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1 Woord van de Voorzitter

Auteurs en uitgevers zijn echte pijlers van de moderne informatiemaatschappij.  
Zij zorgen er elke dag opnieuw voor dat er kwaliteitsvolle inhoud wordt gecreëerd. Dat 
er wordt geïnvesteerd in betrouwbare en actuele informatie, in creatie en in innovatieve 
en vaak digitale zakenmodellen. Tegenover de toegang tot en de verspreiding van 
al die informatie, staat het recht van auteurs en uitgevers om controle daarop uit te 
oefenen, ook in de digitale wereld. Auteurs en uitgevers moeten dan ook passend 
worden vergoed voor het analoge en het digitale gebruik van hun werken: ofwel via 
contractueel overeengekomen (licentie)vergoedingen ofwel, wanneer de wetgever hun 
auteursrecht inperkt, via een “billijke vergoeding”. 

Met die “billijke vergoeding” loopt het in de praktijk echter ernstig mis. Allereerst is er nog 
steeds geen billijke vergoeding voor de enorme hoeveelheid prints van beschermde 
tekst- en beeldwerken die jaarlijks worden gemaakt. Die vergoeding is er evenmin voor 
digitale onderwijsgebruiken, hoewel ook die onder een (dubbele) uitzondering op het 
auteursrecht vallen. De vertraging in de uitwerking van een passende vergoedingsregeling 
voor auteurs en uitgevers doet stilaan pijn aan de ogen en is een rechtstaat zonder 
meer onwaardig: meer dan 12 jaar wat de prints betreft en liefst 17 jaar wat de digitale 
onderwijskopie betreft. Het verlies voor auteurs en uitgevers door het in gebreke blijven 
van de Belgische overheid, loopt in de tientallen miljoenen euro’s.

Alsof dat nog niet genoeg is, wordt nu ook de reprografievergoeding op fotokopieën en 
op toestellen waarmee dit soort reproducties kunnen worden gemaakt, voor de hoven 
en rechtbanken in vraag gesteld. Daarbij wordt zelfs de solidariteit tussen auteurs en 
uitgevers aangevallen, die sinds het begin in het Belgische systeem zit ingebakken en 
die één van de succesfactoren van de regeling is. Op het ogenblik van de redactie van 
dit Voorwoord, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie haar arrest hierover nog 
niet geveld. Het zijn dus onzekere tijden voor de auteurs en de uitgevers in dit land.

Reprobel, haar raad van bestuur en met hen alle Belgische auteurs en uitgevers herhalen 
dan ook hun oproep aan Belgische en Europese beleidsmakers: laat de rechthebbenden 
niet in de kou staan. Haal de bestaande misbruiken uit het systeem en breng het bij de 
tijd. Zorg voor een stabiel en duidelijk regelgevend kader, voor het verleden zowel als 
voor de toekomst, en voor een écht passende vergoeding voor auteurs en uitgevers 
voor al die gevallen waarin hun auteursrecht door de wetgever is ingeperkt. 

Het boekjaar 2014 was al met al een goed jaar voor Reprobel. Het valt te hopen dat 2015 
geen (zeer) valse noot in het verhaal wordt…

Prof. Dr. Roger Blanpain
Voorzitter van Reprobel





2 Kerncijfers 2014

Uitneembare bijlage
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3 Resultaten 2014: inning

Het fotokopiëren van een kort fragment uit een boek, van een krant- of tijdschriftartikel, 
van een foto of van een illustratie mag in België binnen bepaalde grenzen,  
op voorwaarde dat de auteur en uitgever – de rechthebbenden – er een billijke en 
collectieve auteursrechtelijke vergoeding voor ontvangen. Het is natuurlijk onbegonnen 
werk om bij elk kopieertoestel een controleur te zetten. In plaats daarvan wordt er een 
vergoeding geheven op fotokopieën en op toestellen waarmee die kopieën kunnen 
worden gemaakt : de reprografievergoeding. 

In een bibliotheek kan u werken ontlenen zonder ze zelf aan te moeten kopen.  
Ook dit betekent een inkomstenverlies voor auteur en uitgever. Daarom voorziet de wet 
ook voor het openbaar leenrecht in een collectieve auteursrechtelijke vergoeding :  
de leenrechtvergoeding. 

Zowel de reprografie als het openbaar leenrecht zijn in België zogenaamde « wettelijke 
licenties » : uitzonderingen op het auteursrecht waartegen een bij Koninklijk Besluit 
(K.B.) geregelde collectieve vergoeding staat. Die vergoeding wordt centraal geïnd door 
Reprobel en verdeeld onder haar leden-beheersvennootschappen van auteurs en 
uitgevers, die op hun beurt de vergoedingen uitkeren aan de individuele rechthebbenden 
(zie deel 4 : Verdeling). 

De inningen worden berekend op basis van de werkelijke inkomsten (« cash in ») en niet op 
basis van het zakencijfer. Dit laatste cijfer heeft betrekking op de in 2014 verzonden facturen, 
waarvan sommige tijdens dat jaar nog niet betaald werden. De facturatiegegevens zijn dus 
vooral boekhoudkundig interessant (zie deel 5, Toelichting bij de Jaarrekening). Innings-  
en facturatiecijfers lopen ook niet altijd gelijk.

Zo heeft Reprobel in het boekjaar 2014 globaal 26.053.387 EUR geïnd en 26.551.833 
EUR gefactureerd. Omgekeerd heeft Reprobel 22.023.411 EUR ter beschikking gesteld 
(aan haar Auteurs- en Uitgeverscollege, aan buitenlandse rechthebbenden en aan 
Auvibel voor het openbaar leenrecht). In termen van cash-out betaalde Reprobel in 2014 
20.031.183 EUR daadwerkelijk uit aan zijn leden-beheersvennootschappen (reprografie 
en openbaar leenrecht), aan Auvibel (openbaar leenrecht) en aan buitenlandse partners 
(reprografie). Het percentage werkingskosten van Reprobel in 2014 bedroeg 13,99%. 

Omdat het innen en verdelen van de vergoedingen waarvan sprake de kernopdracht 
van Reprobel is, vindt u hieronder eerst de belangrijkste evoluties en cijfergegevens over 
de inningen, met een korte aanvullende toelichting over de facturatie door Reprobel.  
In het volgende deel vindt u nadere informatie over de verdeling en de cash-out. 
Opmerking: alle in dit Jaarverslag vermelde bedragen zijn exclusief BTW, behalve 

bepaalde bedragen zoals het « klantensaldo » (het bedrag van de openstaande facturen), 
dat BTW inbegrepen is. Wanneer bedragen BTW inbegrepen zijn, wordt dit duidelijk 
aangegeven. 



12

D
EE

L 
3

JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

14

3.1  REPROGRAFIE (BELGIË)

3.1.1  Algemeen

Reprobel heeft in 2014 23.141.151 EUR uit de reprografie geïnd op het Belgische 
grondgebied. Dit bedrag is 518.945 EUR hoger dan het in 2013 geïnde bedrag (22.622.206 
EUR). De verhoging van de inningen is onder meer te verklaren door een verhoging van 
de facturatie zelf (+353.535 EUR, zie hieronder). 

Anderzijds heeft Reprobel in 2014 24.026.554 EUR gefactureerd voor de reprografie op 
het Belgische grondgebied, hetzij 353.535 EUR meer dan in 2013 (23.673.019 EUR). Deze 
verhoging in de facturatie komt vooral uit de vergoeding op de reproductietoestellen 
(+336.117 EUR, zie hieronder 3.1.2). 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Inningen € 22.715.858 € 22.652.905 € 23.796.640 € 22.622.206 € 23.141.151

Facturatie € 22.592.467 € 23.729.544 € 22.924.933 € 23.673.019 € 24.026.554

(reprografie – Belgisch grondgebied)

3.1.2  Vergoedingen op reproductieapparaten :  
 ‘bijdrageplichtigen’ 

Evolutie van de inningen (« cash in » - EUR)

In 2014 bedroegen de netto inningen uit de reprografievergoeding op toestellen 
waarmee fotokopieën kunnen worden gemaakt (kopieerapparaten, multifunctionele 
apparaten, faxen,…) 13.498.060 EUR, na aftrek van de terugbetalingen omwille van 
wederexport. Dat is een stijging met 851.873 EUR ten opzichte van de inningen uit de 
apparaten in het boekjaar 2013 (12.646.187 EUR).

Deze stijging is te verklaren door de vermindering van dit specifieke klantensaldo, evenals 
door een stijging van de facturatie van vergoedingen voor reproductieapparaten (zie 
verder). 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Inningen € 12.486.763 € 12.318.313 € 13.411.489 € 12.646.187 € 13.498.060

Delta (*) -6,97% -1,35% 8,87% -5,71% 6,74%

(*) in vergelijking met vorig boekjaar     
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3.1.2. Vergoedingen op reproductieapparaten: “bijdrageplichtigen”
Evolutie van de inningen cash in   stond op p 12
!!!   Ik kan hier de X as NIET zetten op 20.000.000. Mijn max is 2147483 ! (dat is blijkbaar een bug op 
microsoft, misschien gaat het met jullie mac wel.Het blauwe legendeblokje moet ook weg, 
maar ik ungroup het nog niet mocht de data veranderen.

Evolutie van de inningen op de reproductieapparaten 

(forfaitaire vergoeding)

Vergelijking inningen en facturatie reprografie 

(Belgisch grondgebied)
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Evolutie van het zakencijfer (facturatie - EUR)

De netto facturatie van de vergoeding op reproductietoestellen is met 2,54% gestegen, 
van 13.235.356 EUR in 2013 tot 13.571.473 EUR in boekjaar 2014. Die stijging is onder 
meer te verklaren door een daling van de terugbetalingen voor wederexport. 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Facturatie € 12.656.988 € 13.140.392 € 12.522.810 € 13.235.356 € 13.571.473

Delta (*) -5,71% 3,82% -4,70% 5,69% 2,54%

(*) in vergelijking met vorig boekjaar0
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3.1.2. Vergoedingen op reproductieapparaten: “bijdrageplichtigen”
Evolutie van het zakencijfer facturatie   stond op p 13
!!!   Ik kan hier de X as NIET zetten op 20.000.000. Maar die zou wel zo moeten zijn. 
Mijn max is 2147483 ! (dat is blijkbaar een bug op microsoft, misschien gaat het met jullie mac wel) 
Het blauwe legendeblokje moet ook weg, 
maar ik ungroup het nog niet mochten de gegevens nog veranderen.

Het verschil tussen de gefactureerde bedragen en de geïnde bedragen voor de 
reproductietoestellen is te verklaren door het feit dat sommige facturen niet meer 
tijdens het boekjaar betaald werden. De verschillen tussen inning en facturatie hebben 
trouwens een cyclisch karakter. In sommige jaren is de facturatie hoger dan de inningen 
en in andere jaren zijn de inningen dan weer globaal hoger dan de facturatie. Dit komt 
doordat facturen die tegen het jaareinde worden verzonden, soms pas in de loop van 
het volgende boekjaar kunnen worden geïnd. In het boekjaar 2014 is het verschil tussen 
de geïnde en de gefactureerde bedragen voor wat de reproductieapparaten betreft 
echter verwaarloosbaar. 
Op 31 december 2014 bedroeg het te innen bedrag op apparaten 2.704.351 EUR incl. 

BTW. Dit klantensaldo is met meer dan 1 miljoen EUR gedaald ten opzichte van dat van 
2013, dat relatief hoog was omwille van het feit dat belangrijke aangiftes pas eind 2013 
waren binnengekomen en per 31 december 2013 nog onbetaald waren gebleven. 

Vergelijking tussen inningen en facturatie (toestellen)
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3.1.2. Vergoedingen op reproductieapparaten: “bijdrageplichtigen”
Vergelijking tussen inningen en facturatie (toestellen)   stond op p 13
As op 20.000.000 zetten aub!!!

Alle gegevens hierboven met betrekking tot de vergoeding op de toestellen betreffen 
ofwel de inningen ofwel de facturatie. Een analyse van de maandelijkse aangiftes 
in de loop van het boekjaar is ook mogelijk. Deze gegevens laten Reprobel toe om 
de evolutie van de aangegeven reproductietoestellen te volgen, ten overstaan van het 
moment waarop ze op de Belgische markt worden gebracht. 

De taartdiagrammen op de volgende pagina tonen de evolutie van 2012 tot en met 
2014 van de verschillende snelheidscategorieën (in Copies per Minute, CPM) waarin 
de reproductieapparaten werden aangegeven. De reprografievergoeding op apparaten 
hangt immers af van hun kopieersnelheid. Let wel: de snelheden waarvan sprake sporen 
niet noodzakelijk gelijk met de reële snelheid van de bedoelde apparaten. Met name voor 
de inkjetapparaten zijn daarover immers meerdere rechtsgedingen tussen Reprobel en  
importeurs van die apparaten hangende (zie verder, 5.4 en 6.1 van dit Jaarverslag). 

Evolutie van de facturatie op de reproductieapparaten 

(forfaitaire vergoeding)

Vergelijking tussen inningen en facturatie op de reproductieapparaten

(forfaitaire vergoeding)
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Procentuele voorstelling van het aantal aangegeven apparaten per snelheidscategorie en van hun bijdrage aan het zakencijfer (2012-2014)

Aantal aangegeven kopieerapparaten, faxen en multifunctionals  
per snelheidscategorie Reprobel 2012 (in CPM)  

Bijdrage aan zakencijfer per snelheidscategorie Reprobel 2012 (in CPM)
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Aantal aangegeven kopieerapparaten, faxen en multifunctionals 
per snelheidscategorie Reprobel 2013 (in CPM)
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Aantal aangegeven kopieerapparaten, faxen en multifunctionals  
per snelheidscategorie Reprobel 2014 (in CPM)  
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Uit de taartdiagrammen op pagina 14 blijkt duidelijk dat hoewel het gros van de 
apparaten (79,33 %) in 2014 in de snelheidscategorie 1-5 kopieën per minuut werd 
aangegeven, het de categorie 20-39 kopieën per minuut is die het meeste (43,46%) 
bijdraagt tot het jaarlijkse zakencijfer van Reprobel. 

Hier spelen duidelijk ook technologische verschillen mee. 
De inkjet multifunctionele toestellen zijn veruit het grootst in aantal maar ze worden 
vooral aangegeven in de laagste snelheidscategorie, terwijl de laser multifunctionele 
apparaten en de laser kopieerapparaten in de hogere snelheidscategorieën worden 
aangegeven en daardoor ook beduidend meer bijdragen aan het zakencijfer (ondanks 
hun fors lagere marktaantallen). 

De taartdiagrammen hieronder tonen duidelijk het verschil tussen de beide technologieën, 
zowel in aangegeven aantallen als in termen van bijdrage aan het zakencijfer van 
Reprobel. Let wel: printers vallen vandaag nog niet onder de reprografievergoeding.  
Het gaat hier dus alleen over multifunctionele toestellen en kopieerapparaten. 

In vergelijking met de cijfers van 2013, is het aandeel van de laserapparaten in aantal nog 
licht gezakt (van 14% naar 13,67%), terwijl het in termen van bijdrage aan het zakencijfer 
van Reprobel nog gestegen is (van 78% naar 79,53%).

3.1.3  Vergoeding uit fotokopieën : ‘vergoedingsplichtigen’ 
 

Evolutie van de inningen (« cash in » - EUR)

Het bedrag van de inningen uit de fotokopieën van beschermde werken, hetzij 
9.643.090 EUR, is ietwat gedaald ten opzichte van 2013 (9.976.019 EUR) en ten opzichte 
van de vorige boekjaren. De minderinkomsten zijn evenwel niet van die aard dat er naar 
bijzondere verklaringen moeten worden gezocht, zeker nu het facturatiecijfer voor de 
evenredige vergoeding over boekjaar 2014 (zie hieronder) nagenoeg stabiel is gebleven. 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Inningen € 10.229.095 € 10.334.592 € 10.385.150 € 9.976.019 € 9.643.090

Delta (*) -0.79% 1,03% 0,49% -3,94% -3,34%

(*) in vergelijking met vorig boekjaar     
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Evolution des encaissements photocopies (rémunération proportionnelle)
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Evolutie van de inningen uit fotokopieën (evenredige vergoeding)

3.1.3. Vergoedingen uit fotokopieën: vergoedingsplichtigen
Evolutie van de inningen cash in   stond op p 15
Idem als hiervoor: as aanpassen op 20.000.000 max en legende hokje wegdoen

De inningen uit vergoedingen voor fotokopieën van beschermd werk zijn als volgt 
verspreid over de professionele sectoren : ongeveer de helft van de inningen in 
2014 zijn afkomstig uit de sector Onderwijs; de Privé sector (met inbegrip van de 
copyshops) droeg ongeveer 32% bij en de Overheid (met inbegrip van de bibliotheken) 
ruwweg 20%. 

InkjetLaser

Aantal aangegeven apparaten 
per technologie (2014)

Bijdrage aan zakencijfer apparaten 
per technologie (2014)

InkjetLaser

86,33%

13,67%
20,47%

79,53%

Jet d’encreLaser

Nombre d’appareils déclarés 
par technologie (2014)

Contribution au chi�re d’a�aires 
des appareils par technologie (2014)

Jet d’encreLaser

86,33%

13,67%
20,47%

79,53%

Aantal aangegeven apparaten 

per technologie (2014)

Bijdrage aan zakencijfer apparaten 

per technologie (2014)

Evolutie van de inningen uit fotokopieën (evenredige vergoeding)
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Onderwijs € 4.682.097 48,55%

Privé + Copyshops € 3.072.499 31,86%

Overheid + Bibliotheken € 1.888.494 19,58%

Totaal Inningen vergoedingsplichtigen 2014 € 9.643.090 100,00%

Overheid + Bibliotheken

Privé + Copyshops

Onderwijs

Evolutie inningen evenredige vergoeding (fotokopieën) 
per professionele sector 2013-2014

49,90%

23,00%

86,33%

13,67%

27,10%

2013

2014

Overheid + Bibliotheken

Privé + Copyshops

Onderwijs

48,55%

19,58%

31,86%

Pouvoirs publics +
bibliothèques

Privé + Copyshops

Enseignement

Evolution des perceptions rémunération proportionnelle (photocopies) 
par secteur professionnel 2013-2014 

49,90%

23,00%

86,33%

13,67%

27,10%

2013

2014

Pouvoirs publics +
bibliothèques

Privé + Copyshops

Enseignement

48,55%

19,58%

31,86%

In alle sectoren komt het gros van de vergoedingen uit (meerjaarlijkse of 
jaarlijkse) contracten, zowel op sectorniveau als op het niveau van individuele 
vergoedingsplichtigen. Dit vereenvoudigt de administratie voor de gebruikers aanzienlijk, 
omdat ze geen jaarlijkse aangifteformulieren meer moeten invullen. 

De verhouding contracten/aangiftes per sector verschilt niet veel van jaar tot jaar. 

Facturatie evenredige vergoeding per sector opgesplitst tussen contracten en aangiftes 2014

contracten aangiftes

Onderwijs 93,16% 6,84%

Overheid + bibliotheken 98,99% 1,01%

Privé + Copyshops 62,73% 37,27%

Ter vergelijking :

Facturatie evenredige vergoeding per sector opgesplitst tussen contracten en aangiftes 2013

contracten aangiftes

Onderwijs 91,85% 8,15%

Overheid + bibliotheken 99,00% 1,00%

Privé + Copyshops 59,45% 40,55%

Evolutie van het zakencijfer (facturatie - EUR)

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Facturatie € 9.935.479 € 10.589.152 € 10.402.122 € 10.437.663 € 10.455.082

Delta (*) -2.64% 6,58% -1,77% 0,34% 0,17%

(*) in vergelijking met vorig boekjaar     

Met 10.455.082 EUR factureerde Reprobel in 2014 ongeveer hetzelfde bedrag als in 
2013 uit de evenredige vergoeding op de fotokopieën.
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3.1.3. Vergoedingen uit fotokopieën: vergoedingsplichtigen
Evolutie van de inningen cash in   stond op p 16
Idem als hiervoor: as aanpassen op 20.000.000 max en legende hokje wegdoen

Evolutie facturatie fotokopieën (evenredige vergoeding)
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Op 31 december 2014 bedroeg het gefactureerde maar nog te innen bedrag – het 
klantensaldo dus - bij de vergoedingsplichtigen 1.805.805 EUR incl. BTW. Dit klantensaldo 
is relatief hoog. Zoals vorig jaar heeft Reprobel op het einde van het boekjaar 2014 nog 
een aantal bedragen gefactureerd, wat als gevolg heeft dat deze facturen pas in de 
loop van 2015 kunnen worden betaald. Er valt overigens nog op te merken dat op het 
einde van elk jaar herinneringen worden verzonden aan vergoedingsplichtigen die hun 
aangifte niet tijdig hebben ingediend. Ook deze operatie heeft een verhoging van het 
klantensaldo tot gevolg, door de facturatie die hiermee samenhangt. 
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Comparaison entre encaissements et facturation débiteurs
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Vergelijking tussen inningen en facturatie vergoedingsplichtigen

3.1.3. Vergoedingen uit fotokopieën: vergoedingsplichtigen
Evolutie van de inningen cash in   stond op p 17
Idem als hiervoor: as aanpassen op 20.000.000 max en legende hokje wegdoen

3.2  OPENBAAR LEENRECHT

Evolutie van de inningen (« cash in » – EUR)

Tijdens het boekjaar 2014 inde Reprobel, met 2.102.348 EUR, 292.774 EUR meer dan in 
het boekjaar 2013 uit het openbaar leenrecht. 
 
In 2013 werd het nieuwe Koninklijk Besluit van 13 december 2012 op het openbaar 
leenrecht praktisch geïmplementeerd. Dit K.B trok het oude K.B van 2004 met terug-
werkende kracht in en bepaalde dat de vergoeding voor de periode 2004 t.e.m 2012 
opnieuw moest berekend worden op basis van de parameters van het nieuwe K.B.  
De regularisatie m.b.t de referentiejaren 2004-2011 moest volgens het K.B in 2013 
gebeuren.  De facturen die hierop betrekking hadden werden echter pas in december 
2013 uitgestuurd.  Een deel van die facturen werd pas in 2014 betaald en in dit boekjaar 

boekhoudkundig verwerkt.  Dit verklaart waarom er in 2014 beduidend meer werd 
geïnd uit het openbaar leenrecht dan in 2013. Die regularisatie liet zich, wat de inningen 
betreft, vooral gevoelen bij de uitleeninstellingen in het Franstalig landsgedeelte. 

Inningen openbaar leenrecht

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Inningen € 1.747.219 € 1.659.280 € 1.606.515 € 1.809.574 € 2.102.348

Delta (*) 3,29% -5,03% -3,18% 12,64% 16,18%

(*) in vergelijking met vorig boekjaar     
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Evolution des encaissements droit de prêt public

Evolutie van de inningen uit het openbaar leenrecht
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Detail per Gemeenschap

2010 2011 2012 2013 2014

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

€ 487.002 € 423.135 € 370.867 € 428.283 € 830.715

Duitstalige Gem. (*) € 5.500 € 6.000 € 6.000 € 27.300 € 0

Vlaamse Gem. (*) € 1.254.717 € 1.229.245 € 1.229.245 € 1.331.202 € 1.271.633

Federale Staat (FOD) € 0 € 900 € 403 € 22.789 € 0

TOTAAL € 1.747.219 € 1.659.280 € 1.606.515 € 1.809.574 € 2.102.348

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

Vergelijking tussen inningen en facturatie vergoedingsplichtigen

Evolutie van de inningen uit het openbaar leenrecht
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De in 2014 geïnde bedragen hebben, los van bovenvermelde regularisatie voor 
het verleden, voornamelijk betrekking op het referentiejaar 2012. De Duitstalige 
Gemeenschap en de FOD Economie waren eind 2013 allebei al in orde voor dit 
referentiejaar. Reprobel inde in 2014 dus uitzonderlijk niet bij die twee instellingen. 

Evolutie van het zakencijfer openbaar leenrecht (facturatie – EUR)

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Facturatie € 1.487.471 € 1.637.817 € 1.571.023 € 2.077.551 € 1.715.389

Delta (*) -7.14% 10,11% -4,08% 32,24% -17,43%

(*) in vergelijking met vorig boekjaar     
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Evolution de la facturation prêt public

Evolutie van de facturatie uit het openbaar leenrecht
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Het zakencijfer uit het openbaar leenrecht is in 2014 met 362.162 EUR (-17,43%) gedaald 
ten opzichte van 2013. Zoals hierboven uitgelegd werden de regularisatiefacturen ten 
gevolge van de implementatie van het Koninklijk Besluit van 13 december 2012 eind 
2013 verstuurd maar vooral in 2014 betaald. Dit verklaart enerzijds de verhoging van de 
inningen in 2014 maar anderzijds ook de vermindering van de facturatie in dit boekjaar. 

De Fédération Wallonie-Bruxelles bezorgde begin mei 2014 de cijfers voor het 
referentiejaar 2012 aan Reprobel. Op basis van deze gegevens factureerde Reprobel 
443.756 EUR aan de (individuele) uitleeninstellingen in de Franstalige Gemeenschap.

Op basis van de parameters van het K.B van december 2012, factureerde Reprobel in 
december 2014 1.271.633 EUR aan de Vlaamse Gemeenschap voor het referentiejaar 
2012. Die Gemeenschap betaalt, zoals bekend, gecentraliseerd voor alle bibliotheken in 
het Nederlandse landsgedeelte. In vergelijking met de facturatie in het boekjaar 2013 
(1.274.598 EUR) is dat een lichte achteruitgang, die te wijten is aan een daling in de 
collecties en - in mindere mate – de uitleningen op Vlaams niveau.

Op 31 december 2014 bedraagt het gefactureerde maar nog te innen bedrag voor het 
openbaar leenrecht 80.409 EUR incl. BTW (ten opzichte van 671.673 EUR eind 2013). 
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Comparaison entre encaissements et facturation prêt public

Vergelijking tussen inningen en facturatie openbaar leenrecht
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3.3   INNINGEN UIT HET BUITENLAND (REPROGRAFIE)

Evolutie van de inningen (« cash in » – EUR)

De inningen uit het buitenland hebben betrekking op betalingen, in het raam van de 
reprografie, gedaan door buitenlandse beheersvennootschappen met wie Reprobel een 
bilateraal akkoord van het type A heeft gesloten (met een daadwerkelijke wederzijdse 
uitkering van vergoedingen – zie deel 6.4.3 en 8.8 van het Jaarverslag). Reprobel sloot 
op vandaag 24 akkoorden van dat type. 
Werken van Belgische rechthebbenden (auteurs en uitgevers) worden immers ook in 
het buitenland gekopieerd en vice versa. 

Het in 2014 geïnde bedrag, 809.889 EUR, is met bijna 225.000 EUR gedaald ten opzichte 
van 2013. In boekjaar 2013 ontving Reprobel immers belangrijke backpayments uit 
Duitsland (VG Wort). De inningen uit het buitenland zijn wel nog steeds beduidend 
hoger dan in de boekjaren 2012 en voorgaande. 
 
Reprobel besteedt dan ook, in het algemeen, meer aandacht aan zijn buitenlandse 
werking, wat zich trouwens ook vertaalt in een toename van de Terbeschikkingstellingen 
en betalingen aan het buitenland (zie verder, deel 4.A.4 et 4.B.4 van het Jaarverslag : 
Verdeling). 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Inningen € 501.047 € 402.694 € 629.160 € 1.034.473 € 809.889

Delta (*) -13.34% -19,63% 56,24% 64,42% -21,71%

(*) in vergelijking met het vorig boekjaar
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Evolution des encaissements de l’étranger (reprographie)

Evolutie van de inningen uit het buitenland (reprografie)
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Vergoedingen uit het buitenland volgens land van herkomst (2014)

Land
Buitenlandse 

beheersvennootschap (RRO)
Bedrag

Nederland Stichting Reprorecht € 296.881

Frankrijk CFC € 240.119

Canada Access Copyright + Copibec € 77.087

Duitsland VG Wort € 54.653

Verenigd Koninkrijk CLA € 36.634

Zwitserland Prolitteris € 29.964

Australië Copyright Agency € 22.565

Noorwegen Kopinor € 17.621

Oostenrijk Literar Mechana € 8.597

Luxemburg Luxorr € 7.090

Andere € 18.677

TOTAAL € 809.889

37%

30%

Luxemburg (Luxorr)

Oostenrijk (Literar Mechana)

Noorwegen (Kopinor)

Andere

Australië (Copyright Agency)

Zwitserland (Prolitteris)

Verenigd Koninkrijk (CLA)

Duitsland (VG Wort)

Canada (Access Copyright + Copibec)

Frankrijk (CFC)

Nederland (Stichting Reprorecht)

36,66%

29,65%

9,52%

6,75%

4,52%

3,70%
2,79%

2,31%
2,18%

1,06% 0,88%

Inningen uit het buitenland per land van herkomst (reprografie, 2014)

Evolutie van de inningen uit het buitenland (reprografie)

Inningen uit het buitenland per land van herkomst (reprografie, 2014)
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4 Resultaten 2014: verdeling

Door de specifieke organisatiestructuur van Reprobel doorloopt de verdeling 
van de door Reprobel geïnde vergoedingen voor reprografie en openbaar leenrecht 
verschillende stadia. Reprobel keert die vergoedingen immers niet rechtstreeks aan de 
rechthebbende auteurs en uitgevers uit, maar via de tussenstap van haar 15 leden-
beheersvennootschappen. Alvorens de cijfers aan bod komen, wordt daarom eerst 
de verdelingsflow per type vergoeding bevattelijk gemaakt in een algemeen schema.

Er wordt, wat de verdeling betreft, op een dubbele manier gerapporteerd in het 
Jaarverslag: in een eerste deel wordt de verdeling onder de vorm van algemene 
Terbeschikkingstellingen (bv. aan en binnen de Colleges) aanschouwelijk gemaakt 
(4.A.); in een tweede deel wordt gerapporteerd over de (globale) cash-out stromen 
van Reprobel richting haar leden-beheersvennootschappen en haar binnen- en 
buitenlandse partners (4.B.). Die rapportering weerspiegelt, aan de verdelingszijde, 
ruwweg het onderscheid dat aan de inningszijde wordt gemaakt tussen cash-in 
(inningen) en facturatie (omzet). Door de gedetailleerde rapportering (sinds het boekjaar 
2013) over de cash out-bewegingen, loopt Reprobel vooruit op het Kasstroomoverzicht 
dat vanaf het boekjaar 2015 verplicht is gesteld door het Koninklijk Besluit van 25 april 
2014 op de boekhoudnormen (cf. hieronder, 5.5).
 

4.A  TERBESCHIKKINGSTELLINGEN

4.A.1  Reprografie (binnenland)

4.A.1.1. Algemene principes van de verdeling  
 (binnenlandse vergoedingen)

Reprobel bestaat uit twee Colleges, het Auteurscollege (ACCA) en het Uitgeverscollege 
(UCCE). De door Reprobel geïnde vergoedingen voor reprografie worden 50/50 tussen 
deze twee Colleges verdeeld, zoals voorgeschreven door de Auteurswet.

De verdeling binnen het Auteurscollege (per categorie van werk) en het Uitgeverscollege 
(per drager) en vervolgens onder de leden-beheersvennootschappen van Reprobel 
maakt het voorwerp uit van een verdeelbarema en van verdeelregels die door de leden 
van elk College unaniem worden overeengekomen. Deze regels zijn ook goedgekeurd 
door de Controledienst die afhangt van de FOD Economie. 

Het bedrag dat door de Algemene Vergadering van Reprobel jaarlijks globaal en definitief 
« ter beschikking wordt gesteld » wordt op verschillende niveaus verdeeld : 

Ter beschikkingstelling (TBS) 
Reprografievergoedingen

� �
50% Auteurscollege
+ interesten - kosten

50% Uitgeverscollege
+ interesten - kosten

Primaire 
verdeling

� �
Verdeling volgens de 
categorie van werk 

(foto’s, andere visuele werken, 
partituren, journalistieke teksten, 

educatieve en wetenschappelijke teksten, 
literaire teksten, andere teksten)

Verdeling volgens de 
drager 

(boeken, dagbladen, 
tijdschriften, partituren, 

andere)

Secundaire 
verdeling

� �
Verdeling 

onder de beheersvennootschappen 
(Assucopie, deAuteurs, Sabam, Sacd-Scam, 

Saj/JAM,Sofam, Vewa)

Verdeling 
onder de beheersvennootschappen 

(Copiebel, Copiepresse, Librius, 
License2Publish, Repro PP, Repropress,  

Sabam, Semu)

Tertiaire 
verdeling

� �
   VERDELING DOOR DE BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN  (*)

� �
Verdeling door de 

beheersvennootschappen aan hun 
rechthebbende 

auteurs

Verdeling door de 
beheersvennootschappen aan hun 

rechthebbende 
uitgevers

Individuele 
verdeling

(*) De verdeling door de beheersvennootschappen van auteurs (per categorie van werk) en van uitgevers  
(per drager) onder hun leden-rechthebbenden gebeurt door die beheersvennootschappen zelf, op basis van 
eigen verdeelregels die rekening houden met de specificiteit van de activiteit van hun aangesloten leden.  
Ook die verdeelregels worden door de overheid goedgekeurd. 
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4.A.1.2 Terbeschikkingstelling aan de Colleges

A Definitieve Terbeschikkingstelling, goedgekeurd door de  
 Algemene Vergadering in juni 2014 (inningen 2013) 

De globale binnenlandse inningen voor reprografie met betrekking tot de inningsperiode 
01/01/2013 tot en met 31/12/2013 (22.622.206 EUR) werden definitief ter beschikking 
gesteld op de Algemene Vergadering van 2 juni 2014. 
 
Van dit bedrag werden de werkingskosten 2013 afgetrokken alsook de bedragen die in 
2013 werden geïnd maar die op 2014 betrekking hadden. 
Vervolgens werden de gemeenschappelijke interesten van de Colleges toegevoegd 
alsook de bedragen die met betrekking tot 2013 in de vorige jaren werden geïnd. Na die 
verrekening heeft de Algemene Vergadering van 2 juni 2014 definitief 18.928.752 EUR 
ter beschikking van de twee Colleges gesteld. 

Aan het bedrag dat ter beschikking van elk College wordt gesteld worden nog de eigen 
interesten van dat College toegevoegd en vervolgens worden daarvan de eigen kosten 
van elk College afgetrokken. Tijdens het jaar 2013 heeft alléén het Auteurscollege 
specifieke kosten gemaakt voor de bijkomende analyse van de resultaten van de 
vijfjaarlijkse studie uitgevoerd door Profacts in 2013. Het globale ter beschikking gestelde 
bedrag bedroeg dus 19.225.743 EUR.

Definitief ter 
beschikking gestelde 
bedragen (AV 2014)

ACCA UCCE TOTAAL

Terbeschikkingstelling 
06/2014

€ 9.464.376 € 9.464.376 € 18.928.752

Eigen interesten van elk 
Collège

€ 117.812 € 179.899 € 297.711

Subtotaal € 9.582.188 € 9.644.275 € 19.226.463

Eigen kosten van elk 
Collège

-€ 720 € 0 -€ 720

Totaal ter beschikking 
gesteld

€ 9.581.468 € 9.644.275 € 19.225.743

Bedragen die de vorige jaren ter beschikking werden gesteld (ter vergelijking)

ACCA UCCE TOTAAL

Totaal ter beschikking 
gesteld IN JUNI 2011

€ 9.860.471 € 10.091.772 € 19.952.243

Totaal ter beschikking 
gesteld IN JUNI 2012

€ 9.925.257 € 10.078.733 € 20.003.990

Totaal ter beschikking 
gesteld IN JUNI 2013

€ 10.472.526 € 10.760.326 € 21.232.852

Totaal ter beschikking 
gesteld IN JUNI 2014

€ 9.581.468 € 9.644.275 € 19.225.743

Er werd in 2014 dus globaal ongeveer 2 miljoen EUR minder ter beschikking van 
de Colleges gesteld dan in 2013. Dat is onder meer te verklaren door het feit dat de 
inningen in 2013 lager waren dan die in 2012 (cf. Jaarverslag 2013) en door ongunstiger 
rentevoeten voor de beleggingen. 
 

B Voorlopige Terbeschikkingstelling door de Raad van Bestuur   
 in november 2014 (inningen jan-sept 2014)

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. 

In november 2014 werd aldus een bedrag van 15.003.009 EUR voor de reprografie 
aanvullend maar voorlopig ter beschikking van de Colleges gesteld. Ook dit bedrag 
werd, in overeenstemming met de Auteurswet van 30 juni 1994 (die op het stuk van de 
reprografie tot 31 december 2015 blijft gelden), in gelijke delen tussen beide Colleges 
verdeeld. 

Opmerking: deze Voorlopige Terbeschikkingstelling maakte het voorwerp uit van 
bewarende boekhoudkundige maatregelen, in het licht van het K.B. van 25 april 2014. 
Meer hierover leest u in delen 5.4 en 6.5.2. van het Jaarverslag. 

Bij de Definitieve Terbeschikkingstelling van juni 2015 (AV) zal dit « voorlopige » bedrag 
afgetrokken worden van het finaal te verdelen bedrag over het boekjaar 2014. 
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4.A.1.3 Verdeling binnen de Colleges
 

AUTEURSCOLLEGE

A Definitieve Terbeschikkingstelling van juni 2014 (inningen 2013) 

Na goedkeuring van de Definitieve Terbeschikkingstelling (TBS) in juni 2014 door de 
Algemene Vergadering van 2 juni 2014 werd een bedrag van 9.581.469 EUR als volgt 
binnen het Auteurscollege verdeeld (over de verschillende categorieën van werken 
die volgens het Verdeelbarema van dit College tot de verdeling worden toegelaten – 
secundaire verdeling).

De in 2013 opgestarte onderhandelingen tussen de beheersvennootschappen lid van 
het Auteurscollege, hebben in 2014 geleid tot de bepaling van verdeelsleutels voor 
het verbruiksjaar 2013. Bijna het gehele ter beschikking gestelde bedrag kon worden 
verdeeld met uitzondering van een bedrag van 34.209 EUR, met betrekking tot de 
categorie Foto’s, in afwachting van een akkoord daarover tussen de twee betrokken 
beheersvennootschappen SABAM en SOFAM. 

Terbeschikkingstelling - 06/2014 % TOTAAL

Foto’s 5,68% € 543.868

Andere visuele werken 12,80% € 1.226.437

Muziekpartituren 0,89% € 84.814

Journalistieke teksten 11,38% € 1.090.041

Educatieve en wetenschappelijke teksten 36,76% € 3.522.445

Literaire teksten 10,38% € 994.294

Andere teksten 7,34% € 703.517

Reserve (‘Bedragen in afwachting’) 2,55% € 244.742

Voor het buitenland 12,22% € 1.171.311

TOTAAL 100,00% € 9.581.469

37%

30%

29,65%

9,52%

6,75%

Auteurscollege - Definitieve terbeschikkingstelling juni 2014

Voor het buitenland

Reserve ('Bedragen in afwachting')

Andere teksten

Literaire teksten

Educatieve en wetenschappelijke teksten

Journalistieke teksten

Muziekpartituren

Andere visuele werken

Foto's

36,76%

10,38%
11,38%

7,34%

12,80%

12,22%

5,68%

2,55%

0,89%

 
 

B Voorlopige Terbeschikkingstelling van november 2014  
 (inningen jan-sept 2014)

Het Auteurscollege heeft op 14 december 2014 beslist om de door de Raad van Bestuur 
van 28 november 2014 voorlopig ter beschikking gestelde bedragen te verdelen, voor 
een bedrag van 6.396.522 EUR. 

Auteurscollege - Definitieve terbeschikkingstelling juni 2014
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UITGEVERSCOLLEGE

A Definitieve Terbeschikkingstelling van juni 2014 (inningen 2013)

Na goedkeuring van de Definitieve Terbeschikkingstelling (TBS) in juni 2014 door 
de Algemene Vergadering werd een bedrag van 9.644.275 EUR als volgt binnen het 
Uitgeverscollege verdeeld (over de verschillende dragers die volgens het Verdeelbarema 
van dit College tot de verdeling worden toegelaten – secundaire verdeling).

Terbeschikkingstelling - 06/2014 % TOTAAL

Boeken 43,91% € 4.234.811

Dagbladen 18,96% € 1.828.650

Tijdschriften 17,53% € 1.691.082

Muziekpartituren 3,26% € 314.236

Andere 1,30% € 124.936

Reserve (Bedragen in afwachting) 2,04% € 196.858

Voor het buitenland 13,00% € 1.253.703

TOTAAL 100,00% € 9.644.275

Het Uitgeverscollege heeft beslist om 100% van de ter beschikking gestelde bedragen 
te verdelen behalve voor wat de drager Tijdschriften betreft, waarvoor één van de 
betreffende leden- beheersvennootschappen niet akkoord gaat met de verdeling. Voor 
de verbruiksjaren 2010 en 2011 werd de drager Tijdschriften verdeeld ten belope van 60%, 
ten voorlopige titel. Voor de verbruiksjaren 2012 en 2013 werd de drager Tijdschriften 
nog niet verdeeld, zelfs niet voorlopig. Het bedrag dat te verdelen blijft voor de drager 
Tijdschriften bedraagt, voor de vier betrokken verbruiksjaren, 1.613.436 EUR.

Begin 2015 werd een bemiddeling tussen de betrokken beheersvennootschappen 
opgestart. Op het ogenblik van afsluiting van de redactie van dit Jaarverslag werd 
evenwel nog geen akkoord gevonden. 

37%

30%

29,65%

9,52%

6,75%

Uitgeverscollege - Definitieve terbeschikkingstelling juni 2014

Voor het buitenland

Reserve (bedragen in afwachting)

Andere

Muziekpartituren

Tijdschriften

Dagbladen

Boeken

18,96%

17,53%

43,91%

3,26%

13,00%
2,04%

1,30%

B Voorlopige Terbeschikkingstelling van november 2014  
 (inningen jan-sept 2014) 

Het Uitgeverscollege heeft beslist om 100% van het ter beschikking gestelde bedrag van 
6.396.522 EUR te verdelen behalve voor wat de drager Tijdschriften betreft, waarvoor 
één van de betreffende leden- beheersvennootschappen niet akkoord gaat met de 
verdeling voor de verbruiksjaren 2011 tot en met 2014, voor een bedrag van 1.092.883 
EUR.

Uitgeverscollege - Definitieve terbeschikkingstelling juni 2014
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4.A.2  Openbaar leenrecht

4.A.2.1 Algemene principes van de verdeling  
 (binnenlandse vergoedingen)

Naast vergoedingen uit reprografie int Reprobel, als centrale beheersvennootschap, ook 
vergoedingen uit openbaar leenrecht. Die vergoeden auteurs en uitgevers voor het 
feit dat hun auteursrechtelijk beschermde werken worden uitgeleend door openbare 
bibliotheken (zie verder, 6.2. Jaarverslag). 

Anders dan de reprografie is het openbaar leenrecht niet beperkt tot tekst- en 
beeldmateriaal. Ook bv. cd’s en dvd’s kunnen worden uitgeleend. Dat is de reden waarom 
Reprobel een deel (16,5%) van de geïnde leenrechtvergoedingen op mandaatbasis 
doorstort aan de overkoepelende beheersvennootschap Auvibel (www.auvibel.be) 
voor verdeling onder haar eigen leden-beheersvennootschappen die rechthebbenden 
van geluidswerken en audiovisuele werken vertegenwoordigen. 

4.A.2.2 Terbeschikkingstelling aan de Colleges

De verdeling van vergoedingen uit openbaar leenrecht tussen het Auteurscollege 
en het Uitgeverscollege is bij wet (art. XI. 245, § 1 WER) vastgelegd op 70% voor het 
Auteurscollege, en 30% voor het Uitgeverscollege.

De verdelingsflow voor het openbaar leenrecht – die wat complexer is dan die van de 
reprografie, o.m. door de rol van de Gemeenschappen in dit dossier – ziet er als volgt 
uit : 

(*) De verdeling door de beheersvennootschappen van auteurs (per categorie van werk) en van uitgevers  
(per drager) onder hun leden-rechthebbenden gebeurt door die beheersvennootschappen zelf, op basis van 
eigen verdeelregels die rekening houden met de specificiteit van de activiteit van hun aangesloten leden.  
Ook die verdeelregels worden goedgekeurd door de overheid. 

Inningen Vlaamse 
Gemeenschap

Inningen 
Fédération 

Wallonie-Bruxelles 
(Fr. Gem.)

Inningen 
Duitstalige 

gemeenschap

Inningen 
federale staat (FOD)

� �
Definitieve TBS

� �
83,5% 16,5%

REPROBEL  AUVIBEL Primaire 
verdeling

70% 30%

AUTEURSCOLLEGE UITGEVERSCOLLEGE Secundaire 
verdeling

� �
Verdeling per Gemeenschap

(FOD, Vlaamse, Wallonie-Bruxelles, 
Duitstalige)

Verdeling per Gemeenschap
(FOD, Vlaamse, Wallonie-Bruxelles, 

Duitstalige)

Tertiaire 
verdeling

� �
Verdeling volgens de categorie van werk 
(foto’s, andere visuele werken, partituren, 

journalistieke teksten, educatieve & 
wetenschappelijke teksten, literaire teksten, 

andere teksten)

Verdeling volgens de drager
(boeken, dagbladen, tijdschriften, partituren, 

andere)

Quartiaire 
verdeling

� �
Verdeling 

onder de beheersvennootschappen 
(Assucopie, deAuteurs, Sabam, Sacd-Scam, 

Saj/JAM,Sofam, Vewa)

Verdeling 
onder de beheersvennootschappen 

(Copiebel, Copiepresse, License2Publish, 
Repro PP, Repropress, Librius, Sabam, Semu)

Vijfde 
verdeling

� �

VERDELING DOOR DE BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN (*) Individuele 
verdeling

� �
Verdeling door de 

beheersvennootschappen aan de 
rechthebbende 

auteurs

Verdeling door de 
beheersvennootschappen aan de 

rechthebbende 
uitgevers
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4.A.2.3 Verdeling binnen de Colleges 

De verdeling binnen elk College (per Gemeenschap en vervolgens per categorie van 
werk of per drager en onder de beheersvennootschappen) maakt het voorwerp uit van 
verdeelregels die door de leden van het College unaniem worden overeengekomen.

A Definitieve Terbeschikkingstelling juni 2014 (inningen 2013)

In juni 2014 keurde de Algemene Vergadering de Definitieve Terbeschikkingstelling voor 
het openbaar leenrecht goed, ten bedrage van 1.763.195 EUR. 

Hieronder vindt u de bedragen die in 2014 definitief werden ter beschikking gesteld aan 
de beide Colleges van Reprobel en aan Auvibel voor het openbaar leenrecht. 

Auteurscollege Uitgeverscollege Auvibel TOTAAL

2014 € 1.032.767 € 442.078 € 288.350 € 1.763.195

De Colleges hebben deze bedragen, die betrekking hadden op de referentiejaren 2007 
tot en met 2011 voor de Fédération Wallonie-Bruxelles (Fr. Gem.) en op het referentiejaar 
2011 voor de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap en de Federale Staat, als volgt 
verdeeld :  

Opdeling per Gemeenschap Auteurscollege Uitgeverscollege TOTAAL

Vlaamse Gem. € 759.464 € 325.090 € 1.084.555

Féd. Wallonie-Bruxelles (Fr. Gem.) € 244.726 € 104.756 € 349.482

Duitstalige Gem. € 15.575 € 6.667 € 22.242

Federale Staat (FOD) € 13.001 € 5.565 € 18.567

TOTAAL € 1.032.767 € 442.078 € 1.474.845

Hieronder vindt u, ter vergelijking, een overzicht van de Terbeschikkingstellingen uit het 
openbaar leenrecht tijdens de voorbije drie boekjaren. 

Auteurscollege Uitgeverscollege Auvibel TOTAAL

2012 € 984.427 € 421.897 € 274.153 € 1.680.477

2013 € 882.776 € 378.090 € 254.547 € 1.515.413

2014 € 1.032.767 € 442.078 € 288.350 € 1.763.195

De kleine verschillen van jaar tot jaar zijn vooral te wijten aan de fluctuatie in de inningen 
afkomstig van de (individuele) bibliotheken van en in de Fédération Wallonie-Bruxelles. 
De inningen uit het openbaar leenrecht in 2013 – ter beschikking gesteld in 2014 
– hadden nog niets te maken met de graduele stijging van de leenrechttarieven 
die voorzien is in het KB van 13 december 2012. Die graduele stijging begint pas in 
referentiejaar 2013 , dus boekjaar 2015 en TBS 2016.

Er zat in 2013 voor een deel een regularisatie-effect in de inningen (doorwerking van 
het KB van 13 december 2012 voor het verleden).   De regularisatie van een groot deel 
van “het verleden” (met name de referentieperiode 2004-2011) werd in december 2013 
gefactureerd.  Een deel daarvan werd nog geïnd in 2013 (zie 3.2 - inningen Openbaar 
Leenrecht).  

AUTEURSCOLLEGE

Het Auteurscollege wees de ter beschikking gestelde vergoedingen uit openbaar 
leenrecht (definitieve TBS juni 2014) als volgt toe aan de categorieën van werk :

Categorie van werken % TOTAAL

Foto’s 2,88% € 29.770

Andere visuele werken 12,92% € 133.393

Literaire werken 38,64% € 399.091

Educatieve en wetenschappelijke teksten 14,40% € 148.739

Journalistieke teksten 2,24% € 23.084

Andere teksten 4,17% € 43.099

Muziekpartituren 0,15% € 1.583

Reserve (Bedragen in afwachting) 4,59% € 47.455

Voor het buitenland 20,00% € 206.553

TOTAAL 100,00% € 1.032.767
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Voor het buitenland

Reserve (bedragen in afwachting)

Muziekpartituren

Andere teksten

Journalistieke teksten

Educatieve en wetenschappelijke teksten

Literaire teksten

Andere visuele werken

Foto’s

TBS Auteurscollege - openbaar leenrecht juni 2014

38,64%

14,40%

12,92%20,00%

2,24%

4,17%
4,59%

2,88%

0,15%

UITGEVERSCOLLEGE

Het Uitgeverscollege wees de ter beschikking gestelde vergoedingen uit openbaar 
leenrecht (definitieve TBS juni 2014) als volgt toe aan de dragers : 

Dragers % TOTAAL

Boeken 71,71% € 317.017

Dagbladen* 0,00% € 0

Tijdschriften 9,06% € 40.074

Muziekpartituren 0,16% € 716

Andere 0,00% € 0

Reserve (Bedragen in afwachting) 6,56% € 29.011

Voor het buitenland 12,50% € 55.260

TOTAAL 100,00% € 442.078

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

Voor het buitenland

Reserve (Bedragen in afwachting)

Andere

Muziekpartituren

Tijdschriften

Dagbladen*

Boeken

TBS Uitgeverscollege - openbaar leenrecht juni 2014

71,71%
9,06%

0,16% 6,56%

12,50%

B Voorlopige Terbeschikkingstelling november 2014

In december 2014 betaalde de Vlaamse Gemeenschap het door haar verschuldigde 
bedrag voor het referentiejaar 2012 (1.271.633 EUR - zie boven, 3.2). Dit bedrag werd 
voorlopig ter beschikking gesteld van de Colleges met de goedkeuring van de Raad van 
Bestuur. 

Een bedrag van 1.595.922 EUR voor het openbaar leenrecht werd aldus voorlopig ter 
beschikking gesteld van Auvibel en van de Colleges.

Auteurscollege Uitgeverscollege Auvibel TOTAAL

2014 € 932.816 € 399.778 € 263.327 € 1.595.922

Bij de Definitieve Terbeschikkingstelling van juni 2015 wordt dit « voorlopige » bedrag 
afgetrokken van het finaal te verdelen bedrag uit het openbaar leenrecht. 

TBS Auteurscollege - openbaar leenrecht juni 2014 TBS Uitgeverscollege - openbaar leenrecht juni 2014



28

D
EE

L 
4

JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

14

4.A.3  Terbeschikkingstelling van de inningen uit het  
 buitenland (reprografie)

Definitieve Terbeschikkingstelling juni 2014 (inningen 2013) 

De bedragen die Reprobel in de loop van boekjaar 2013 ontving van buitenlandse 
beheersvennootschappen waarmee het een bilateraal akkoord van type A (met een 
reële uitwisseling van vergoedingen) heeft afgesloten voor reprografie, werden in 2014 
als volgt aan de Colleges toegewezen. 

Land
Buitenlandse 

beheersvennootschap (RRO)
TOTAAL Auteurs Uitgevers

Duitsland VG WORT € 358.610 € 179.305 € 179.305

Frankrijk CFC € 212.629 € 106.315 € 106.315

Nederland Stichting Reprorecht € 183.693 € 91.846 € 91.846

Canada (Québec) Copibec € 148.115 € 74.057 € 74.057

Verenigd Koninkrijk CLA € 33.803 € 16.902 € 16.902

Noorwegen Kopinor € 24.551 € 18.518 € 6.032

Australië Copyright Agency € 15.990 € 7.995 € 7.995

Japan JAACC € 14.138 € 7.069 € 7.069

Switzerland Pro Litteris € 11.364 € 5.682 € 5.682

Denemarken Copydan € 8.708 € 4.354 € 4.354

Canada Access Copyright € 8.248 € 3.749 € 4.499

Verenigde Staten CCC € 4.911 € 2.455 € 2.455

Italië SIAE € 4.662 € 2.331 € 2.331

Luxemburg Luxorr € 4.005 € 2.002 € 2.002

Zuid-Afrika Dalro € 1.046 € 523 € 523

TOTAAL € 1.034.473 € 523.104 € 511.368

Voor het Auteurscollege : een bedrag van 523.104 EUR werd ter beschikking gesteld 
van de leden-beheersvennootschappen en een bedrag van 14.194 EUR werd in reserve 
genomen. 

Bij de Terbeschikkingstelling 2013 bleef een te verdelen bedrag van 9.255 EUR over 
uit Denemarken, Japan en Italië. Dat bedrag werd in 2014 alsnog verdeeld binnen het 
Auteurscollege. 

Voor het Uitgeverscollege: een bedrag van 511.368 EUR werd ter beschikking gesteld 
van de leden-beheersvennootschappen; een bedrag van 13.228 EUR werd in reserve 
genomen en een bedrag van 94.390 EUR met betrekking tot de drager Tijdschriften 
is nog te verdelen in afwachting van een verdeelakkoord tussen de betrokken 
beheersvennootschappen. 

Deze bedragen worden verdeeld onder de leden van de Colleges volgens verdeel-
regels die bij unanimiteit door deze laatsten werden overeengekomen. 

4.A.4 Terbeschikkingstelling van bedragen aan of bestemd 
voor het buitenland (reprografie)

De bedragen die Reprobel in België int en die bestemd zijn voor buitenlandse 
rechthebbenden (via buitenlandse beheersvennootschappen met wie Reprobel 
een  bilateraal akkoord van het type A heeft afgesloten of via de ledenbeheers-
vennootschappen van Reprobel die een specifiek mandaat hebben), worden aan 
deze laatsten ter beschikking gesteld op basis van verdeelregels die elk College heeft 
vastgelegd. 

Definitieve Terbeschikkingstelling juni 2014 (inningen 2013)

Voor het Auteurscollege : (voor de verbruiksjaren 2010 tot en met 2013)

• Bedragen met betrekking tot bilaterale akkoorden van het type A ; het gaat om een 
bedrag van 825.620 EUR en deze bedragen worden rechtstreeks door Reprobel 
aan haar buitenlandse partners overgemaakt;

• Bedragen met betrekking tot mandaten van Belgische beheersvennootschappen 
(leden van Reprobel) voor bepaalde categorieën van werken en bepaalde 
landen; het gaat om een bedrag van 292.644 EUR en deze bedragen worden 
via de tussenstap van de leden-beheersvennootschappen van Reprobel aan de 
buitenlandse rechthebbenden overgemaakt;

• Bedragen met betrekking tot bilaterale akkoorden van het type B (zonder uitwisseling 
van fondsen tussen landen); met name 6.540 EUR en deze bedragen blijven in 
België en worden onder de leden-beheersvennootschappen van Reprobel verdeeld 
gelet op de bijzondere aard en finaliteit van dit soort overeenkomsten;

• Voor het buitenland aangelegde reserves: voor de definitieve TBS 2014 ging het 
om een bedrag van 53.737 EUR. Dit bedrag wordt de volgende 5 jaar in reserve 
gehouden en dient om buitenlandse rechthebbenden te vergoeden in landen 
die op grond van het verdeelbarema relevant zijn maar waarvoor er nog geen  
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bilateraal akkoord werd gesloten. De vrijmaking van dit soort bedragen na vijf jaar 
gebeurt in overeenstemming met artikel XI.264 van het Wetboek van Economisch 
Recht (zie verder, 4.A.5 van dit Jaarverslag). 

Voor het Uitgeverscollege : (voor de verbruiksjaren 2010 tot en met 2013)

• Bedragen met betrekking tot bilaterale akkoorden van het type A ;  het gaat om een 
bedrag van 1.109.583 EUR en deze bedragen worden rechtstreeks door Reprobel 
aan haar buitenlandse partners overgemaakt;

• Bedragen met betrekking tot mandaten van Belgische beheersvennootschappen 
(leden van Reprobel) voor bepaalde dragers en bepaalde landen; het gaat om een 
bedrag van 101.563 EUR en deze bedragen worden via de tussenstap van de leden-
beheersvennootschappen van Reprobel aan de buitenlandse rechthebbenden 
overgemaakt;

• Bedragen met betrekking tot bilaterale akkoorden van het type B (zonder uitwisseling 
van fondsen tussen landen); met name 6.293 EUR en deze bedragen blijven in 
België en worden onder de leden-beheersvennootschappen van Reprobel verdeeld 
gelet op de bijzondere aard en finaliteit van dit soort overeenkomsten;

• Voor het buitenland aangelegde reserves: voor de definitieve TBS 2014 ging het 
om een bedrag van 50.688 EUR. Dit bedrag wordt de volgende 5 jaar in reserve 
gehouden en dient om buitenlandse rechthebbenden te vergoeden in landen 
die op grond van het verdeelbarema relevant zijn maar waarvoor er nog geen 
bilateraal akkoord werd gesloten. De vrijmaking van dit soort bedragen na vijf jaar 
gebeurt in overeenstemming met artikel XI.264 van het Wetboek van Economisch 
Recht (zie verder, 4.A.5 van dit Jaarverslag). 

4.A.5 Definitief niet-toewijsbare bedragen (art. XI.264 WER)

De bedragen die door de onderscheiden Colleges vijf jaar in reserve zijn genomen 
voor buitenlandse rechthebbenden maar die in die periode niet werden opgeëist door 
een buitenlandse beheersvennootschap (zie hierboven, 4.A.4), worden na die vijf jaar 
vrijgemaakt op basis van en met strikt respect voor de procedure voorzien in artikel 
XI.264 van het Wetboek van Economisch Recht. 
Van die bedragen is immers met zekerheid gebleken dat ze niet konden worden 
toegewezen aan buitenlandse rechthebbenden. De Algemene Vergadering van juni 2014 
heeft daarom, in overeenstemming met artikel XI.264 WER, een reeks verdeelbeslissingen 
genomen, telkens met verdeling onder de rechthebbenden van dezelfde categorie (door 
een herverdeling via de normale verdeelregels naar binnenlandse rechthebbenden 
en naar “gekende” buitenlandse rechthebbenden, d.i. beheersvennootschappen 
waarmee Reprobel wél een bilateraal akkoord heeft). Het betreft enerzijds verdelingen 
voor de boekjaren 2013 en 2014 en, anderzijds, na schriftelijke opmerkingen van de 
Controledienst, een reeks retroactieve en rechtzettende verdeelbeslissingen voor de 
boekjaren 2010 t.e.m. 2012. Over deze verdelingen heeft de Commissaris een bijzonder 

verslag opgesteld naar aanleiding van de Algemene Vergadering van juni 2014. Het 
bijzonder verslag over de verdeling voor het boekjaar 2014 werd door de Commissaris 
pas uitgebracht naar aanleiding van de AV van juni 2015, in overeenstemming met het 
nieuwe artikel XI.264 WER. Dit bijzonder verslag wordt als bijlage aan dit Jaarverslag 
gehecht. 

Het betreft de volgende bedragen per College : 

Voor het boekjaar 2014 ging het voor beide Colleges om bedragen uit verbruiksjaar 
2008 (TBS in 2009), met name 367.126 EUR (Auteurscollege) en 325.311 EUR 
(Uitgeverscollege). 

Voor het boekjaar 2013 ging het om : 
• Auteurscollege : 317.197 EUR. 
• Uitgeverscollege : 276.441 EUR.

Voor het boekjaar 2012 ging het om: 
• Auteurscollege: 275.891 EUR. 
• Uitgeverscollege: 247.044 EUR.

Voor het boekjaar 2011 ging het om : 
• Auteurscollege: 348.937 EUR. 
• Uitgeverscollege: 482.320 EUR.

Voor het boekjaar 2010 ging het om : 
• Auteurscollege: 180.310 EUR. 
• Uitgeverscollege: 311.352 EUR.
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4.A.6  Vrijmaking van de reserves

Definitieve Terbeschikkingstelling juni 2014 (inningen 2013)

AUTEURSCOLLEGE

• Reprografie 

Het Auteurscollege legt periodiek reserves aan (« Bedragen in afwachting ») ten 
bedrage van 3% van elke Terbeschikkingstelling. 2% van deze reserves worden na 3 jaar 
vrijgemaakt en 1% na 5 jaar. 

In 2014 maakte het Auteurscollege aldus een bedrag van 187.917 EUR vrij voor de 
verbruiksjaren 2009 (1% na 5 jaar) en 2011 (2% na 3 jaar).

• Openbaar leenrecht 

Het Auteurscollege legt ook reserves (« Bedragen in afwachting ») voor het leenrecht 
aan ten bedrage van 3% voor alle categorieën van werk behalve de literaire teksten  
(10%), en dat bij elke Terbeschikkingstelling. 
Het Auteurscollege heeft in 2014 beslist om de reserves niet vrij te maken om eventueel 
toekomstige uitgaven met betrekking tot rechtszaken over het openbaar leenrecht te 
kunnen dekken. 

•  Betalingen ontvangen uit het buitenland (reprografie)

Op elke betaling uit het buitenland van meer dan 20.000 EUR legt het Auteurscollege 
een reserve van 3% aan. Dit jaar heeft het Auteurscollege beslist om de bedragen met 
betrekking tot verbruiksjaar 2009 vrij te maken. Het gaat om een bedrag van 6.509 EUR. 

Op 31/12/2014 bedraagt het resterende (globale) bedrag in afwachting van verdeling 
voor het Auteurscollege 1.374.687 EUR.

UITGEVERSCOLLEGE

• Reprografie 

Het Uitgeverscollege legt periodiek reserves aan voor 5 jaar, ten bedrage van 3% van 
elke Terbeschikkingstelling. Deze reserves worden dus steeds na 5 jaar vrijgemaakt. 

In 2014 maakte het Uitgeverscollege aldus een bedrag van 218.764 EUR vrij voor het 
verbruiksjaar 2009. 

• Openbaar leenrecht 

Het Uitgeverscollege legt reserves (« Bedragen in afwachting ») aan ten bedrage van 
7,5% voor alle Dragers behalve de drager Tijdschriften. 

Het Uitgeverscollege heeft in 2014 beslist om de gereserveerde bedragen voor 
verbruiksjaar 2009 vrij te maken, hetzij een bedrag van 17.683 EUR.

• Betalingen ontvangen uit het buitenland (reprografie)  

Het Uitgeverscollege legt een reserve (“Bedragen in afwachting”) van 10% aan voor alle 
Dragers behalve de drager Dagbladen. 

In 2014 heeft het Uitgeverscollege beslist om de gereserveerde bedragen met betrekking 
tot verbruiksjaar 2009 vrij te maken. Het gaat om een bedrag van 5.996 EUR. 

Op 31/12/2014 bedraagt het resterende (globale) bedrag in afwachting van verdeling 
voor het Uitgeverscollege 1.388.900 EUR.
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4.A.7.  Vragen tot uitkering van vergoedingen door  
 niet-aangesloten rechthebbenden

In 2014 heeft Reprobel 51 rechtstreekse opeisingen behandeld van rechthebbende 
auteurs die zich - vooral voor de periode 2002-2011 - niet bij een beheersvennootschap 
wilden aansluiten. In totaal werd hen een bedrag van 58.155 EUR uitbetaald. Dit bedrag 
werd afgetrokken van de vrijmaking in 2015 door het Auteurscollege van de bedragen 
in afwachting voor reprografie (zie boven, 4.A.6). 

In 2014 heeft Reprobel twee rechtstreekse opeisingen behandeld van rechthebbende 
uitgevers die zich niet bij een beheersvennootschap willen aansluiten. Een bedrag van 
937 EUR werd hen aldus uitbetaald. Dit bedrag werd afgetrokken van de vrijmaking 
in 2015 door het Uitgeverscollege van de bedragen in afwachting voor reprografie  
(zie boven, 4.A.6).

4.B.  VERDELING: « CASH-OUT » 

De hieronder vermelde en toegelichte bedragen werden effectief door Belgische of 
buitenlandse beheersvennootschappen gefactureerd aan Reprobel (“cash-out” vanuit de 
optiek van Reprobel) op grond van Terbeschikkingstellingen én van vrijmakingen van 
geblokkeerde of gereserveerde bedragen. De cash-out bedragen stemmen daardoor 
niet één-op-één overeen met de Terbeschikkingstellingen waarvan sprake in 4.A 
van het Jaarverslag. Op het niveau van de Colleges kunnen bv. verdeelakkoorden 
worden gesloten over een welbepaalde categorie of drager, waardoor ook geblokkeerde 
bedragen voor en uit het verleden vrijkomen en kunnen worden gefactureerd aan 
Reprobel. Omgekeerd kan een deel van een terbeschikkingstelling nog niet terecht zijn 
gekomen bij een beheersvennootschap bij gebrek aan verdeelakkoord in een College 
of op het bijzondere verzoek van die beheersvennootschap. 

4.B.1  Reprografie (binnenland)

Boekjaar 2013 2014

Leden Auteurscollege € 6.918.548 € 7.942.972

Leden Uitgeverscollege € 8.050.104 € 5.587.093

TOTAAL € 14.968.652 € 13.530.065

Voor het Auteurscollege :
Het verschil tussen 2013 en 2014 wordt verklaard door het feit dat de Voorlopige 
Terbeschikkingstelling van oktober 2013 slechts ten belope van 60% werd verdeeld om 
finaal bij de Definitieve Terbeschikkingstelling van juni 2014 ten belope van 100% te 
worden vrijgemaakt. 

Voor het Uitgeverscollege : 
Het relatief lage bedrag van cash-out in 2014 voor de leden van het Uitgeverscollege 
wordt verklaard enerzijds door het feit dat, bij gebrek aan een akkoord over de 
verdeelsleutels voor de drager Tijdschriften, het Uitgeverscollege deze drager niet 
volledig heeft verdeeld en anderzijds, door het feit dat de voorlopige verdeling pas in 
december 2014 gebeurde waardoor enkele beheersvennootschappen hun facturen pas 
in januari 2015 aan Reprobel hebben gestuurd. 

4.B.2  Openbaar leenrecht

Boekjaar 2013 2014

Leden Auteurscollege € 674.979 € 1.132.757

Leden Uitgeverscollege € 107.770 € 337.961

Auvibel € 211.326 € 363.082

TOTAAL € 994.075 € 1.833.800

Voor het boekjaar 2013 kon de Voorlopige Terbeschikkingstelling – die pas in december 
2013 gebeurde – niet in 2013 worden gefactureerd en was die dus nog niet zichtbaar in 
de cash-out-cijfers. De inhaalbeweging daarvan in 2014 is duidelijk te zien. Bovendien 
werd de voorlopige verdeling van eind 2014 globaal nog binnen het boekjaar 2014 
gefactureerd.
 

4.B.3  Bedragen uit het buitenland (reprografie)

Boekjaar 2013 2014

Leden Auteurscollege € 283.332 € 422.532

Leden Uitgeverscollege € 286.388 € 285.298

TOTAAL € 569.720 € 707.829
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Alhoewel niet alle facturen van de beheersvennootschappen met betrekking tot de 
Terbeschikkingstelling van de inningen uit het buitenland 2014 tijdens het boekjaar 
werden ontvangen, kan er een duidelijke stijging van de in 2014 uitbetaalde bedragen 
worden vastgesteld. 
Dit volgt logisch de evolutie van de inningen in 2013 ten opzichte van die van 2012 
(bijna 400.000 EUR meer). 

4.B.4.  Betalingen aan of voor het buitenland (reprografie) 

4.B.4.1  Betalingen aan het buitenland :

Boekjaar 2013 2014

Auteursdeel € 2.033.806 € 1.343.523

Uitgeversdeel € 2.452.629 € 1.749.176

TOTAAL € 4.486.435 € 3.092.698

In 2013 factureerden buitenlandse beheersvennootschappen (met name uit Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk) nog voor eerdere verdelingen in 2011 en 2012. Dat was niet in 
dezelfde mate het geval in 2014 (al heeft het Nederlandse Stichting Reprorecht ook nog 
bedragen voor 2013 gefactureerd). Aan deze bedragen werden de herberekeningen van 
de definitief niet-toewijsbare bedragen (zie 4.A.5 hierboven) ten voordele van gekende 
buitenlandse rechthebbenden toegevoegd.

Hieronder volgt een detailoverzicht van de betaalde bedragen per land:

Land 2013 2014 TOTAAL

Frankrijk € 3.016.044 € 692.158 € 3.708.202

Nederland € 0 € 1.524.527 € 1.524.527

Verenigd Koninkrijk € 846.903 € 204.986 € 1.051.889

Verenigde Staten € 248.955 € 268.043 € 516.998

Duitsland € 76.181 € 79.963 € 156.144

Andere € 298.351 € 323.021 € 621.372

TOTAAL € 4.486.434 € 3.092.698 € 7.579.132

4.B.4.2 Betalingen voor het buitenland  
 (via de leden-beheersvennootschappen)

Het gaat om betalingen op grond van bilaterale akkoorden van het type B die door Reprobel 
werden afgesloten en van mandaten van leden-beheersvennootschappen met bepaalde 
landen en voor bepaalde categorieën van werken of bepaalde dragers. 

Boekjaar 201 3 2014

Leden Auteurscollege € 502.238 € 533.760

Leden Uitgeverscollege € 372.056 € 333.030

TOTAAL € 874.294 € 866.790

Voor beide Colleges:

De verdelingen en navolgende betalingen aan de leden van beide Colleges met 
betrekking tot de boekjaren 2013 en 2014 gebeurden normaal en zonder vertraging. 

Het verschil in bedragen tussen de Colleges wordt verklaard door het feit dat binnen 
het Uitgeverscollege slechts twee vennootschappen buitenlandse mandaten hebben. 

4.B.5  Totaal van de bedragen uitbetaald de laatste drie jaren

Over de laatste twee boekjaren heeft Reprobel alles samen een bedrag van bijna 42 
miljoen EUR uitbetaald aan haar leden beheersvennootschappen, aan buitenlandse 
beheersvennootschappen en aan Auvibel (in het raam van het openbaar leenrecht). 

Boekjaar 2013 2014 TOTAAL

Reprografie

Leden Auteurscollege € 7.420.786 € 8.476.732 € 15.897.518

Leden Uitgeverscollege € 8.422.160 € 5.920.123 € 14.342.283

Voor het buitenland € 4.486.435 € 3.092.698 € 7.579.133

Openbaar Leenrecht

Leden Auteurscollege € 674.979 € 1.132.757 € 1.807.736

Leden Uitgeverscollege € 107.770 € 337.961 € 445.731

Auvibel € 211.326 € 363.082 € 574.408

Inningen uit het buitenland*

Leden Auteurscollege € 283.332 € 422.532 € 705.864

Leden Uitgeverscollege € 286.388 € 285.298 € 571.686

TOTAAL € 21.893.176 € 20.031.183 € 41.924.359

*Cash out voor de beheersvennootschappen van Reprobel.

Sinds haar opstart in 1997 heeft Reprobel al meer dan 283 miljoen EUR aan 
vergoedingen uitgekeerd ten behoeve (van de vertegenwoordigers) van de 
rechthebbenden. 
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5 Toelichting bij de jaarrekening 2014

Boekjaar 2014 (van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014)

5.1.  BALANS : ACTIVA

5.1.1  Vaste activa

In 2014 zijn de investeringen aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2013 (-107.681 EUR). 
Het totaalbedrag van de investeringen in 2013 bedroeg 205.412 EUR. In 2014 is dit 
gedaald naar 97.731 EUR. 

De ontwikkeling van een nieuw softwareprogramma voor de verdelingen die in 2011 
begonnen was, werd in 2014 afgewerkt (20.516 EUR).

Het bestaande CRM-programma ‘Gedipro’ werd in 2013 aangepast om aan de nieuwe 
bepalingen voorzien in het Koninklijk Besluit van 13 december 2012 met betrekking 
tot het openbaar leenrecht te voldoen (15.429 EUR). Het werd in 2014 nog lichtjes 
aangepast ten bedrage van 6.247 EUR. Het programma Gedipro werd meer algemeen 
ook aangepast om het dagelijkse werk van de werknemers van Reprobel wat te 
vergemakkelijken (40.000 EUR).

Om de verwerking van bepaalde gegevens met betrekking tot de forfaitaire vergoeding 
te verbeteren werden twee modules van een nieuw softwareprogramma (ELMO) in 
2014 ontwikkeld. Die zijn inmiddels al in gebruik (14.875 EUR).

In 2014 heeft Reprobel een nieuwe plooimachine gekocht voor de buitengaande post, 
ten bedrage van 6.300 EUR, omdat het vorige materieel te oud was geworden. 

Andere kleine investeringen werden gedaan zoals het kopen van licenties en van 
informaticamateriaal (9.000 EUR). 

5.1.2.  Vlottende activa

In 2014 daalt de post « handelsvorderingen » met ongeveer 2.400.000 EUR, voornamelijk 
wegens een forse vermindering van het globale klantensaldo met bijna 2.100.000 EUR 
- zoals al vermeld werd in deel 3 (Inningen, punt 3.1.1 Reprografie, Algemeen) van 
het Jaarverslag - en wegens de vermindering van de rekening “op te stellen facturen” 
(-233.000 EUR). 

Het bedrag van de beschikbare banktegoeden op 31 december 2014 is verhoogd met 
ongeveer 5 miljoen EUR ten opzichte van 2013, grotendeels wegens de in het boekjaar 
2014 genomen bewarende boekhoudkundige maatregelen ten bedrage van 3,3 miljoen 
EUR (zie 5.4 en 6.5.2 van het Jaarverslag). 
 
De post « dubieuze schulden » betreft bijna in zijn geheel één bijdrageplichtige waarvoor 
een rechtsgeding nog hangende is. 

5.2.  BALANS : PASSIVA

5.2.1.  Schulden

De post « schulden » is in 2014 verhoogd ten opzichte van 2013 vooral omwille 
van de rekening « Te ontvangen facturen » en van de rekening “Schulden aan de 
rechthebbenden”. Deze twee rekeningen zijn verhoogd respectievelijk met 1.867.000 
EUR en 1.200.000 EUR (zie wat dit laatste betreft ook boven, 5.1.2)

De rekening “Te ontvangen facturen” betreft vooral te ontvangen facturen vanwege 
de rechthebbenden (leden-beheersvennootschappen van Reprobel) met betrekking tot 
bedragen die al verdeeld zijn maar die nog niet betaald zijn omdat Reprobel de factuur 
van de betreffende beheersvennootschap nog niet heeft ontvangen. 

5.3.  RESULTATENREKENING

5.3.1.  Bedrijfsopbrengsten

Reprobel heeft in 2014 een totale omzet geboekt van 26.551.833 EUR. Deze omzet 
omvat vergoedingen uit reprografie op het Belgische grondgebied (vergoeding op 
reproductieapparaten en op fotokopieën van beschermde werken) en uit openbaar 
leenrecht, evenals vergoedingen afkomstig van buitenlandse beheersvennoot-
schappen waarmee Reprobel bilaterale akkoorden van het type A (met een weder-
zijdse daadwerkelijke uitkering van reprografievergoedingen) heeft afgesloten.
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De omzet van Reprobel - althans nog voor boekjaar 2014 - is gelijk aan de facturatie en mag 
niet worden verward met de daadwerkelijke inningen van Reprobel (zie Deel 3, Inningen), 
de reëel ontvangen bedragen (cash-in) dus. Beide, inning en facturatie, lopen immers nooit 
helemaal gelijk tijdens een boekjaar, zoals elders in het Jaarverslag wordt toegelicht. 
 
Het zakencijfer is in 2014 gedaald met 233.210 EUR in absolute bedragen, hetzij 0,9% 
minder dan de gefactureerde bedragen van het boekjaar 2013. De evolutie van het 
zakencijfer over de voorbije vijf boekjaren vindt u in onderstaande tabel en grafiek.

2010 2011 2012 2013 2014
Delta  

2014-2013

Delta  
2014-
2013 

%

Forfaitaire 
vergoeding 
(apparaten)

€ 12.656.988 € 13.140.392 € 12.522.810 € 13.235.356 € 13.571.473 € 336.117 2,54%

Evenredige 
vergoeding 
(kopieën)

€ 9.935.479 € 10.589.152 € 10.402.122 € 10.437.663 € 10.455.082 € 17.419 0,17%

Openbaar 
leenrecht

€ 1.487.471 € 1.637.817 € 1.571.023 € 2.077.551 € 1.715.389 -€ 362.162 -17,43%

Bedragen 
uit het 
buitenland

€ 501.047 € 402.694 € 629.160 € 1.034.473 € 809.889 -€ 224.584 -21,71%

TOTAAL € 24.580.985 € 25.770.055 € 25.125.115 € 26.785.043 € 26.551.833 -€ 233.210 -0,87%

Rénumération proportionnelle 
(photocopies)

Rénumération forfaitaire (appareils) Droit de prêt public

Montants en provenance de l’étranger 

0.00

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

20142013201220112010

Evenredige vergoeding (kopieën)

Forfaitaire vergoeding (apparaten) Openbaar leenrecht

Bedragen uit het buitenland

0.00

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

20142013201220112010

De omzet van Reprobel is verhoogd voor de reprografie op het Belgische grondgebied 
(in zijn beide onderdelen) maar is gedaald voor de reprografie uit het buitenland en voor 
het openbaar leenrecht. 
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5.3.2.  Bedrijfslasten

GEREALISEERD vs BUDGET - 2013-2014
2013 

Gerealiseerd
2014 

Gerealiseerd
Delta 2014-2013 

Gerealiseerd
2014 

Budget
2014 

Delta Gereal./budget

I. TOTAAL OPBRENGSTEN € 27.153.608 € 26.961.752 -€ 191.856 € 26.800.000 € 161.752

1. Omzet € 26.785.042 € 26.551.832 -€ 233.210 € 26.500.000 € 51.832

2. Financiële opbrengsten € 314.418 € 355.721 € 41.303 € 300.000 € 55.721

3. Andere opbrengsten € 54.148 € 54.199 € 51 € 0 € 54.199

II. TOTAAL LASTEN € 3.719.866 € 3.772.696 € 52.830 € 3.909.961 -€ 137.265

1. Onderaannemers € 84.607 € 106.046 € 21.439 € 109.321 -€ 3.275

2. Kosten van rollend materiaal € 97.003 € 101.405 € 4.402 € 101.500 -€ 95

3. Huurgelden, inrichting bedrijfdruimten € 321.082 € 324.775 € 3.693 € 318.000 € 6.775

4. Leveringen, verbruiksgoederen € 16.321 € 17.418 € 1.097 € 17.300 € 118

5. Betaling commissies en honoraria (derden) € 426.198 € 494.173 € 67.975 € 584.230 -€ 90.057

6. Communicatie € 179.864 € 178.749 -€ 1.115 € 207.000 -€ 28.251

7. Missie- en representatiekosten € 26.980 € 35.979 € 8.999 € 40.000 -€ 4.021

8. Bijdragen € 40.570 € 45.091 € 4.521 € 42.000 € 3.091

9. Personeelskosten € 2.250.518 € 2.211.319 -€ 39.199 € 2.190.410 € 20.909

10. Afschrijvingen € 196.757 € 173.371 -€ 23.386 € 230.000 -€ 56.629

11. Wettelijke verplichtingen € 4.200 € 4.200 € 0 € 4.200 € 0

12. Bijdrage Controledienst € 530 € 388 -€ 142 € 25.000 -€ 24.612

13. Belastingen en taksen € 38.645 € 50.213 € 11.568 € 20.000 € 30.213

14. Bankkosten € 2.882 € 4.928 € 2.046 € 3.000 € 1.928

15. Diverse beheerskosten € 33.709 € 24.641 -€ 9.068 € 18.000 € 6.641

III. RATIO (LASTEN / OPBRENGSTEN) 13,70% 13,99% / 14,59% /
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Het budget 2014 werd door de Raad van Bestuur van 29 november 2013 oorspronkelijk 
goedgekeurd voor een totaalbedrag aan lasten van 3.714.961 EUR en aan verwachte 
opbrengsten van 26.800.000 EUR. Dit gaf een initieel gebudgetteerde kostenratio van 
13,86%. 

Dit budget werd tijdens het jaar herzien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 23 
september 2014 voor een totaalbedrag van lasten van 3.909.961 EUR en van verwachte 
opbrengsten van 26.800.000 EUR. Dit gaf dan een bijgestelde ratio van 14,59%. 

Deze herziening werd gedaan om de verhoging van de kosten te dekken voor een reeks 
rechtsgedingen waarin Reprobel partij is, met name tegen sommige importeurs van 
inkjet-toestellen en tegen buitenlandse online vendors. 

Reprobel is uiteindelijk onder de gebudgetteerde ratio van 14,59% gebleven omdat 
enerzijds het gerealiseerde totaalbedrag voor de lasten 137.265 EUR lager is dan het 
budget en, anderzijds, het gerealiseerde totaalbedrag voor de opbrengsten 161.752 EUR 
hoger uitvalt dan het budget. 

De in 2014 gerealiseerde kostenratio bedraagt 13,99%, hetzij ietwat hoger dan in 2013 
aangezien , ten opzichte van dat laatste jaar, de lasten in 2014 licht verhoogden (+52.830 
EUR) en de opbrengsten in 2014 iets sterker daalden (-191.856 EUR).

De voornaamste verhoging van de lasten is vastgesteld op het niveau van de post 
« Betaling commissies en honoraria (derden) » die met name de juridische kosten 
omvat en die globaal met 67.975 EUR is verhoogd ten opzichte van 2013.

Zoals in 2013 waren een belangrijke kostenpost in het boekjaar 2014 de kosten van 
juridische bijstand in een reeks rechtsgedingen waarin Reprobel betrokken is. Die kosten 
zijn aanzienlijk gestegen ten overstaan van voorgaande boekjaren, omdat enerzijds 
Reprobel – gelet op het bijzonder belang van deze zaken op het vlak van de principes 
die in vraag zijn gesteld en op het externe risico dat daaraan kleeft – bijkomend een 
beroep doet op de diensten van een gerenommeerd advocatenkantoor (Eubelius) en 
anderzijds omdat één van deze zaken eind 2013 werd doorverwezen naar het HJEU 
(C-572/13, zie ook 5.4 en 6.1). 

Als de kosten van Reprobel worden geanalyseerd, wordt vastgesteld dat 60% van deze 
kosten uit personeelskosten bestaat. Dat is niet onlogisch in een dienstenorganisatie die 
als core business een vrij complexe rechtstak als het auteursrecht heeft. Bovendien zijn 
veel van de activiteiten van Reprobel heel arbeidsintensief. Zo komt het leeuwendeel 
van de inningen uit de evenredige vergoeding uit kaderovereenkomsten en 
individuele contracten, die vaak het voorwerp uitmaken van lange en soms moeilijke 
onderhandelingen. Daarnaast besteedt Reprobel 11% van zijn werkingskosten aan 
consultants en – vooral sinds de laatste twee jaren – aan juridische bijstand. 

5.3.3.  Financiële opbrengsten en financiële lasten

De bedragen in afwachting van verdeling werden belegd op basis van volgende 
principes: 

• bedragen die snel beschikbaar moeten kunnen zijn;
• « nul » risico zowel voor het kapitaal als voor de interesten;
• beleggingen in België bij erkende financiële organisaties.

De verhoging ten overstaan van het boekjaar 2013 wordt verklaard door de verhoging 
van de banktegoeden. De belangrijke facturen die eind 2013 werden verstuurd werden 
vooral tijdens het boekjaar 2014 betaald waardoor het klantensaldo is gedaald en 
de banktegoeden zijn verhoogd. Bewarende boekhoudkundige maatregelen – niet-
verdeling van 3.300.000 EUR (zie 5.4 en 6.5.2) – werden ook genomen, wat ook de 
verhoging van de banktegoeden verklaart. 

5.3.4.  Belastingen op het resultaat

Het bedrag van de rubriek « Belastingen en taksen » van de resultatenrekening (50.213 
EUR) is het resultaat van enerzijds een raming van de belasting voor 2014 (37.716 EUR) 
en anderzijds een regularisatie van de belasting met betrekking tot boekjaar 2013 
(12.497 EUR). 

5.3.5  Bestemming en heffingen

Volgens haar statuten en gelet op de specifieke opdracht van Reprobel, keert zij (na aftrek 
van haar werkingskosten en de aangelegde reserves) de totale geïnde vergoedingen uit 
aan haar leden-beheersvennootschappen, zodat haar resultaat nul is. 

Het resultaat van het boekjaar 2014 is dan ook NUL EURO. 

5.4  EXTERNE RISICO’S VERBONDEN AAN DE  
 BEDRIJFSVOERING (K.B. VAN 25 APRIL 2014) 

In de loop van het boekjaar 2014 boog een interne Taskforce zich over de risico’s die 
op de onderneming rusten in het licht van met een aantal bijdrageplichtigen lopende 
rechtszaken (zie hierna, 6.1.). De Taskforce werd bijgestaan door externe adviseurs en 
rapporteerde aan de Raad van Bestuur. Rekening houdend met de door de Taskforce 
verzamelde informatie en na een zorgvuldige risicoafweging en -analyse mede op basis 
van een mathematisch scenariomodel, besliste de Raad van Bestuur om bewarende 
maatregelen te nemen met betrekking tot de Voorlopige Terbeschikkingstelling 2014 
en stelde de Raad van Bestuur tegelijk aan de Algemene Vergadering voor om dat ook 



37

D
EE

L 
5

JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

14

te doen voor de Definitieve Terbeschikkingstelling over het boekjaar 2014. In totaal zal, 
onder voorbehoud van goedkeuring door de AV van juni 2015, over dit boekjaar een 
bedrag van 3,3 miljoen EUR als risicovol worden beschouwd. Om die reden zullen de 
inningen van 2014, onder datzelfde voorbehoud, ten belope van het genoemde bedrag 
niet integraal verdeeld onder de leden-beheersvennootschappen van de vennootschap. 
De hiervoor vermelde risicoanalyse en bewarende maatregelen kaderen mede in het 
nieuwe regelgevende kader (het Wetboek van Economisch Recht en het K.B. van  
25 april 2014 dat recent in werking trad – zie hierna 5.5., 6.5.1 en 6.5.2).

5.5 WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT EN K.B.  
 VAN 25 APRIL 2014

Het Belgische wet- en regelgevende kader op het stuk van het exclusieve auteursrecht, 
de wettelijke uitzonderingen hierop en het collectieve rechtenbeheer werd in 2014 
grondig door elkaar geschud. In juni 2014 verschenen immers zowel Boek XI van het 
Wetboek van Economisch Recht (WER) – dat de Auteurswet van 30 juni 1994 quasi 
integraal vervangt – als het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 op de boekhoudnormen 
voor beheersvennootschappen in het Belgisch Staatsblad. De niet-boekhoudkundige 
bepalingen van dit K.B. (die onder meer de interne controle en de risicoanalyse 
binnen beheersvennootschappen regelen) traden op 1 oktober 2014 in werking.  
De boekhoudkundige bepalingen van het K.B. van 25 april 2014 traden, samen met Boek 
XI van het WER zelf, op 1 januari 2015 in werking, met dien verstande dat deze bepalingen 
pas voor het volledige boekjaar 2015 uitwerking zullen hebben. Op de valreep van 2014 
(K.B. 19 december 2014, B.S. 29 december 2014) werd duidelijk dat de bepalingen van 
het WER inzake reprografie slechts op 1 januari 2016 in werking zullen treden. Tot die 
tijd blijven de « oude » bepalingen van de Auteurswet (art. 22, § 1, 4° en 4°bis, 22bis,  
§ 1, 1° en 2° en 59-61)1 van toepassing inzake reprografie. 

In het licht van de omvangrijke wijzigingen aan het regelgevende kader door het 
Wetboek van Economisch Recht en het K.B. van 25 april 2014, heeft Reprobel eind 2014 
opdracht gegeven aan haar raadslieden om al haar organieke documenten (Statuten, 
Huishoudelijke Reglementen, Barema’s etc.) integraal te reviseren en te actualiseren. 
Daarin zullen ook interne controlemechanismen evenals een klachtenprocedure en 
een regeling voor belangenconflicten opgenomen worden. Die revisie moet normaal 
tegen het einde van 2015 volledig zijn afgerond. 

1  Naar toekomstig recht: de artikelen XI.190, 5° en 6°, XI.191, 1° en 2° en XI.235-239 WER
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6 Belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar 2014

6.1  REPROGRAFIE

Op politiek vlak had 2014 twee gezichten. In het begin van het boekjaar, nog onder de 
vorige legislatuur, zag het ernaar uit dat er vrij snel een nieuw Koninklijk Besluit op de 
reprografie zou komen. Dat besluit zou de onderliggende, « nieuwe » wetsbepalingen 
van de Auteurswet van 30 juni 1994 (zoals gewijzigd eind 2012) in werking doen treden 
en de reprografievergoeding uitbreiden naar prints en (stand-alone) printers, en tegelijk 
nieuwe tarieven bepalen voor de vergoeding op de reproductieapparaten. Nadat de 
Adviescommissie Reprografie meerdere keren was samengekomen in de eerste 
maanden van 2014, kwam uiteindelijk eind maart een ontwerptekst van Koninklijk Besluit 
ter tafel van de federale Interkabinettenwerkgroep (IKW). Reprobel kon zich - net als de 
fabrikanten en importeurs van laser reproductieapparaten - in grote lijnen vinden in de 
basiselementen van die laatste tekst, met name een ISO-snelheidsgebaseerde (in PPM) 
en technologie- en functionaliteitsneutrale vergoeding op de apparaten, met lagere 
nominale tarieven voor nagenoeg alle snelheidscategorieën. Reprobel is wel tot het 
einde blijven pleiten voor een voldoende hoog tarief voor reproductietoestellen in de 
laagste snelheidscategorie, omringd met bijzondere sancties bij verkeerde aangifte, om 
nieuwe misbruiken van het systeem tegen te gaan. Deze ontwerptekst van Koninklijk 
Besluit heeft de eindmeet echter niet gehaald, om redenen die Reprobel onbekend zijn. 

Na de federale regeringsvorming en het aantreden van het kabinet Michel in oktober 
2014, had Reprobel meermaals informeel contact met het kabinet van de bevoegde 
minister van Economie (de heer Kris Peeters), waar de heren Hein Lannoy en David 
Baervoets het reprografiedossier van nabij opvolgen. Hetzelfde geldt uiteraard voor 
de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. De eisenbundel van Reprobel werd eerder 
ook al aan de co-formateurs van de federale regering en aan de voorzitters van de 
democratische fracties in het federale parlement overgemaakt. Ook met de kabinetten 
van een aantal vice-Premiers was er informeel contact. De federale Regeerverklaring 
bevat geen bijzondere passage over reprografie, maar de regering wil kennelijk wel 
werk maken van het omzetten van Europese Richtlijnen. In het reprografiedossier is 
daar dringend nood toe, want de deadline voor omzetting van de Richtlijn 2001/29 is 
inmiddels al twaalf jaar (!) verstreken. 
Het reprografiedossier kende verder in 2014 geen verdere noemenswaardige politieke 
evoluties meer. De Adviescommissie Reprografie kwam onder de regering Michel ook 
nog niet samen. Geoordeeld wordt kennelijk dat eerst het arrest van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie in de zaak HP Belgium / Reprobel (C-572/13, zie hieronder) moet 
worden afgewacht.

In deel 5.5. van het Jaarverslag werd reeds bericht over de wijzigingen aan het Belgische 
regelgevende kader op het stuk van het auteursrecht, de wettelijke uitzonderingen 
daarop en het collectieve rechtenbeheer. Die wijzigingen werden aangebracht door 
zowel door het Wetboek van Economisch Recht als door het K.B. van 25 april 2014 
op de boekhoudnormen voor beheersvennootschappen. Specifiek inzake reprografie 
blijven de bestaande bepalingen van de Auteurswet van 30 juni 1994 echter nog in 
werking tot 31 december 2015.

Tegen de achtergrond van dit alles, liepen de rechtszaken tussen Reprobel en een reeks 
fabrikanten/importeurs van inktjet-reproductieapparaten (HP, Epson, Canon, Lexmark 
en Dell) gewoon verder in 2014. Op 23 oktober 2013 had het Hof van Beroep te 
Brussel, zoals bekend, al een reeks prejudiciële vragen gesteld aan het HJEU in de zaak 
tussen Reprobel en HP Belgium (voor het HJEU gekend als Hewlett Packard Belgium, 
C-572/13). (Pro memorie : de bedoelde vragen hadden betrekking op de grondslag van 
het Belgische reprografiesysteem en de notie « billijke vergoeding » onder de Richtlijn 
2001/29 ; op de combinatie van een forfaitaire, snelheidsgebaseerde vergoeding op 
reproductieapparaten met een proportionele vergoeding op de fotokopieën zelf ; op het 
feit dat naar Belgisch recht de reprografievergoeding zowel aan auteurs als aan uitgevers 
toekomt ; en op de beweerde vergoeding van illegale reproducties en reproducties van 
bladmuziek naar Belgisch recht.) Medio februari 2014 legde Reprobel haar nota met 
schriftelijke opmerkingen neer in de procedure voor het HJEU. De nota van Reprobel 
werd ondersteund door twee nota’s van IFRRO, die evenzo werden neergelegd. De 
these van Reprobel is, kort samengevat, dat (a) ook uitgevers ‘rechthebbenden’ zijn in 
de zin van artikel 5.2.a (en b) Richtlijn 2001/29 en (b) uitgevers hoe dan ook kunnen 
worden vergoed buiten de Richtlijn om, op voorwaarde dat de billijke vergoeding voor 
de auteurs verzekerd is. Tot verbazing van Reprobel aanvaardde het Hof van Beroep 
te Brussel in februari 2014 de vrijwillige tussenkomst van Epson in het nationale 
rechtsgeding tegen HP. Het enige doel van die tussenkomst leek immers Epson toe 
te laten om een schriftelijke nota met opmerkingen neer te leggen in de procedure 
voor het HJEU en om nadien de zaak (mee) te pleiten voor dit Hof (wat Epson ook 
daadwerkelijk heeft gedaan).  

In een vonnis van 12 juni 2014 (Reprobel/Lexmark) heeft de Nederlandstalige Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel de Belgische reprografieregeling op twee punten strijdig 
bevonden met het Europese recht, te weten wat de beweerde vergoeding voor illegale 
reproducties en de bij wet bepaalde split auteur/uitgever betreft. Opvallend is dat de 
Rechtbank de uitkomst van de HP-zaak voor het HJEU niet heeft afgewacht om een oordeel 
te vellen, zich hierbij baserend op een eigen lezing van eerdere arresten van het HJEU.  
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Deze uitspraak, waartegen Reprobel inmiddels hoger beroep heeft aangetekend, ligt in 
lijn met de uitspraak van diezelfde Rechtbank van Eerste Aanleg (Franstalig) in de zaak HP 
van november 2012. Eerder, in de zaken van Reprobel tegen Dell en Epson, oordeelden 
zowel een Nederlandstalige als een Franstalige kamer van dezelfde rechtbank nog in 
het voordeel van Reprobel. Geen enkele van de betrokken rechterlijke uitspraken heeft 
overigens al een definitief karakter verworven. 

Parallel hiermee heeft Reprobel ook een reeks buitenlandse online vendors (Amazon, 
LDLC, Pixmania) voor de Belgische rechter gedaagd, op grond van toepasselijk Belgisch 
(auteurs)recht en van een mijlpaalarrest van het HJEU (Stichting de Thuiskopie / Opus, 
C-462/09, 16 juni 2011). Pixmania werd ten gronde gedagvaard voor de Rechtbank 
van Koophandel te Bergen (nadat Reprobel in 2013 al een bewarende maatregel had 
verkregen voor een Franse rechter), maar ze betwistte de territoriale bevoegdheid van 
die rechtbank. In de andere zaken gaat het om een bodemprocedure (betaling voor 
het verleden) in combinatie met een stakingsvordering « zoals in kort geding » voor de 
Voorzitter van de Rechtbank (voor de toekomst). In de zaak tegen LDLC werd Reprobel 
eerst zelf, in januari 2014, ten gronde gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel, waarna Reprobel parallel met haar verweer ten gronde een stakingsvordering 
heeft ingesteld voor de Voorzitter van diezelfde rechtbank. In de Amazon-zaak maakte 
Reprobel de procedure aanhangig bij de (Voorzitter van) de Rechtbank van Koophandel 
te Antwerpen. Alle genoemde rechtszaken werden ofwel opgeschort ofwel werden 
de gevorderde maatregelen voorlopig afgewezen, in afwachting van het arrest van het 
HJEU in Reprobel / HP Belgium. Tegen de negatieve beschikking in de zaak LDLC van 17 
december 2014 heeft Reprobel inmiddels hoger beroep aangetekend 

Op 20 juni 2014 heeft Reprobel via haar raadslieden de NAVO formeel in gebreke 
gesteld om te voldoen aan haar wettelijke licentieverplichtingen inzake reprografie naar 
Belgisch recht. De NAVO beroept zich ter zake op haar immuniteit. In 2014 kon nog 
geen doorbraak in dit dossier worden bereikt. 

Op 22 september 2014 velde het Hof van Beroep te Gent haar eindarrest in de zaak 
tegen Reprobel en de uitbater van een Gentse copyshop (NV ITEC), in navolging van 
een eerder voor Reprobel gunstig tussenarrest van november 2013. Inmiddels ontving 
Reprobel in deze zaak volledige genoegdoening van de tegenpartij, althans voor de 
litigieuze periode. 
Eind oktober 2014 sloot Reprobel een overeenkomst met de Europese Commissie 
over een nieuw aanvullende overeenkomst bij het bestaande raamakkoord voor het 
verbruiksjaar 2014 en over een nieuw raamakkoord voor de periode 2015-2018. Eén en 
ander werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Reprobel van 12 november 2014.

Met de vertegenwoordigers van zowel het Nederlandstalige (VLIR) als de Franstalige 
universiteiten (CRef) werd eind oktober 2014, na lang onderhandelen, een akkoord 
gesloten over een definitieve (bij)betaling voor de verbruiksjaren 2011 tot en met 2014. 

De Raad van Bestuur van Reprobel heeft dit akkoord op 28 november 2014 goedgekeurd. 
Ook de methodologie voor toekomstige afspraken (verbruiksjaren 2015 en volgende) 
werd daarbij al een eerste keer besproken. Met andere belangrijke vergoedingsplichtigen 
in het onderwijsveld (VSKO, SEGEC) werden in oktober en november 2014 informele 
bilaterale gesprekken gevoerd over de implementatie van de reprografieregeling 
naar komend recht, waarbij ook het dossier van de digitale onderwijsuitzondering 
(zie hieronder, deel 6.3) aan bod kwam. Eind november 2014 had een delegatie van 
Reprobel over beide dossiers ook een onderhoud met het kabinet van Vlaams Minister 
van Onderwijs, mevrouw Hilde Crevits. 

6.2  OPENBAAR LEENRECHT 

In een arrest van 19 april 2014 oordeelde het Hof van Beroep te Gent (in een rechtsgeding 
tussen BIBNET en BEA) dat games als een ‘audiovisueel werk’ moeten worden 
aangemerkt, en dus onder het openbaar leenrecht vallen. Reprobel was evenwel geen 
partij in dit geding, en is in de regel dus ook niet door die uitspraak gebonden. Om die 
reden nam Reprobel hierover informeel contact op met zowel BEA, Auvibel als de Dienst 
voor de Intellectuele Eigendom (DIE) / Controledienst. Het is immers op heden nog niet 
duidelijk (1) of en in welke mate het arrest van het Hof van Beroep te Gent een bredere 
gelding kan hebben; (2) wat de DIE en de Controledienst hiervan (formeel) vinden; (3) 
over hoeveel werken het gaat op collectie- en uitleenniveau in de bibliotheken en (4) 
welke beheersvennootschap (Reprobel en/of Auvibel) desgevallend aan de claims van 
de BEA-leden zal moeten voldoen.

Op 1 juli ontving Reprobel de heren Laurent en Koslowski van de Controledienst voor de 
Beheersvennootschappen, voor een informeel gesprek over de jaarlijkse rapportering 
die is voorzien in het K.B. op het openbaar leenrecht van december 2012. Daarbij werd 
met name het rapporteringschema in detail besproken en toegelicht. De Controledienst 
had hierop geen noemenswaardige opmerkingen. Ook het Kabinet en de Administratie 
van de Ministers van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap, de Fédération Wallonie-
Bruxelles en de Duitstalige Gemeenschap ontvingen deze documenten.

Op 14 oktober zag een delegatie van Reprobel mevrouw Marleen Platteau, kabinets-
medewerker van de Vlaamse Minister van Cultuur, de heer Sven Gatz. 

Reprobel vernam bij die gelegenheid dat de leenrechtvergoeding door de Vlaamse 
Gemeenschap al werd gebudgetteerd voor de jaren 2014 en 2015. Voor de toekomst 
zou aan een meerjarige overeenkomst gedacht worden. Tijdens deze vergadering heeft 
Reprobel, zoals gezegd, de verdeelrapportering nader toegelicht.
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6.3.  DIGITALE ONDERWIJSUITZONDERING

Intern werd in 2014 verder gewerkt aan een overzicht van buitenlandse studies en 
tariefmodellen ter zake.  
 
Op politiek vlak werden de gesprekken over een nieuw tariefbesluit voor deze uitzondering 
op het niveau van de FOD Economie pas in september 2014 opnieuw opgestart.  
De bedoeling is, naar zeggen van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, om “in de 
loop van deze legislatuur” een sluitende vergoedingsregeling uit te werken. Reprobel 
heeft erop aangedrongen om sneller te gaan, nu de onderliggende uitzonderingen 
op het auteursrecht al van 1998 (digitale kopie) en 2005 (intranet) dateren. De eerste  
gesprekken in het stakeholdersforum waren in 2014 eerder juridisch van aard. Met ver- 
tegenwoordigers uit het onderwijsveld werden in 2014 bilateraal ook al eerste, 
verkennende en meer pragmatische gesprekken gevoerd (zie ook boven, deel 6.1). 

6.4 INTERNATIONAAL

6.4.1  IFRRO

Op 11 april 2014 gaf Kurt Van Damme op een auteursrechtelijke conferentie in Istanbul 
een presentatie over licentiemodellen en RRO’s, evenals over de wettelijke licenties in 
België en de werking van Reprobel. Die conferentie werd georganiseerd door de Turkse 
RRO Yaibir, in samenwerking met IFRRO.

Op 4 en 5 juni 2014 namen Benoît Proot en Kurt Van Damme deel aan de European 
Group Meeting en aan andere vergaderingen (Equipment Levy Forum, Public Lending 
Forum, Legal Issues Forum, …) van IFRRO in Athene. 

Kurt Van Damme heeft, als voorzitter van het Equipment Levy Forum binnen IFRRO en 
als lid van de stuurgroep, de ontwerpteksten gereviseerd van een wereldwijde IFRRO/
WIPO-studie naar ‘Text & Image Levies’ van de hand van Paul Greenwood. Hij deed 
dit samen met de heren Robert Staats (VG Wort) en Olav Stokkmo (IFFRO). Het finale 
rapport (beschikbaar op de website van IFRRO: www.ifrro.org) werd in augustus 2014 
gezamenlijk door IFRRO en WIPO gepubliceerd.   
Op 1 en 2 oktober 2014 nam Kurt Van Damme, als lid van het European Development 
Committee van IFRRO, deel aan een conferentie en een workshop in Bratislava 
georganiseerd door de Slovaakse rechtenorganisatie LITA. Hij gaf er ook een presentatie 
over het Belgische systeem van de wettelijke licenties in de tekst- en beeldsector.  

Van 28 tot 30 oktober 2014 nam een delegatie van Reprobel (Benoît Proot, Kurt Van 
Damme en de bestuurders Sandrien Mampaey en Edward Jennekens) deel aan het 
wereldcongres en de jaarlijkse Algemene Vergadering (AGM) van IFRRO in Seoul. Op de 

AGM werd Benoît Proot verkozen tot Director binnen de raad van bestuur van IFRRO 
en tot Voorzitter van de (belangrijke) European Group. Hij bleef bovendien verder nog 
steeds Voorzitter van het Public Lending Rights Forum.

Op 12 december 2014 nam Kurt Van Damme deel aan een studiedag georganiseerd 
door de Humboldt-universiteit in Berlijn. Het thema van de conferentie was de notie 
“billijke vergoeding” in het licht van de recente ontwikkelingen op EU-gebied. Prof. Jorg 
Reinbothe – die mee de pen hield bij de redactie van de Richtlijn 2001/29 - was één 
van de vele sprekers. 

6.4.2  Europese Unie

De Europese Richtlijn op het collectieve beheer van auteursrechten werd op 4 en 20 
februari 2014 goedgekeurd door resp. het Europese Parlement en de Europese Raad.  
De Richtlijn verscheen, als Richtlijn 2014/26/EU van 26 februari 2014, op 20 maart 2004 
in het Publicatieblad van de EU. De lidstaten hebben tot 10 april 2016 om hun nationale 
recht in overeenstemming met deze Richtlijn te brengen. 

Het rapport van het Franse lid van het Europees Parlement Françoise Castex werd op 
27 februari 2014 goedgekeurd door dat Parlement. Het rapport beperkt zich tot de 
thuiskopie, en handelt dus niet over reprografie. Het is juridisch ook niet bindend.  

In een arrest van dezelfde datum, in de zaak C-351/12 (Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním o.s. (OSA) v Léčebné lázně Mariánské Lázně), oordeelde het HJEU dat 
het territoriale monopolie van (sommige) beheersvennootschappen naar geldend recht 
compatibel is met de vrijheid van dienstverlening (onder voorbehoud van misbruik van 
dominante positie bij de tariefbepaling). 

Nog in februari 2014 oordeelde het HJEU, in de zaak Svensson (C-466/12), dat linken 
naar content die vrij op het internet beschikbaar is, in de regel toegelaten is, omdat 
daarmee geen ‘nieuw publiek’ wordt aangeboord. Dat betekent evenwel niet dat elke 
vorm van linken of embedden daarmee voortaan zonder meer toegelaten is.

Tot 5 maart 2014 konden stakeholders reageren op de publieke consultatie van de Europese 
Commissie over de herziening van de Europese auteursrechtelijke regels, die in december 
2013 werd geïnitieerd. IFRRO heeft een antwoord op die consultatie ingezonden; 
Reprobel als dusdanig niet, al heeft ze haar leden wel aangespoord om zelf de consultatie 
te beantwoorden.  Medio juli 2014 publiceerde de EC een rapport over de antwoorden 
op deze openbare consultatie. De Commissie ontving meer dan 11.000 antwoorden.  
Eind juni lekte ook een ontwerp van Witboek van de EC uit, dat echter terug naar de 
tekentafel werd gezonden bij gebrek aan overeenstemming binnen de Commissie zelf. In 
mei 2014 verscheen overigens ook een impactstudie over uitzonderingen en beperkingen 
op het auteursrecht, van de hand van Charles River Associates, in opdracht van de EC.
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Op 18 juni 2014 werd de opinie van Advocaat-generaal bij het HJEU Cruz-Villalón 
in de zaak Copydan Bandkopi / Nokia (C-463/12) gepubliceerd. Interessant aan deze 
zaak is dat één van de prejudiciële vragen betrekking heeft op een belangrijk aspect 
van de VG Wort-zaak (HJEU 27 juni 2013, gevoegde zaken C-457-460/11), zijnde de 
toestemming van de rechthebbende tot reproductie (in dit geval tegen betaling van 
een licentievergoeding) en de rechtsgevolgen daarvan. Evenzo belangwekkend 
is de afwijzing van het ‘minimal harm’-argument. De conclusie luidt als volgt (eigen 
markering): 

“Gelet op bovenstaande overwegingen geef ik het Hof in overweging, de vragen 
van het Østre Landsret als volgt te beantwoorden:
 
1) Artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten 
van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij 
moet aldus worden uitgelegd dat het in principe niet in de weg staat aan een 
regeling van een lidstaat die voorziet in de heffing van de thuiskopievergoeding 
op geheugenkaarten van mobiele telefoons ter financiering van de billijke 
compensatie, voor zover het rechtvaardige evenwicht wordt gehandhaafd 
dat moet worden gewaarborgd tussen de verschillende categorieën 
rechthebbenden en de gebruikers van beschermd materiaal, en dat er 
derhalve een verband bestaat tussen deze heffing en het veronderstelde 
gebruik van genoemde kaarten voor reproducties voor privégebruik, terwijl 
de hoofdfunctie of belangrijkste functie van genoemde kaarten wat dat betreft 
van geen belang is. 

 Richtlijn 2001/29 moet evenwel aldus worden uitgelegd dat deze zich 
verzet tegen de wettelijke regeling van een lidstaat die voorziet in de heffing 
van de thuiskopievergoeding op verwijderbare informatiedragers, zoals 
geheugenkaarten van mobiele telefoons, ter financiering van de billijke 
compensatie, terwijl de heffing op niet-verwijderbare dragers welke deel 
uitmaken van apparaten of installaties die specifiek zijn ontworpen en worden 
gebruikt als informatiedragers voor privédoeleinden wordt uitgesloten, zonder 
dat deze uitsluiting objectief gerechtvaardigd is. 

 De verwijzende rechter zal de mogelijke objectieve rechtvaardiging van deze 
uitsluiting moeten beoordelen en daaruit de conclusies moeten trekken. 

2) Richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan 
de wettelijke regeling van een lidstaat die voorziet in de heffing van de 
thuiskopievergoeding ter financiering van de billijke compensatie als bedoeld 
in artikel 5, lid 2, sub b, ervan, op de reproducties voor privégebruik die zijn 
gemaakt vanaf een onrechtmatige bron, evenals op de reproducties voor 
privégebruik die door de rechthebbenden specifiek zijn toegestaan en die op 
grond daarvan aanleiding hebben gegeven tot de betaling van een vergoeding 
of enige andere vorm van billijke compensatie. 

3) Richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat noch het gebruiken, noch 
het niet-gebruiken van doeltreffende technische beveiligingsvoorzieningen 
van bestanden van beschermde werken invloed heeft op de heffing van de 
thuiskopievergoeding ter financiering van de billijke compensatie als bedoeld 
in artikel 5, lid 2, sub b, van genoemde richtlijn. 

4) Richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat 
aan de wettelijke regeling van een lidstaat die voorziet in de heffing van 
de thuiskopievergoeding ter financiering van de billijke compensatie op 
reproducties voor privédoeleinden, die voor de rechthebbenden slechts een 
minimale schade veroorzaken. 

5) Richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat zij in principe niet in 
de weg staat aan een nationale wettelijke regeling, zoals die aan de orde 
in het hoofdgeding, die voorziet in de heffing van de thuiskopievergoeding 
ter financiering van de billijke compensatie op informatiedragers bij de 
producenten en distributeurs daarvan, voor zover genoemde producenten 
en importeurs deze daadwerkelijk kunnen doorberekenen aan de gebruikers 
die genoemde dragers aanschaffen voor het maken van thuiskopieën of de 
terugbetaling ervan kunnen verkrijgen wanneer genoemde dragers worden 
aangeschaft voor duidelijk andere doelen dan het maken van thuiskopieën. 

Het is aan de verwijzende rechter om deze omstandigheden te beoordelen en 
daaruit de conclusies te trekken.” 

Op 3 juli 2014 besliste het Duitse federale Bundesgerichtshof dat printers  
(en PC’s) onderworpen zijn aan een reprografievergoeding onder de (oude) Duitse 
vergoedingsregeling. Ook deze beslissing is een uitvloeier van het VG-Wort-arrest van 
het HJEU van een jaar eerder.

In een arrest van 11 september 2014 (Technische Universität Darmstadt, C-117/13) 
oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (onder meer) dat lidstaten, onder 
bepaalde voorwaarden waaronder de betaling van een billijke vergoeding, gebruikers 
mogen toelaten om boeken die gedigitaliseerd werden door een bibliotheek af te 
printen of op een USB-stick te zetten. Hoe dit arrest zich verhoudt tot wettelijke licenties 
naar Belgisch recht (in het bijzonder de reprografieregeling ‘nieuwe stijl’, uitgebreid tot 
prints) zal nog nader moeten worden geanalyseerd.  

In Spanje besliste het Hooggerechtshof in het najaar van 2014 om de in 2012 ingestelde 
nieuwe thuiskopievergoeding – niet langer geregeld via ‘levies’ maar via een allocatie 
uit het overheidsbudget – te toetsen aan de Europese regelgeving (HJEU, Egeda, 
C-470/14). 
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Op 10 december 2014 legde de nieuwe Europese Commissie de eed af, onder het 
voorzitterschap van de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Die ziet er behoorlijk anders 
uit dan vroeger. Dat geldt ook voor de ondersteunende diensten (DG’s in het jargon). 
De Commissaris bevoegd voor auteursrecht is in de nieuwe commissiestructuur de 
Duitser Günther Oettinger. Hij is belast met de digitale economie. De ondersteunende 
DG is voortaan de DG ‘Connect’ en niet langer de DG ‘Markt’. Commissieondervoorzitter 
Andrus Ansip (bevoegd voor de digitale eenheidsmarkt) – aan wie Commissaris 
Oettinger zal rapporteren - leidt een projectteam dat ook het auteursrecht in zijn korf 
heeft.

 6.4.3  Bilaterale akkoorden

In de marge van de European Group Meeting in Athene begin juni 2014 sloot Reprobel 
een bilateraal akkoord van het type A (dus met wederzijdse betaling van vergoedingen) 
met de Finse collega’s van Kopiosto. 

Eind 2014 heeft Reprobel een Letter of Intent ondertekend met de Turkse centra-
le beheersvennootschap van uitgevers Yaibir (een full associate member van IFRRO).  
Er is nog niet uitgemaakt of dit zal leiden tot ondertekening van een bilateraal akkoord 
type A dan wel type B.  

6.4.4  Verdeelregels voor buitenlandse rechthebbenden   
 (openbaar leenrecht)

In de loop van 2014 heeft de staff van Reprobel – op basis van expertnota’s van 
(plaatsvervangende) bestuurders Van Baelen en Jennekens, lid van het Auteurscollege, 
en Van de Kerckhove, lid van het Uitgeverscollege - gewerkt aan de voorbereiding 
van een voorlopig verdeelbarema voor het openbaar leenrecht ‘naar het buitenland’. 
Dat barema moet toelaten om (in een eerste fase) de leenrechtgelden afkomstig 
van de Vlaamse Gemeenschap, te ventileren per taalgroep en per land. Het gaat 
wel om een voorlopig barema, dat later nog kan worden bijgesteld in functie 
van objectieve data in de mate dat die voorhanden blijken. Het is de bedoeling 
om tegen het einde van 2015 de betalingen aan Nederlandse rechthebbenden 
uit het openbaar leenrecht op te starten. Aan de rechstreekse ‘instroom’ van 
gelden vanuit Nederland naar Belgische rechthebbenden verandert er niets.  
In december 2014 werden daarover de eerste gesprekken met vertegenwoordigers van 
Nederlandse rechthebbenden aangeknoopt. De beide Colleges van Reprobel buigen 
zich begin 2015 over de (voorlopige) verdeelregels, elk van hun kant. Na goedkeuring 
door de bevoegde organen van de vennootschap, zullen de verdeelregels in de nieuwe 
organieke documenten van Reprobel worden verwerkt (zie hierboven, deel 5.5). 

6.5  ORGANIEK

6.5.1  Algemene Vergadering

Reprobel hield zijn Gewone Algemene Vergadering op 2 juni 2014. 

Op die vergadering:

• keurden de vennoten het Activiteitenverslag en de Jaarrekening over het boekjaar 
2013 goed;

• keurden de vennoten drie terbeschikkingstellingen aan de Colleges goed:  
die van de Belgische vergoedingen voor reprografie (18.928.752 EUR), die van de 
vergoedingen voor reprografie uit het buitenland (1.034.473 EUR) en die van de 
(binnenlandse) vergoedingen voor het openbaar leenrecht (1.763.195 EUR); 

• keurden de vennoten een bijzondere motie goed met betrekking tot de risico’s 
en onzekerheden verbonden aan lopende rechtszaken. De motie in kwestie heeft 
mede tot doel om, voor wat betreft het boekjaar 2013, de bestuurders uitdrukkelijk 
kwijting op dit punt te geven. 

• heeft de Algemene Vergadering, naar aanleiding van schriftelijke opmerkingen 
van de Controledienst van januari 2014 met betrekking tot de procedure die 
Reprobel hanteerde voor definitief niet-toewijsbare bedragen voor buitenlandse 
rechthebbenden (art. XI.264 WER, voorheen art. 69 AW), beslist om de eerdere 
beslissingen met betrekking tot de boekjaren 2010, 2011 en 2012 (van de AV zelf en/
of van andere organen van de vennootschap, in het bijzonder de beide Colleges) in 
hun geheel herroepen. Op basis van nieuwe verdeeltabellen besliste de Algemene 
Vergadering unaniem om de definitief niet-toewijsbare bedragen (vrijgekomen na vijf 
jaar) bestemd voor buitenlandse rechthebbenden voor de boekjaren 2010 (491.662 
EUR), 2011 (831.257 EUR) en 2012 (522.935 EUR) in een eerste fase te verdelen 
onder de verschillende categorieën van rechthebbenden volgens de binnenlandse 
verdeelregels voor de betreffende terbeschikkingstellingen (met toewijzing van het 
gebruikelijke deel voor buitenlandse rechthebbenden) en om vervolgens de aldus 
opnieuw toegewezen bedragen voor de buitenlandse rechthebbenden te verdelen 
onder die buitenlandse beheersvennootschappen waarmee Reprobel een bilateraal 
akkoord heeft of waarmee beheersvennootschappen die lid zijn van Reprobel een 
mandaatovereenkomst hebben (“gekende buitenlandse rechthebbenden”). Op die 
manier worden de vrijgekomen fondsen toegewezen aan rechthebbenden van 
dezelfde categorie(ën), zowel binnenlandse als buitenlandse rechthebbenden. De 
Commissaris heeft een bijzonder verslag hierover opgesteld. 

• keurde de Algemene Vergadering ook unaniem de verdeling van de definitief 
niet-toewijsbare bedragen voor de buitenlandse rechthebbenden goed voor de 
boekjaren 2013 (593.638 EUR) en 2014 (692.437 EUR) volgens de verdeelwijze 
waarvan sprake hierboven. De Commissaris heeft een bijzonder verslag opgesteld 
voor de bedoelde verdeling over boekjaar 2013. Het bijzonder verslag van de 
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Commissaris over de bedoelde verdeling over boekjaar 2014 zal worden opgesteld 
naar aanleiding van de AV van juni 2015.

• aanvaardden de vennoten unaniem de kandidatuur van Renaud Homez als 
plaatsvervanger voor Repro PP binnen de Raad van Bestuur van Reprobel:  
zijn mandaat loopt tot juni 2016.

Reprobel hield ook een Buitengewone Algemene Vergadering op 12 november 2014. 
Op die vergadering keurden de leden van de Algemene Vergadering een lichtjes 
aangepaste versie van de bijzondere motie goed die op de Algemene Vergadering van 
2 juni 2014 al was goedgekeurd. Deze definitieve versie vervangt dus de versie die op 
de Algemene Vergadering van 2 juni 2014 werd goedgekeurd. 

6.5.2  Raad van Bestuur

In het kalenderjaar 2014 is de Raad van Bestuur van Reprobel 8 maal bijeengekomen. 
4 vergaderingen werden voorgezeten door Voorzitter Frédéric Young (die op  
23 september 2014 om persoonlijke redenen ontslag als Voorzitter heeft genomen 
maar die lid van de Raad van Bestuur blijft), twee vergaderingen door Voorzitter Roger 
Blanpain (wiens voorzitterschap begon op 23 september 2014) en twee vergaderingen 
door Ondervoorzitter Bart Tureluren. 

De Raad van Bestuur van Reprobel nam in 2014 volgende belangrijke beslissingen :

• op de vergadering van 31 januari 2014 keurde de Raad van Bestuur de argumentatie 
van Reprobel in de zaak HP voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in globo 
goed. 

• op de buitengewone vergadering van 7 maart 2014 keurde de Raad van Bestuur 
een tariefvoorstel van Reprobel voor de vergoeding op de reproductieapparaten 
naar komend recht goed, dat op de Adviescommissie Reprografie van 17 maart 
2014 formeel werd voorgesteld. 

• op de vergadering van 2 juni 2014 besliste de Raad van Bestuur om een interne 
Taskforce Liabilities & Risks – Pending Litigation op te richten die zich zal buigen 
over de risico’s verbonden aan de lopende rechtsgedingen met sommige 
bijdrageplichtigen, met name voor het boekjaar 2014. Deze Taskforce wordt 
bijstaan door het advocatenkantoor Eubelius en door de Commissaris van Reprobel 
(KPMG). Ze rapporteert aan de Raad van Bestuur. 

• op de vergadering van 23 september 2014 heeft de Raad van Bestuur akte 
genomen van het ontslag van Frédéric Young als Voorzitter. Hij blijft evenwel aan 
als bestuurder die Scam vertegenwoordigt. Om hem te vervangen heeft de Raad 
van Bestuur Professor Roger Blanpain verkozen tot Voorzitter, voor een mandaat 
dat afloopt in juni 2016. 

• op dezelfde vergadering ging de Raad van Bestuur keurde de Raad van Bestuur 
ook de basisprincipes goed van een geïntegreerd en forfaitair tariefmodel voor 

de evenredige vergoeding naar toekomstig recht (fotokopieën en prints) en voor 
digitale onderwijsgebruiken. 

• op dezelfde vergadering heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het ontslag 
van Franck Libeer als bestuurder die Librius vertegenwoordigt. 

• op de buitengewone vergadering van 12 november 2014 stelde Reprobel de eerste 
versie van het rekenmodel RILA voor, een mathematisch risicoanalysemodel voor 
een belangrijk extern risico dat op Reprobel rust voor het verleden, te weten de 
mogelijk nadelige effecten van lopende rechtszaken met sommige fabrikanten en 
importeurs van reproductieapparaten, mede gelet op een hangende rechtszaak 
voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (zie boven, 6.1. Jaarverslag). 

• op de dezelfde vergadering heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het 
ontslag van Axel Beelen als plaatsvervanger die JAM vertegenwoordigt. 

• op de vergadering van 28 november 2014 keurde de Raad van Bestuur unaniem 
het budget 2015 van Reprobel goed. 

• op dezelfde vergadering besliste de Raad van Bestuur om de Voorlopige 
Terbeschikkingstelling Reprografie (totaalbedrag van 15.003.009 EUR) goed te 
keuren. Op grond van een door de Raad van Bestuur gemaakte risicoafweging 
en -analyse werd daarvan een bedrag van 2.175.000 EUR als “te verdelen geïnde 
rechten voorwerp van betwisting” gekwalificeerd (zie volgende bullet point). 

• op dezelfde vergadering besliste de Raad van Bestuur op grond van een door 
hem op basis van de beschikbare informatie gemaakte risicoafweging en -analyse 
om aan de Algemene Vergadering voor te stellen om bij de goedkeuring van de 
Definitieve Terbeschikkingstelling van de inningen van het boekjaar 2014 in juni 
2015 een bedrag van 3.300.000 EUR te boeken als “te verdelen geïnde rechten 
voorwerp van betwisting”. De Raad van Bestuur besliste tevens om de bestaande 
risico’s in de toekomst nauwgezet verder te monitoren, onder meer in het licht van 
de toekomstige evoluties in de hangende rechtszaken.

• op dezelfde vergadering keurde de Raad van Bestuur de voorlopige terbeschikking-
stelling Leenrecht (1.595.922 EUR) goed aan de Colleges aan Auvibel.

• op de buitengewone vergadering van 19 december 2014 keurde de Raad van 
Bestuur de algemene boekhoudkundige en organisatorische aanpak van Reprobel 
goed in het kader van het Wetboek van Economisch Recht (WER) en het K.B. op de 
boekhoudnormen van 25 april 2014

• op dezelfde vergadering heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het ontslag 
van François-Marie Gerard als plaatsvervanger die Assucopie vertegenwoordigt. 
De Raad van Bestuur heeft vervolgens Régis Dohogne voorlopig verkozen tot 
plaatsvervanger die Assucopie vertegenwoordigt. De Raad van Bestuur heeft 
ook Rudy Vanschoonbeek voorlopig aangewezen als bestuurder die Librius 
vertegenwoordigt. Deze twee benoemingen zullen door de Algemene Vergadering 
van 1 juni 2015 nog moeten worden bevestigd. 
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Volgende natuurlijke personen maakten in 2014 deel uit van de Raad van Bestuur van 
Reprobel:

Als bestuurders : Roger Blanpain, Margaret Boribon, Luc De Potter, Bernard Gérard, 
Marie Gybels, Marc Hofkens, Patrick Lacroix, Alain Lambrechts, Franck Libeer  
(tot 23/09/2014), Martine Loos, Marie-Michèle Montée, Tanguy Roosen, Katrien Van der 
Perre, Anne-Lize Vancraenem, Rudy Vanschoonbeek (voorlopige benoeming vanaf 
19/12/2014) en Frédéric Young. 

Als plaatsvervangers : Axel Beelen (tot 12/11/2014), Régis Dohogne (voorlopige 
benoeming vanaf 19/12/2014), Benoît Dubois, François-Marie Gerard (tot 19/12/2014), 
Karel Goutsmit, Renaud Homez (vanaf 02/06/2014), Edward Jennekens, Valérie Josse, 
Nelly Lorthe, Sandrien Mampaey, Benjamin Scrayen, Bart Tureluren, Carlo Van Baelen, 
Kris Van de Kerckhove, Olivia Verhoeven en Serge Vloeberghs. 

6.5.3  Externe Controle

De Commissaris van Reprobel was in 2014 KPMG, net als in de voorbije kalenderjaren. 

De activiteiten van Reprobel als beheersvennootschap worden ook gecontroleerd 
door de Controledienst voor de Beheersvennootschappen, die ingesteld is bij en 
afhangt van de Federale Overheidsdienst Economie (http://economie.fgov.be/nl/
ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/auteursrecht/Controledienst/). Elders in dit 
verslag leest u meer over de diverse vergaderingen en contacten die Reprobel in 2014 
met de Controledienst had. 

. Op 9 december 2014 heeft Reprobel een vergadering gehad met de Controledienst om 
bepaalde artikels te overlopen van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 met betrekking 
tot de administratieve en boekhoudkundige organisatie van beheersvennootschappen 
van auteursrechten en naburige rechten.  

6.6  COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE

Het voorjaarsnummer van het Reprobel Bulletin - de nieuwsbrief van Reprobel – kreeg 
een nieuwe vorm (met een licht gewijzigde structuur) en ging half juni 2014 ter perse. 
Een vast thema was er niet voor dit voorjaarsnummer. Aandacht was er onder meer 
voor de dossiers reprografie en digitale onderwijsuitzondering en, in het technologische 
deel, voor het nieuwe en interessante fenomeen van 3D-printing.

Aan het Jaarverslag over boekjaar 2013 werd traditiegetrouw veel aandacht besteed. 
Naast de gebruikelijke inlay met de kerncijfers van Reprobel, werd voor het eerst ook 
gerapporteerd over de cash out-bewegingen (vooruitlopend op het K.B. van 25 april 
2014, dat ook in een cash flow-rapportering voorziet).

Begin december 2014 verscheen de wintereditie van Reprobel Bulletin. Dit nummer was 
bijna hoofdzakelijk gewijd aan de ingrijpende wijzigingen van het regelgevende kader 
voor de organisatie, de werking en de controle op de beheersvennootschappen, o.a. de 
afsplitsing van het eigen vermogen van de beheersvennootschap van de vergoedingen 
geïnd voor rekening van de rechthebbenden; de administratieve en boekhoudkundige 
organisatie van de beheersvennootschap evenals de interne controle binnen die 
vennootschap; haar werkingskosten; de manier waarop ze haar Jaarrekening en 
Jaarverslag moet opstellen; haar cash flow-rapportering enz. Omwille van deze zeer 
technische en juridische materie was deze editie van het Bulletin dus eerder zakelijk van 
toon. Het meest technische deel van het Bulletin, met een analyse van de wijzigingen 
aan het auteursrecht en de boekhoudwetgeving, werd omwille van het leesgemak in 
een uitneembare inlay gegoten. 

6.7 IT

In 2014 werd de interne IT-applicatie BRISTOL opgeleverd. Die tool heeft niet alleen 
de huidige inningen uit de evenredige vergoeding in detail in kaart gebracht, maar 
laat ook toe om te benchmarken met de officiële Profacts-studie uit 2013 zowel voor 
fotokopieën, voor prints als voor beide samen. 
In de zomer van 2014 nam de Juridische Dienst van Reprobel de LUNA-applicatie 
in gebruik. Dat is een Sharepoint-gebaseerde online applicatie voor de bestanden 
en archieven van de dienst, met onder meer versiebeheer. De juridische dienst van 
Reprobel werkt sindsdien grotendeels papierloos.
Eind 2014 werd ook de interne applicatie ELMO II opgeleverd. Die IT-tool moet een 
betere opvolging van de maandelijkse aangiftes voor de forfaitaire vergoeding op 
de reproductieapparaten mogelijk maken. De databank voor de apparaten werd 
losgekoppeld van de algemene CRM-applicatie GEDIPRO. Tevens werden beschikbare 
technische en marktdata over de apparaten gecentraliseerd en geïntegreerd. 

6.8  HUMAN RESOURCES

Eind 2014 bestond het team van Reprobel uit 22,2 bedienden, uitgedrukt in voltijdse 
banen (VTE). 19 personeelsleden werkten in voltijds dienstverband en 4 personeelsleden 
hadden een deeltijds contract.
In 2014 werden er geen nieuwe medewerkers aangeworven noch zijn er medewerkers 
die Reprobel hebben verlaten. 
Tijdens de zomer werd het team van Reprobel tijdelijk versterkt met tien jobstudenten. 
Twee van deze studenten zijn ook regelmatig tijdens het jaar bij Reprobel komen 
werken. Daarnaast werkten ook in 2014 medewerkers van Village n° 1 mee aan het 
invoeren van gegevens en andere werkzaamheden van puur administratieve aard.
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7 Belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting van het boekjaar 

(tekst afgesloten op 1 april 2015)

In een arrest van 22 januari 2015 oordeelde het HJEU, in de zaak Arts & Allposters 
(C-419/13) dat de uitputting van het distributierecht, althans op grond van de Richtlijn 
2001/29 inzake auteursrecht, niet speelt voor loutere online producten. Dit arrest kan 
ook belangrijk zijn in het licht van de problematiek van het te koop aanbieden van 
tweedehands e-boeken (cf. de Nederlandse Tom Kabinet-zaak, die recent in graad van 
beroep in het nadeel van het verkoopsplatform werd beslecht) en in het raam van 
de uitlening van e-boeken. Opvallend: het oordeel van het HJEU is duidelijk anders  
(wél uitputting voor online producten) in het raam van de Europese softwarewetgeving 
(cf. HJEU, UsedSoft, C-128/11).

Bij beschikking van de Raadkamer te Tongeren van 27 januari 2015 werd de heer K.,  
na een klacht met burgerlijke partijstelling van Reprobel, voor een hele reeks 
strafrechtelijke inbreuken (naast een rist economische misdrijven ook specifieke 
inbreuken op het auteursrecht) doorverwezen naar de Correctionele Rechtbank. 

Op 29 januari 2015 vond de pleitzitting voor het Hof van Justitie van de Europese Unie 
plaats in de zaak Hewlett Packard Belgium tegen Reprobel (C-572/13, zie 6.1). Geen 
van de lidstaten die een schriftelijke memorie hadden neergelegd, heeft mondeling 
het woord genomen (behalve België uiteraard). Omgekeerd heeft de Tsjechische 
staat wel gepleit (in het voordeel van Reprobel wat de problematiek van auteurs en 
uitgevers betreft), terwijl die geen schriftelijke memorie had neergelegd. De opinie van 
de Advocaat-generaal was voorzien voor 30 april 2015, maar werd uitgesteld naar 11 
juni 2015. 

Eind januari 2015 verscheen een eerste ontwerprapport van mw. Julia Reda lid van 
de Duitse Piratenpartij in het Europees Parlement. Het gaat over een rapport op eigen 
initiatief van het JURI-comité in het Europees Parlement over de implementatie 
van de Europese Richtlijn 2001/29. De feedback van Reprobel op dit (goeddeels 
negatieve en bekritiseerbare) rapport verliep via IFRRO. Inmiddels werden meer dan 
550 amendementen op dit rapport ingediend, dat nog vóór de zomer van 2015 ter 
stemming zou worden voorgelegd. 

Begin februari 2014 organiseerde Reprobel een intensieve training in auteursrecht en 
collectief rechtenbeheer voor mevrouw Terèze Tretjakova, de nieuwe Office Manager 
van de Letse centrale beheersvennootschap LATREPRO. Reprobel heeft aanvaard om 
LATREPRO in een opstartfase te mentoren (in het kader van Reprobel’s activiteiten in het 
European Development Committee van IFFRO). 

Op 13 februari 2015 vond overleg op hoog niveau plaats tussen vertegenwoordigers 
van de juridische dienst van de NAVO, de FOD’s Buitenlandse Zaken en Economie,  
en Reprobel. De vergadering verliep constructief maar op het ogenblik van afsluiten van 
dit Jaarverslag was er (nog) geen sprake van een echte doorbraak.

Op 17 februari 2015 heeft de Rechtbank van Koophandel te Bergen zich bevoegd 
verklaard om kennis te nemen van het bodemgeding dat Reprobel heeft aangespannen 
tegen de Franse online vendor Pixmania.

Van 23 tot 25 februari 2015 verbleef mw. Angeline Avezo’o, de verantwoordelijke voor 
de verdelingen van de Kameroense beheersvennootschap SOCILADRA bij Reprobel 
voor een in situ training. Daarna vervolgde zij haar reis naar Zwitserland, voor een 
werkbezoek bij de Zwitserse collega’s van Pro Litteris.

Op 5 maart 2015 bevestigde het Hof van Justitie van de EU, in de zaak Copydan Bandkopi / 
Nokia (C-463/12) wat ze eerder al oordeelde over de relatie tussen wettelijke licenties en 
contractuele licentievergoedingen (cf. HJEU, VG Wort C-457-460/11), te weten dat er geen 
overlap tussen beide soorten vergoedingen kan bestaan. Het Copydan Bandkopi-arrest  
is verder ook interessant omwille van wat het Hof zegt over de notie “minimale schade” 
(dat als drempelwaarde door de lidstaten moet worden ingevuld).

Medio maart 2015 lanceerde IFRRO haar copyright-blog COLEGIS. 

Op 19 en 20 maart 2015 namen Kurt Van Damme en Dominique Alleman namens 
Reprobel deel aan de vergadering van een technische taskforce binnen het Equipment 
Levy Forum van IFRRO. De vergadering vond plaats in Munchen en werd georganiseerd 
door de Duitse collega’s van VG Wort. 

Op 26 maart 2015 verduidelijkte het HJEU het begrip “publieke mededeling” in een zaak 
(C-More Entertainment, C-279/13) over live broadcasts. Dat soort uitzendingen zijn geen 
publieke mededeling maar kunnen wel op nationaal niveau door de lidstaten worden 
beschermd. Begin maart 2015 liet het Hof van zich spreken door, in twee uitspraken, 
een verlaagd BTW-tarief voor e-boeken uit te sluiten. 

Op 27 maart 2015 stelde de Europese Commissie de algemene krachtlijnen van haar 
Digital Single Market Strategy voor. Meer details daarover zullen pas in mei 2015 bekend 
worden gemaakt. Het auteursrecht neemt daarin vermoedelijk wel een belangrijke 
plaats in. 

Op 1 april 2015 verwees de Rechtbank van Den Haag een reeks prejudiciële vragen 
naar het Hof van Justitie van de Europese Unie over digitaal uitlenen van boeken en, 
daarmee samenhangend, digitale uitputting (in een rechtsgeding tussen de Nederlandse 
Vereniging van Openbare Bibliotheken en Stichting Leenrecht). 
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8 Reprobel in een notendop

8.1  WAT IS REPROBEL ?

Reprobel, gevestigd in Brussel en opgericht in 1994, is een ‘beheersvennootschap’: een 
vennootschap die collectieve auteursrechten uit ‘wettelijke licenties’ int en beheert 
voor en verdeelt onder haar leden. Er werken 23 mensen. Reprobel vertegenwoordigt 
vijftien Belgische beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers.  
Die beheersvennootschappen beheren op hun beurt collectieve auteursrechten van 
auteurs van zowel literair als educatief-wetenschappelijk werk, vertalers, fotografen, 
illustratoren, journalisten,..., en uitgevers van kranten, tijdschriften, boeken en partituren. 
Via ‘bilaterale akkoorden’ – inmiddels 36 - vertegenwoordigt Reprobel ook buitenlandse 
auteurs en uitgevers van over heel de wereld. 

Reprobel is de enige erkende onderneming die in België uit naam van de recht-
hebbenden reprografievergoedingen (vergoedingen voor papieren kopieën) en 
leenrechtvergoedingen mag innen en verdelen onder haar leden. In 2014 verdeelde 
Reprobel in totaal 22.023.411 EUR (op een in 2013 bruto geïnd bedrag van 25.466.252 
EUR) in cash onder binnen-en buitenlandse beheersvennootschappen, als vergoeding 
voor hun rechthebbende auteurs en uitgevers. Meer informatie hierover vindt u in deel 
4 van het Jaarverslag.

Alle geïnde vergoeden worden integraal verdeeld onder beheersvennootschappen 
van auteurs en uitgevers, na aftrek van reserves en werkingskosten. Over de laatste  
3 boekjaren (2012, 2013 en 2014) lagen deze werkingskosten gemiddeld op 13,81 %. 
Het geïnde geld bestaat vooral uit kopieervergoedingen (“reprografie”) en in beduidend 
mindere mate uit vergoedingen voor het uitlenen van werken in openbare bibliotheken 
(het “openbaar leenrecht”). 

De beheersvennootschappen van auteurs beslissen samen over de verdeling van de 
vergoedingen ten bate van hun leden in het Auteurscollege, op basis van verdeelsleutels 
die ze onderling overeenkomen per categorie van werk. De beheersvennootschappen 
van uitgevers doen hetzelfde in het Uitgeverscollege, maar dan per drager.  
De twee colleges hebben wettelijk recht op de helft van de geïnde vergoedingen voor 
reprografie. Van de vergoedingen voor leenrecht gaat 70 procent naar de auteurs en 
30 procent naar de uitgevers. Hoewel reprografie en leenrecht – als uitzonderingen op 
het auteursrecht - en de bijhorende vergoedingssystemen bij wet en K.B. geregeld zijn, 
is Reprobel een privéonderneming. Maar dan wel een privéonderneming met een 
opdracht van openbaar belang en met een wettelijk inningsmonopolie.

8.2  WAT DOET REPROBEL ?

Een auteursrechtelijk beschermd werk mag je normaal niet kopiëren (op papier of 
digitaal), online plaatsen of op een andere manier digitaal verspreiden, verhuren of 
uitlenen zonder toestemming van de auteur of de uitgever. Zij moeten immers 
kunnen leven van hun werk of investering. Dat is de regel. Maar soms is die 
regel gewoon niet te controleren, bv. wanneer je een kopie maakt met een 
kopieerapparaat of een multifunctioneel toestel (MFD). En soms vindt de wetgever 
dat het maatschappelijk belang het wint van het particulier belang. Dat is bv.  
het geval wanneer je een boek leent bij de openbare bibliotheek. 

De wetgever laat sommige handelingen die normaal niet kunnen zonder 
toestemming van auteur of uitgever dan ook toe, zij het binnen duidelijk 
bepaalde grenzen. Maar hij stelt er wel een collectieve auteursrechtvergoeding 
tegenover, waarvan hij – via de bevoegde Minister - meteen ook het tarief bepaalt. 
De vergoeding voor kopiëren en lenen is dus géén belasting of heffing, maar 
een billijke compensatie voor het aanzienlijke economische nadeel dat 
auteurs en uitgevers door die handelingen lijden. 

Voor de kopieervergoeding put Reprobel uit twee bronnen. De ‘forfaitaire 
vergoeding’ wordt geheven op (onder meer) kopieertoestellen, multifunctionals, 
scanners en faxen die in België op de markt gebracht worden, maar (nog) niet op 
printers. De ‘evenredige vergoeding’ wordt dan weer betaald door overheids- en 
onderwijsinstellingen, bedrijven en soortgelijke op basis van het aantal kopieën 
van beschermde werken dat ze met die apparaten (laten) maken. Die vergoeding 
is op vandaag nog beperkt tot fotokopieën, maar zal in de toekomst worden 
uitgebreid tot prints. 

De vergoeding voor kopiëren is gebaseerd op een eenvoudig principe: 
wie weinig kopieert, betaalt minder dan wie veel kopieert. Zo betalen 
grootkopieerders – bv. bedrijven, copyshops, (hoge)scholen, universiteiten, 
bibliotheken en overheidsadministraties - zowel een vergoeding op hun 
kopieerapparaten en multifunctionele toestellen als voor de kopieën die ze 
maken. Een privégebruiker daarentegen betaalt alleen een vergoeding bij de 
aankoop van het toestel, maar niet voor de kopieën die hij thuis maakt. Door de 
vergoeding voor kopiëren op een faire manier te spreiden over een groot 
aantal instellingen, bedrijven en personen, blijft ze betaalbaar. 
De leenrechtvergoeding is de jaarlijkse vergoeding die openbare bibliotheken  
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(of de publieke overheden waarvan ze afhangen) betalen om auteurs en uitgevers te 
compenseren voor het uitlenen van hun werken. De leenrechtvergoeding werd eind 
2012 ingrijpend veranderd, om ze in overeenstemming te brengen met het Europese 
recht. Meer informatie daarover vindt u onder meer in deel 6.2 van het Jaarverslag.  
Het staat de bibliotheken of de overheden trouwens vrij om die vergoeding al dan niet 
door te rekenen aan de bibliotheekgebruiker.

8.3  VOOR WIE WERKT REPROBEL ?    

Als de kenniseconomie de motor van dit land is, dan zijn auteurs en uitgevers 
een belangrijke brandstof. Brandstof die lang niet zo duur is als aan de pomp, maar 
waarvoor natuurlijk wel moet worden betaald. Op jaarbasis en per Belg int Reprobel 
iets meer dan twee euro. Voor de prijs van een glas cola op café worden auteurs 
en uitgevers jaarlijks vergoed voor de kopieën die u neemt én voor de werken 
die u in de bibliotheek leent. Het gebruiksgemak van een collectief systeem krijgt u 
er gratis bij. 

Reprobel bekleedt een centrale positie in het Belgische culturele en creatieve 
economische landschap, omdat het via zijn aangesloten beheersvennootschappen het 
leeuwendeel van de uitgevers (van boeken, kranten, tijdschriften en partituren) en naar 
schatting meer dan vijftienduizend auteurs vertegenwoordigt. Door het systeem van 
wettelijke licenties vertegenwoordigt Reprobel trouwens alle auteurs en uitgevers in dit 
land (voor reprografie en openbaar leenrecht), ook die auteurs en uitgevers die niet bij 
een beheersvennootschap zijn aangesloten.

Wie met Reprobel praat over de dossiers die haar aanbelangen, praat dus met een hele 
sector. De rechthebbenden die Reprobel via haar aangesloten beheersvennootschappen 
vertegenwoordigt, leveren een belangrijke bijdrage aan de creatieve industrie, die – 
op het snijpunt van cultuur en economie – één van de motoren van de Belgische 
kenniseconomie is. De hoofdindustrieën van het auteursrecht en de naburige rechten 
genereerden, volgens een recente studie uit 2013 (Partners in Marketing), samen een 
omzet van 30 miljard euro. Ze verschaffen werkgelegenheid aan bijna 88.000 voltijdse 
equivalenten. De bijdrage van die industrieën samen aan het Belgische BBP wordt op 
2,61% geschat. Een sector om rekening mee te houden, dus...

Wat Reprobel int, is niet alleen billijk en transparant, maar komt vooral ten goede aan 
alle auteurs en uitgevers in dit land en, via de internationale akkoorden die Reprobel 
heeft afgesloten, ook aan honderdduizenden buitenlandse auteurs en uitgevers. En dus 
aan artistieke creatie, kennisoverdracht, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek 
en innovatie. Kortom: aan datgene waarin wij Belgen goed zijn.

De Belgische reprografievergoeding en de vergoeding voor het leenrecht geven 
bovendien zuurstof aan auteurs en uitgevers in economisch moeilijke tijden.  
Daar worden we met zijn allen beter van. 

8.4  HOE KAN U VERGOEDINGEN UIT REPROGRAFIE  
 EN OPENBAAR LEENRECHT ONTVANGEN ?

Bent u auteur? Dan ontvangt u uw vergoeding uit reprografie en openbaar leenrecht 
normaal via de beheersvennootschap voor auteurs waarvan uw lid bent. Een lijst van 
die beheersvennootschappen vindt u op de website van Reprobel.
http://www.reprobel.be/nl/kan-ik-een-vergoeding-claimen/auteurs/beheers-
vennootschappen-.html 

Bent u uitgever? Dan ontvangt u uw vergoeding uit reprografie en openbaar leenrecht 
normaal via de beheersvennootschap voor uitgevers waarvan u lid bent. Een lijst van 
die beheersvennootschappen vindt u op de website van Reprobel.
http://www.reprobel.be/nl/kan-ik-een-vergoeding-claimen/uitgevers/beheersvennoot-
schappen-.html 

Wettelijk bent u niet verplicht om lid te worden van een beheersvennootschap 
om vergoedingen te ontvangen voor het (foto)kopiëren of uitlenen van uw werk.  
U kan daarvoor ook bij Reprobel terecht. Hou er echter wel rekening mee dat dit 
niet noodzakelijk gunstiger voor u uitvalt. Niet alleen wijst Reprobel een ‘referentie-
beheersvennootschap’ aan die de vergoeding voor u berekent (en die daarvoor een 
beheerskost kan aanrekenen), maar bovendien geniet u niet van de voordelen van 
lidmaatschap bij een beheersvennootschap van auteurs of uitgevers. Zij doen immers 
veel meer dan alleen vergoedingen uit reprografie en openbaar leenrecht voor u 
ontvangen en beheren. Doorgaans bieden ze ook individuele dienstverlening aan,  
en in sommige gevallen innen, beheren en verdelen ze ook andere auteursrechten  
(bv. bepaalde secundaire en/of digitale exploitatierechten) voor u. 
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8.5  WAT MOET U DOEN ALS VERGOEDINGSPLICHTIGE  
 OF BIJDRAGEPLICHTIGE ? 

Vergoedingsplichtig?

Hebt u een kopieerapparaat of een multifunctioneel apparaat in huur, eigendom of 
leasing? Dan moet u een reprovergoeding betalen die ‘evenredig’ is aan het aantal 
fotokopieën dat u maakt van of uit beschermd werk. Dat kan op twee manieren: ofwel 
sluit u (of uw sectorfederatie, koepel, ...) een overeenkomst met Reprobel ofwel doet u 
jaarlijks de bij wet voorziene aangifte. Meer informatie over hoe en wat u moet betalen, 
vindt u op de website van Reprobel: http://www.reprobel.be/nl/moet-ik-betalen/
vergoeding-op-kopieen/evenredige-vergoeding.html 

Bent u een openbare bibliotheek en leent u auteursrechtelijk beschermde werken 
uit? Dan betaalt u de leenrechtvergoeding in de regel rechtstreeks aan Reprobel. In 
Vlaanderen en in Duitstalig België wordt die vergoeding echter centraal ten laste 
genomen door de betreffende Gemeenschap. In Franstalig België moeten de 
bibliotheken wel ten individuele titel de leenrechtvergoeding betalen. Meer informatie 
over de leenrechtvergoeding, vindt u op de website van Reprobel: http://www.reprobel.
be/nl/over-reprobel/reprobel/wettelijke-licenties/leenrecht/wat-moet-aangegeven-
worden-.html 

Bijdrageplichtig?

Bent u fabrikant of invoerder van apparaten (kopieertoestellen, multifunctionele 
toestellen, faxen, scanners...) waarmee kopieën gemaakt kunnen worden? Dan betaalt 
u een ‘forfaitaire’ vergoeding op elk van die apparaten. Die vergoeding kan u dan 
vervolgens doorrekenen aan de eindgebruiker wanneer u het toestel in de markt zet. 
Reprobel stuurt u voor die apparaten een aangifteformulier. U moet daarop elke maand 
het aantal apparaten aangeven die in België op de markt worden gebracht, met opgave 
van de relevante technische eigenschappen van het toestel (voor kopieerapparaten en 
MFD’s is dat vooral de kopieercapaciteit in kopieën per minuut of CPM). Meer informatie 
over hoe en wat u moet betalen, vindt u op de website van Reprobel: http://www.
reprobel.be/nl/moet-ik-betalen/vergoeding-op-apparaten/forfaitaire-vergoeding.html 

8.6  MEER WETEN OVER REPROBEL ?

Wie meer wil weten over de werking van Reprobel, verwijzen we graag door naar 
onze website www.reprobel.be. Op de website vindt u alles wat u altijd al wilde 
weten over kopieer- en leenrechten en leest u ook wat uw rechten en plichten zijn 
als rechthebbende (auteur of uitgever) of als vergoedings- of bijdrageplichtige. In een 
heldere taal en altijd maar een paar muisklikken van u verwijderd.
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8.7  ORGANIGRAM (SITUATIE OP 31 DECEMBER 2014) 

GENERAL MANAGEMENT | Benoît Proot

� � � �
PROJECT 
Mgt Ops

Frieda Legein (20%)

STAFF ADMINISTRATION
Griet Vandendaele (50%)

HR & GEN. ADMINISTRATION
Sandrine Maréchal

DEPUTY GENERAL MGT
Kurt Van Damme

RECEPTION & OFFICE Mgt
Valérie Botte

SPECIAL PROJECTS
Dominique Alleman (40%)

�
LEGAL & INTERNATIONAL 

RELATIONS
Kurt Van Damme

OPERATOR LEVY MANAGEMENT
Karline 

Vander Linden

EQUIPMENT LEVY 
MANAGEMENT

Benoît Proot

FIN. & ADM. MANAGEMENT
Gabriela Radicev

IT MANAGEMENT
Sandrine Ravets

� � � � �
LEGAL 

OPERATIONS
Joy De Looz-Corswarem

DECLARATIONS
Nathalie Zegers

Jessie Scheldewaert

EQUIPMENT LEVY
Nadine De Wachter

Dominique Alleman (60%)

RECEIVABLES
Annick Borremans

Sonja De Man

DATA & 
TECHNICAL QUALITY Mgt

Ramon Diaz Perez
Adélard Sompo Omba

LEGAL ADMIN
Griet Vandendaele 

(50%)

OP. LEVY SUPPORT
Pia Mobouck

SUPPL. & GEN. LEDGER
Carine Lothist

PRIVATE SECTOR
Piet Dewaele

Thierry Puissant
Karline Vander Linden

DISTRIBUTION
Denis Constant

EDUCATION
Frieda Legein (80%)

Karline Vander Linden

PUBLIC LENDING
Karline Vander Linden

PUBLIC AUTHORITIES
Karline Vander Linden
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8.8 VERKLARENDE WOORDENLIJST

Aangifte (kopieën en toestellen):
Zowel de vergoedingsplichtigen (degenen die de ‘evenredige vergoeding’ voor 
fotokopieën moeten betalen) als de bijdrageplichtigen (degenen die de ‘forfaitaire’ 
vergoeding op toestellen moeten betalen) moeten periodiek aangifte doen bij Reprobel. 
In het eerste geval gaat het over een jaarlijkse raming van het aantal kopieën van 
beschermde werken (tenzij voor een contract wordt gekozen), in het tweede geval over 
een maandelijkse aangifte van het aantal, het type en – vooral - de kopieercapaciteit van 
de toestellen die ze op de Belgische markt hebben gebracht. Reprobel kan die aangiftes 
uiteraard betwisten. In de evenredige vergoeding wordt wel zoveel als mogelijk naar 
onderhandelde oplossingen gestreefd. 

Auteurscollege en Uitgeverscollege:
Het Auteurscollege en het Uitgeverscollege verdelen autonoom de vergoedingen die 
Reprobel int uit reprografie en openbaar leenrecht onder de beheersvennootschap-
pen van resp. auteurs en uitgevers die lid zijn van die colleges, op basis van verdeel- 
barema’s en -regels die die beheersvennootschappen in onderling akkoord vaststellen.  
Het Auteurscollege groepeert de Belgische beheersvennootschappen van auteurs 
(Assucopie, deAuteurs, Jam, Sabam, Sacd, Scam, Sofam en Vewa), terwijl het Uitgevers- 
college de Belgische beheersvennootschappen van uitgevers groepeert (Copiebel, 
Copiepresse, Librius, License2publish, Repro PP, Repropress, Sabam en Semu).

Auteursrecht: 
Iedereen die een auteursrechtelijk werk maakt (dat is een werk dat de ‘persoonlijke 
stempel’ van de auteur draagt en het resultaat is van een intellectuele of creatieve 
inspanning) heeft het exclusieve recht om dat werk te laten reproduceren, in een 
niet-tastbare vorm (bv. online of via een opvoering) aan het publiek mee te delen of 
beschikbaar te stellen, te vertalen, adapteren, verhuren of uit te lenen. Dat recht kan 
worden overgedragen of in licentie gegeven (bv. aan een uitgever), om het op die 
manier te gelde te maken. Op dat exclusieve recht bestaan echter een reeks wettelijke 
uitzonderingen (bv. de parodie of het citaatrecht), die gebruikers toelaten om binnen 
bepaalde grenzen handelingen te stellen zonder de toestemming van auteur of uitgever. 
Als daartegenover een wettelijk of bij K.B. geregelde collectieve vergoeding staat, is er 
sprake van een ‘wettelijke licentie’. Reprobel is de centraal innende instantie voor twee 
van die wettelijke licenties: de reprografie (de papieren kopie, zeg maar) en het openbaar 
leenrecht. In de toekomst komt daar mogelijk nog de digitale onderwijsuitzondering bij.

Bedrag in afwachting:
De reserves die Reprobel wettelijk of statutair verplicht moet aanleggen, om aan latere 
opeisingen van nog niet aangesloten rechthebbenden te voldoen, om correctie-
verdelingen uit te voeren of om buitenlandse beheersvennootschappen waarmee een 
bilateraal akkoord wordt gesloten, te betalen voor het verleden.

Beheersvennootschap:
Een privévennootschap die is vergund door de overheid en werkt onder haar  
controle, en die auteursrechten voor rekening van meer dan één begunstigde beheert. 
Beheersvennootschappen bestaan in België en in het domein van tekst- en beeld-
werken in drie vormen: centrale beheersvennootschappen (RRO’s in het jargon) met een  
wettelijk monopolie op de inning van vergoedingen uit wettelijke licenties (dat is  
Reprobel); beheersvennootschappen die louter dienen als doorgeefluik van die 
vergoedingen aan hun leden-rechthebbenden (auteurs of uitgevers); en beheers-
vennootschappen die daarnaast ook welbepaalde exclusieve auteursrechten voor 
rekening van hun leden beheren. 

Bijdrageplichtige:
De fabrikant, invoerder of ‘intracommunautaire aankoper’ (aankoper binnen de Europese 
Unie) van, onder meer, kopieertoestellen, multifunctionele apparaten, faxen of scanners, 
die een forfaitaire auteursrechtelijke vergoeding moet betalen op de toestellen die hij 
op de Belgische markt brengt. 

Bilateraal akkoord:
Werken van Belgische rechthebbenden (auteurs en uitgevers) worden ook in 
het buitenland gekopieerd. En omgekeerd gebeurt het natuurlijk dat werken 
van buitenlandse rechthebbenden in België gekopieerd worden. Daarom sluit 
Reprobel ‘bilaterale akkoorden’ met buitenlandse beheersvennootschappen.  
De regeling van dit soort vergoedingen gebeurt soms met gesloten beurzen (type B), 
maar meestal worden reële geldsommen wederzijds uitgekeerd tussen de betreffende 
beheersvennootschappen (type A).

Boekhoudnormen
Een Koninklijk Besluit van 25 april 2014 regelt in detail aan welke boekhoudnormen 
beheersvennootschappen moeten voldoen. Voor beheersvennootschappen volstaat 
het dus niet om er de gewone boekhoudwetgeving op na te slaan. Het K.B. gaat 
evenwel verder, en bevat ook bepalingen over de administratieve structuur van en de 
interne controle binnen beheersvennootschappen.

Boekjaar:
Het boekhoudkundige jaar, dat in het geval van Reprobel samenvalt met een kalenderjaar.
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Buitenlandse mandaten:
Mandaatovereenkomsten die Belgische leden/beheersvennootschappen van Reprobel 
sluiten met buitenlandse beheersvennootschappen over reprografie of openbaar 
leenrecht en voor welbepaalde categorieën van werken of dragers. De vergoedingen 
die Reprobel in België int voor de betreffende buitenlandse rechthebbenden worden via 
het lid van Reprobel overgemaakt aan de buitenlandse beheersvennootschap. 

Digitale onderwijsuitzondering:
Een wettelijke uitzondering op het auteursrecht voor de digitale kopie en de mededeling 
van beschermde werken via een beschermd netwerk in onderwijsinstellingen en voor 
wetenschappelijk onderzoek. De uitzondering is in België al geruime tijd (sinds resp. 
1998 en 2005) in werking, maar er is nog steeds geen collectieve vergoedingsregeling. 

Evenredige vergoeding:
De collectieve auteursrechtelijke vergoeding voor het nemen van fotokopieën van 
auteursrechtelijk beschermd werk. De vergoeding moet worden betaald door bedrijven 
of instellingen die papieren kopieën maken of die reproductietoestellen ter beschikking 
stellen van anderen (‘vergoedingsplichtigen’). Zij is gebaseerd op een jaarlijkse schatting 
van het aantal fotokopieën van beschermd werk. De inningen daaruit zijn gebaseerd op 
aangiftes maar op het terrein vooral op onderhandelde contracten. Om een efficiënte 
inning te verzekeren, leidt men het totaal van deze schatting soms af uit andere 
parameters (zoals het aantal personeelsleden of studenten).

Forfaitaire vergoeding:
De collectieve auteursrechtelijke vergoeding op toestellen waarmee papieren kopieën 
van beschermde werken kunnen worden gemaakt. De vergoeding moet maandelijks 
worden betaald door de fabrikanten, invoerders of ‘intracommunautaire aankopers’ 
(voor aankopen binnen de EU) van die toestellen, en is op vandaag gebaseerd op de 
kopieercapaciteit voor kopieertoestellen en MFD’s. Voor scanners geldt een bijzondere 
regeling. 

IFRRO (International Federation of Reproduction Right Organisations): 
De internationale federatie van centrale beheersvennootschappen (RRO’s) die actief 
zijn in het domein van de reprografie (en soms ook van het openbaar leenrecht,  
de thuiskopie en/of de digitale onderwijsuitzondering). IFRRO heeft zijn zetel in Brussel. 
Reprobel is een actief en gewaardeerd lid van IFRRO.

Inningsjaar:
Het kalenderjaar waarin Reprobel de vergoedingen uit reprografie en openbaar 
leenrecht daadwerkelijk int.

Multifunctioneel apparaat (MFD / All-in-One, AiO):
Een toestel waarmee reproducties van beschermde werken kunnen worden gemaakt 
en dat verschillende functies combineert (kopiëren, printen, scannen en/of faxen).
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Openbaar leenrecht:
Een uitzondering op het auteursrecht voor het uitlenen van werken (bv. boeken, 
tijdschriften, partituren, cd’s, dvd’s) in openbare bibliotheken. De collectieve auteurs-
rechtvergoeding die daartegenover staat wordt geïnd door Reprobel, dat een deel van 
de vergoeding doorstort aan Auvibel (de centrale beheersvennootschap voor, onder 
meer, rechthebbenden in de muziek- en audiovisuele sector). Een K.B. van december 
2012 heeft de Belgische leenrechtregeling grondig gewijzigd.
 
Overeenkomst (kopieën):
Behalve uit aangiften int Reprobel ook een belangrijk deel van de collectieve auteurs-
rechtelijke vergoeding voor fotokopieën (‘evenredige vergoeding’) uit overeenkomsten, 
die ofwel met bedrijven en instellingen individueel ofwel op sector- of koepelniveau 
worden gesloten. 

Referentiejaar:
Het jaar waarin de werken waarvoor een vergoeding uit openbare uitlening is 
verschuldigd, daadwerkelijk werden uitgeleend.

Reprografie(vergoeding):
Een uitzondering op het auteursrecht die toelaat om binnen bepaalde grenzen 
fotokopieën te nemen uit auteursrechtelijk beschermde werken zonder de 
toestemming van auteur of uitgever. De kopie moet wel voor privé-, (bedrijfs)interne 
of onderwijsdoeleinden of voor wetenschappelijk onderzoek worden gemaakt en mag 
geen afbreuk doen aan de normale commerciële exploitatie van het werk. Bovendien 
is de omvang van de kopie in bepaalde gevallen wettelijk beperkt (bv. bij kopieën 
uit boeken, waarvan niet meer dan een ‘kort fragment’ mag worden gekopieerd).  
Om auteurs en uitgevers te vergoeden voor het aanzienlijke economische nadeel 
dat ze daardoor lijden, werd bij wet een collectieve auteursrechtelijke vergoeding 
ingesteld, de ‘reprografievergoeding’. Het bedrag daarvan is bepaald bij Koninklijk Besluit  
(30 oktober 1997). De reprografievergoeding bestaat uit een vergoeding voor kopieën 
van beschermde werken (‘evenredige vergoeding’) en een vergoeding op de toestellen 
waarmee die kopieën kunnen worden gemaakt (‘forfaitaire vergoeding’). Reprobel mag 
als enige in België de reprografievergoeding innen. 

Stand-alone apparaat:
Een toestel waarmee reproducties van beschermde werken kunnen worden gemaakt 
maar dat maar één reproduceerfunctie heeft (kopiëren, printen, scannen of faxen).

Terbeschikkingstelling (TBS):
De terbeschikkingstelling van de vergoedingen uit reprografie en openbaar leenrecht 
die Reprobel in een welbepaald inningsjaar heeft geïnd aan de Colleges, voor verdeling 
onder de leden (beheersvennootschappen van auteurs of uitgevers) van die Colleges. 
De vergoedingen uit reprografie komen wettelijk bij helften aan elk van de Colleges 

toe. Bij openbaar leenrecht is dat wettelijk 70% voor het Auteurscollege en 30% voor 
het Uitgeverscollege. Het is de Algemene Vergadering van Reprobel die jaarlijks over 
de definitieve terbeschikkingstelling beslist. In het laatste kwartaal van elk inningsjaar 
worden de inningen van de eerste negen maanden van dat jaar door de Raad van 
Bestuur voorlopig ter beschikking van de Colleges gesteld. Een Terbeschikkingstelling 
heeft telkens betrekking op meerdere Verbruiksjaren.
 
Thuiskopie:
Een wettelijke uitzondering op het auteursrecht voor de digitale kopie van werken 
binnen en voor de familiekring. Sinds 1 december 2013 is deze uitzondering verruimd 
tot tekst- en beeldwerken (vroeger bestond ze alleen voor muziek en audiovisuele 
werken). De centrale beheersvennootschap Auvibel (www.auvibel.be) int de collectieve 
auteursrechtelijke vergoedingen voor deze uitzondering, die worden geheven op 
een hele reeks apparaten en dragers waarmee dat soort digitale kopieën kan worden 
gemaakt (sinds recent bijvoorbeeld ook op tablets). Een K.B. van oktober 2013 heeft 
deze vergoedingsregeling recent bij de tijd gebracht. 

Verbruiksjaar:
Het jaar waarin de fotokopieën worden gemaakt of de reproductietoestellen op 
de Belgische markt worden gebracht waarvoor of waarop reprografievergoeding 
verschuldigd is. Een Verbruiksjaar mag niet worden verward met een Inningsjaar.  
Een Terbeschikkingstelling heeft betrekking op één Inningsjaar maar omvat 
verschillende Verbruiksjaren. De tegenhanger van een Verbruiksjaar bij openbaar 
leenrecht is een Referentiejaar.

Vergoedingsplichtige:
De persoon, de instelling of het bedrijf die de ‘evenredige vergoeding’ op fotokopieën van 
beschermde werken moet betalen omdat hij/zij/het die kopieën zelf heeft gemaakt of 
(tegen betaling of gratis) een reproductieapparaat ter beschikking van anderen heeft gesteld. 
In de praktijk gaat het over overheids- en onderwijsinstellingen, bibliotheken, bedrijven 
en copyshops. Een particulier die thuis een kopie maakt, betaalt echter geen evenredige 
vergoeding, alleen een forfaitaire vergoeding bij de aankoop van een reproductietoestel.

Wetboek van Economisch Recht:
Boek XI van dit Wetboek, dat in werking is getreden op 1 januari 2015, vervangt de 
‘oude’ Auteurswet van 30 juni 1994. Wel even opletten: voor de reprografie blijven de 
bepalingen van de Auteurswet nog in voege tot en met 31 december 2015.

Wettelijke licentie:
Een uitzondering op het auteursrecht met een bij wet en/of K.B. geregelde collectieve 
auteursrechtelijke vergoedingsregeling. In België bestaan vier wettelijke licenties 
(reprografie, thuiskopie, openbaar leenrecht en digitale onderwijsuitzondering), 
waarvan alleen voor de laatste nog geen vergoedingsregeling is uitgewerkt bij K.B.
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9 Bijlagen

U vindt verschillende documenten in de map hierbij: 

• Jaarrekening
• Beheersverslag van de Raad van Bestuur
• Verslag(en) van de Commissaris
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