
Jaarverslag 
2 01 8



I. Voorwoord  .............................................................................................................................04

II. Wat doet Reprobel?  ........................................................................................................06

III.  Beheersverslag van de raad van bestuur 
over het boekjaar 2018  ...............................................................................................06

1. Voorstelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018  ..........................10

      1.1 Balans: eigen vermogen van de Vennootschap  ........................................ 10

            1.1.1 Activa  ..................................................................................................................... 10

                  a) Vaste activa  ...................................................................................................... 10

                  b) Vlottende activa  ............................................................................................. 10

             1.1.2 Passiva  ..................................................................................................................11

      1.2  Balans: vermogen beheerd voor rekening van auteurs, 
uitgevers en andere rechthebbende  ..................................................................12

            1.2.1  Activa: rubriek “vorderingen op rechten die voortvloeien 
uit de activiteit van het beheer van rechten”  ......................................12

            1.2.2  Passiva: rubriek “schulden op rechten die voortvloeien 
uit de activiteit van het beheer van rechten”  ......................................13

      1.3. Resultatenrekening over het boekjaar 2018  ..................................................16

            1.3.1 Bedrijfsopbrengsten  ........................................................................................16

            1.3.2 Bedrijfslasten  ......................................................................................................19

            1.3.3 Financiële opbrengsten en fi nanciële lasten  ......................................20

            1.3.4 Belasting op het resultaat  ............................................................................20

INHOUD



2. Inningen (cash fl ow) en facturatie  ...........................................................................22

      2.1 Algemeen  ....................................................................................................................... 22

      2.2 Evolutie van de inningen per inningsbron  ..................................................... 24

      2.3 Evolutie van de facturatie per inningsbron  .................................................... 25

3. Verdeling en cash-out  .....................................................................................................26

     3.1 Terbeschikkingstellingen  ......................................................................................... 28

            3.1.1 Inleiding  ............................................................................................................... 28

            3.1.2  Reprografi evergoeding (‘evenredige vergoeding’ – oud 
en nieuw) en wettelijke uitgeversvergoeding  ................................... 28

            3.1.3  Uitzondering voor onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek  .............................................................. 34

            3.1.4 Vergoedingen inzake openbaar leenrecht  .......................................... 34

            3.1.5  Vergoedingen uit het buitenland
(alle vergoedingsregelingen m.u.v. openbaar leenrecht)  ..............37

            3.1.6  Defi nitief niet-toewijsbare bedragen 
(oud artikel XI. 264 WER)  .............................................................................. 39

            3.1.7  Inhoudingen voor sociale, culturele eneducatieve doeleinden 
(art. XI.258 WER)  ............................................................................................... 39

            3.1.8  Verdeling van vergoedingen ten bate van niet-aangesloten 
begunstigden   ...................................................................................................40

            3.1.9  Bedragen die niet verdeeld en betaald zijn binnen de 
wettelijke termijnen (art. XI.252, § 1 en XI.260, § 3 WER)  ...............40

      3.2 Cash-out  ......................................................................................................................... 43

4.  Belangrijke gebeurtenissen tijdens en na de afsluiting van 
het boekjaar  ..........................................................................................................................44

5. Decharge aan de bestuurders en aan de commissaris  .................................50

6. Onderzoek en ontwikkeling   .......................................................................................50

7. Bestaan van bijkantoren  .................................................................................................50

8. Gebruik van fi nanciële instrumenten  ....................................................................50

03



VOORWOORD
Er valt wat te lezen en te leren in ons land. 

Zo verschenen er in 2017 in de boekensector 18.700 

nieuwe titels op papier en 6.500 digitale boeken. 

Bronnen van cultuur, ontspanning, onderwijs en 

bijscholing. 

Ons land telt zeventien nationale dagbladtitels met 

ruim 80 regionale edities die uitbulken van nieuws, 

duiding en opinievorming. 

In 1.120 magazines en 670 vaktijdschriften vindt de 

lezer permanente vorming en leesplezier.

Boeken, kranten en tijdschriften zijn meerwaarde-

goederen bij uitstek. Ze zorgen voor de ontwikkeling 

en verspreiding van cultuur in de meest brede 

betekenis. 

De beperkte Belgische markt zet evenwel een limiet 

op de maximaal haalbare inkomsten. 

Tegelijkertijd worden er 1,3 miljard kopieën en 2,4 

miljard prints van auteursrechtelijk beschermde 

werken gemaakt. Ongetwijfeld een belangrijke 

stimulans voor onze kenniseconomie, maar 

tegelijkertijd dreigen auteurs en uitgevers hierdoor 

een belangrijk deel van hun inkomsten te mislopen 

(Bron Profacts studie 2013, geactualiseerd in 2016). 

Daarom werd er een systeem gecreëerd (“de 

reprografi evergoeding”) dat een compensatie voorziet 

voor auteurs en uitgevers.

Het is echter van wezenlijk belang dat er een juist 

evenwicht bestaat tussen het gebruik van het werk en 

de vergoeding. 

Eens dit evenwicht wordt doorbroken door een te 

lage tariefzetting, zal dit op termijn onomkeerbare 

verliezen veroorzaken op wetenschappelijk, educatief, 

sociaal en cultureel vlak. 

Twee jaar geleden las u in dit voorwoord dat Reprobel 

voor een moeilijk periode stond. Bij het afsluiten 

van het boekjaar 2018 is het moment dan ook 

aangebroken om een evaluatie op te maken van de 

afgelopen jaren. 

In de reprografi e- en uitgevers  vergoeding werd 

het wegvallen van de vergoedingen op de reproductie-

apparaten vanaf 1 januari 2017, (theoretisch) 

gecompenseerd met een hoger paginatarief per 

kopie.

Er werd ook een nieuwe uitzonderingsregeling 

voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

ingevoerd.

De implementatie van de nieuwe regels gebeurde 

stapsgewijs.  

De tarieven voor de reprografi e- en uitgevers-

vergoeding werden in maart 2017 geïntroduceerd.  

Het uitvoeringsbesluit inzake onderwijs en onderzoek 

dateert van 31 juli 2017 maar Reprobel werd pas in 

de herfst 2017 aangesteld als innende instantie voor 

beide vergoedingen. 

Hierdoor liep Reprobel al dadelijk een administratieve 

achterstand op. 

Bovendien veroorzaakte de verhoging van de 

paginatarieven per kopie voor de reprografi e- en 

uit geversvergoeding veel onrust bij de betalings-

plichtigen. 

Op het terrein werden de medewerkers van Reprobel 

geconfronteerd met vragen over de redenen en de 

noodzaak van deze inningen. 

Een (wettelijke) bijsturing van de inningsprocedure 

zou een deel van deze problemen kunnen 

opvangen. Denk aan een verplicht minimum bedrag 

voor de gebruikers die onder de reprografi e- en 

uitgeversvergoeding vallen, of aan het herinvoeren 

van de vergoeding op de reproductieapparaten, 



waardoor de druk op het paginatarief afneemt.  

Ook de inning onder de “uitzonderingsregeling 

voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek” 

blijft onder de verwachtingen. 

Het niveau van vóór 2017 wordt niet meer gehaald 

en dit terwijl de uitzondering breder werd1 én er 

nieuwe begunstigden bijkwamen2. 

Sinds 2016 vallen de inningen fel terug: van 26 miljoen 

in 2015, over 17 miljoen in 2016 tot 8,5 miljoen in 2017. 

Dit jaar bedragen de inningen 17,7 miljoen euro. 

We kunnen dan ook besluiten dat Reprobel er op 

dit ogenblik niet in slaagt om billijke en correcte 

bedragen te innen die de begunstigden daadwerkelijk 

vergoeden voor het gebruik van hun werken.  

Reprobel keek ook kritisch naar haar interne werking 

en sleutelde aan haar organisatie.  Zo investeerde ze 

in IT-ontwikkelingen om de toekomstige aangiften 

vlotter te laten verlopen. 

Ook in 2019 wenst de raad van bestuur prioriteit te 

geven aan de verdere optimalisatie van de interne 

werking van Reprobel. 

Het einddoel is om tot een effi  ciënte en rechtvaardige 

inning te komen, die ten goede komt aan alle 

betrokkenen (begunstigden en betalingsplichtigen).  

Reprobel wil een constructieve dialoog aangaan met 

alle stakeholders om op korte termijn tot werkbare en 

billijke oplossingen te komen. 

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat onze 

auteurs en uitgevers onontbeerlijk zijn voor een open 

en diverse maatschappij. We moeten dit met zijn allen 

erkennen en waarderen. 

Levenslang leren, artistieke ontwikkeling, cultuur en 

zinvolle vrijetijdsbesteding moeten tot de prioriteiten 

behoren van onze samenleving. 

  

Anne-Lize Vancraenem
Voorzitter van de raad van bestuur

1 De ‘uitzonderingsregeling voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’ omvat niet enkel kopieën van papier op papier zoals de klassieke reprografi eregeling, maar ook prints en welbepaalde digitale handelingen. 
2  De inningen uit de ‘uitzonderingsregeling voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’ komen niet enkel ten goede aan de auteurs en uitgevers van geschreven werken, foto’s of illustraties, maar ook aan producenten, componisten, auteurs en uitvoerende kunstenaars van audiovisuele werken en geluidswerken.
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WAT DOET REPROBEL?
Reprobel is een beheersvennootschap die wettelijke 

vergoedingsrechten en rechten op mandaatbasis int, 

beheert en verdeelt voor rekening van auteurs en 

uitgevers en, in sommige gevallen, rechthebbenden 

van audiovisuele en geluidswerken. Reprobel is 

de centrale beheersvennootschap – aangesteld 

door de bevoegde minister en met een wettelijk 

inningsmonopolie – in het kader van vier zgn. 

‘wettelijke licenties’: 

•  de reprografi evergoeding ten bate van de auteurs 

(voornamelijk private en publieke sector); 

•  de parallel daarmee ingestelde wettelijke 

uitgeversvergoeding (idem); 

•  de vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek; 

•  en de vergoeding voor openbaar leenrecht 

(openbare bibliotheken). 

Een ‘wettelijke licentie’ is een uitzondering op het 

gewone, exclusieve auteursrecht. Op grond daarvan 

mogen gebruikers - binnen de grenzen van de wet 

- reproducties nemen of andere auteursrechtelijk 

relevante handelingen stellen. Daartegenover 

staat wel een bij wet en koninklijk besluit bepaalde 

vergoeding. In het kader van de wettelijke licenties 

voor onderwijs/onderzoek en openbaar leenrecht 

vertegenwoordigt Reprobel naast auteurs en 

uitgevers ook rechthebbenden van audiovisuele 

en geluidswerken. Ze doet dat op grond van een 

mandaatovereenkomst met de beheersvennootschap 

Auvibel, die deze specifi eke rechthebbenden 

vertegenwoordigt. 

Voor professionele gebruikers in (hoofdzakelijk) de 

private en de publieke sector biedt Reprobel sinds 2018 

een aanvullende licentie aan voor het nemen van prints 

van auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven 

met een intern-professioneel doel. Dit soort prints valt 

immers niet onder de wettelijke reprografi elicentie, 

zodat ze niet kunnen worden genomen zonder de 

toestemming van de rechthebbende(n). Reprobel 

ontving daarvoor een mandaat van haar 15 leden-

beheersvennootschappen (die 99% van de Belgische 

auteurs en uitgevers vertegenwoordigen) en van 

internationale partnervennootschappen. De inning 

voor de prints wordt geregeld in zgn. ‘innings- en 

tariferingsregels’, die op de website van Reprobel 

(www.reprobel.be/prints) te consulteren zijn en 

die gevalideerd zijn door de controledienst van de 

beheersvennootschappen (FOD Economie).

Reprobel is dus een uniek loket voor professionele 

gebruikers in de private en de publieke sector 

(reproducties op papier – fotokopieën en prints), de 

sector van het onderwijs en het wetenschappelijk 

onderzoek (reproducties op papier en welbepaalde 

digitale handelingen) en de sector van de openbare 

bibliotheken (openbaar leenrecht). Reprobel biedt 

geen licenties aan particulieren voor privégebruik aan.
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Reprobel is een beheersvennootschap van 

beheersvennootschappen, een overkoepelende 

beheersvennootschap dus. Reprobel keert de geïnde 

vergoedingen – na aftrek van haar beheerskosten en van 

de wettelijk verplicht aan te leggen reserves en provisies 

- uit aan haar leden-beheersvennnootschappen, aan 

lastgevers (met name Auvibel) en aan buitenlandse 

partnervennootschappen. In uitzonderlijke gevallen 

kan een individuele rechthebbende (auteur of 

uitgever) rechtstreeks vergoedingen van Reprobel 

ontvangen. 

De leden-beheersvennootschappen van Reprobel 

zijn gegroepeerd in een auteurscollege (leden-

beheersvennootschappen van auteurs) en een 

uitgeverscollege (leden-beheersvennootschappen 

van uitgevers). De verdeelsleutel tussen auteurs en 

uitgevers wordt bepaald in de regelgeving (wettelijke 

licenties) of op het niveau van de raad van bestuur 

(inning op mandaatbasis). De verdeelsleutel tussen 

auteurs en uitgevers enerzijds en rechthebbenden 

van audiovisuele en geluidswerken anderzijds wordt 

bepaald in de mandaatovereenkomst tussen Reprobel 

en Auvibel (onderwijs/onderzoek en openbaar 

leenrecht). Dat is de ‘primaire verdeling’.

De colleges verdelen, onafhankelijk van 

elkaar, de vergoedingen onder hun leden-

beheersvennootschappen op basis van specifi eke 

verdelingsregels per college en per exploitatiewijze. 

In bepaalde gevallen moet de bevoegde minister 

deze regels goedkeuren. Die verdeling gebeurt 

eerst globaal per categorie van werk (auteurs) 

of per drager (uitgevers), en vervolgens onder 

de leden-beheersvennootschappen zelf. Dat 

is de ‘secundaire verdeling’. De fi nale, ‘tertiaire’ 

verdeling onder individuele auteurs of uitgevers 

gebeurt niet door Reprobel maar door de leden-

beheersvennootschappen op basis van hun eigen 

repartitieregels, die specifi ek op de activiteit van hun 

aangesloten leden zijn toegesneden.

Reprobel beheert en verdeelt ook vergoedingen die 

ze ontvangt van partnervennootschappen in het 

buitenland. Ze heeft meer dan 35 van dergelijke 

overeenkomsten (‘representatieovereenkomsten’) 

lopen. Werken van Belgische auteurs en 

uitgevers worden immers ook in het buitenland 

gereproduceerd en gebruikt. Omgekeerd maakt 

Reprobel ook vergoedingen over aan haar 

buitenlandse partnervennootschappen voor de 

reproductie op papier en (in sommige gevallen) 

andere gebruiksvormen (met name digitale 

reproductie / verspreiding en openbare uitlening) van 

buitenlands repertoire op het Belgische grondgebied. 

Het repertoire dat Reprobel vertegenwoordigt, is 

nagenoeg wereldwijd.

Reprobel is lid van de wereldorganisatie IFRRO 

(International Federation of Reproduction 

Rights Organisations), met zetel in Brussel. Haar 

internationale netwerk laat haar toe om best 

practices en economische en juridische informatie 

uit te wisselen met haar buitenlandse partners, en om 

gezamenlijk politieke en communicatie-initiatieven 

op wereldwijd of Europees niveau op te zetten. 

Reprobel is een burgerlijke coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid (bcvba). Reprobel 

is geen (directe of indirecte) eigenaar van andere 

entiteiten, en houdt daarop evenmin rechtstreeks of 

onrechtstreeks toezicht.

De vijftien leden-beheersvennootschappen van 

Reprobel3  vormen haar algemene vergadering en 

zijn ook statutair vertegenwoordigd in haar raad van 

bestuur. Reprobel heeft geen duale bestuursstructuur: 

er bestaat naast de raad van bestuur dus geen 

(uitvoerend) directiecomité. De raad van bestuur 

oefent derhalve de toezichtfunctie bedoeld in artikel 

248/8 van het Wetboek van Economisch Recht (WER) 

uit t.o.v. haar algemeen directeur. 

De algemeen directeur van Reprobel wordt bijgestaan 

door een team van 13 personeelsleden (in voltijdse 

equivalenten). Sinds maart 2019 is de heer Steven De 

Keyser de algemeen directeur van Reprobel. 

De voorzitster van de raad van bestuur is Anne-Lize 

Vancraenem (JAM), de ondervoorzitter Bernard Gérard 

(Copiebel). De voorzitter van het auteurscollege 

is Marie Gybels (SOFAM), de voorzitter van het 

uitgeverscollege Bernard Gérard. De commissaris-

revisor van Reprobel is sinds juni 2018 RSM Interaudit.

3  Assucopie (auteurs), Copiebel (uitgevers), Copiepresse (uitgevers), deAuteurs (auteurs), Librius (uitgevers), License2Publish (uitgevers), Repropress (uitgevers), Repro PP (uitgevers), 
SABAM (auteurs/uitgevers), SACD (auteurs), JAM (auteurs), SCAM (auteurs), SEMU (uitgevers), SOFAM (auteurs) en VEWA (auteurs).
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1. Voorstelling van de jaarrekening over boekjaar 2018

Het boekjaar 2018 van Reprobel liep van 1 januari tot en met 31 december 2018.

Zoals elk jaar vertoont de « te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar » van 

de resultatenrekening 2018 een resultaat van 0 EUR. Op het einde van het boekjaar 

2018 heeft Reprobel een totaal aan ‘commissies’ aangerekend dat overeenstemt met 

haar werkelijke beheerskosten tijdens het boekjaar. Een beheersvennootschap zoals 

Reprobel heeft immers wezenlijk tot doel om de vergoedingen die ze int, na aftrek 

van deze commissies en na het aanleggen van de wettelijk verplichte reserves en 

provisies, volledig ter beschikking te stellen van de rechthebbenden (hoofdzakelijk via 

haar leden-beheersvennootschappen). 

Het maatschappelijk kapitaal van Reprobel was op 31 december 2018 nog steeds 

21.000 EUR.  

1.1  Balans : eigen vermogen van de Vennootschap

1.1.1  Activa 

a) Vaste activa

Ten opzichte van het boekjaar 2017, zijn de « vaste activa » gedaald met 49.857 

EUR. Het totaalbedrag van de in 2017 gedane investeringen bedroeg 174.873 EUR. Dit 

bedrag daalde naar 41.832,5 EUR in 2018. De investeringen in het boekjaar 2018 zijn 

uitsluitend ontwikkelingskosten in het kader van de nieuwe ERP-applicatie (OPERA), 

waarvan de ontwikkeling in 2017 is begonnen en in 2019 zal worden afgerond.   

b) Vlottende activa

In overeenstemming met de regelgeving 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.  1
VOOR-
STELLING 
VAN DE JAAR-
REKENING 
OVER 
BOEKJAAR 
2018



Het bedrag van 37.320 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 2018). De rubriek « VII.B. Overige vorderingen » 

bedraagt 526.930 EUR en slaat vooral op 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, 3.1.2.2 

Voorlopige terbeschikkingstelling).

De beleggingen (16.189.527 EUR) zijn ietwat gestegen in 2018. Op het einde van het 

boekjaar 2017 bedroegen deze bedragen 12.148.463 EUR.  De beschikbare kasmiddelen 

zijn dan weer gedaald van 4.874.243 EUR in 2017 tot 2.265.762 EUR in 2018. Reprobel 

voert een voorzichtig investerings- en beleggingsbeleid in overeenstemming met de 

regelgeving. Ze zorgt voor een voldoende spreiding, waakt over de kapitaalsgarantie 

en vermijdt risicovolle beleggingen in het belang van de rechthebbenden die ze 

vertegenwoordigt (zie verder 1.3.3).   

De banktegoeden hebben een rechtstreekse link met de geïnde en de verdeelde 

bedragen. Wat dit laatste punt betreft, verwijzen we naar rubriek 1.2.2 Passiva “Schulden 

op rechten voortvloeiend uit de activiteit van het beheer van rechten”, en naar de 

delen van het Jaarverslag in verband met de inningen en de verdelingen tijdens het 

boekjaar 2018 (zie punten 2 en 3).

1.1.2  Passiva 

a) Schulden  

De schulden werden ook 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 362.187 EUR in de rubriek « Schulden op ten hoogste één jaar » slaat 

voornamelijk op de schulden ten overstaan van leveranciers van de vennootschap 

(222.460 EUR), de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten (171.414 EUR) en een vordering van de vennootschap op de 

beheersvennootschappen in verband met beheerskosten (- 31.687 EUR). 

Om de scheiding van de vermogens te verzekeren, heeft Reprobel tijdens het boekjaar 

2018 haar beheersdiensten voorlopig gefi nancierd door een voorschot dat werd 

voorafgenomen op de geïnde vergoedingen ten bate van de rechthebbenden. Dit 

voorschot, dat dus een schuld ten overstaan van haar rechthebbenden was, werd in de 

loop van het boekjaar periodiek tegengeboekt en werd nagenoeg volledig verrekend 

op het einde daarvan. Eind 2018 bleef er aldus een kleine vordering van 31.687 EUR 

(in cash fl ow) ten overstaan van de begunstigden over. Deze schuld doet geen afbreuk 

aan het principe van scheiding van de vermogens.  
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1.2   Balans: vermogen beheerd voor rekening van auteurs, 
uitgevers en andere rechthebbenden

1.2.1.   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 13.424.657 EUR. 

Deze rubriek slaat op de handelsvorderingen te innen in het kader van de beheerde 

rechten, i.e. de debiteurenfacturen die op het einde van het boekjaar 2018 onbetaald 

zijn gebleven. Deze facturen betreff en: 

 ∞  de oude (t.e.m. referentiejaar 2016) en de nieuwe (vanaf referentiejaar 

2017) evenredige reprografi evergoeding op de fotokopieën, de wettelijke 

uitgeversvergoeding (vanaf referentiejaar 2017), evenals de inning op 

mandaatbasis vor de prints (vanaf referentiejaar 2018);

 ∞  de ‘bijdrageplichtigen’ (oude apparatenvergoeding inzake reprografi e, die 

vanaf referentiejaar 2017 werd afgeschaft maar waarvoor nog steeds facturen 

openstaan);

 ∞  de oude vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

(die t.e.m. referentiejaar 2016 een onderdeel was van de evenredige 

reprografi evergoeding);

 ∞  de nieuwe vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (vanaf 

2017);

 ∞  het openbaar leenrecht.

Het openstaande totaalbedrag van 13.424.657 EUR is gelijkaardig aan dat van boekjaar 

2017. Het klantensaldo blijft hoog, voornamelijk omwille van een reeks niet-betaalde 

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

met bijdrageplichtigen (zie hoofdstuk 4: Belangrijke gebeurtenissen tijdens en na 

JAARVERSLAG 2018 HOOFDSTUCK 1. VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER BOEKJAAR 2018
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de afsluiting van het boekjaar 2018, punt 8). Het klantensaldo met betrekking tot de 

bijdrageplichtigen bedraagt 11.312.023 EUR, BTW inbegrepen. Het bedrag van de BTW 

dat Reprobel aan de Staat heeft moeten voorschieten op deze onbetaalde facturen, 

bedraagt 1.754.952 EUR. 

1.2.2   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 2018 32.393.655 EUR. Dit bedrag is gelijkaardig aan dat van 

boekjaar 2017.  

Het bedoelde bedrag kan voor het boekjaar 2018 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 11.651.235 

EUR. Dit bedrag stemt overeen met het klantensaldo excl. BTW (zie hierboven, 

1.2.1). 

b) Schulden op te verdelen geïnde rechten

Deze rubriek slaat op niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten (14.775.317 

EUR4), op voorbehouden (en dus gereserveerde) te verdelen geïnde rechten 

(1.159.367 EUR), en op te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van 

betwistingen (3.000.000 EUR) voor de boekjaren 2014-2018 samen. 

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 rechthebbenden op 31 december 2018 (1.340.983 EUR). 

Het gaat om bedragen die in de schoot van 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 in overeenstemming met de wet (art. XI.254 WER) 

toegewezen werden aan rechthebbenden van de betrokken categorie 

(466.753 EUR).

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

Deze rubriek vertoont een bedrag op 0 EUR op 31 december 2018. Reprobel 

heeft echter 13.466 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 voor een deel boekhoudkundig 

verwerkt in de rubriek “schulden op te verdelen geïnde rechten” (8.829 EUR), 

en voor een deel verrekend met de beheerskosten van de vennootschap in 

overeenstemming met de wet en haar organieke documenten5.  

Deze gegevens zijn gegoten in de tabelstructuur van artikel 23 van het K.B. 

Boekhoudnormen 2014 hieronder. 

4 Dit bedrag omvat vooral de nog te verdelen bedragen op het niveau van de colleges en het saldo van in 2018 geïnde rechten die in 2019 verdeeld moeten worden.  
5  Art. Art. XI.251 WER : « Het is een beheersvennootschap niet toegestaan om de rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van de rechteninkomsten te gebruiken voor andere doeleinden dan uitkering aan de rechthebbenden behalve wanneer het haar is toegelaten om 

haar beheerskosten in te houden of te compenseren in overeenstemming met een besluit genomen overeenkomstig artikel XI.248/4, § 3, 4°, of deze rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten te gebruiken in overeenstemming met een besluit 
genomen overeenkomstig artikel XI.248/4, § 3. ». Zie ook art. 1, § 2, Boek II, van de Organieke Documenten van Reprobel in zijn huidige lezing, zoals van toepassing tot de gewone AV van juni 2019: « § De Vennootschap kan de fi nanciële inkomsten die voortvloeien uit het beheer 
van vergoedingen voor rekening van Begunstigden, geheel of ten dele compenseren of verrekenen met haar eigen werkingskosten, onverminderd de Wet en de bevoegdheden van de organen van de Vennootschap en op voorwaarde dat zij daarover op een transparante wijze 
boekhoudkundig rapporteert. 
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Voor een goed begrip van deze tabel wordt aangestipt dat met “inningsrubriek” 

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). Reprobel beschouwt de volgende 

inningen als onderscheiden exploitatiewijzen :

 •  reprografi e- en wettelijke uitgeversvergoeding (private en publieke sector, 

wettelijke licentie, rubriek N)

 •  prints van auteursrechtelijk beschermde werken / uitgaven (private en publieke 

sector, aanvullende inning op mandaatbasis, rubriek A)

 •  openbaar leenrecht (sector openbare bibliotheken, wettelijke licentie, rubriek P)

 •  vergoedingsregeling voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (deze 

sectoren, wettelijke licentie, rubriek T).

De inningen van Reprobel uit het buitenland betreff en hoofdzakelijk de reprografi e- en 

wettelijke uitgeversvergoeding en de vergoeding voor onderwijs/onderzoek, maar zijn 

vermengd voor beide exploitatiewijzen samen. Deze inningen worden in hun geheel 

onder de rubriek N. Reprografi e opgenomen, omdat ze typische ‘reprografi sche’ 

gebruiken (in de brede zin van het woord) omvatten over de professionele sectoren 

heen Reprobel int niet voor het openbaar leenrecht in het buitenland. 

JAARVERSLAG 2018 HOOFDSTUCK 1. VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER BOEKJAAR 2018

SCHEMA ARTIKEL 23 KB BOEKHOUDNORMEN

A. Reproductie (prints private en publieke sector) TOTAAL

Geïnde rechten € 6.304

Totaal kosten* € 0

∞ Directe kosten € 0

∞ Indirecte kosten € 0

Totaal rechten + fi nanciële opbrengsten € 19.577

∞ Rechten in afwachting van inning € 19.577

∞ Te verdelen geïnde rechten € 0

∞ Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 0

∞ Niet verdeelbare geïnde rechten € 0

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

€ 0

Betaalde rechten € 0

Vergoeding voor het beheer van rechten € 0

N. Reprografi e TOTAAL

Geïnde rechten € 8.290.035

Totaal kosten € 1.811.284

∞ Directe kosten € 797.489

∞ Indirecte kosten € 1.013.795

Totaal rechten + fi nanciële opbrengsten € 23.284.622

∞ Rechten in afwachting van inning € 11.500.734

∞ Te verdelen geïnde rechten € 10.353.161

∞ Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 955.145

∞ Niet verdeelbare geïnde rechten € 466.753

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

€ 8.829

Betaalde rechten € 8.263.769

Vergoeding voor het beheer van rechten € 1.811.284



Met « verdeling », wordt de toewijzing (binnen de colleges van Reprobel) aan de 

individuele leden-beheersvennootschappen van Reprobel, aan lastgevers of aan 

buitenlandse partnervennootschappen dan wel, in uitzonderlijke gevallen, aan 

individuele niet-aangesloten rechthebbenden (auteurs of uitgevers) bedoeld. Dit 

begrip slaat dus niet op de algemene terbeschikkingstelling van vergoedingen aan de 

colleges van de vennootschap en evenmin op de globale toewijzing van vergoedingen 

binnen die colleges op basis van categorieën van werk (auteurs) of dragers (uitgevers). 

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

“betaalde rechten” op het boekjaar 2018 slaan en dat die 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, gaat het over de bedragenopgenomen in de resultatenrekening. 

*  Gelet op de erg beperkte inningen voor de prints in 2018 -  die pas laat in het boekjaar werden opgestart - werden de beheerskosten 
daarvoor nog niet analytisch in kaart gebracht. Dat zal wel het geval zijn voor boekjaar 2019. 

SCHEMA ARTIKEL 23 KB BOEKHOUDNORMEN

P. Openbaar leenrecht TOTAAL

Geïnde rechten € 2.505.309

Totaal kosten € 80.928

∞ Directe kosten € 37.413

∞ Indirecte kosten € 43.515

Totaal rechten + fi nanciële opbrengsten € 3.623.055

∞ Rechten in afwachting van inning € 110.764

∞ Te verdelen geïnde rechten € 3.346.662

∞ Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 165.630

∞ Niet verdeelbare geïnde rechten € 0

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

€ 0

Betaalde rechten € 2.991.565

Vergoeding voor het beheer van rechten € 80.928

T. Onderwijs & wetenschappelijk onderzoek TOTAL

Geïnde rechten € 6.985.202

Totaal kosten € 443.089

∞ Directe kosten € 162.417

∞ Indirecte kosten € 280.673

Totaal rechten + fi nanciële opbrengsten € 5.475.230

∞ Rechten in afwachting van inning € 20.160

∞ Te verdelen geïnde rechten € 5.234.861

∞ Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 220.209

∞ Niet verdeelbare geïnde rechten € 0

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

€ 0

Betaalde rechten € 2.827.744

Vergoeding voor het beheer van rechten € 443.089
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1.3  Resultatenrekening over het boekjaar 2018

1.3.1  Bedrijfsopbrengsten

a)  Vergoeding voor de beheerskosten van de vennootschap

Tijdens het boekjaar 2018 heeft Reprobel « commissies » aangerekend ten bedrage van 

2.335.301 EUR. Dit bedrag stemt overeen met de vergoeding van haar beheersdiensten 

tijdens dit boekjaar. De beheerskosten voor het boekjaar 2017 bedroegen nog 

2.810.527 EUR. Dit is andermaal een belangrijke vermindering ten overstaan van het 

vorige boekjaar met 475.226 EUR (vooral daling in de personeelskosten – zie punt 

1.3.2.b, alsook de vacature van de functie van algemeen directeur tijdens 6 maanden).  

Reprobel zet blijvend in op zo laag mogelijke beheerskosten. In het boekjaar 2015 

bedroegen die beheerskosten bv. nog 4.152.815 EUR (zie hieronder, b).Dat is bijna een 

halvering van de beheerskosten op vier jaar tijd. 

b)  Financiële gegevens op basis waarvan de vergoeding van de beheersdiensten 

wordt berekend

JAARVERSLAG 2018 HOOFDSTUCK 1. VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER BOEKJAAR 2018

Resultatenrekening

6. KOSTEN 2.321.453 7. OPBRENGSTEN € 2.321.453

61. Dien sten en diverse 
goederen

€ 950.550 70. Omzet € 2.335.301

62. Bezoldigingen, sociale 
lasten en pensioenen

€ 1.263.159 n/a

63. Afschrijvingen € 90.806 n/a

64. Andere bedrijfskosten € 23.858
74.  Andere 

bedrijfsopbrengsten
€ -14.625*

65. Financiële kosten € 3.223 75.  Financiële opbrengsten € 778

66. Uitzonderlijke kosten € -39.063**
76.  Uitzonderlijke 

opbrengsten
€ 0,00

67. Belastingen op het 
resultaat

€ 28.920

77.  Regularisering van 
belastingen en 
terugneming van 
voorzieningen voor 
belastingen

€ 0,00

* Negatief bedrag omwille van de bijdrage aan het organieke fonds voor de controle op beheersvennootschappen. **Negatief bedrag omwille van de opname van een voorziening voor andere risico’s en lasten



Het totaalbedrag van « commissies » aangerekend tijdens het boekjaar 2018, ten 

bedrage van 2.335.301 EUR, stemt overeen met het verschil tussen het totaal van 

de kosten en het totaal van de diverse opbrengsten (74 tot 77). 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 2018 een totaalbedrag aan fi nanciële 

opbrengsten van 13.466 EUR heeft geboekt. Overeenkomstig het KB Boekhoudnormen 

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

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

de fi nanciële lasten en de roerende voorheffi  ng op deze opbrengsten. De fi nanciële 

opbrengsten uit de belegging van rechten, gemeenschappelijk aan beide colleges, 

werden behouden op het niveau van de resultatenrekening om de beheerskosten te 

compenseren (alsook de bijhorende fi nanciële lasten en roerende voorheffi  ng). Zie 

1.2.2. Passiva: rubriek “Shulden op rechten die voortvloeien uit de activiteit van beheer 

van rechten”, punt d. 

c) Ratio

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

vennootschap (op basis van het gemiddelde van de drie laatste inningsjaren), bedraagt 

voor het boekjaar 2018 15,95%. Deze ratio werd berekend overeenkomstig het 

Wetboek van Economisch Recht (art. XI.256, tweede lid, WER) en een rondzendbrief 

van de Controledienst hieromtrent. 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 na aftrek van de belastingen (uit de 

resultatenrekening).

De ratio beheerskosten voor boekjaar 2018 overschrijdt het wettelijke richtpercentage 

van 15%, ondanks de aanzienlijke inspanningen die de voorbije jaren werden geleverd 

om de beheerskosten te verminderen: 

Samenvatting van de fi nanciële gegevens voor de berekening 
van de ratio beheerskosten Reprobel  - boekjaar 2018

Totaal van de directe en indirecte netto beheerskosten 
(na aftrek van de diverse opbrengsten en belastingen) 2018

€ 2.306.381

Totale inningen: 

2016 € 16.825.443

2017 € 8.752.523

2018 € 17.786.850

Gemiddelde inningen tijdens de laatste 3 boekjaren: € 14.454.939

Ratio beheerskosten voor boekjaar 2018: 15,95%

Evolutie van de beheerskosten per boekjaar 

2015 € 4.152.815

2016 € 3.215.015

2017 € 2.810.527

2018 € 2.335.301
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JAARVERSLAG 2018 HOOFDSTUCK 1. VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER BOEKJAAR 2018

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

Reprobel in de boekjaren 2016, 2017 en 2018, die het gevolg is van het samenspel van 

vier factoren: 

     (1)  het feit dat bijna alle bijdrageplichtigen (importeurs van reproductieapparaten) in 

2016 – na een arrest van het HvJ EU van november 2015 – hun aangiftes en/of 

betalingen van apparatenvergoedingen aan Reprobel eenzijdig hebben stopgezet; 

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

met ingang van 1 januari 2017; Bovendien omvat de reprografi eregeling sinds 2017 

niet langer de reproducties op papier door particulieren voor privé-doeleinden. 

Die reproducties zijn verhuisd naar de thuiskopieregeling, al werden er op het 

ogenblik van afsluiting van dit rapport, nog geen vergoedingen vastgelegd 

op de betreff ende reproductieapparaten. Hierdoor lopen auteurs en uitgevers 

belangrijken inkomsten mis; 

     (3)  de ministeriële aanstelling van Reprobel als centrale beheersvennootschap in het 

kader van de nieuwe wettelijke licenties in het najaar van 2017 (half september 

voor de nieuwe reprografi evergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding; eind 

september voor de nieuwe vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek), waardoor de inningen onder die nieuwe vergoedingsregelingen pas 

erg laat in 2017 konden worden opgestart. In de inningen voor boekjaar 2018 

zit dan ook een belangrijk deel na-inningen voor 2017, wat de inningen 2018 in 

belangrijke mate vertekent;

     (4)  het feit dat de verhoging van de paginavergoeding voor fotokopieën in het 

kader van de reprografi evergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding en de 

apart ingestelde vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de 

minderinkomsten voor auteurs en uitgevers ten gevolge van de schrapping van 

de apparatenvergoeding (in 2015 nog goed voor 13,4 miljoen EUR) niet hebben 

kunnen compenseren, waardoor de rechthebbenden met een miljoenenverlies 

achterblijven. 
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1.3.2  Bedrijfslasten 

a) Diensten en diverse goederen 950.550 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 17.314 EUR ten opzichte van boekjaar 2017

b) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.263.159 EUR 

De personeelskosten zijn gedaald met 383.599 EUR ten opzichte van boekjaar 

2017. Deze vermindering valt te verklaren voor een deel door een verdere reductie 

van het aantal VTE (met 3,7 eenheden) en door uitzonderlijke personeelskosten in 

2017 die zich niet meer voordeden in 2018.

c) Afschrijvingen 90.806 EUR

Deze rubriek daalt met 14.922 EUR ten opzichte van het boekjaar 2017 omwille 

van de aanhoudende daling van de investeringen sinds 2014. 

d) Andere bedrijfskosten 23.858 EUR

Het bedrag van deze rubriek is gelijkaardig aan dat van het vorige boekjaar 

(23.724 EUR) en wordt als volgt uitgesplitst : 

  ∞   Andere bedrijfskosten (12.798 EUR) 

Deze rubriek omvat vooral gemeentelijke en gewestelijke taksen.

  ∞   Bijdrage aan het organieke fonds (-17.787 EUR) 

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

stemt overeen met 0,1%6 van de totale cash fl ow inningen van het boekjaar. 

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

(-171 EUR) ;    

  ∞   Onroerende voorheffi  ng (29.017 EUR) 

e) Uitzonderlijke kosten en provisie voor risico’s en kosten      -39.063 EUR

Het gaat over een terugname van voorzieningen voor andere risico’s en lasten.

6  Artikel XI 287 § 4, laatste lid WER.
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1.3.3  Financiële opbrengsten en fi nanciële lasten

De belegging van de beheerde vergoedingen is gebaseerd op de volgende principes 

(cf. art. XI.250 WER) en op de algemene politiek van de vennootschap in dit verband:  

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

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

niet-speculatieve belegging (beveiliging, risicobeheer); 

  ∞  beheer in het (uitsluitende) belang van de rechthebbenden (kwaliteit, 

belangenconfl icten); 

  ∞  voldoende rentabiliteit in functie van marktvoorwaarden;

  ∞  diversifi catie bij minstens twee bankinstellingen (beveiliging, risicobeheer);

  ∞  beleggingen in België bij betrouwbare fi nanciële organisaties volgens de 

modaliteiten van het KB Boekhoudnormen 2014 (beveiliging, risicobeheer).

Het totaalbedrag van de fi nanciële opbrengsten (13.466 EUR)  is in 2018 gedaald ten 

opzichte van 2017 (16.918 EUR), onder meer omwille van het rendementverlies op 

bepaalde rekeningen.  

1.3.4  Belasting op het resultaat

Het bedrag van de rubriek « Belastingen en taksen » (25.212 EUR) heeft betrekking op 

de geraamde fi scale schuld van de vennootschap met betrekking tot boekjaar 2018. 

JAARVERSLAG 2018 HOOFDSTUCK 1. VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER BOEKJAAR 2018



©
 A

d
o

b
e 

St
o

ck

21



222 ©
 A

d
o

b
e 

St
o

ck

2. INNINGEN (CASH FLOW) EN FACTURATIE

2.1  Algemeen  

Reprobel heeft in 2018 een totaalbedrag van 17.786.850 EUR geïnd uit de oude en de 

nieuwe vergoedingsregelingen samen (zowel op het Belgische grondgebied als uit het 

buitenland). Reprobel heeft tijdens het boekjaar 2018 een totaalbedrag van 17.638.815 

EUR gefactureerd. De inning en de facturatie sporen voor boekjaar 2018 dus gelijk.

INNINGEN INNINGEN INNINGEN 
(CASH FLOW) (CASH FLOW) (CASH FLOW) 
EN FACTURATIEEN FACTURATIEEN FACTURATIE



Op het eerste gezicht zijn de globale inningen gestegen ten opzichte van het 
boekjaar 2017 maar dat is misleidend. Als we kijken naar de evolutie van de inningen 
sinds 2015 is het beeld 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 een arrest van het HvJ EU van november 2015 – hebben nagenoeg alle 
bijdrageplichtigen hun aangiftes bij en/of betalingen van apparatenvergoedingen 
aan Reprobel eenzijdig stopgezet. Dit e� ect is duidelijk zichtbaar in de inningen van 
Reprobel in 2016 (min ongeveer 10 miljoen EUR tov boekjaar 2015). 

In het boekjaar 2017 klapten de globale inningen van Reprobel helemaal in tot 
nauwelijks 8,7 miljoen euro. Dat is te verklaren door het gecombineerde e� ect 
van de schrapping van de vergoeding op kopieerapparaten en multifunctionele 
reproductieapparaten door de wetgever enerzijds, en de aanstelling van Reprobel 
in het najaar van 2017 voor de nieuwe regelingsregelingen anderzijds. Daardoor 
konden de inningen voor de nieuwe vergoedingen pas laat in 2017 worden opgestart. 
In 2018 werd daarom nog een belangrijk deel vergoedingen voor 2017 geïnd, wat de 
globale inningen 2018 op zijn beurt ernstig vertekent. De inningen van Reprobel in 
boekjaar 2018 voor referentiejaar 2018 (5.872.579 EUR) geven een volkomen ander 
beeld. 

Het is duidelijk dat de nieuwe vergoedingsregelingen globaal genomen niet tot 
een passende en faire vergoeding van auteurs en uitgevers leiden. Dat komt met 
name door de schrapping van de apparatenvergoeding, die in 2015 nog goed was 
voor meer dan 13 miljoen EUR aan inningen. Die schrapping wordt op het terrein 
nauwelijks goedgemaakt door de bijsturing van andere vergoedingsregelingen.

Gecumuleerd (2016-2018) hebben auteurs en uitgevers een totaalverlies van 
ongeveer 35 miljoen EUR geleden (op basis van het doortrekken van het oude 
inningsniveau van 26 miljoen EUR in boekjaar 2015 naar de boekjaren 2016-2018, 
afgezet tegen de werkelijke inningen voor die boekjaren).  

Boekjaar 2015 2016 2017 2018
Delta 

2018/2017

Inningen € 26.231.453 € 16.825.443 € 8.752.523 € 17.786.850 103%

Facturatie € 27.082.368 € 21.239.545 € 11.004.135 € 17.638.815 60%
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2.2  Evolutie van de inningen per inningsbron

Vanaf boekjaar 2017 werd een nieuwe inningsbron toegevoegd aan de rapportering: « 

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ». Tot en met boekjaar 2016 werd in deze 

sectoren nog onder de oude reprografievergoeding geïnd. 

De inningen uit deze nieuwe inningsbron dekken wettelijk een veel breder gamma aan 

handelingen dan vroeger : naast fotokopieën omvat ze ook prints, scans, digitale kopieën 

en mededelingen via een beveiligd netwerk.  Bovendien moet een deel van de geïnde 

vergoeding worden uitgekeerd aan rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken, 

en halen onderwijs- en onderzoeksinstellingen ook voordeel uit het schrappen van de 

oude apparatenvergoedingen. 

Vanaf boekjaar 2018 wordt nog een nieuwe inningsbron aan de rapportering toegevoegd 

(« Reproducties »). Ze omvat met name de vergoedingen die Reprobel op mandaatbasis 

int voor intern-professionele prints in (hoofdzakelijk) de private en de publieke sector. 

Deze inningen waren nog heel beperkt in 2018, aangezien Reprobel pas op het einde van 

het jaar met deze inning is begonnen.

Reprobel heeft in de loop van het boekjaar 2018 geen licenties aan professionele 

gebruikers geweigerd.

  

Inningsbron / boekjaar 2015 2016 2017 2018

Evenredige 
reprografievergoeding (alle 
professionele sectoren tot en 
met 2016, private sector en 
publieke sector vanaf 2017) en 
wettelijke uitgeversvergoeding 
(private en publieke sector 
vanaf 2017)

€ 10.810.789 € 10.080.748 € 3.799.260 € 7.628.404

Prints (private en publieke 
sector vanaf 2018)

N.A. N.A. N.A. € 6.304

Bijdrageplichtigen (oude 
apparatenvergoedingen inzake 
reprografie tot en met 2016)

€ 12.879.639 € 4.049.222 € 121.045 € 35.347

Onderwijs & wetenschappelijk 
onderzoek (vanaf 2017 - deel 
van de evenredige reprografie-
vergoeding tot en met 2016) 

N.A. N.A. € 2.032.298 € 6.985.202

Openbaar leenrecht € 2.045.299 € 2.091.476 € 2.289.762 € 2.505.309

Inningen uit het buitenland 
(reprografie en wettelijke uit-
geversvergoeding + onderwijs/
onderzoek vermengd) 

€ 495.727 € 603.998 € 510.159 € 626.283

Totaal € 26.231.453 € 16.825.443 € 8.752.523 € 17.786.850



2.3  Evolutie van de facturatie per inningsbron

De totale facturatie is van 11.004.135 EUR op 31 december 2017 gestegen naar 17.638.815 

EUR op 31 december 2018 (+6.634.684 EUR ; +60%). De facturatie in 2018 volgt de 

inningen in dit boekjaar (zie de verklaring van de evolutie van de inningen hierboven, 

2.2) en geeft een vertekend beeld voor boekjaar 2018. Om die reden werden zowel de 

inningen als de facturatie opgesplitst per verbruiksjaar. 

In het facturatiecijfer voor  de boekjaren 2015 en 2016 in de tabel hieronder, zit nog 

een belangrijk deel openstaande facturen voor de oude apparatenvergoeding inzake 

reprografie (lopende rechtsgedingen, zie verder 4. Belangrijke gebeurtenissen tijdens 

en na de afsluiting van het boekjaar, punt 8).

Het tijdens het boekjaar 2018 gefactureerde bedrag van 17.638.815 EUR slaat niet enkel op 

de rechten 2018 maar omvat een bedrag van 7.502.436 EUR voor het verbruiksjaar 2017. 

Enkel voor het verbruiksjaar 2018 bedraagt het gefactureerde bedrag 7.558.240 EUR7. 

Het saldo slaat op eerdere of latere verbruiksjaren ten opzichte van 2017 en 2018.  

Voor het openbaar leenrecht factureerde Reprobel in 2018 2.519.939 EUR.

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. Vanaf referentiejaar 

2018 (inningen 2020) zijn de vergoedingen geplafonneerd op het niveau van het 

referentiejaar 2017.

Om die reden ligt het facturatiecijfer van 2018 ietwat hoger dan dat van 2017.

In het boekjaar 2018 ontving Reprobel van de Vlaamse Gemeenschap een 

gecentraliseerde betaling van 1.816.801 EUR (BTW excl.) voor het referentiejaar 2016, 

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 690.658 EUR (BTW excl.), en aan de Duitstalige 

Gemeenschap 12.000 EUR (BTW excl – centrale betaling op basis van een forfait).

Inningsbron / boekjaar 2015 2016 2017 2018

Evenredige 
reprografievergoeding (alle 
professionele sectoren 
tot en met 2016, private 
sector en publieke sector 
vanaf 2017) en wettelijke 
uitgeversvergoeding (private 
en publieke sector vanaf 2017)

€ 10.320.713 € 9.478.074 € 4.121.167 € 8.320.288

Prints (private en publieke 
sector vanaf 2018)

N.A. N.A. N.A. € 25.881

Bijdrageplichtigen (oude 
apparatenvergoedingen 
inzake reprografie tot en met 
2016)

€ 14.245.886 € 9.061.264 € 902.267 € 0

Onderwijs & wetenschappelijk 
onderzoek (vanaf 2017 - 
deel van de evenredige 
reprografievergoeding tot en 
met 2016) 

N.A. N.A. € 3.136.638 € 6.146.423

Openbaar leenrecht € 2.020.042 € 2.096.209 € 2.333.901 € 2.519.939

Inningen uit het buitenland 
(reprografie en wettelijke 
uitgeversvergoeding + onder-
wijs/onderzoek vermengd) 

€ 495.727 € 603.998 € 510.159 € 626.283

Totaal € 27.082.368 € 21.239.545 € 11.004.131 € 17.638.815

7  Dit bedrag wordt samengesteld uit 4.541.249 EUR voor het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek en uit 3.016.991 EUR voor de reprografie/wettelijke uitgeversvergoeding.  
Te noteren dat Reprobel voor het openbaar leenrecht een bedrag van 2.519.939 EUR voor referentiejaar 2016 heeft gefactureerd.
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Tijdens het boekjaar 2018 heeft Reprobel de reprografi evergoedingen (geïnd zowel 

onder de oude als onder de nieuwe reprografi eregeling) en de parallel ingestelde 

wettelijke uitgeversvergoedingen, de vergoedingen uit het openbaar leenrecht en 

de vergoedingen voor de sector onderwijs en wetenschappelijk onderzoek die in 

2017 werden geïnd, defi nitief verdeeld. Daarnaast werden ook vergoedingen uit het 

buitenland verdeeld, en werden omgekeerd bedragen toegewezen aan buitenlandse 

rechthebbenden.

Het ging om de eerste verdeling van inningen uit de nieuwe vergoedingsregelingen die 

vanaf referentiejaar 2017 gelden (reprografi evergoeding, wettelijke uitgeversvergoeding, 

vergoeding voor onderwijs/onderzoek). De verdeling van inningen in 2017 uit de oude 

evenredige reprografi evergoeding in de sectoren onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (voor de verbruiksjaren 2015 en 2016) wordt hieronder echter nog onder 

het hoofdstuk reprografi evergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding gecapteerd. 

Het nieuwe hoofdstuk over de verdeling van de vergoedingen inzake onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek gaat dus alléén over de inningen in het kader van de 

nieuwe vergoedingsregeling voor deze sectoren vanaf referentiejaar 2017.

Ten voorlopige titel werden ook al bedragen verdeeld die tijdens de eerste negen 

maanden van boekjaar 2018 werden geïnd.



Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen: 

 •  de globale terbeschikkingstellingen, in het bijzonder aan het 

auteurscollege en het uitgeverscollege van Reprobel, aan Auvibel (op 

grond van een mandaatovereenkomst wat het openbaar leenrecht en de 

vergoedingsregeling voor onderwijs/onderzoek betreft) en aan buitenlandse 

partnervennootschappen; 

 •  de globale toewijzing per categorie van werk en per drager binnen de colleges;

 •  en fi naal de eigenlijke verdeling onder de individuele leden-

beheersvennootschappen van Reprobel (of, in uitzonderlijke gevallen, de 

verdeling ten bate van individuele niet aangesloten begunstigden).   

Reprobel waakt algemeen over het billijk, objectief en niet-discriminerend karakter 

van de verdelingen in overeenstemming met de wet en haar organieke documenten.

©
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Defi nitief ter beschikking gestelde bedragen 
(AV juni 2018 / inningen 2017) –reprogra-
fi evergoeding (oud en nieuw) en wettelijke 
uitgeversvergoeding – binnenlandse inningen 

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Terbeschikkingstelling 06/2018 € 673.900 € 673.900 € 1.347.800

Eigen interesten van elk college € 3.568 € 6.911 €10.479

Eigen kosten van elk college € - 825 € -2.000 € -2.825

Totaal ter verdeling (inningen 2017) € 676.643 € 678.811 € 1.355.454

3.1  TERBESCHIKKINGSTELLINGEN

3.1.1.  Inleiding

Bij gebrek aan specifi eke, nationale en pertinente studiegegevens, beslisten zowel het 

auteurscollege als het uitgeverscollege van Reprobel om voor de verdeling van de 

(nieuwe) vergoedingen inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geïnd vanaf 

referentiejaar 2017 voorlopig nog dezelfde verdeelsleutels te gebruiken als voor de 

reprografi e- en de wettelijke uitgeversvergoeding. 

Wat de vergoedingsregelingen voor openbaar leenrecht (bestaand) en voor onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek (nieuw) betreft, moet bovendien worden opgemerkt 

dat een deel van de inningen van Reprobel betrekking heeft op audiovisuele en 

geluidswerken en dat het aandeel van de betreff ende rechthebbenden aan Auvibel 

moet worden overgemaakt op basis van de mandaatovereenkomsten die hieromtrent 

tussen Reprobel en Auvibel werden afgesloten. 

Het aandeel voor de rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken inzake 

openbaar leenrecht ligt al jaren vast op 16,5%. Het bedoelde aandeel inzake de 

nieuwe vergoedingen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek diende einde 

2018 echter nog objectief te worden vastgesteld door een gezamenlijke commissie 

Reprobel-Auvibel. 

De raad van bestuur van Reprobel van 4 juni 2018 besliste daarom om in het kader van 

deze laatste wettelijke licentie voorlopig maar 75% van het ter beschikking gestelde 

bedrag voor de inningen 2017 en 2018 voor verdeling onder auteurs en uitgevers vrij 

te maken, onder voorbehoud van bevestiging door de gewone algemene vergadering 

van juni 2019 wat de inningen 2018 betreft. 

Wat betreft de verdelingen voor de reprografi e van de verbruiksjaren 2017 en 2018 

maar ook voor de voorlopige verdelingen voor de uitzondering voor onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek besliste het auteurscollege bovendien om 30% van de 

te verdelen globale bedragen opzij te zetten in afwachting van de resultaten van een 

nieuwe repartitiestudie op het niveau van dit college, die thans nog in voorbereiding 

is.

3.1.2   Reprografi evergoeding (‘evenredige vergoeding’ - oud en nieuw) en 
wettelijke uitgeversvergoeding  

3.1.2.1  Defi nitieve terbeschikkingstelling aan de colleges 

De gewone algemene vergadering van Reprobel van 4 juni 2018 keurde een netto 

ter beschikking gesteld bedrag van 1.355.454 EUR globaal en ten defi nitieve titel 

goed voor de inningen in 2017 uit de oude reprografi evergoeding (auteurs- en 

uitgeverscollege), de nieuwe reprografi evergoeding (auteurscollege) en de nieuwe 

wettelijke uitgeversvergoeding (uitgeverscollege). Dit bedrag omvat de interesten die 

specifi ek aan elk college zijn.  Het gaat hier alléén over de binnenlandse inningen van 

Reprobel. 



Detail van de verdeling binnen de colleges

Auteurscollege

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING REPROGRAFIEVERGOEDING PER 
CATEGORIE VAN WERK (AV JUNI 2018 - INNINGEN 2017)

Categorieën van werk % Bedrag

Educatieve en wetenschappelijke teksten 43,85% € 296.730

Andere visuele werken 13,68% € 92.593

Journalistieke teksten 7,52% € 50.902

Literaire teksten 6,63% € 44.873

Andere teksten 6,14% € 41.567

Foto’s 5,62% € 38.028

Muziekwerken (m.u.v.  bladmuziek) 0,64% € 4.361

Nog te verdelen (*) 1,77% € 11.986

Reserves (« bedragen in afwachting ») 2,35% € 15.896

Voor het buitenland 11,78% € 79.706

TOTAAL € 676.643    Educatieve en 
wetenschappelijke teksten

   Andere visuele werken

  Journalistieke teksten

   Literaire teksten

  Andere teksten

  Foto’s

   Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek)

   Nog te verdelen (*)

   Reserves 
(bedragen in afwachting)

  Voor het buitenland

*  Bij gebrek aan akkoord tussen de beheersvennootschappen verdeelde het auteurscollege voorlopig maar 70% 

van de bedragen toegewezen aan België voor het verbruiksjaar 2017. De bedragen die verband houden met 

de inningen op het Belgische grondgebied in 2017 in het kader van deze vergoedingsregeling bestemd voor 

Belgische auteurs en met betrekking tot de referentiejaren t.e.m. 2016 werden wel integraal verdeeld. 

43,85% 

13,68% 

7,52% 

6,63% 

6,14% 

5,62% 

0,64% 

1,77% 

2,35% 
11,78% 

Textes éducatifs et scientifiques 

Autres œuvres visuelles 

Textes journalistiques 

Textes littéraires 

Autres textes 

Photos 

Œuvres musicales (à l'exclusion des partitions)   

Encore à répartir (*) 

Réserves ('montants en attente') 

Pour l'étranger 
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Uitgeverscollege
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DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING REPROGRAFIEVERGOEDING 
PER DRAGER (AV JUNI 2018 – INNINGEN  2017)

Dragers % Bedrag

Boeken 46,26% € 314.041

Dagbladen 18,12% € 123.044

Tijdschriften 16,06% € 109.052

Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek) 3,437% € 23.331

Andere 0,94% € 6.443

Reserves (« bedragen in afwachting ») 2,06% € 14.006

Voor het buitenland 13,09% € 88.894

TOTAAL € 678.811

  Boeken

  Dagbladen

  Tijdschriften

   Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek)

  Andere  

   Reserves 
(« bedragen in afwachting »)

   Voor het buitenland

46,26%

18,13%

16,07%

3,44%

0,95%

2,06%

13,10%



Verdeling naar het buitenland voor de beide colleges (reprografi e-
vergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding)

De bedragen hieronder werden ter beschikking gesteld van de buitenlandse 

rechthebbenden, auteurs en uitgevers (via hun beheersvennootschappen waarmee 

Reprobel een representatie-overeenkomst heeft afgesloten). 

Opgesplitst per land ziet de toewijzing aan de beheersvennootschappen van 

buitenlandse rechthebbenden in het kader van de defi nitieve terbeschikkingstelling 

van juni 2018 (inningen 2017) er als volgt uit voor de reprografi e- en de wettelijke 

uitgeversvergoeding: 

Bedragen toegekend aan buitenlandse recht-
hebbenden (Defi nitieve TBS 2018 – Inningen 
2017) – reprografi evergoeding en wettelijke 
uitgeversvergoeding 

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voor buitenlandse beheersvennootschappen 
(Type A - wederzijdse betalingen)

€ 50.000 € 70.554 € 120.554

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

€ 403 € 401 € 804

Voor Belgische beheersvennootschappen met 
een mandaat van een eigen partnervennoot-
schap in het buitenland

€ 19.306 € 6.592 € 25.898

Reserve voor het buitenland  € 3.027 € 3.231 € 6.259

Totaal ter verdeling € 72.736 € 80.778 € 153.514

noot : bij een representatie-akkoord van het type B worden de bedragen niet daadwerkelijk uitgekeerd aan 

de buitenlandse rechthebbenden maar toegewezen aan de beheersvennootschappen lid van Reprobel (en 

andersom). Dat is een wezenskenmerk van een akkoord van dat type.

34,54%

31,64%

9,85%

3,60%

1,83%

3,10%
11,70%

1,70%
0,72% 0,69%

0,64%

   Nederland

   Frankrijk

   Verenigd Koninkrijk

   Duitsland

   Italië

   Andere EU-landen

   Verenigde Staten

   Quebec (Canada)

   Australië

   Canada 
(excl. Quebec)

   Andere landen 
buiten EU

31



Buitenlandse 
beheersvennootschap 
(RROs)

Land Auteurs Uitgevers Totaal % aandeel

EUROPESE UNIE (84,56%)

STICHTING REPRORECHT Nederland € 17.310 € 24.335 € 41.645 34,54%

CFC Frankrijk € 15.663 € 22.477 € 38.140 31,64%

CLA Verenigd Koninkrijk € 5.172 € 6.703 € 11.875 9,85%

VG WORT Duitsland € 1.782 € 2.557 € 4.338 3,60%

SIAE Italië € 959 € 1.242 € 2.201 1,83%

ANDERE EU-LANDEN - € 1.437 € 2.300 € 3.737 3,10%

BUITEN DE EUROPESE UNIE (15,44%)

CCC Verenigde Staten € 5.791 € 8.310 € 14.100 11,70%

COPIBEC Quebec (Canada) €  838 € 1.206 € 2.044 1,70%

COPYRIGHT AGENCY Australië € 348 € 517 € 865 0,72%

ACCESS COPYRIGHT Canada (excl. Quebec) € 341 € 490 € 831 0,69%

ANDERE LANDEN BUITEN EU  - € 361 € 417 € 778 0,65%

Totaal € 50.000 € 70.554 € 120.554 100%
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3.1.2.2  Voorlopige terbeschikkingstellingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur in 

mei en oktober 2018 (inningen januari-april 2018 en mei-september 2018)

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 gewone Algemene Vergadering in juni van het volgende jaar). 

Uitzonderlijk besliste de raad van bestuur om twee voorlopige terbeschikkingstellingen 

tijdens het boekjaar te voorzien. De eerste voorlopige terbeschikkingstelling slaat op 

de inningsperiode van januari t.e.m. april 2018, de tweede op de inningsperiode van 

mei t.e.m. september 2018. 

In 2018 werd aldus een (voor de twee voorlopige terbeschikkingstellingen samen) 

totaalbedrag van 4.446.962 EUR voorlopig ter beschikking van de colleges gesteld 

voor de reprografi evergoeding (oude en nieuwe regeling) en de wettelijke 

uitgeversvergoeding samen. Bij de Defi nitieve Terbeschikkingstelling van juni 2019 

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

het boekjaar 2018. Deze voorlopige terbeschikkingstelling had een niet-discriminatoir 

karakter en ze brengt de defi nitieve terbeschikkingstelling van juni 2019 niet in gevaar.

3.1.2.3  Gedeeltelijke en voorlopige vrijmaking van de RILA I-provisie door de raad van 

bestuur van 4 mei 2018 (boekjaren 2014-2018)

De raad van bestuur besliste op 4 mei 2018 om voor de boekjaren 2014-2018 samen 

een totaalbedrag van 3 miljoen EUR aan te merken als te verdelen geïnde rechten 

die voorwerp zijn van betwistingen, zodat een bedrag van 3 miljoen EUR uit de 

eerder aangelegde RILA I-provisie voorlopig kon worden verdeeld tussen de leden-

beheersvennootschappen.   

De Raad nam deze beslissing op basis van de informatie waarover hij op dat ogenblik 

beschikte en na een grondige analyse van de risico’s waaraan de vennootschap 

blootstaat. De raad hield rekening met de lopende rechtsgedingen met bepaalde 

importeurs van reproductieapparaten op nationaal niveau en van de meest recente 

evolutie van deze rechtsgedingen en risico’s.

In de wetenschap dat het eindresultaat van de lopende rechtsgedingen niet kan 

worden voorspeld en dat de 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 3 miljoen EUR in het licht van de door de vennootschap 

in dit verband gelopen risico’s en de op haar rustende wettelijke en reglementaire 

verplichtingen adequaat is voor de betreff ende boekjaren samen. 

Deze beslissing werd genomen onder voorbehoud van bevestiging door de gewone 

algemene vergadering van juni 2019.

Voorlopige TBS 2018 – inningen 2018 (raad van 
bestuur) – reprografi evergoeding en wettelijke 
uitgeversvergoeding 

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voorlopig ter beschikking gesteld 05/2018 € 165.695 * € 1.026.567 € 1.192.262 

Voorlopig ter beschikking gesteld 10/2018 € 2.057.786 728.746 € 1.457.492 €

Ter verdeling € 2.223.481 € 2.223.481 € 4.446.962

*  Voor het auteurscollege werden de verbruiksjaren 2015 en 2016 verdeeld in het kader van deze eerste voorlopige 

terbeschikkingstelling. Bij de tweede voorlopige terbeschikkingstelling werden ook de verbruiksjaren 2017 en 

2018 gedeeltelijk (70%) verdeeld 

Voorlopige vrijmaking van de RILA I-provisie in 
2018 (onder voorbehoud van goedkeuring door 
de gewone AV van juni 2019)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Belgische leden-beheersvennootschappen 1.352.391 € 1.269.718 € 2.622.109 €

Buitenlandse beheersvennootschappen (A-akkoorden) 123.889 € 157.768 € 281.657 €

Reserves en bedragen in afwachting van verdeling 23.720 € 72.514 € 96.234 €

Te verdelen 1.500.000 € 1.500.000 € 3.000.000 €
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3.1.3 Uitzondering voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

De Belgische wetgever heeft vanaf het boekjaar 2017 een nieuwe inningsbron 

toegevoegd met betrekking tot het onderwijs en hetwetenschappelijk onderzoek. Zie 

de relevante overwegingen in deel 3.1.1 voor de wijze waarop de raad van bestuur 

(75%) en vervolgens het auteurscollege (70%) de betreff ende bedagen voorlopog en 

gedeeltelijk hebben verdeeld voor de inngsjaren 2017 en 2018. 

Defi nitieve terbeschikkingstelling 06/2018 (inningen 2017 van het verbruiksjaar 2017)

Voorlopige terbeschikkingstelling 09/2018 (inningen 2018 van de verbruiksjaren 2017 

en 2018)

3.1.4 Openbaar leenrecht 

3.1.4.1 Defi nitieve terbeschikkingstelling juni 2018 (inningen 2017 – referentiejaar 2015)

De gewone algemene vergadering van Reprobel van 4 juni 2018 keurde de defi nitieve 

terbeschikkingstelling voor het openbaar leenrecht goed, ten bedrage van 2.248.333 

EUR. Die terbeschikkingstelling had betrekking op het inningsjaar 2017 en dus op het 

referentiejaar 2015. Vergoedingen inzake openbaar leenrecht worden immers altijd 

twee jaar na het referentiejaar geïnd. 

Hieronder vindt u de bedragen die in juni 2018 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 afgesloten en op 

grond waarvan 16,5% van de netto geïnde leenrechtvergoedingen wordt toegewezen 

aan de rechthebbenden vertegenwoordigd door Auvibel. 

Defi nitieve TBS 06/2018 (VJ 2017)
Niet ver-

deeld (25%)
Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voorlopig ter beschikking gesteld 400.563 € 619.539 € 619.539 € 1.639.641 €

Ter verdeling 0 € 455.076 € 619.539 € 1.074.615 €

JAARVERSLAG 2018 HOOFDSTUCK 3. VERDELING EN CASH OUT

Voorlopige TBS 2018 (VJ 
2017+2018)

Niet ver-
deeld (25%)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voorlopig ter beschikking gesteld 1.348.878 € 2.023.317 € 2.023.317 € 5.395.511 €

Ter verdeling 0 € 1.487.022 € 2.023.317 € 3.510.339 €

Openbaar leenrecht Auteurs Uitgevers Auvibel Totaal

Defi nitieve 
terbeschikkingstelling 06/2018

€ 1.314.161 € 563.205 € 370.967 € 2.248.333
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Detail van de verdeling binnen de colleges (openbaar leenrecht) voor het 
referentiejaar 2015 (Defi nitieve TBS juni 2018 – inningen 2017)

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
DEFINITIEVE TBS JUNI 2018 - INNINGEN 2017 – REFERENTIEJAAR 2015

Categorieën van werk % TOTAAL

Literaire teksten 38,31% € 503.449

Educatieve en wetenschappelijke teksten 12,98% € 170.539

Andere visuele werken 12,49% € 164.075

Andere teksten 4,03% € 53.014

Foto’s 2,79% € 36.615

Journalistieke teksten 2,16% € 28.395

Muziekwerken 0,15% € 1.947

Reserves (« bedragen in afwachting ») 3,46% € 45.415

Voor het buitenland 23,64% € 310.712

TOTAAL 100,00% € 1.314.161

38,31%

12,98%
12,49%

4,03%

2,79%

2,16%

0,15%
3,46%

23,64%
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Uitgeverscollege  

In de defi nitive terbeschikkingstelling waarvan sprake zat ook de betaling 

voor referentiejaar 2015 aan de Nederlandse Stichting PRO op grond van de 

vaststellingsovereenkomst die eind 2016 met betrekking tot leenrechtvergoedingen 

betaald door de Vlaamse Gemeenschap (Nederlands uitgeversdeel) tussen Reprobel 

en deze strichting werd afgesloten. 

TERBESCHIKKINGSTELLING OPENBAAR LEENRECHT PER DRAGER
DEFINITIEVE TBS JUNI 2018 - INNINGEN 2017 – REFERENTIEJAAR 2015

Dragers % TOTAAL

Boeken 56,17% € 316.345

Tijdschriften 7,45% € 41.979

Muziekwerken 0,13% € 718

Dagbladen* 0,00% € 0

Andere  0,00% € 0

Reserves (« bedragen in afwachting ») 5,17% € 29.112

Voor het buitenland 31,08% € 175.051

TOTAAL 100,00% € 563.205

  Boeken

  Tijdschriften

  Muziekwerken

  Dagbladen*

  Andere  

   Reserves 
(« bedragen in afwachting »)

  Voor het buitenland

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

56,17%

7,45%0,13%

5,17%

31,08%



3.1.4.2  Voorlopige terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad van Bestuur in 

oktober 2018 (inningen januari-september 2018)

In oktober 2018 besliste de raad van bestuur om een deel van de inningen in 2018 

(referentiejaar 2016) voor het openbaar leenrecht al voorlopig ter beschikking te 

stellen van de colleges. Een bedrag van 2.120.466 EUR werd aldus voorlopig (onder 

voorbehoud van latere goedkeuring door de gewone AV van juni 2019)  ter beschikking 

gesteld van de colleges en van Auvibel. 

Bij de defi nitieve terbeschikkingstelling door de gewone algemene vergadering van 

juni 2019 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 

2019 niet in gevaar.

3.1.4.3  Toewijzing auteurscollege ten bate van Nederlandse tekstauteurs 

(Stichting LIRA)

In mei 2018 keurde het auteurscollege de betaling van de globale vergoeding 

voor de inningsjaren 2006-2015 (referentiejaren 2004-2013) goed die in de 

vaststellingsovereenkomst tussen Reprobel en de Nederlandse Stichting LIRA van 

diezelfde maand werd bepaald (leenrechtvergodingen Vlaamse Gemeenschap / 

Nederlandse tekstauteursaandeel). 

3.1.5  Terbeschikkingstelling van de vergoedingen uit het buitenland 
(alle vergoedingsregelingen behalve openbaar leenrecht)    

De bedragen die Reprobel in de loop van boekjaar 2017 ontving van buitenlandse 

beheersvennootschappen waarmee het een representatie-overeenkomst van het type 

A (met een reële uitwisseling van vergoedingen) heeft afgesloten, werden defi nitief 

goedgekeurd door de gewone AV van 4 juni 2018 en werden in 2018 als volgt aan de 

colleges toegewezen. 

Reprobel heeft geen representatie-overeenkomsten inzake openbaar leenrecht in 

het kader waarvan ze betalingen uit het buitenland ontvangt, zodat de (vermengde) 

betalingen uit het buitenland alléén slaan op reproductie- en mededelingshandelingen 

in de private en publieke sector en in de sector van het onderwijs en het 

wetenschappelijk onderzoek (verwant aan de Belgische reprografi evergoeding, de 

wettelijke uitgeversvergoeding en de vergoedingsregeling voor onderwijs/onderzoek).

Van het totaalbedrag van 510.159 EUR geïnd in 2017, werd een bedrag aan lasten van 

19.435 EUR afgetrokken. De (netto) betalingen uit de volgende landen werden verdeeld:

Openbaar leenrecht Auteurs Uitgevers Auvibel Totaal

Voorlopige terbeschikkingstelling 
10/2018 (raad van bestuur)

€ 1.239.412 € 531.177 € 349.877 € 2.120.466

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE GEINDE VERGOEDINGEN 
UIT HET BUITENLAND – gewone AV juni 2018 – inningen 2017

Terbeschikkingstelling van de betalingen uit 
het buitenland  

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Geïnde bedragen € 257.835 € 252.323 € 510.159

Lasten en interesten (netto) € -9.823 € -9.613 € -19.435

Ter beschikking gesteld € 248.013 € 242.711 € 490.723

Ter verdeling € 231.447 € 232.032 € 463.479

In reserve € 16.566 € 10.679 € 27.245

Totaal € 248.013 € 242.711 € 490.723
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TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE GEINDE VERGOEDINGEN UIT 
HET BUITENLAND - DETAIL PER LAND – gewone AV juni 2018 – inningen 2017

Land
Buitenlandse beheersven-

nootschap (RRO)
Bedrag

Frankrijk CFC € 233.008

Canada
Access Copyright + Copi-

bec
€ 69.911

Duitsland VG Wort € 53.063

Nederland Stichting Reprorecht € 40.499

Australië Copyright Agency € 26.786

Zwitserland Pro Litteris € 21.391

Denemarken Copydan € 15.468

Noorwegen Kopinor € 14.211

Japan JAACC € 9.748

VS CCC € 2.024

Andere € 4.615

Totaal € 490.723

  Frankrijk

  Canada

  Duitsland

   Nederland

  Australië

  Zwitserland

  Denemarken

  Noorwegen

  Japan

  VS

  Andere

Nagenoeg de helft van de ontvangen vergoedingen komt uit Frankrijk (CFC). Het 

aandeel van Nederland in de inningen uit het buitenland  is fors gedaald sinds 2015 

– van 153.668 EUR in 2015 tot 42.103 EUR in 2017 - waardoor er een opmerkelijke 

discrepantie tussen beide buurlanden is ontstaan.

47,48% 

14,25% 

10,81% 

8,25% 

5,46% 

2,90% 
3,15% 

0,41% 1,99% 0,41% 
0,94% 

France  

Canada 

Allemagne 

Pays-Bas 

Australie 

Suisse 

Danemark 

Norvège 

Japon 

USA 

Autres 



3.1.6 Defi nitief niet-toewijsbare bedragen (oud art XI.264 WER)

De gewone algemene vergadering van 4 juni 2018 keurde unaniem de verdeling 

van defi nitief niet-toewijsbare bedragen oorspronkelijk bestemd voor buitenlandse 

rechthebbenden (specifi eke reserves vrijgemaakt na 5 jaar) onder de rechthebbenden 

van de betrokken categorie voor het boekjaar 2017 goed, hetzij een bedrag van 113.365 

EUR voor beide colleges en met name 53.116 EUR voor het auteurscollege en 60.249 

EUR voor het uitgeverscollege. Over die verdeling werd een bijzonder verslag door de 

toenmalige commissaris van Reprobel (KPMG) opgemaakt in overeenstemming met de 

(toen geldende) wet.

3.1.7  Inhoudingen voor sociale, culturele en educatieve doeleinden 

(art. XI.258 WER) 

Er werden in of voor het boekjaar 2018 door de algemene vergadering géén rechten 

ten behoeve van sociale, culturele en 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 artikel XI.258 

WER).     
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3.1.8 Verdeling van vergoedingen ten bate van niet-aangesloten begunstigden

Er waren in 2018 slechts twee rechtstreekse aanvragen bij Reprobel 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 onder wettelijke licenties te ontvangen). 

3.1.9  Bedragen die niet verdeeld én betaald zijn binnen de wettelijke termijnen 

(art. XI.252, § 1 en XI.260, § 3 WER)

Op basis van artikel XI.252, § 1, tweede lid WER, moeten de beheersvennootschappen 

ervoor zorgen dat de rechten verdeeld én betaald zijn binnen de 9 maanden vanaf 

het einde van het boekjaar waarin de vergoedingen zijn geïnd. Voor de inningen in de 

loop van het boekjaar 2017 was de limietdatum voor verdeling en betaling aldus 30 

september 2018.

Voor de betalingen die Reprobel uit het buitenland ontvangt op basis van een 

representatie-overeenkomst met een buitenlandse partnervennootschap, is deze 

verdelings- en betalingstermijn 6 maanden vanaf de daadwerkelijke ontvangst van de 

vergoedingen (art. 260, § 3, tweede lid WER). 

Overschrijdingen in de termijn van negen maanden waarvan sprake, moeten worden 

toegelicht in het jaarverslag van de beheersvennootschap (art. 248/6, § 2, 5° WER).  U 

vindt deze toelichting voor het boekjaar 2018 hieronder. 

Rechtstreekse aanvragen van niet-aangeslo-
ten begunstigden

Aantal Auteurs
Uitge-

vers
TOTAAL

Alle sectoren buiten openbaar leenrecht 
(reprografi e / wettelijke uitgeversvergoeding / 
onderwijs / wetenschappelijk onderzoek)

1 € 705 € 0 € 705

Openbaar leenrecht 1 € 35 € 0 € 35

Totaal 2 € 740 € 0 € 740

JAARVERSLAG 2018 HOOFDSTUCK 3. VERDELING EN CASH OUT
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De termijn van 9 maanden werd, wat verdelingen en betalingen tijdens het boekjaar 

2018 betreft, op het niveau van Reprobel voor de hierna nader omschreven verdelingen 

en/of betalingen overschreden. Hierbij dient wel te worden aangestipt dat de 

beheersrelaties tussen Reprobel en haar leden-beheersvennootschappen en tussen 

die laatsten onderling behoorlijk complex en tijdrovend kunnen zijn. Zo moeten, 

per referentiejaar, per exploitatiewijze en ook nog in functie van de herkomst en de 

bestemming van de door Reprobel geïnde bedragen, telkens objectieve verdeelsleutels 

worden onderhandeld en vastgelegd tussen de beheersvennootschappen (lid 

van het auteurscollege of het uitgeverscollege), en dat zowel globaal tussen de 

categorieën van werk (auteurs) en de dragers (uitgevers) als onderling tussen de 

beheersvennootschappen per categorie van werk / drager

•  Wat de reprografi evergoedingen betreft, verdeelde het auteurscollege voorlopig 70% 

van de bedragen in het kader van de defi nitieve terbeschikkingstelling van juni 2018 

(inningen 2017); er blijft voor die vergoedingen dus nog 30% in afwachting van een 

defi nitief en volledig verdelingsakkoord over (zie boven 3.1.1 inleiding). Bij gebrek aan 

recente gegevens heeft het college in 2018 raadplegingen gestart om externe studies uit 

te voeren die en verdeling op een objectieve en niet discriminatoire basis zullen toelaten. 

Wat de wettelijke uitgeversvergoedingen betreft (uitgeverscollege), gaat het om 

20% van de bedragen met betrekking tot de drager Tijdschriften waarvoor er nog 

geen verdelingsakkoord is (i.e. vanaf verbruiksjaar 2015) tussen de twee betrokken 

beheersvennootschappen.  

•  Wat de vergoedingen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreft (zie 

boven, 3.1.1. inleiding) werden de inningen voor boekjaar 2017 voorlopig maar voor 

75% verdeeld en datvoor de beide colleges. Het saldo van 25% zal kunnen worden 

vrijgemaakt van zodra de primaire verdeelsleutel tussen auteurs en uitgevers 

enerzijds en rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken anderzijds in 

overleg met Auvibel objectief voor dit referentiejaar wordt vastgelegd.  

•  Wat de verdeling naar het buitenland betreft, hebben een aantal buitenlandse 

beheersvennootschappen  de hen voor inningsjaar 2017 toegewezen bedragen nog 

niet gefactureerd of wordt nog gewacht op objectieve elementen die de verdeling 

moeten toelaten.  

•  Wat het openbaar leenrecht betreft, waren eind 2018 alléén 

vaststellingsovereenkomsten afgesloten met de Nederlandse Stichtingen 

PRO (Nederlands uitgeversdeel) en LIRA (Nederlands tekstauteursdeel) voor 

leenrechtvergoedingen betaald door de Vlaamse Gemeenschap. De overeenkomst 

met LIRA is bovendien beperkt tot het verleden, i.e. t.e.m. inningsjaar 2015 

(referentiejaar 2013).
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Bedragen die niet verdeeld en/of 
betaald zijn binnen de 9 maanden na 
afsluiting van het inningsjaar 2017 
(i.e. op 1 oktober 2018)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografi e en wettelijke uitgevers-
vergoeding

€ 849.415 € 708.637 € 1.558.052 

Vergoeding inzake onderwijs en 
onderzoek

€ 980.417 € 758.672 € 1.739.090 

Naar het buitenland € 248.158 € 645.058 € 893.216 

Openbaar leenrecht € 1.671.732 € 456.457 € 2.128.189 

TOTAAL € 3.561.282 € 1.983.143 € 5.544.426 



3.2. CASH-OUT 

In 2018 heeft Reprobel alles samen een bedrag van iets meer dan 14 miljoen 

EUR uitbetaald aan haar leden-beheersvennootschappen, aan buitenlandse 

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

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

2018

Reprografi evergoeding / wettelijke uitgeversvergoeding

Auteurscollege € 3.842.534

Uitgeverscollege € 3.506.593

Naar het buitenland € 441.625

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Auteurscollege € 1.201.686

Uitgeverscollege € 1.626.059

Openbaar leenrecht

Auteurscollege € 1.372.228

Uitgeverscollege € 406.028

Auvibel € 45.492

Naar het buitenland € 1.167.816

Betalingen uit het buitenland*

Auteurscollege € 248.700

Uitgeverscollege € 224.318

Totaal € 14.083.079
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4.  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN TIJDENS EN NA DE 
AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2018

1. In verband met de reprografi evergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding 

(voornamelijk private en publieke sector) verscheen de volgende wet- en regelgeving 

in het Belgisch Staatsblad in de loop van 2018: 

 ∞  twee koninklijke besluiten van 9 januari 2018 die het paginatarief voor de beide 

vergoedingen – samen 0,0554 EUR (zie de beide basisbesluiten van 5 maart 

2017, B.S. 10 maart 2017) – ongewijzigd hebben verlengd voor de referentiejaren 

2018 en volgende, zij het zonder jaarlijkse indexering (B.S. 17 januari 2018); 

 ∞  een koninklijk besluit van 11 oktober 2018 waarin de aanstelling van Reprobel als 

centrale beheersvennootschap voor de inning en de verdeling van deze beide 

vergoedingen zonder tijdsbeperking wordt verlengd voor de referentiejaren 

2019 en volgende (B.S. 24 oktober 2018).  

In verband met de vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

verscheen de volgende wet- en regelgeving in het Belgisch Staatsblad in de loop van 

2018:  

 ∞  een ministerieel besluit van 23 mei 2018 dat de deadline voor de ontwikkeling 

van een online aangifte- en facturatieportaal voor deze vergoedingsregeling 

uitstelt tot 1 september 2018 (B.S. 4 juni 2018). Door een vertraging in de 

ontwikkeling van de achterliggende ERP-applicatie, zal dit portaal pas in de 

eerste jaarhelft van 2019 beschikbaar zijn;

 ∞  een koninklijk besluit van 16 december 2018 dat de tarieven van deze 

vergoedingsregeling (zoals vastgelegd bij KB van 31 juli 2017, B.S. 16 augustus 

2017) ongewijzigd heeft verlengd t.e.m. referentiejaar 2023 (B.S. 21 december 

2018); 

 ∞  een koninklijk besluit waarin de aanstelling van Reprobel als centrale 

beheersvennootschap voor deze vergoedingsregeling verlengd werd voor de 

referentiejaren 2019 en 2020 (B.S. 21 december 2018);



 ∞  het bericht over de indexering van deze vergoedingen voor het referentiejaar 

2019 ( B.S. 21 december 2018). 

Verder verscheen in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2018 nog de wet van 25 

november 2018 tot omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2017/1564 

van 13 september 2017 ‘inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde 

werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd 

zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een 

leeshandicap hebben’ (ter uitvoering van het Verdrag van Marrakech terzake). Deze 

wet breidt het toepassingsgebied van de wettelijke licentie voor openbare uitlening 

(art. XI.192 WER) uit.

2. In 2018 werkten de onderzoeksbureaus SUMA en IFORI in opdracht van de federale 

regering aan een impactmeting van het economisch nadeel van auteurs en uitgevers 

in het kader van de reprografi e- en de wettelijke uitgeversvergoeding. Begin november 

2018 legden ze hun eindrapport neer. 

3. Op 19 oktober 2018 keurde de raad van bestuur van Reprobel de innings- en 

tariferingsregels in het kader van de inning voor de prints van auteursrechtelijk 

beschermde werken en uitgaven met een intern-professioneel doel in (hoofdzakelijk) 

de private en de publieke sector goed. Die regels werden voorafgaand aangemeld bij en 

gevalideerd door de controledienst van de beheersvennootschappen ingesteld bij de 

FOD Economie. Reprobel int voor de prints – die door de Belgische wetgever eind 2016 

uitdrukkelijk uit de wettelijke licentie voor reprografi e werden gesloten - op basis van 

een mandaat van haar 15 leden-beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers 

en van buitenlandse partnervennootschappen. De innings- en tariferingsregels – die 

deel uitmaken van de organieke documenten van Reprobel - zijn consulteerbaar op 

de website van Reprobel (www.reprobel.be/prints). De eerste inningen van Reprobel 

voor de prints vonden eind 2018 plaats .

4. De verdelingsregels van het auteurscollege en van het uitgeverscollege van 

mei 2018 in verband met de reprografi e- en wettelijke uitgeversvergoeding en de 

vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek werden goedgekeurd 

door de bevoegde minister middels drie ministeriële besluiten van 3 juli 2018 (B.S. 16 

juli 2018). De goedkeuring van de verdelingsregels inzake onderwijs/onderzoek werd 

daarbij wel beperkt tot de referentiejaren 2017 en 2018.   
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5. Op de buitengewone algemene vergadering en de bestuursvergadering van resp. 12 

juni en 15 mei 2019, zullen de Boeken I, II, III, VI en VII van de organieke documenten 

van Reprobel  worden aangepast aan de wet van 8 juni 2017 (B.S. 27 juni 2017) en het KB 

van 22 december 2017 (B.S. 29 december 2017) die de Europese richtlijn 2014/26 inzake 

collectief rechtenbeheer in Belgisch recht omzetten. Op die vergaderingen zullen ook 

de beleidsnota’s die de nieuwe regelgeving voorschrijft, worden aangenomen door de 

bevoegde organen van de vennootschap.

6. De algemene vergadering van Reprobel bestaat uit haar 15 leden-beheers-

vennootschappen. Er zijn 8 beheersvennootschappen aan auteurskant: Assucopie, 

deAuteurs, Sabam, Sacd, Jam, Scam, Sofam en Vewa (auteurscollege). En 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.

Statutair zijn deze 15 leden-beheersvennootschappen van rechtswege ook de 

bestuurders van Reprobel. 

Elke bestuurder heeft een eff ectieve vertegenwoordiger benoemd. Tussen 1 januari 

2018 en 31 december 2018 waren de eff ectieve vertegenwoordigers : Luc De Potter 

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

Marc Hofkens (Semu), Martine Loos (Sabam), Nelly Lorthe (Copiepresse, tot 13/09/2018), 

Sandrien Mampaey (License2Publish), Marie-Michèle Montée (Assucopie), Ann Philips 

(Copiepresse, vanaf 13/09/2018), 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. In de 

loop van 2018 waren dat: 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, tot en met 02/02/2018), 

Carlo Van Baelen (deAuteurs), Kris Van de Kerkhove (Librius), Olivia Verhoeven (Sofam) 

en Serge Vloeberghs (Sabam).

Van 22/01/2018 tot 31/07/2018 was mevrouw Inge Laureyns ad interim algemeen 

directeur van Reprobel. 

Er was in 2018 geen directiecomité in de schoot van Reprobel. De opdracht van de 

bestuurders van Reprobel is onbezoldigd (art. 17 § 4 van de haar statuten) en ze hebben 

in 2018 dan ook geen beloning of andere voordelen ontvangen. 

Op verzoek van de raad van bestuur hebben twee vertegenwoordigers van bestuurders 

echter uitzonderlijke en specifi eke managementtaken op zich genomen, waarvoor 

één van deze vertegenwoordigers werd vergoed.  

In maart 2019 werd de heer Steven De Keyser benoemd tot algemeen directeur van 

de vennootschap. 

7. Op 25 oktober 2018 ondertekenden Reprobel en Auvibel een mandaatovereenkomst 

in verband met de vergoedingsregeling voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 

en dat met het oog op de representativiteit van Reprobel voor alle rechthebbenden in 

het kader van deze vergoedingsregeling (auteurs, uitgevers maar ook rechthebbenden 

van audiovisuele en geluidswerken). De mandaatovereenkomst voorziet de oprichting 

van een gezamenlijke commissie, die met name als opdracht heeft om objectieve, 

primaire verdeelsleutels vast te leggen voor de referentiejaren 2017, 2018 en 2019 en 

volgende. 

8. Reprobel won in 2018 twee belangrijke rechtszaken ten gronde, nadat ze ook in 2017 

gelijk had gekregen in twee andere rechtsgedingen met bijdrageplichtigen (importeurs 

of online verkopers van reproductieapparaten). In de rechterlijke uitspraken van 2018 

(één in graad van beroep, één in eerste aanleg) werd telkens geoordeeld dat  de oude 

Belgische reprografi eregeling (zoals die tot eind 2016 gold) onverkort van toepassing 

is omdat de onderliggende Europese richtlijn 2001/29 geen rechtstreekse werking 

heeft.  In het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg werd bovendien 

een vordering tegen Reprobel tot terugbetaling van apparatenvergoedingen voor 

het verleden afgewezen bij gebrek aan hoedanigheid in hoofde van Reprobel en van 

belang in hoofde van de bijdrageplichtige. Tegen dit vonnis werd inmiddels hoger 

beroep aangetekend. In het kader daarvan heeft de negende (Franstalige) kamer van 

het Brusselse hof van beroep in februari 2019 bij tussenarrest een verzoek van de 
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bijdrageplichtige tot het stellen van aanvullende prejudiciële vragen aan het HvJ EU, 

afgewezen. 

In twee hangende rechtsgedingen met bijdrageplichtigen loopt momenteel 

nog een gerechtsdeskundigenonderzoek. In één rechtsgeding werden in 2018 

cassatievoorzieningen ingesteld door de bijdrageplichtige(n), die vermoedelijk pas 

tegen eind 2019 tot een arrest van het hof van cassatie zullen leiden. In afwachting 

van dit cassatiearrest leiden de andere rechtszaken met bijdrageplichtigen een eerder 

slapend bestaan. In sommige van die zaken is de Belgische Staat overigens vrijwillig 

tussengekomen.

9. De raad van bestuur van Reprobel besliste in mei 2018 - na een zorgvuldige afweging 

van de externe risico’s en onzekerheden - om de provisie voor te verdelen geïnde 

rechten die het voorwerp zijn van betwistingen in het kader van de permanente risico-

analyse voor de hangende rechtsgedingen (‘RILA I’) te herleiden tot 3 miljoen EUR 

voor de periode 2014-2018 (zie boven, 3.1.2.3). Deze beslissing heeft een voorlopig 

karakter, onder voorbehoud van bevestiging door de gewone algemene vergadering 

van juni 2019 en in de wetenschap dat elke risico-analyse uit zijn aard evolutief is (met 

name tegen de achtergrond van de hangende cassatievoorzieningen).

10. Op 18 januari 2017 oordeelde het Hof van Justitie van de EU in een Poolse zaak 

(SAWP, C-37/16) dat op apparatenvergoedingen in het kader de wettelijke licentie voor 

thuiskopie geen BTW verschuldigd is, omdat ze geen dienst in de zin van de BTW-

richtlijn zijn. Op 19 december 2017 had de Belgische BTW-administratie al beslist dat 

op de evenredige reprografi evergoeding (oude en nieuwe stijl) – en, naar mag worden 

aangenomen, ook op de wettelijke uitgeversvergoeding – BTW verschuldigd blijft aan 

het verlaagde tarief van 6%. In een korte beslissing van 12 februari 2018 handhaafde 

de BTW-administratie ook het regime van de ‘commissionnair’ in hoofde van Reprobel 

wat de verrekening van haar beheerskosten aan de bron betreft. Bij beslissing van 5 

maart 2018 ten slotte, beslistte de BTW-administratie dat ook op de nieuwe vergoeding 

inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek BTW aan het verlaagde tarief van 6% 

verschuldigd is. 

Begin april 2019 ontving Reprobel een regularisatieverzoek (in hoofdsom en 

verwijlinteresten en met een aanvullende geldboete) in verband met een bewarende 

maatregel die ze in het kader van de BTW-aangifte voor november 2017 en voor de 

oude apparatenvergoedingen had genomen (met het aval van de controledienst). Op 

grond van de ingewonnen juridische adviezen heeft Reprobel dit verzoek integraal en 

formeel betwist. 

11. In de loop van 2018 implementeerde Reprobel de Europese verordening inzake 

gegevensbescherming, de bekende GDPR/AVG. Zo werd intern een praktische 

GDPR-leidraad (met modelteksten allerhande) voor zowel Reprobel als haar leden-

beheersvennootschappen opgesteld. Bovendien werd een dataregister aangelegd 
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en werden verwerkingsovereenkomsten afgesloten met een aantal belangrijke 

dienstverleners (gegevensverwerkers) van Reprobel. Ook het privacybeleid van 

Reprobel op haar website werd in lijn met de GDPR gebracht. Tot slot werden ook de 

licentie-overeenkomsten met gebruikers, het arbeidsreglement van Reprobel en de 

portaalteksten hieraan aangepast.

12. Op Europees vlak voerden de Europese Raad, de Europese Commissie en het 

Europese Parlement in 2018 intensieve trialoogonderhandelingen over het ontwerp van 

richtlijn inzake de eengemaakte digitale markt. In de media ging de meeste aandacht 

naar de (toenmalige) artikelen 11 en 13 maar voor Reprobel waren vooral de artikelen 

4 (onderwijs) en 16 (voorheen artikel 12 - deelgerechtigdheid auteurs en uitgevers 

in het kader van wettelijke licenties) van belang. Nadat respectievelijk het Estse, het 

Bulgaarse en het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad compromisvoorstellen 

hebben uitgewerkt, werd de Richtlijn pas onder het Roemeense voorzitterschap van 

de Raad (eerste jaarhelft 2019) fi naal aangenomen.   

13. Wat de internationale werking van Reprobel betreft, valt aan te stippen dat ze in 2018 

en 2019 een aantal belangrijke internationale overeenkomsten afsloot/actualiseerde. 

In het kader van de reprografi evergoedingen, de wettelijke uitgeversvergoedingen, de 

vergoedingen inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de mandaatinning 

voor de prints, actualiseerde en verruimde Reprobel in februari 2019 haar bestaande 

representatie-overeenkomsten met Stichting Reprorecht (Nederland) en CFC 

(Frankrijk). Met CCC (Verenigde Staten) en CLA (Verenigd Koninkrijk) werd een tijdelijk 

addendum (2018-2019) bij de bestaande representatie-overeenkomst afgesloten voor 

de prints. Met CCC, CLA en VG Wort (Duitsland) zal nog in de eerste jaarhelft van 2019 

een geactualiseerde en verruimde representatie-overeenkomst worden afgesloten. 

In het kader van de vergoedingen voor openbaar leenrecht werd in mei 2018, 

in verband met vergoedingen betaald door de Vlaamse Gemeenschap, een 

vaststellingsovereenkomst voor het verleden (inningsjaren 2006-2015) afgesloten met 

de Nederlandse stichting LIRA (tekstauteurs). Een gelijkaardige overeenkomst werd 

in februari 2019 afgesloten met CCC (VS) en met de Authors Coalition of America 

(Amerikaanse tekstauteurs). Ten slotte werd in december 2018 een declaration & 

release agreement afgesloten tussen het Nederlandse IPRO en het uitgeverscollege 

van Reprobel (digitale gebruiken in het Nederlandse hoger onderwijs, 2012-2018).

In oktober 2018 werd het hoofd Juridische en Internationale zaken in Athene 

benoemd tot nieuwe voorzitter van het Public lending rights forum (IPF) van IFRRO, 

in opvolging van Christian Roblin (SOFIA, Frankrijk). Hij zal in die hoedanigheid ook 

zetelen in de stuurgroep van PLR International. Hij was in het verleden al voorzitter 

van het Equipment levy forum (apparatenvergoedingen) binnen IFRRO.
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7
BESTAAN VAN 
BIJKANTOREN 

5

8
GEBRUIK VAN 
FINANCIËLE 
INSTRUMENTEN 

7.  BESTAAN VAN BIJKANTOREN 

Nihil.

8.  GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

Nihil.

DECHARGE AAN DE 
BESTUURDERS EN AAN 
DE COMMISSARIS

6
ONDERZOEK EN 
ONTWIKKELING 

6.  ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nihil. 

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 2018 goed te keuren. 

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering ook voor om decharge te verlenen 

aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht en aan de commissaris voor 

de uitoefening van zijn mandaat. 
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