beheersvennootschap voor de nieuwe wettelijke licenties sinds 2017 

(nieuwe reprografievergoeding; vergoeding voor onderwijs/onderzoek), pas in medio 

/ eind september 2017. De verhoging van het paginatarief in het kader van de nieuwe 

evenredige reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding (tot 0,0554 

EUR voor beide vergoedingen samen) kon dit effect niet uitwissen in boekjaar 2017 en 

zal dit naar alle waarschijnlijkheid trouwens ook niet doen voor boekjaar 2018

 2.3.4   Facturatie van de vergoeding uit het openbaar leenrecht

Reprobel factureerde in 2017 2.333.901 EUR voor het openbaar leenrecht.

Het K.B van 13 december 2012 inzake het openbaar leenrecht voorziet dat de 

collectietarieven en de tarieven per uitlening vanaf het referentiejaar 2013 tot en met 

het referentiejaar 2017 (inningsjaar 2019) gradueel stijgen.

Om die reden ligt het facturatiecijfer van 2017 – waarin werd gefactureerd voor het 

referentiejaar 2015 – ietwat hoger dan dat van 2014.

In het boekjaar 2017 ontving Reprobel van de Vlaamse Gemeenschap een 

gecentraliseerde betaling van 1.673.170 EUR (BTW excl.) voor het referentiejaar 2015, 

en dat voor alle openbare bibliotheken die tot de bevoegdheid van de Vlaamse 

Gemeenschap behoren. 

Reprobel factureerde verder ook aan de (individuele) uitleeninstellingen van de 

Fédération Wallonie-Bruxelles 612.017 EUR (BTW excl.), en aan de Duitstalige 

Gemeenschap 11.000 EUR (BTW excl – centrale betaling op basis van een forfait).

Facturatie 2017 (evenredige vegoeding) per sector

Oud systeem  
(reprografie)

Nieuw systeem Totaal

Onderwijs + 
wetenschappelijk 
onderzoek

€ 2.162.928 € 3.138.109 € 5.301.037

Privé sector 
(copyshops 
inbegrepen)

€ 805.986 € 352.197 € 1.158.183

Overheid + openbare 
bibliotheken

€ 160.040 € 638.544 € 798.584

€ 3.128.955 € 4.128.850 € 7.257.805
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VERDELING 
EN CASH OUT

3
3. VERDELING EN CASH OUT

In 2017 heeft Reprobel de vergoedingen uit de reprografi e (nog oud systeem: 

vergoedingen uit apparaten + evenredige vergoedingen op de fotokopieën zelf, ook 

in het onderwijs en voor het wetenschappelijk onderzoek) en openbaar leenrecht die 

in 2016 werden geïnd, defi nitief verdeeld. Ten voorlopige titel werden ook al bedragen 

verdeeld, voor de beide inningsbronnen waarvan sprake, die tijdens de eerste negen 

maanden van 2017 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 individuele niet aangesloten 

begunstigden).  

Overeenkomstig de organieke documenten van Reprobel staan de Colleges bij de 

aanneming van hun verdelingsregels en bij de uitwerking van verdeelschema’s en/of 

het nemen van concrete verdeelbeslissingen op basis van deze regels in voor het billijk 

en niet-discriminatoir karakter van de verdeling tussen de begunstigden. 



3.1  Terbeschikkingstellingen 

 3.1.1  Reprografi e

3.1.1.1 Defi nitieve Terbeschikkingstelling aan de Colleges 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Reprobel van 12 juni 2017 keurde een ter 

beschikking gesteld bedrag van 11.016.760 EUR globaal en ten defi nitieve titel goed 

voor de inningen in 2016 uit de reprografi e (oud systeem). Dit bedrag omvat de 

interesten die specifi ek aan elk college zijn.   

Van dit bedrag worden de specifi eke lasten van elk college afgetrokken. 

Netto werd aldus aan de Colleges een bedrag van 11.012.987 EUR ter beschikking 

gesteld voor verdere verdeling onder de leden-beheersvennootschappen van die 

Colleges.  

Dit ter beschikking gestelde bedrag van 11.012.987 EUR is in lijn met de belangrijke 

vermindering van de inningen die zich al in 2016 aftekende. Het gaat om ongeveer 

de helft van de verdeelde bedragen bij eerdere terbeschikkingstellingen (voor het 

inningsjaar 2015 bedroeg dit bedrag nog 20.579.715 EUR !)

Defi nitief ter beschikking gestelde bedragen 
(AV 2017) / inningen 2016

Auteurs Uitgevers Totaal

Terbeschikkingstelling 06/2017 € 5.476.696 € 5.476.696 € 10.953.392

Eigen interesten van elk College € 22.515 € 40.853 € 63.368

Eigen kosten van elk College € -1.061 € -2.712 € -3.773

Totaal netto ter verdeling (boekjaar 2016) € 5.498.150 € 5.514.837 € 11.012.987
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Detail van de Verdeling binnen de Colleges 

AUTEURSCOLLEGE  

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING REPROGRAFIE 
PER CATEGORIE VAN WERK (AV JUNI 2017 - BOEKJAAR 2016

Terbschikkingstelling % Bedrag

Educatieve en wetenschappelijke teksten 17,27% € 949.465

Andere visuele werken 4,51% € 248.242

Journalistieke teksten 2,75% € 151.393

Literaire teksten 2,56% € 140.672

Andere teksten 2,07% € 114.001

Foto’s 1,99% € 109.484

Muziekwerken (behalve bladmuziek sensu 
stricto)

0,23% € 12.418

Nog te verdelen België (verbruiksjaar 2016)* 55,66% € 3.060.241

Reserves (Bedragen in afwachting) 0,93% € 51.010

Voor het buitenland 12,03% € 661.225

TOTAAL € 5.498.151

*  Bij gebrek aan een akkoord tussen de beheersvennootschappen heeft het Auteurscollege de bedragen toegewezen aan België voor het verbruiksjaar 2016 nog niet verdeeld. Wat dus wel al werd verdeeld, zijn alle bedragen die verband houden met de reprografi e-inningen in 
2016 bestemd voor Belgische auteurs en met betrekking tot de referentiejaren t.e.m. 2015.

17,27%

4,52%

2,75%

2,56%

2,07%

1,99%

0,23%

55,66%

0,93%
12,03%

Textes éducatifs et scientifiques

Autres œuvres visuelles

Textes journalistiques

Textes littéraires

Autres textes

Photos

Œuvres musicales (hors partitions de
musique sensu stricto)

Encore à répartir Belgique (Année de
référence 2016)*

Réserves (Montants en Attente)

Pour l'étranger

   Educatieve en 
wetenschappelijke teksten

   Andere visuele werkens

  Journalistieke teksten

  Literaire teksten

  Andere teksten

  Foto’s

   Muziekwerken (behalve 
bladmuziek sensu stricto)

   Nog te verdelen België 
(verbruiksjaar 2016)*

   Reserves (Bedragen in 
afwachting)

  Voor het buitenland



UITGEVERSCOLLEGE 

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING REPROGRAFIE 
PER DRAGER (AV JUNI 2017 - BOEKJAAR 2016)

Terbeschikkingstelling % Bedrag

Boeken 44,65% € 2.462.430

Dagbladen 18,63% € 1.027.116

Tijdschriften 17,18% € 947.647

Muziekwerken (behalve bladmuziek sensu 
stricto)

3,28% € 181.096

Andere  1,18% € 64.955

Reserve (Bedragen in afwachting) 2,05% € 113.076

Voor het buitenland 13,03% € 718.516

TOTAAL € 5.514.837

44,65%

18,62%

17,18%

3,28%

1,18% 2,05%
13,03%

Livres

Quotidiens

Périodiques

Œuvres musicales (hors partitions musicales
sensu stricto)

Autres

Réserves (Montants en Attente)

Pour l'étranger

  Boeken

  Dagbladen

  Tijdschriften

   Muziekwerken (behalve 
bladmuziek sensu stricto)

  Andere  

   Reserves 
(Bedragen in afwachting)

  Voor het buitenland
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Verdeling naar het buitenland voor beide Colleges

Ten bate van buitenlandse begunstigden, auteurs en uitgevers (via hun 

beheersvennootschappen waarmee Reprobel een representatie-overeenkomst heeft 

gesloten), werden, wat de reprografi evergoeding betreft, de hierna volgende bedragen 

ter beschikking gesteld. Deze bedragen komen uit de verdeling van de Defi nitieve 

Terbeschikkingstelling van juni 2017 en uit de vrijmaking van de reserves voor de jaren 

2012 (volledig) en 2014 (gedeeltelijk – voor het Auteurscollege). 

Opgesplitst per land ziet de toewijzing aan (de beheersvennootschappen van) 

buitenlandse begunstigden in het kader van de defi nitieve terbeschikkingstelling van 

juni 2017 er als volgt uit:

Bedragen toegekend aan buitenlandse 
begunstigden (Defi nitieve TBS 2017 )

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voor buitenlandse beheersvennootschappen 
(Type A - wederzijdse betalingen)

€ 444.926 € 591.560 € 1.036.486

Voor Belgische beheersvennootschappen 
(Type B – « gesloten beurzen »)

€ 3.551 € 3.357 € 6.908

Voor Belgische beheersvennootschappen met 
een mandaat

€ 166.650 € 53.969 € 220.619

Reserve voor het buitenland € 29.804 € 26.959 € 56.763

Totaal ter verdeling € 644.931 € 675.845 € 1.320.776

   Nederland

  Frankrijk

   Verenigd Koninkrijk

  Duitsland

  Italië

  Spanje

  Zwitserland

   Andere EU-landen

   Verenigde Staten

   Quebec (Canada)

  Australië

   Canada (excl. 
Quebec)

   Andere landen 
buiten EU

34,68%

31,65%

9,72%

3,60%

1,80%

0,63%
0,57%

1,89%

11,70%

1,70%

0,72% 0,69%
0,64%

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 Reprobel (en andersom). 

Dat is een wezenskenmerk van een akkoord van dat type
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Buitenlandse beheersven-
nootschap (RRO)

Land Auteurs Uitgevers TOTAAL % aandeel

Europese Unie (84,55%)

STICHTING REPRORECHT Nederland € 155.558 € 203.939 € 359.497 34,68%

CFC Frankrijk € 139.649 € 188.373 € 328.022 31,65%

CLA Verenigd Koninkrijk € 44.386 € 56.405 € 100.791 9,72%

VG WORT Duitsland € 15.885 € 21.428 € 37.313 3,60%

SIAE Italië € 8.227 € 10.455 € 18.682 1,80%

CEDRO Spanje € 3.154 € 3.393 € 6.547 0,63%

PRO LITTERIS Zwitserland € 2.523 € 3.403 € 5.926 0,57%

Andere EU-landen - € 7.123 € 12.475 € 19.598 1,89%

Buiten de Europese Unie (15,45%)

CCC Verenigde Staten € 51.626 € 69.639 € 359.497 11,70%

COPIBEC Quebec (Canada) €  7.475 € 10.111 € 328.022 1,70%

COPYRIGHT AGENCY Australië € 3.125 € 4.327 € 100.791 0,72%

ACCESS COPYRIGHT Canada (excl. Quebec) € 3.037 € 4.108 € 37.313 0,69%

Andere landen buiten EU  - € 3.158 € 3.504 € 18.682 0,64%

Totaal € 444.926 € 591.560 € 1.036.486 100%
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3.1.1.2  Voorlopige Terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur in oktober 2017 (inningen januari-september 2017)

Elk jaar maken de inningen van 1 januari tot en met 30 september van het lopende 

boekjaar het voorwerp uit van een Voorlopige Terbeschikkingstelling, die wordt 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur (onder voorbehoud van een latere goedkeuring 

door de Algemene Vergadering in juni van het volgend jaar). 

Aangezien Reprobel pas medio/eind september 2017 werd aangesteld als centrale 

beheersvennootschap voor de nieuwe wettelijke licenties ging het in deze periode nog 

uitsluitend om vergoedingen geïnd in 2017 maar onder de oude reprografi eregeling 

(referentiejaar 2016 of voorgaande). 

In 2017 werd aldus een bedrag van 1.457.492 EUR voor de reprografi e voorlopig ter 

beschikking van de Colleges gesteld. Bij de Defi nitieve Terbeschikkingstelling van 

juni 2018 zal dit ‘voorlopige’ bedrag afgetrokken worden van het fi naal te verdelen 

bedrag over het boekjaar 2017. Deze voorlopige terbeschikkingstelling had een niet-

discriminatoir karakter en ze brengt de defi nitieve terbeschikkingstelling van juni 2018 

niet in gevaar. 

3.1.1.3  Actualisering van RILA I-provisie door de Raad van Bestuur van oktober 

2017 – permanente risico-analyse (boekjaren 2014-2017)

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 bijdrageplichtigen van reproductieapparaten 

op nationaal niveau en van de meest recente evolutie van deze rechtsgedingen en 

risico’s, besliste de Raad van Bestuur op 13 oktober 2017 om voor de boekjaren 2014-

2017 samen een totaalbedrag van 6 miljoen EUR aan te merken als voorwerp van 

betwisting en dus niet-verdeelbaar.  

Op basis van de informatie waarover hij  op dat ogenblik beschikte, en in de wetenschap 

dat het eindresultaat 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  gegeven is waarbij er rekening moet gehouden worden met 

diverse onzekere factoren, was de Raad van Bestuur op die datum van oordeel dat het 

voormelde totaalbedrag van 6 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 voor de betreff ende boekjaren samen. 

De beslissing van de Raad van Bestuur geldt echter onder voorbehoud van een 

bevestiging ervan door de Algemene Vergadering van juni 2018, die daarbij 

desgevallend rekening zal kunnen houden met eventuele nieuwe informatie die 

ondertussen beschikbaar zou zijn.  

3.1.1.4  Uitgeverscollege: akkoord met betrekking tot de vrijmaking van de 

drager  Tijdschriften

In september 2017 konden beide betrokken beheersvennootschappen een akkoord 

bereiken ten gevolge van een arbitrage over de verdeling van de bedragen in 

afwachting voor de drager Tijdschriften voor de verbruiksjaren 2010 tot en met 2014. 

De verbruiksjaren 2015 en 2016 werden voorlopig voor 80% verdeeld, in afwachting 

van de defi nitief vastgestelde verdeelssleutels. Het aldus vrijgemaakte belangrijke 

bedrag bedraagt  4.413.469 EUR.

Voorlopige TBS 10/2017 (RvB) Auteurs Uitgevers Totaal

Ter beschikking gesteld 728.746 €  728.746 € 1.457.492 €

Netto ter verdeling 728.746 € 728.746 € 1.457.492 €
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 3.1.2  Openbaar leenrecht

3.1.2.1  Defi nitieve terbeschikkingstelling juni 2017 

(inningen 2016 – referentiejaar 2014)

De Algemene Vergadering van Reprobel van 12 juni 2017 keurde ook de Defi nitieve 

Terbeschikkingstelling voor het openbaar leenrecht goed, ten bedrage van 2.070.632 

EUR. Die terbeschikkingstelling had betrekking op het inningsjaar 2016 en dus op het 

referentiejaar 2014. 

Hieronder vindt u de bedragen die in 2017 defi nitief werden ter beschikking gesteld van 

de beide Colleges van Reprobel en van Auvibel (rechthebbenden van audiovisuele en 

geluidswerken) voor het openbaar leenrecht, op basis van de mandaatovereenkomst 

die Reprobel 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

Defi nitieve terbeschikkingstelling 
06/2017

€ 1.210.496 € 518.715 € 341.421 € 2.070.632
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Detail van de verdeling binnen de Colleges (openbaar leenrecht) voor het 
referentiejaar 2014 (Defi nitieve TBS juni 2017 – inningen 2016) 

AUTEURSCOLLEGE  

   Literaire teksten

   Educatieve en wetenschappelijke 
teksten

   Andere visuele werken

   Andere teksten

   Foto’s

   Journalistieke teksten

   Muziekwerken

   Reserves (Bedragen in 
afwachting)

   Voor het buitenland

TERBESCHIKKINGSTELLING OPENBAAR LEENRECHT PER CATEGORIE VAN WERK
 Defi nitieve TBS juni 2017 – inningen 2016 – referentiejaar 2014

Categorie van werken % Totaal

Literaire werken 38,37% € 464.509

Educatieve en wetenschappelijke teksten 12,99% € 157.244

Andere visuele werken 12,50% € 151.284

Andere teksten 4,04% € 48.881

Foto's 2,79% € 33.760

Journalistieke teksten 2,16% € 26.182

Muziekwerken 0,15% € 1.795

Reserve (Bedragen in afwachting) 3,43% € 41.564

Voor het buitenland 23,57% € 285.277

TOTAAL 100,00% € 1.210.496

38,37%

12,99%
12,50%

4,04%

2,79%

2,16%
0,15%

3,43%

23,57%

Textes littéraires

Textes éducatifs et scientifiques

Autres œuvres visuelles

Autres textes

Photos

Textes journalistiques

Œuvres musicales

Réserves (Montants en Attente)

Pour l'étranger
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UITGEVERSCOLLEGE  

TERBESCHIKKINGSTELLING OPENBAAR LEENRECHT PER DRAGER
Defi nitieve TBS juni 2017 – inningen 2016 – referentiejaar 2014

Dragers % Totaal

Boeken 56,50% € 293.067

Tijdschriften 7,56% € 39.235

Muziekwerken 0,13% € 665

Dagbladen* 0,00% € 0

Andere 0,00% € 0

Reserve (Bedragen in afwachting) 5,12% € 26.547

Voor het buitenland 30,69% € 159.201

Totaal 100,00% € 518.715

  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

56,50%

7,56%
0,13%

0,00%

0,00%

5,12%

30,69%

Livres

Périodiques

Œuvres musicales

Quotidiens*

Autres

Réserves (Montants en Attente)

Vers l'étranger
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3.1.2.2   Voorlopige terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur in oktober 2017 (inningen januari-september 2017)

In oktober 2017 besliste de Raad van Bestuur om een deel van de inningen in 2017 

voor het openbaar leenrecht al voorlopig ter beschikking te stellen van de Colleges. 

Een bedrag van 1.972.573 EUR werd aldus voorlopig (onder voorbehoud van latere 

goedkeuring door de AV van juni 2018)  ter beschikking gesteld van de Colleges en 

van Auvibel. 

Bij de Defi nitieve Terbeschikkingstelling van juni 2018 zal dit ‘voorlopige’ bedrag 

worden afgetrokken van het fi naal te verdelen bedrag uit het openbaar leenrecht. Deze 

voorlopige terbeschikkingstelling had een niet-discriminatoir karakter en ze brengt de 

defi nitieve terbeschikkingstelling in juni 2018 niet in gevaar. 

3.1.3   Terbeschikkingstelling van de vergoedingen uit het buitenland 
(reprografi e)  

De bedragen die Reprobel in de loop van boekjaar 2016 ontving van buitenlandse 

beheersvennootschappen waarmee het een representatie-overeenkomst van het 

type A (met een reële uitwisseling van vergoedingen) heeft gesloten voor reprografi e, 

werden goedgekeurd door de AV van 12 juni 2017 en werden in 2017 als volgt aan de 

Colleges toegewezen. 

Van het totaalbedrag van 603.997 EUR geïnd in 2016, werd een bedrag aan lasten 

van 12.743 EUR afgetrokken. De (netto) betalingen uit de volgende landen werden 

verdeeld:
Openbaar leenrecht Auteurs Uitgevers Auvibel Totaal

Voorlopige terbeschikkingstelling 
10/2017 (RvB)

€ 1.152.969 € 494.129 € 325.474 € 1.972.573

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE GEINDE VERGOEDINGEN 
UIT HET BUITENLAND (REPROGRAFIE) – AV juni 2017

Terbeschikkingstelling van de betalingen 
uit het buitenland (reprografi e)

Auteurs Uitgevers Totaal

Geïnde bedragen € 323.193 € 280.804 € 603.997

Lasten en interesten (netto) € -6.429 € -6.314 € -12.743

Ter beschikking gesteld € 316.764 € 274.490 € 591.254

 

Ter verdeling € 305.201 € 259.857 € 565.058

In reserve € 11.563 € 14.633 € 26.196

Verdeeld totaal € 316.764 € 274.490 € 591.254
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France  CFC

Allemagne VG Wort et Bildkunst

Canada Access Copyright + Copibec

Pays-Bas Stichting Reprorecht

Australie Copyright Agency

Norvège Kopinor

Danemark Copydan

Irlande ICLA

Japon JAACC

Luxembourg Luxorr

Autres

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE GEINDE VERGOEDINGEN 
UIT HET BUITENLAND (REPROGRAFIE) - DETAIL PER LAND – AV juni 2017

Land
Beheersvennootschap 

(RRO)
Bedrag

Frankrijk CFC € 222.931

Duitsland VG Wort + Bildkunst € 99.184

Canada
Access Copyright 

+ Copibec
€ 91.025

Nederland Stichting Reprorecht € 69.563

Australië Copyright Agency € 18.474

Noorwegen Kopinor € 16.453

Denemarken Copydan € 15.612

Ierland ICLA € 14.663

Japan JAACC € 7.346

Luxemburg Luxorr € 7.159

Andere € 28.845

Totaal € 591.254

  Frankrijk CFC

   Duitsland VG Wort 
et Bildkunst

   Canada Access 
Copyright + 
Copibec

   Nederland Stichting 
Reprorecht

   Australië Copyright 
Agency

   Noorwegen 
Kopinor

   Denemarken 
Copydan

  Ierland ICLA

  Japon JAACC

  Luxemburg Luxorr

  Andere 
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3.1.4   Niet-verdeelbare sommen (nieuw art XI.254 WER) 

De Algemene Vergadering van 12 juni 2017 heeft unaniem de verdeling van niet-

verdeelbare bedragen voor buitenlandse rechthebbenden (vrijgemaakt na 5 jaar) voor het 

boekjaar 2016 goedgekeurd, hetzij een bedrag van 118.788 EUR voor beide Colleges en 

met name 62.337 EUR voor het Auteurscollege en 56.451 EUR voor het Uitgeverscollege. 

Over die verdeling werd een bijzonder verslag door de commissaris van Reprobel (KPMG) 

opgemaakt in overeenstemming met de (toen geldende) wet 5. 

De nog niet vrijgevallen reserves voor de beide Colleges bedroegen op het einde van 

het boekjaar 2017:

3.1.5   Sociale, culturele of educatieve doeleinden (nihil)

Er worden in of voor het boekjaar 2017 door de algemene vergadering géén rechten 

ten behoeve van sociale, culturele of educatieve doeleinden bestemd en derhalve 

ook niet daarvoor aangewend, toegekend, gebruikt of beheerd (cf. artikel 41 van de 

statuten en bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig het nieuwe 

artikel XI.258 WER). .

Niet-verdeelbare sommen Auteurs Uitgevers Totaal

Reprografi e € 286.475 € 272.268 € 558.744

5   De Algemene Vergadering van 4 juni 2018 zal, overeenkomstig het nieuwe artikel XI.254 WER (volgens de daarin bepaalde bijzondere meerderheid en modaliteiten) en de verdelingsregels van de beide colleges, fi naal te oordelen hebben over alle vrijgevallen reserves voor de beide 
colleges in het boekjaar 2017, en dat ongeacht de geografi sche oorsprong of bestemming van de vergoedingen en ongeacht de wettelijke licenties waarop ze betrekking hebben. De commissaris van Reprobel maakt hiervan een bijzonder verslag op in overeenstemming met de wet. 
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3.1.6   Vragen tot uitkering van vergoedingen door niet-aangesloten 
begunstigden (auteurs of uitgevers)

Er was in 2017 slechts één rechtstreekse aanvraag 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 vergoedingen te ontvangen).

3.1.7   Niet tijdig verdeelde bedragen

Op grond van de oude bepalingen van het WER – nog van toepassing op dit jaarverslag 

dat betrekking heeft op de inningen en verdelingen tijdens het boekjaar 2017 - dienden 

beheersvennootschappen ervoor te zorgen dat de rechten werden verdeeld binnen 

een termijn van 24 maanden na de inning ervan.  

De oude termijn van 24 maanden werd, wat verdelingen in het boekjaar 2017 

betreft, op het niveau van Reprobel voor de hierna nader omschreven verdelingen 

overschreden. Wat de reprografi e betreft, wacht men nog op objectieve elementen 

(o.a. uit buitenlandse beheersvennootschappen) die de verdeling moeten toelaten.  

Voor het openbaar leenrecht gaat het om bedragen die aan buitenlandse 

rechthebbenden zijn toegewezen. (Eind) 2017 was er slechts één akkoord met 

Nederland voor het uitgeversdeel wat de leenrechtvergoedingen betaald door de 

Vlaamse Gemeenschap betreft. In 2018 zouden nieuwe akkoorden moeten kunnen 

worden gesloten (met name wat het deel van Nederlandse tekstauteurs in deze 

vergoedingen betreft).

Rechtstreekse aanvragen van niet 
aangesloten begunstigden

Aantal Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografi e 1 € 635 € 0 € 635

Openbaar leenrecht 0 € 0 € 0 € 0

Totaal 1 € 635 € 0 € 635

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

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografi e € 54.119 € 82.087 € 136.206

Openbaar leenrecht (toegekend aan 
buitenlandse rechthebbenden)

€ 1.989.237 € 208.596 € 2.197.837
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3.2  CASH-OUT   

In 2017 heeft Reprobel alles samen een bedrag van iets meer dan 13,5 miljoen 

EUR uitbetaald aan haar leden-beheersvennootschappen, aan buitenlandse 

beheersvennootschappen en aan Auvibel (in het raam van het openbaar leenrecht). 

Sinds haar opstart in 1997 heeft Reprobel al meer dan 331 miljoen EUR aan vergoedingen 

uitgekeerd ten behoeve van (de vertegenwoordigers van) auteurs en uitgevers en, in 

minderde mate, andere begunstigden.

*   Cash out ten bate van de leden-beheersvennootschappen van Reprobel.

2017

Reprografi e

Auteurscollege € 1.348.037

Uitgeverscollege € 8.026.796

Voor het buitenland € 1.163.131

Openbaar leenrecht

Auteurscollege € 1.049.711

Uitgeverscollege € 505.454

Auvibel € 666.896

Betalingen uit het buitenland*

Auteurscollege € 281.347

Uitgeverscollege € 554.063

Totaal € 13.595.435
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4
BELANGRIJKE 
GEBEUR-
TENISSEN 
TIJDENS 
EN NA DE 
AFSLUITING 
VAN HET 
BOEKJAAR 
2017

4.  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN TIJDENS EN NA DE 
AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2017

4.1  Regelgevend kader  

Eind december 2016 verscheen nieuwe basiswetgeving in het Belgisch Staatsblad die het 

regelgevende kader in verband met de wettelijke licenties voor reprografi e (waaronder 

ook in dit deel van het jaarverslag de nieuwe wettelijke uitgeversvergoeding wordt 

begrepen) en thuiskopie grondig heeft gewijzigd. De apparatenvergoeding inzake 

reprografi e (vroeger verschuldigd op vooral fotokopieerapparaten en multifunctionele 

apparaten) werd, met ingang van 1 januari 2017, afgeschaft voor de professionele 

gebruikers. Papieren reproducties die particulieren thuis maken voor hun privégebruik 

zijn verschoven van de reprografi eregeling naar de thuiskopieregeling, met dien 

verstande dat de uitgevers als rechthebbenden in de thuiskopie zijn geschrapt. 

Voor fotokopieën in de privésector (ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen, 

kopieerwinkels, vzw’s ...) en de overheidssector bestaat, onder de wettelijke licentie,  

sinds 2017 alleen nog een evenredige reprografi evergoeding (paginavergoeding) ten 

bate van de auteurs. Dat is meteen ook hun ‘billijke compensatie’ op basis van artikel 

5.2.a van de Europese Richtlijn 2001/29. Daarnaast werd een parallelle wettelijke 

uitgeversvergoeding ingesteld op basis van het nationale recht. Voor onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek stelde de wetgever een aparte wettelijke licentie in, die 

naast papieren reproducties (fotokopieën, prints) ook welbepaalde digitale handelingen 

(scans, digitale kopiën en mededeling via een beveiligd netwerk) omvat. 

De basiswetgeving waarvan sprake werd nader uitgewerkt in drie koninklijke 

besluiten. Twee koninklijke besluiten van 5 maart 2017 regelen de nieuwe evenredige 

reprografi evergoeding en de daarmee nauw verweven wettelijke uitgeversvergoeding. 

Het basispaginatarief voor beide vergoedingen samen is 0,0554 EUR. Het tarief 

werd verhoogd om (zo veel mogelijk)  het wegvallen van de apparatenvergoeding 

te compenseren. Een koninklijk besluit van 31 juli 2017 regelt nader de vergoeding 

voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In die regeling wordt de vergoeding 

berekend op basis van jaartarieven per leerling/student/vorser, gemoduleerd per 

onderwijsniveau en -type. 



Reprobel werd pas medio september 2017 aangesteld als centrale beheersvennootschap 

voor de nieuwe reprografi evergoeding, en eind september 2017 als centrale 

beheersvennootschap voor de vergoeding inzake onderwijs en onderzoek. Daardoor 

kon een belangrijk deel van de vergoedingen voor het referentiejaar 2017 pas in 2018 

worden geïnd, wat mede het erg lage inningscijfer van Reprobel in het boekjaar 2017 

verklaart (naast de belangrijke minderinkomsten voor auteurs en uitgevers door 

het wegvallen van de apparatenvergoeding inzake reprografi e voor professionele 

gebruikers). 

In november 2017 keurde de minister het standaardrooster van Reprobel voor 

ondernemingen met minder dan 50  VTE goed (met vergoedingen van 8, 12 of 20 EUR 

per jaar per relevante werknemer in functie van de reproductiegevoeligheid van de 

sector). De nieuwe reprografi evergoeding voor het referentiejaar 2017 kon eind 2017 

al via het nieuwe online portaal van Reprobel worden aangegeven en betaald. Voor 

de vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zal een aparte online 

module worden beschikbaar gesteld tegen september 2018 (voor de vergoedingen 

vanaf referentiejaar 2019). 

Medio januari 2018 verschenen twee koninklijke besluiten in het Belgisch Staatsblad 

die de paginatarieven voor de nieuwe reprografi evergoeding ongewijzigd verlengen 

voor het referentiejaar 2018. Deze vergoedingsregeling loopt in principe af tegen eind 

2018.

Eind februari 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad de geïndexeerde tarieven 

voor de vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor het 

referentiejaar 2018. Ook deze regeling loopt in principe af tegen eind 2018.   

4.2  Impactmeting SUMA-IFORI  

In 2017 werkten de onderzoeksbureaus SUMA en iFORi in opdracht van de FOD Economie 

aan een impactmeting in het kader van de nieuwe reprografi evergoeding (economisch 

nadeel geleden door auteurs en uitgevers als gevolg van reproductiehandelingen 

onder deze  wettelijke licentie). Op basis van deze impactmeting zouden (volgens 

de bevoegde minister) nieuwe paginatarieven kunnen worden vastgelegd voor de 

reprografi evergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding vanaf het referentiejaar 

2019. Reprobel heeft eind januari 201 een omstandige nota met opmerkingen op 

een eerste ontwerprapport van SUMA en iFORi meegedeeld aan de leden van de 

Gezamenlijke Adviescommissie Reprografi e/Thuiskopie. Bij het afsluiten van dit 

jaarverslag lag er nog geen defi nitief impactmeting voor.
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4.3  Organiek 

In de loop van 2017 namen de bevoegde organen van Reprobel (algemene vergadering 

en raad van bestuur) en haar auteurs- en uitgeverscollege een nieuwe set organieke 

documenten aan, in lijn met het gewijzigde regelgevende kader waarvan sprake. Het 

gaat om nieuwe statuten (Boek I), een nieuw algemeen reglement voor de vennootschap 

(Boek II), een nieuw huishoudelijk reglement voor haar beide colleges (Boek III), nieuwe 

verdelingsregels voor het auteurscollege (Boek IV) en het uitgeverscollege (Boek V) en 

een afsluitend Boek (Boek VI) met gemeenschappelijke bepalingen. Bij het afsluiten 

van dit Jaarverslag was het alleen nog wachten op de ministeriële goedkeuring van 

de Boeken IV en V, en dat zowel voor de nieuwe reprografi evergoeding als voor de 

aparte vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In de tweede 

helft van 2018 zullen deze organieke documenten trouwens vermoedelijk andermaal 

moeten worden aangepast aan de wet van 8 juni 2017 en het koninklijk besluit van 22 

december 2017, die beide de Europese Richtlijn 2014/26 op het collectief rechtenbeheer 

omzetten in Belgisch recht.

De Algemene Vergadering van Reprobel bestaat uit 15 leden-beheersvennootschappen. 

Er zijn 8 beheersvennootschappen aan auteurskant: Assucopie, deAuteurs, Sabam, Sacd, 

SaJam, Scam, Sofam en Vewa (auteurscollege). En er zijn 7 beheersvennootschappen 

aan uitgeverskant: Copiebel, Copiepresse, Librius, License2Publish, Repro PP, Repropress 

en Semu (uitgeverscollege). (Sabam maakt ook deel uit van het uitgeverscollege, maar 

zonder volledig stemrecht.)

Tussen 1 januari 2017 en 28 september 2017 – onder de oude organieke documenten -  

waren de volgende natuurlijke personen bestuurder van Reprobel: Luc De Potter (Repro 

PP), Marc Dupain (Repropress), Bernard Gérard (Copiebel), Marie Gybels (Sofam), Marc 

Hofkens (Semu), Martine Loos (Sabam), Nelly Lorthe (Copiepresse), Sandrien Mampaey 

(License2Publish), Marie-Michèle Montée (Assucopie), Walter Pintens (Vewa), Tanguy 

Roosen (Sacd), Katrien Van der Perre (deAuteurs), Anne-Lize Vancraenem (Jam), Rudy 

Vanschoonbeek (Librius) en Frédéric Young (Scam). In dezelfde periode waren de 

volgende natuurlijke personen plaatsvervangend bestuurder van Reprobel: Catherine 

Anciaux (Copiepresse), Clément Chaumont (Repro PP, vanaf 03 /02/2017), François-

Régis Dohogne (Assucopie), Benoît Dubois (Copiebel), 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).

Onder de nieuwe organieke documenten zijn sinds 28 september 2017 de 15 leden-

beheersvennootschappen van rechtswege ook de bestuurders van Reprobel. Elke 

bestuurder heeft een eff ectieve vertegenwoordiger benoemd: Luc De Potter (Repro 

PP), Marc Dupain (Repropress), Bernard Gérard (Copiebel), Marie Gybels (Sofam), Marc 

Hofkens (Semu), Martine Loos (Sabam), Nelly Lorthe (Copiepresse), Sandrien Mampaey 

(License2Publish), Marie-Michèle Montée (Assucopie), Walter Pintens (Vewa), Tanguy 

Roosen (Sacd), Katrien Van der Perre (deAuteurs), Anne-Lize Vancraenem (Jam), Rudy 

Vanschoonbeek (Librius) en Frédéric Young (Scam). Elke bestuurder heeft ook een 

plaatsvervangende vertegenwoordiger benoemd: Catherine Anciaux (Copiepresse), 

Clément Chaumont (Repro PP), François-Régis Dohogne (Assucopie), Benoît 

Dubois (Copiebel), 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).

Geen enkel loon, geen enkele forfaitaire kostenvergoeding of voordeel van alle aard is 

betaald aan de bestuurders in het kader van hun bestuursmandaat tijdens het boekjaar 

2017.

Op 12 december 2017 heeft de Raad van Bestuur de samenwerking met de Algemeen 

directeur beëindigd. Het dagelijks bestuur werd daarna ad interim door de Voorzitter 

van de Raad van Bestuur verzekerd. 
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4.4 Rechtsgedingen bijdrageplichtigen

In mei 2017 velde de negende (Franstalige) kamer van het Brusselse hof van beroep 

een arrest ten gronde in het rechtsgeding tussen HP Belgium en Reprobel. Het hof 

heeft de oude Belgische reprografi eregeling (van toepassing tot en met referentiejaar 

2016) op één punt na in overeenstemming met het Europese recht bevonden of 

geïnterpreteerd. Bovendien heeft het hof geoordeeld dat het oude Belgische recht 

onverkort van toepassing is op het geschil, bij gebrek aan enige rechtstreekse werking 

van de Europese richtlijn 2001/29. Het hof stelde een gerechtsdeskundige aan met als 

opdracht om (op basis van één of meerdere ISO-normen) de objectieve snelheid te 

bepalen van de multifunctionele reproductie-apparaten (naar het oordeel van Reprobel: 

alleen inktjetapparaten) die HP Belgium van 2002 tot en met 2016 op de Belgische markt 

heeft gebracht. Bij de afsluiting van dit jaarverslag, liep het deskundigenonderzoek 

nog steeds. In januari 2018 tekende HP Belgium cassatievoorziening aan tegen het 

arrest van het hof van beroep. (In een arrest van dezelfde datum als het HP-arrest 

velde dezelfde kamer van het hof van beroep trouwens een gelijkaardige uitspraak in 

de rechtszaak tussen Reprobel en de Franse onlineverkoper LDLC).

Ook in het rechtsgeding tussen Lexmark en Reprobel dat hangt voor de achtste 

(Nederlandstalige) kamer van het Brusselse hof van beroep (Lexmark I) werd een arrest 

ten gronde gewezen medio april 2018. Hoewel de appèlrechters in Lexmark een aantal 

extra schendingen van het Europese recht vaststelden, is hun eindoordeel hetzelfde 

als in HP: de Europese Richtlijn 2001/29 heeft geen enkele rechtstreekse werking, het 

oude Belgische recht inzake reprografi e blijft daarom onverkort van toepassing op 

het geschil en een gerechtsdeskundige wordt aangesteld om de objectieve snelheid 

van de Lexmark-apparaten te bepalen. Eind 2016 dagvaarde Lexmark Reprobel voor 

de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Lexmark II). Lexmark vordert in deze 

parallelle zaak de terugbetaling van apparatenvergoedingen voor het verleden. 

In deze procedure, die nog steeds loopt, is de Belgische staat inmiddels vrijwillig 

tussengekomen. Een gelijkaardige vordering werd ingesteld door Canon. Ook die 

procedure loopt voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel en de Belgische staat 

is ook daarin vrijwillig tussengekomen. De zaak Canon werd gepleit in april 2018. Ook 

het rechtsgeding tussen Reprobel en Ricoh heeft een gelijkaardige strekking en wordt 

gevoerd voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Ook hierin is de Staat vrijwillig 

tussengekomen. Deze laatste zaak werd gepleit in februari 2018. 

Voor het overige lopen nog rechtszaken met Epson, Dell, Amazon en (het inmiddels 

failliete) Pixmania. Reprobel beraadt zich over juridische stappen tegen andere 

importeurs of buitenlande online verkopers (en een reeks vergoedingsplichtigen van 

de evenredige vergoeding) die in het verleden – na het arrest HP Belgium van het HvJ 

EU van november 2015 – eenzijdig hun aangiftes bij en/of betalingen aan Reprobel 

hebben gestaakt.
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4.5 BTW

In januari 2017 velde het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) een belangrijk BTW-

arrest in een Poolse zaak (SAWP, C-37/16). In essentie oordeelde het Hof dat er geen 

BTW kan worden geheven op apparatenvergoedingen inzake thuiskopie omdat de 

innende beheersvennootschap (omwille van het compensatoire doel van dit soort 

vergoedingen) geen dienst in de zin van de BTW-richtlijn verstrekt aan de importeurs 

die deze vergoedingen in eerste instantie moeten betalen. 

In een reeks administratieve beslissingen (juli 2017 - maart 2018) oordeelde de 

Belgische BTW-administratie op grond van dit arrest dat:

∞  zowel de apparatenvergoeding inzake thuiskopie als de (oude) apparatenvergoeding 

inzake reprografie niet aan de BTW onderworpen zijn;

∞  de oude en de nieuwe evenredige reprografievergoeding op de fotokopieën (en, 

naar mag worden aangenomen, ook de wettelijke uitgeversvergoeding die daarmee 

samenhangt) en de nieuwe vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek daartegen wel aan de BTW onderworpen waren / zijn, en dat aan het 

verlaagde BTW-tarief van 6%;

∞  Reprobel als centrale beheersvennootschap nog steeds haar werkingskosten aan 

de bron mag inhouden, zonder dat ze haar leden-beheersvennootschappen een 

aparte factuur voor haar werkingskosten moet zenden. 
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4.6 Internationale werking

In 2017 verscheen de geactualiseerde International Survey on Text and Image Copyright 

Levies (versie 2016) van IFRRO en de WIPO. Dit rappory geeft een internationaal 

overzicht van apparatenvergoedingen (equipment levies) en paginavergoedingen 

of soortgelijke (operator fees) die tekst- en visuele werken van auteurs en uitgevers 

betreff en. De IFRRO-vergaderingen vonden in 2017 plaats in Helsinki (voorjaar, 

European Group) en in Tokio (najaar, algemene vergadering). Kurt Van Damme trad in 

2017 op eigen initiatief af als voorzitter van het Equipment Levy Forum binnen IFRRO. 

Hij werd opgevolgd door George A. Zannos (Osdel, Griekenland). Kurt blijft wel nog lid 

van het European Development Committee van IFRRO.

Medio 2017 werd de Bulgaarse Mariya Gabriel de Europese commissaris die bevoegd 

is voor het auteursrecht. Zij volgde de Duitser Gunther Oettinger op. Op het niveau 

van de Europese Unie werd in 2017 verder gedebateerd over het ontwerp van richtlijn 

over de eengemaakte digitale markt (in het jargon de DSM-richtlijn). Naast belangrijke 

bepalingen over onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, is voor auteurs en 

uitgevers vooral artikel 12 van die ontwerprichtlijn belangrijk. Dat artikel moet een 

stabiele juridische basis leveren om auteurs en uitgevers Europeesrechtelijk verder 

te blijven vergoeden in het kader van wettelijke uitzonderingsregelingen op het 

auteursrecht. Het ziet ernaar uit dat de DSM-richtlijn ten vroegste pas in de tweede 

jaarhelft van 2018 zal kunnen worden goedgekeurd. 

In Duitsland en Oostenrijk werd in 2017 wetgeving uitgevaardigd die (na het arrest 

Vogel van het Duitse Bundesgerichtshof) een verderzetting van de verdeling 

van reprografi evergoedingen tussen auteurs en uitgevers mogelijk moet maken. 

In Oostenrijk werd in 2017 ook een nieuw tariefakkoord gesloten tussen Literar 

Mechana (het Oostenrijkse Reprobel) en vertegenwoordigers van de industrie 

voor de referentiejaren 2018 en volgende. Daarin wordt niet alleen het duale 

vergoedingssysteem (apparatenvergoeding en kopievergoeding) gewoon verdergezet 

maar zijn ook de tarieven voor laserapparaten nog steeds snelheidsgebaseerd. 

In december 2016 ondertekenden Reprobel en Stiching Pro een vaststellingsovereenkomst 

over het aandeel van Nederlandse uitgevers in leenrechtvergoedingen betaald door 

de Vlaamse Gemeenschap en dat voor de inningsjaren vanaf 2006. In het najaar van 

2017 werd ook een princiepsakkoord bereikt met Stichting Lira over het aandeel van 

Nederlandse tekstauteurs in die vergoedingen en dat voor de inningsjaren 2006-

2015. Deze vaststellingsovereenkomst werd inmiddels ook ondertekend. Met de 

Nederlandse Stichting Pictoright (Nederlandse visuele auteurs) lopen de gesprekken 

hierover nog, in nauwe samenspraak met SABAM en SOFAM. In 2018 worden 

gesprekken aangeknoopt met de Amerikaanse beheersvennootschap CCC en de 

Authors Coalition of America (ACA) in verband met het aandeel van auteurs in de V.S. 

in de Belgische leenrechtvergoedingen.  

4.7 Prints

Reprobel heeft in het tweede kwartaal van 2018 de mandaten van haar leden-

beheersvennootschappen ingezameld om namens hun auteurs en uitgevers op 

mandaatbasis te gaan innen voor de prints van auteursrechtelijk beschermde werken 

in (vooral) de privé- en de overheidssector. Zoals bekend vallen die prints niet onder 

de wettelijke reprografi elicentie. De eerste inningen voor de prints zijn in ieder geval 

niet voor het vierde kwartaal van 2018 te verwachten. Uiteraard zal Reprobel hiervoor 

specifi eke innings-, tariferings- en verdelingsregels uitwerken, in lijn met de wet en 

haar organieke documenten.
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4.8 Communicatie

In het najaar van 2017 heeft Reprobel een brede communicatiecampagne ‘voor-

wathoortwat’ gevoerd. Het doel van deze communicatiecampagne was tweevoudig 

: enerzijds de doelgroep sensibiliseren over de wijziging van de wetgeving inzake 

reprografi e en onderwijs / wetenschappelijk onderzoek en anderzijds, bewustwording 

naar het grote publiek dat als je het werk van iemand reproduceert, dit nooit gratis is.  

Voor deze campagne kregen we de steun van bekende Belgische auteurs (N + F) en 

werd een specifi eke campagnewebsite www.voorwathoortwat.be opgezet. Het re-

sultaat van deze campagne is dat meer dan 2,2 miljoen mensen onze online ad-

vertentie hebben gezien en dat ongeveer 20.000 personen hierop hebben geklikt 

om onze campagnewebsite te bezoeken. Ook belangrijke kranten en tijdschriften 

hebben de boodschap van ons perscommuniqué vermeld.  

JAARVERSLAG 2017JAARVERSLAG 2017JAARVERSLAG 2017 HOOFDSTUCKHOOFDSTUCKHOOFDSTUCK 4. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN TIJDENS EN NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2017 4. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN TIJDENS EN NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2017 4. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN TIJDENS EN NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2017



4.9 Administratieve vereenvoudiging(online portaal)

De laatste jaren was gebleken dat de oude ERP-applicatie van Reprobel (Gedipro) zijn 

beste tijd heeft gehad. Om die reden werd een nieuwe ERP-applicatie ontwikkeld, 

Opera. Opera zal volledig operationeel zin in 2018, en zal gefaseerd het oude Gedipro 

vervangen. Aan de nieuwe ERP-applicatie werd meteen ook een online aangifte- en 

betalingsportaal gekoppeld, in lijn met de nieuwe regelgeving die zo’n portaal verplicht 

stelt. Eind 2017 werd al een eerste portaal voor de nieuwe reprografi evergoeding ter 

beschikking gesteld van de gebruikers. In het najaar van 2018 komt daarbij nog een 

specifi ek portaal voor de vergoeding inzake onderwijs en onderzoek.  

4.10 Risico’s en onzekerheden

Op basis van de risico-analyse in het kader van de hangende rechtsgedingen met 

bijdrageplichtigen (RILA I) en gelet op de recentste evoluties daarin, besliste de raad 

van bestuur van Reprobel in oktober 2017 om voor de boekjaren 2014-2017 een 

globaal bedrag van 6 miljoen EUR als betwist en dus niet-verdeelbaar aan te merken. 

Het gaat om een voorlopige en bewarende boekhoudkundige maatregel onder 

voorbehoud van latere goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 

juni 2018. In functie van de toekomstige evolutie van de rechtsgedingen, kan deze 

maatregel naderhand nog worden bijgestuurd. De risico-analyse waarvan sprake is 

immers permanent en uit zijn aard evolutief.

Specifi ek wat de BTW betreft, werd een tweede risico-analyse (RILA II) uitgevoerd in 

het laatste kwartaal van 2017. De raad van bestuur is, op grond van een nauwgezette 

inschatting van de BTW-gerelateerde risico’s voor de vennootschap van oordeel dat zich 

in dit kader vooralsnog geen bijzondere bewarende boekhoudkundige maatregelen 

opdringen, zeker omdat het standpunt van Reprobel inzake BTW naderhand in een 

reeks beslissingen van de BTW-administratie is bevestigd (zie boven 4.5). Naast twee 

importeurs (in rechte) heeft slechts één specifi eke groep vergoedingsplichtigen een 

(buitengerechtelijke) aanspraak tot terugbetaling van in het verleden betaalde BTW 

geformuleerd. Bovendien is de Belgische staat partij in de rechtsgedingen met die 

beide importeurs. Ook hier is de risico-analyse echter evolutief, zodat een bijsturing in 

de toekomst niet kan worden uitgesloten. 

Daarnaast zijn er ook risico’s (en opportuniteiten) verbonden aan de mogelijke herziening 

van de wettelijke vergoedingssystemen inzake reprografi e, uitgeversvergoeding en 

onderwijs/onderzoek vanaf het referentiejaar 2019. Reprobel neemt die risico’s (en 

opportuniteiten) mee in haar strategisch plan voor de periode 2018-2022. 

4.11 Human resources

Drie medewerkers hebben in 2017 het bedrijf verlaten. Het aantal voltijdse 

personeelsleden (VTE) van Reprobel bedraagt op 31 december 2017 14,9. 
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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 2017 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 mandaat.

6.  ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nihil.

7.  GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Nihil.
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