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Reprografie in 2015: nog steeds een massaal fenomeen 

Het fotokopiëren en afprinten van auteursrechtelijk beschermde 
werken (literaire, educatieve en wetenschappelijke boeken, kranten, 
tijdschriften, foto’s …) was ook in 2015 nog steeds een massaal fenomeen. 
Het gaat over miljarden reproducties op papier van beschermd werk 
per jaar, alle voorspellingen van een « paperless office » ten spijt. Auteurs 
en uitgevers – beiden essentiële spelers in de waardeketen van tekst- 
en beeldwerken - lijden hierdoor een zeer aanzienlijke schade. Voor 
fotokopieën en prints van beschermd werk samen, werd die schade 
in maart 2016 door KMPG objectief en gedetailleerd in kaart gebracht. 
Minimaal bedraagt die 22,9 miljoen EUR maar de werkelijke schade is 
ongetwijfeld veel hoger. 
Het spreekt dan ook voor zich dat auteurs en uitgevers hiervoor 
toereikend moeten blijven vergoed worden. Voor de reprografie 
heeft de wetgever immers een « wettelijke licentie » voorzien : 
zowel consumenten als professionele eindgebruikers (onderwijs- 
en overheidsinstellingen, bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen, 
copyshops, …) mogen reproducties maken binnen de grenzen van de 
wet – zonder toestemming van auteur of uitgever - maar daartegenover 
staat een bij wet en K.B. geregelde vergoeding. Op vandaag int Reprobel 
die vergoeding zowel op reproductieapparaten als op de fotokopieën 
van beschermd werk. In 2015 inde Reprobel 24,4 miljoen EUR uit de 
binnenlandse reprografie.

Hervorming van de Belgische reprografieregeling op til

Na een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-572/13) 
van 12 november 2015 werd een politieke hervorming van het Belgische 
wet-en regelgevende kader inzake reprografie aangekondigd.. Daarbij 
moeten auteurs “billijk” blijven vergoed worden in lijn met de Europese 
Richtlijn 2001/29, terwijl de uitgevers op grond van het nationale recht 

moeten blijven vergoed worden voor hun eigen schade. 
2016 kondigt zich aan als een zeer moeilijk overgangsjaar voor 
Reprobel, gewrongen tussen de bestaande en de toekomstige Belgische 
reprografieregeling. Zonder meer hinderlijk is dat een aantal importeurs 
van reproductietoestellen de bestaande regeling recent geheel of ten 
dele naast zich neer hebben gelegd, zonder een definitieve uitspraak 
ten gronde van de Belgische rechter af te wachten. Daardoor zullen de 
inkomsten van Reprobel uit het luik “apparaten” in 2016 vermoedelijk 
drastisch terugvallen, nog los van de marktverstorende werking door 
de houding van de betreffende importeurs. De toereikende vergoeding 
van auteurs en uitgevers inzake reprografie komt daardoor in 2016 
ernstig in gedrang. 
Reprobel doet dan ook een dringende oproep aan de bevoegde 
minister van Economie en aan de Ministerraad om snel te schakelen 
met de hervorming van de Belgische reprografieregeling. Die regeling 
moet in de toekomst zowel de fotokopieën als prints (en dus alle 
reproducties op papier) omvatten. Daarbij moeten de belangen van de 
eindgebruikers worden verzoend met de terechte eisen van auteurs 
en uitgevers, en moet maximaal worden ingezet op gebruiksgemak en 
rechtszekerheid in lijn met het Europese recht. 
Als auteurs worden we uiteraard graag gelezen en zien we onze 
werken ook graag breed verspreid worden, maar niet zonder daarvoor 
toereikend te worden vergoed. Uitgevers investeren aanzienlijke 
bedragen in de productie en de verspreiding van kwaliteitsvolle werken 
die duidelijk worden gesmaakt door hun doelpubliek, ook in de digitale 
wereld. Auteurs én uitgevers mogen inzake reprografie dan ook niet in 
de kou blijven staan.

Prof. Dr. Roger Blanpain
Voorzitter van Reprobel
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1) Voorstelling Van de Jaarrekening 2015

1.1  Inleiding : nieuw wet- en regelgevend kader voor 
beheersvennootschappen

U heeft het eerste Jaarverslag van Reprobel in handen onder het 
nieuwe wet- en regelgevende kader dat de werking, de organisatie 
en de boekhouding van beheersvennootschappen regelt alsook de 
controle die daarop (intern en extern) wordt uitgeoefend. Titel XI van 
het Wetboek van Economisch Recht (hierna, het WER) en een Koninklijk 
Besluit van 25 april 2014 (hierna , het “KB Boekhoudnormen”) hebben dat 
kader vastgelegd. De Controledienst van de beheersvennootschappen, 
ingesteld bij de FOD Economie, heeft die regels in februari 2015 in een 
rondzendbrief verder toegelicht.  

In lijn met het WER (art. 248, § 3) en het KB Boekhoudnormen (art. 
3, § 1, 3°) heeft Reprobel enerzijds het vermogen dat bestaat uit 
geïnde en beheerde rechten voor rekening van auteurs, uitgevers 
en andere begunstigden1 en, anderzijds, het eigen vermogen 
van de Vennootschap (in hoofdzaak commissie die ze voor haar 
beheersdiensten aanrekent) gescheiden. Krachtens deze bepalingen 
toont de rubriek « Bedrijfsopbrengsten » van de Resultatenrekening 
het bedrag van de commissies aangerekend om de werkingskosten 
van Reprobel te dekken. Van deze commissies werden de « diverse 
opbrengsten » gemaakt tijdens het boekjaar 2015 afgetrokken. De totale 
facturatie werd geboekt in het passief van de Balans (schulden aan de 
rechthebbenden, rubriek IX. Bis).  

De commissie geïnd door Reprobel werd aangerekend ten vroegste 
op het ogenblik van het opsturen van de factuur, meer bepaald op het 
ogenblik van de effectieve inning van de facturen (in lijn met artikel 12 
van het KB op de boekhoudnormen). Om de werking van Reprobel 

 1 Auvibel, buitenlandse beheersvennootschappen

tijdens het boekjaar 2015 te verzekeren, werd bij het begin van het 
boekjaar wel gewerkt met een voorlopige werkingsenveloppe voor 
dat boekjaar (in lijn met het budget dat voorafgaandelijk door de Raad 
van Bestuur werd goedgekeurd). In de loop van het boekjaar werden 
maandelijks tegenboekingen van de werkelijke werkingskosten verricht, 
zodat de scheiding van de vermogens waarvan sprake hierboven werd 
gerealiseerd bij het afsluiten van het Boekjaar. Die werkwijze is in lijn 
met de rondzendbrief van de Controledienst.
Verder werd het Jaarverslag 2015 ook afgestemd op een reeks belangrijke 
boekhoudkundige principes en rapporteringsverplichtingen die het 
nieuwe wet- en regelgevende kader voor beheersvennootschappen 
voorziet. In het bijzonder bevat het Jaarverslag, naast de verplichte 
vermeldingen voorzien in de artikelen 95, 96 en 119 van het Wetboek 
van Vennootschappen, de gegevens bedoeld in artikel 23 van het KB 
Boekhoudnormen. Het Jaarverslag bevat ook een verantwoording 
voor de bedragen die niet binnen de 24 maanden na de inning werden 
verdeeld, overeenkomstig artikel XI.252, § 2 van het WER. Aangezien de 
werkingskost van de vennootschap in 2015 boven het wettelijk plafond 
van 15% van het gemiddelde van de inningen van de afgelopen drie 
boekjaren is gebleven, wordt ook op dit punt nadere verantwoording 
in het Jaarverslag gegeven. De werkingskost van Reprobel, afgewogen 
tegen het gemiddelde van de totale inningen van de vennootschap 
over de boekjaren 2013, 2014 en 2015, bedroeg immers 16,02% (zie 
verder, 1.4.1 b).

Ook de Jaarrekening van de Vennootschap werd inhoudelijk en 
vormelijk grondig gewijzigd, in lijn met de artikelen 13 tot en met 20 
van het KB Boekhoudnormen. 

De Vennootschap voerde in 2015 een analytische boekhouding, met 
een duidelijk onderscheid tussen directe en indirecte kosten. Ook het 
voeren van dat soort boekhouding wordt opgelegd door het nieuwe 
wet- en regelgevende kader.

Het boekjaar 2015 van Reprobel liep van 1 januari tot en met 31 december 2015.
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Traditiegetrouw toont de « te bestemmen winst (verlies) van het 
boekjaar » van de Resultatenrekening een resultaat van 0 EUR. 
Reprobel heeft immers een totaal aan commissies aangerekend dat 
overeenstemt met haar beheerskosten.

Het kapitaal is op 31 december 2015 gebleven op 21.000 EUR.

De totale facturatie aan de klanten is van 26.551.833 EUR op 31 
december 2014 gestegen naar 27.082.368 EUR op 31 december 2015. 
De inningen van de Vennootschap, BTW niet inbegrepen, zijn gestegen 
van 26.053.387 EUR op 31 december 2014 naar 26.975.617 EUR op 31 
december 2015. 

Om beter te kunnen vergelijken zijn de bedragen op de Balans 
in de Jaarrekening met betrekking tot het vorige boekjaar de 
bedragen opgenomen in de Openingsbalans op grond van het KB 
Boekhoudnormen op 1 januari 2015, zoals overgemaakt aan de 
Controledienst.  De bedragen met betrekking tot het vorige boekjaar 
op de Resultatenrekening in de Jaarrekening zijn de bedragen die bij 
de NBB werden neergelegd. 

foto : Graphicstock
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1.2 Balans : eigen vermogen van de Vennootschap

1.2.1 Activa 

a) Vaste activa

Ten opzichte van vroeger zijn de « vaste activa » nu bijna gehalveerd in 
waarde. Het totaalbedrag van de investeringen in 2014 bedroeg 97.731 
EUR. Dit daalde naar 54.024 EUR in 2015. De gedane investeringen in 
het boekjaar 2015 betreffen met name de vervanging van verouderd 
informaticamateriaal en de ontwikkeling van de interne IT-tool ELMO 
(analyse vergoedingen op de reproductieapparaten). 

b) Vlottende activa

Overeenkomstig het KB Boekhoudnormen (artikelen 8 en 15), werden 
de « handelsvorderingen »  nu uitgesplitst naargelang ze slaan op de 
eigen activiteiten van de Vennootschap dan wel resulteerden uit de 
activiteiten van de Vennootschap voor rekening van auteurs, uitgevers 
of andere begunstigden.  
Het bedrag van 53.373 EUR in de rubriek « Handelsvorderingen » slaat 
op de eigen activiteiten van de Vennootschap (te ontvangen creditno-
ta’s van leveranciers – zoals bv. Partena, Cofinimmo, … - op de datum 
van afsluiting van het boekjaar 2015). 
De rubriek « VII.B. Overige vorderingen » bedraagt 47.525 EUR en slaat 
op de belastingen en de te recupereren roerende voorheffing.
De beschikbare banktegoeden zijn gestegen door het uitstel naar 2016 
van de betaling van de « Voorlopige terbeschikkingstelling » van okto-
ber 2015 aan de leden-beheersvennootschappen. 

1.2.2 Passiva

Schulden 

De schulden werden ook uitgesplitst naargelang ze slaan op de eigen 
activiteiten van de Vennootschap dan wel resulteerden uit de activiteit 
van de Vennootschap voor rekening van de auteurs, de uitgevers of 
de andere begunstigden (in lijn met de artikelen 8 en 15 van het KB 
Boekhoudnormen).

Het bedrag van 2.683.681  EUR in de rubriek « Schulden op ten hoogste 
één jaar » slaat op de schulden ten opzichte van leveranciers zoals bv. 
Partena, Proximus, … (167.447  EUR), alsook de ‘reclassificering ‘ van de 
BTW op “schulden op rechten voortvloeiend uit de activiteit van het 
beheer van rechten” (298.715 EUR), de schulden met betrekking tot 
belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (695.245 EUR), alsook de 
“overige schulden” (1.522.273 EUR). .

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

De nieuwe rubriek « IX. Bis. Vorderingen op rechten voortvloeiend uit 
de activiteit van het beheer van rechten », bedraagt 5.686.912 EUR. 
Deze rubriek slaat op handelsvorderingen te innen op beheerde 
rechten. Dit bedrag is 1.061.029  EUR hoger dan in het boekjaar 2014. 
Het totaalbedrag van de « vorderingen op rechten voortvloeiend uit 
de activiteit van het beheer van rechten  » bedroeg eind 2014 immers 
4.625.883 EUR (cf. Openingsbalans 1 januari 2015). Deze verhoging 
is vooral te verklaren door de inningen uit de reproductieapparaten. 
Het klantensaldo voor de bijdrageplichtigen is gestegen met 1.647.681 
EUR,  het gevolg  van  door Reprobel – in lijn met de aangiftes van de 
bijdrageplichtigen – gefactureerde maar door sommige importeurs 
niet of niet geheel betaalde bedragen (tegen de achtergrond van lo-
pende rechtszaken). 

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

De nieuwe rubriek « Schulden op rechten voortvloeiend uit de activiteit 
van het beheer van rechten » bedraagt 40.376.058 EUR. Dit bedrag 
is ongeveer 6.000.000 EUR hoger dan in het boekjaar 2014. Het 
totaalbedrag van « schulden op rechten voortvloeiend uit de activiteit 
van het beheer van rechten  » bedroeg eind 2014 immers 34.190.901 
EUR (cf. Openingsbalans 1 januari 2015). Deze verhoging is vooral te 
wijten aan het feit dat de vrijmaking van bedragen met betrekking tot 
de Voorlopige Terbeschikkingstelling van oktober 2015 pas begin 2016 
is gebeurd.  
a) Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning
Deze rubriek slaat op nog te innen rechten (excl. BTW) en bedraagt 
5.057.632 EUR. Dit bedrag is hoger dan in 2014 omwille van de verho-
ging van het klantensaldo (zie hierboven, 1.3.1.).  

b) Schulden op te verdelen geïnde rechten
Deze rubriek slaat op niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten 
(22.752.952 EUR), op voorbehouden te verdelen geïnde rechten 
(1.367.409 EUR), en op te verdelen geïnde rechten die het voorwerp 
zijn van betwisting (9.900.000 EUR voor de boekjaren 2014 en 2015 
samen: zie over dit laatste verder, 4: “risico’s en onzekerheden”). 
c) Schulden op verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
Deze rubriek slaat op de bedragen « in afwachting van betaling » aan 
auteurs, uitgevers of andere begunstigden op 31 december 2015
d) Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de 
geïnde rechten.
Deze rubriek toont een bedrag van 0 EUR op 31 december 2015. Reprobel 
heeft echter wel 220.155 EUR bruto-interesten geïnd op beheerde 
rechten, die belegd werden bij kredietinstellingen. De interesten zijn 
boekhoudkundig verwerkt in de rubriek “ Schulden op te verdelen 
geïnde rechten”. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage bij de 
Jaarrekening « Evaluatieregels – Wettelijke vermeldingen ».  

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

Voor een goed begrip van de tabel hieronder wordt aangestipt dat 
met « inningsrubriek » wordt bedoeld : « alle bedragen afkomstig van 
een welbepaalde exploitatiewijze van een welbepaalde categorie van 
werken of prestaties, bovendien uitgesplitst naargelang de geografische 
oorsprong, overeenkomstig het model gevoegd in de bijlage bij dit 
besluit » (art. 1 KB Boekhoudnormen). Met « verdeling » wordt de 
toewijzing aan de individuele leden-beheersvennootschappen van 
Reprobel of, in voorkomend geval, aan individuele begunstigden 
bedoeld, en dus niet de meer algemene Terbeschikkingstelling aan de 
Colleges van de Vennootschap. De bedragen vermeld in deze tabel 
slaan enkel op de in het Beheersverslag behandelde periode, met 
name het boekjaar 2015.  

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

wereld 

Geïnde rechten € 24.915.733 € 24.420.007 € 379.077 € 116.649

Totaal kosten € 4.097.392 € 4.082.986 € 11.016 € 3.390

*Directe kosten € 2.189.524 € 2.182.278 € 5.541 € 1.705

*Indirecte kosten € 1.907.867 € 1.900.709 € 5.474 € 1.685

Totaal rechten + financiële opbrengsten € 25.160.821 € 24.390.598 € 379.117 € 116.662

*Rechten in afwachting van inning € 3.473,944 € 3.473.944 € 0 € 0

*Te verdelen geïnde rechten € 21.076.504 € 20.593.385 € 369.436 € 113.683

*Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 192.925 € 183.111 € 7.505 € 2.309

*Niet verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar) € 77.064 € 75.531 € 1.172 € 361

*Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten € 65.938 € 64.626 € 1.003 € 309

Betaalde rechten € 15.519.178 € 12.892.541 € 2.256.376 € 370.261

Vergoeding voor het beheer van rechten € 4.097.392 € 4.082.986 € 11.016 € 3.390

We wijzen op het feit dat de bedragen van de « Geïnde rechten » in deze tabel « Te verdelen geïnde rechten » zijn. Ze kunnen dus niet worden 
vergeleken met de geïnde rechten in de cash flow tabel.

foto : Graphicstock
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P. Openbaar Leenrecht TOTAAL België Europa
Rest van de 

wereld 

Geïnde rechten € 2.059.884 € 2.059.884 € 0 € 0

Totaal kosten € 55.424 € 55.424 € 0 € 0

*Directe kosten € 31.911 € 31.911 € 0 € 0

*Indirecte kosten € 23.513 € 23.513 € 0 € 0

Totaal rechten + financiële opbrengsten € 2.391.686 € 2.391.686 € 0 € 0

*Rechten in afwachting van inning € 46.572 € 46.572 € 0 € 0

*Te verdelen geïnde rechten € 2.013.882 € 2.013.882 € 0 € 0

*Verdeelde geïnde rechten in afwachting van  betaling € 328.803 € 328.803 € 0 € 0

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

*Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten € 2.429 € 2.429 € 0 € 0

Betaalde rechten € 1.617.426 € 1.617.426 € 0 € 0

Vergoeding voor het beheer van rechten € 55.424 € 55.424 € 0 € 0

foto : Graphicstock
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1.4 Resultatenrekening over het boekjaar 2015

1.4.1 Bedrijfsopbrengsten

a) Vergoeding voor de werkingskosten van de Vennootschap

Tijdens het boekjaar 2015 heeft Reprobel een totaal van « commis-
sies » aangerekend ten bedrage van 4.152.815 EUR. Dit bedrag stemt 
overeen met de vergoeding van haar beheersdiensten tijdens dit 
boekjaar. 

b) Financiële gegevens op basis waarvan de vergoeding van de be-
heersdiensten wordt berekend

Resultatenrekening

6. KOSTEN € 4.202.989 7. OPBRENGSTEN € 4.202.989

61. Diensten en diverse goederen € 1.174.509 70. Omzet € 4.152.815

62. Bezoldigingen, sociale 
lasten en pensioenen

€ 2.217.230 n/a

63. Afschrijvingen € 155.814 n/a

64. Andere bedrijfskosten € 93.369 74. Andere bedrijfsopbrengsten € 47.566

65. Financiële kosten € 3.293 75. Financiële opbrengsten € 0

66. Uitzonderlijke kosten € 496.771 76. Uitzonderlijke opbrengsten € 1.738

67. Belastingen op het resultaat € 62.004
77. Regularisering van belastin-
gen en terugneming van voor-
zieningen voor belastingen

€ 869

Het totaalbedrag van « commissies » aangerekend tijdens het boekjaar 
2015 ten bedrage van 4.152.815 EUR, stemt overeen met het verschil 
tussen het totaal van de kosten en het totaal van de opbrengsten 
buiten de omzet om, met name een reeks diverse opbrengsten. 
Anders gezegd: de werkingskosten van de Vennootschap stemmen 
overeen met haar omzet. 

De diverse opbrengsten omvatten : 

• Rubriek 74 : andere bedrijfsopbrengsten
Vooral de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing en de recuperatie 
van het voordeel van alle aard op de bedrijfswagens 

• Rubriek 76 : uitzonderlijke opbrengsten
(loyaliteitspremies verzekeringen) 

• Rubriek 77: Regularisering van belastingen en terugneming van 
voorzieningen voor belastingen

Te noteren valt dat Reprobel tijdens het boekjaar 2015 een totaalbedrag 
aan financiële opbrengsten van 220.155 EUR heeft geboekt. 
Overeenkomstig het KB Boekhoudnormen (artikel 16), werden de 
financiële opbrengsten uit de beleggingen voor de rekening van de 
auteurs, de uitgevers en de andere begunstigden overgemaakt naar 
het passief van de balans (schulden op rechten, rubriek IX. Bis). 
Om de scheiding van de vermogens te verzekeren heeft Reprobel 
overigens – zoals hierboven al gezegd (1.1 Inleiding) – tijdens het 
boekjaar 2015 haar beheersdiensten voorlopig gefinancierd door 
een voorschot dat werd voorafgenomen op de vergoedingen die 
toekomen aan de begunstigden. Dit voorschot, dat dus een schuld ten 
overstaan van die begunstigden was, werd periodiek tegengeboekt 
en werd volledig verrekend op het einde van het boekjaar, in lijn met 
de rondzendbrief van de Controledienst. Het niet gebruikte saldo van 
het voorschot werd op het einde van het boekjaar terug toegewezen 
aan het vermogen beheerd voor de rekening van de begunstigden.
De ratio van de werkingskosten ten overstaan van de inningen van de 
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Vennootschap over het boekjaar 2015 bedraagt 16,02%. Deze ratio 
werd berekend overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht 
(art. XI.252, § 3 WER) en de rondzendbrief van de Controledienst, i.e.de 
directe en indirecte kosten gedeeld door het gemiddelde van de 
geïnde rechten tijdens de laatste drie boekjaren.

Samenvatting van de financiële gegevens die nodig zijn voor de be-
rekening van de ratio werkingskosten Reprobel 2015

Totaal van de directe en indirecte netto kosten (na aftrek van de diverse 
opbrengsten) 2015

€ 4.152.815

Totale inningen van de Vennootschap: 

2013 € 25.466.253

2014 € 26.053.387

2015* € 26.231.453

Gemiddelde inningen laatste 3 boekjaren: € 25.917.031

Ratio werkingskosten over boekjaar 2015: 16,02%

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

het bedrag dat staat op punt IA van de cash flow tabel in de jaarrekening op pagina C_AutCa. 

Deze ratio overschrijdt de wettelijke grens van 15% omwille van een 
provisie aangelegd in 2015 voor een bedrag van 493.239 EUR. Die 
provisie werd aangelegd in het licht van een voorziene vermindering 
van het personeelsbestand van de Vennootschap in het eerste semester 
van 2016 met vier voltijdse eenheden. Die vermindering kadert in de 
wettelijke en reglementaire verplichtingen die op de Vennootschap 
rusten, in het bijzonder op het stuk van een voorzichtig financieel 
beheer in het licht van de risico’s waarmee de Vennootschap wordt 
geconfronteerd.2

Buiten deze provisie om, zou de ratio slechts 14,12% bedragen.

2 Art. XI.252. §3. Indien het in het eerste lid bepaalde plafond wordt overschreden, wordt deze over-
schrijding op volledige, precieze en gedetailleerde wijze gemotiveerd in het jaarverslag bepaald in 
artikel XI.257, § 2.

foto : Graphicstock
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1.4.2 Bedrijfslasten 

a) Diensten en diverse goederen   1.174.509 EUR
Deze rubriek dekt alle diensten waarop Reprobel een beroep doet 
voor de goede werking van haar activiteiten zoals consultancy-kosten, 
huurkosten en huurlasten, internet- en telefoonkosten, kosten voor 
juridische bijstand en voor de diensten van de Commissaris, etc.  
Deze rubriek is gedaald met 147.949 EUR ten opzichte van 2014 vooral 
omwille van besparingen op het vlak van juridische bijstand – ondanks 
de (aanhoudende) zware last van de lopende rechtsgedingen met een 
reeks importeurs van reproductietoestellen.

b) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2.217.230 EUR
De personeelskosten zijn met 66.305 EUR gestegen ten overstaan van 
boekjaar 2014 door de vermindering, in 2015, van het personeelsbes-
tand van de Vennootschap met één voltijdse eenheid en de daaraan 
verbonden uitzonderlijke kosten. 

c) Afschrijvingen     155.814 EUR
Deze rubriek daalt met 17.557 EUR ten opzichte van 2014 omwille van 
de blijvende daling van de investeringen sinds 2014. Sinds 2014 heeft 
Reprobel immers geen grote investeringen gedaan, met uitzondering 
van investeringen zoals de ontwikkeling van informatica-tools om de 
analyse en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren alsook 
de vervanging van verouderd informaticamateriaal. 

d) Andere bedrijfskosten                                                      93.369  EUR
Het bedrag van deze rubriek is aanzienlijk gedaald ten opzichte van 
2014 (- 26.939.185 EUR). Tot 2014 bevatte deze rubriek rekeningen voor 
bestemming van het resultaat. Sinds 2015 worden deze rekeningen 
niet meer gebruikt omwille van de wijzingingen aangebracht door het 
K.B. “Boekhoudnormen”. 
Het bedrag van 93.369 EUR wordt als volgt uitgesplitst: . 
•  Andere bedrijfskosten (16.926 EUR) 

Deze rubriek omvat vooral gemeentelijke en gewestelijke taksen

• Bijdrage op de inningen gestort aan de FOD Economie (26.488 EUR)
• Onroerende voorheffing (35.829 EUR)
• Minderwaarden op handelsvorderingen (14.126 EUR)

e) Uitzonderlijke kosten    496.771 EUR 
Het totaalbedrag van deze rubriek is aanzienlijk gestegen ten opzichte 
van 2014 omwille van de voorzieningen voor risico’s en kosten. De 
rubriek wordt als volgt uitgesplitst:   
• Uitzonderlijke kosten (3.532 EUR)
• Voorzieningen voor risico’s en kosten (493.239 EUR): de 

boekhoudkundige provisie waarvan sprake werd hierboven nader 
toegelicht (1.4.1 b).

1.4.3 Financiële opbrengsten en financiële lasten 

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

• Deze bedragen moeten snel beschikbaar kunnen zijn
• « Nul » risico zowel voor het kapitaal als voor de interesten
• Beleggingen in België bij erkende financiële organisaties die 

ingeschreven zijn op één van de lijsten bedoeld met artikels 13 en 
65 van de wet van 22 maart 1993 met betrekking tot het statuut en 
de controle van de financiële instellingen.

Aangezien de rentevoeten in 2015 zijn blijven dalen, is het totaalbedrag 
van de geïnde financiële opbrengsten gedaald met ongeveer 130.000 
EUR ten opzichte van 2014. 

De financiële opbrengsten die werden geïnd in het boekjaar 2015 en 
die boekhoudkundig werden verwerkt in de Resultatenrekening (75 
Financiële opbrengsten) werden uitgesplitst om een onderscheid te 
kunnen maken tussen de financiële opbrengsten uit beleggingen voor 
rekening van auteurs, uitgevers en andere begunstigden enerzijds en 
de financiële opbrengsten uit beleggingen voor eigen rekening van 
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de Vennootschap (artikel 8, laatste alinea, KB 25 april 2014) anderzijds. 
De financiële opbrengsten werden op het einde van het boekjaar 
volledig overgeboekt naar het passief van de balans, als schulden 
aan auteurs, uitgevers en andere begunstigden, met inbegrip van de 
financiële opbrengsten afkomstig van de eigen bankrekeningen van de 
Vennootschap. Die overboeking laat toe om op geen enkele wijze het 
bedrijfsresultaat te beïnvloeden, positief noch negatief. 

1.4.4 Belasting op het resultaat

Het bedrag van de rubriek « Belastingen en taksen » van de 
resultatenrekening (62.004 EUR) is het resultaat van enerzijds een 
raming van de belasting voor 2015 (47.919 EUR) en anderzijds een 
regularisatie van de belasting met betrekking tot boekjaar 2014 (14.085 
EUR). 

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

2.1 Algemeen 

Reprobel heeft in 2015 een totaalbedrag van 26.975.617 EUR geïnd 
uit de reprografie en het openbaar leenrecht (zowel op het Belgische 
grondgebied als uit het buitenland). De stijging van de inningen 
(+922.230 EUR ten opzichte van het boekjaar 2014) wordt vooral 
verklaard door een inhaalbeweging in 2015 betreffende facturen die 
op het einde van het boekjaar 2014 onbetaald waren gebleven.  

Reprobel heeft in 2015 een totaalbedrag van 27.082.368 EUR 
gefactureerd voor alle vergoedingen uit de reprografie en het 
openbaar leenrecht in België en uit het buitenland. Dat is een stijging 
van 530.535 EUR ten opzichte van 2014, vooral wat de vergoedingen 
op de reproductietoestellen betreft (cf. punt 2.3.2 hieronder : facturatie 
van de vergoedingen op de  reproductieapparaten). 

Jaar 2012 2013 2014 2015

Inningen € 26.032.314 € 25.466.253 € 26.053.387 € 26.975.617

Facturatie € 25.125.115 € 26.785.043 € 26.551.833 € 27.082.368

2.2 Evolutie van de inningen per inningsbron

Jaar 2012 2013 2014 2015
Vergoedingsplichtigen 
(fotokopieën)

€ 10.385.150 € 9.976.019 € 9.643.090 € 11.033.129

Bijdrageplichtigen (toes-
tellen)

€ 13.411.489 € 12.646.187 € 13.498.060 € 13.386.877

Openbaar leenrecht € 1.606.515 € 1.809.574 € 2.102.348 € 2.059.884

Inningen uit het buitenland € 629.160 € 1.034.473 € 809.889 € 495.727

Totaal € 26.032.314 € 25.466.253 € 26.053.387 € 26.975.617

vector : Graphicstock
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De globale inningen 2015 zijn de hoogste van de laatste vier jaar. 
Deze stijging is vooral op het conto van de “evenredige” vergoeding 
op de fotokopieën te schrijven en wordt enerzijds verklaard door de 
daling van het klantensaldo voor dit soort vergoedingen (dat daalt 
van 1.805.805 EUR in 2014 naar 1.277.089 EUR in 2015) en anderzijds 
door een vroegere facturatie tijdens het boekjaar, wat ook toeliet om 
sneller te innen.  

De helft van de inningen uit de evenredige vergoeding in 2015 is 
afkomstig van de sector « Onderwijs ». De Privé-sector (met inbegrip 
van de « Copyshops ») droeg ongeveer 30% bij en de Overheid (met 
inbegrip van de Bibliotheken) ruwweg 20%. Deze verhouding verschilt 
niet veel van jaar tot jaar. 

Wat de vergoeding op de reproductieapparaten en de vergoeding voor 
openbaar leenrecht betreft, zijn de geïnde bedragen in het boekjaar 
2015 ongeveer dezelfde als deze in 2014.  

Openbaar Leenrecht - Detail per Gemeenschap - Inningen

2012 2013 2014 2015
Fédération Wallonie Bruxelles  
(Fr. Gem. - Individuele bibliotheken)

€ 370.867 € 428.283 € 830.715 € 596.480

Duitstalige Gem. € 6.000 € 27.300 € 0 € 9.000

Vlaamse Gem. € 1.229.245 € 1.331.202 € 1.271.633 € 1.454.405

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

Totaal € 1.606.515 € 1.809.574 € 2.102.348 € 2.059.884

De inningen uit het buitenland uit de reprografie zijn gedaald ten 
opzichte van de laatste drie boekjaren, voornamelijk omwille van het 
feit dat we in 2015 geen betaling uit Nederland hebben ontvangen.

50,05%

20,46%

29,48%

Onderwijs

Privé + Copyshops

Overheid + Bibliotheken

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

foto : Graphicstock
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2.3 Evolutie van de facturatie per inningsbron

2.3.1 Globale facturatie (EUR)

Jaar 2012 2013 2014 2015

Vergoedingsplichtigen 
(fotokopieën)

€ 10.402.122 € 10.437.663 € 10.455.082 € 10.320.713

Bijdrageplichtigen (toestellen) € 12.522.810 € 13.235.356 € 13.571.473 € 14.245.886

Openbaar leenrecht € 1.571.023 € 2.077.551 € 1.715.389 € 2.020.042

Inningen uit het buitenland € 629.160 € 1.034.473 € 809.889 € 495.727

Totaal € 25.125.115 € 26.785.043 € 26.551.833 € 27.082.368

Ook de totale facturatie is de hoogste van de laatste vier boekjaren. 
Deze verhoging is vooral op het conto van de vergoedingen op de 
reproductietoestellen te schrijven en is vooral te verklaren door een 
daling van het bedrag van de terugbetalingen wegens wederexport 
van die apparaten. 

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

In 2015 factureerde Reprobel 14.245.886 EUR uit de vergoeding op de 
reproductieapparaten. 

Aantal aangegeven kopieerapparaten, faxen en multifunctionals 2015 per 
snelheidscategorie in CPM (kopieën per minuut)

79,29%

3,05%

6,47%

1,63%
0,32%
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9,19%
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43,50%

18,22%

8,97% 13,67%

3,52%

5,81%

6,31%

Bijdrage aan de inningen (bijdrageplichtigen) 2015 per snelheidscategorie  
in CPM
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86,54%

13,46%

Laser

Inkjet

Uit vorige taartdiagrammen blijkt duidelijk dat hoewel het gros van 
de apparaten (bijna 80%) in 2015 in de snelheidscategorie 1-5 kopieën 
per minuut werd aangegeven, het de tariefcategorie 20-39 kopieën 
per minuut is die het meeste (43,5%) bijdraagt tot de inningen van 
Reprobel uit de reproductieapparaten.   

Aantal aangegeven reproductietoestellen per technologie 2015

 Bijdrage aan de inningen uit reproductieapparaten per technologie 2015

86,33%

Laser

Inkjet

79,92%

20,08%

De taartdiagrammen hiernaast tonen aan dat het leeuwendeel (meer 
dan 86%) van de reproductietoestellen die in 2015 bij Reprobel werden 
aangegeven, inkjetapparaten zijn. Maar het zijn de laserapparaten 
die globaal het meeste bijdroegen (bijna 80%) aan de inningen van 
Reprobel op de reproductietoestellen. 

foto : Shutterstock
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2.3.3  Facturatie van de vergoeding op fotokopieën (« vergoedings-
plichtigen ») 

De totale facturatie in 2015 voor de vergoedingsplichtigen bedraagt 
10.320.713 EUR. Dit bedrag blijft jaar na jaar vrij stabiel. De verhouding 
contracten/aangiftes per sector verschilt ook niet veel van jaar tot jaar.

Facturatie evenredige vergoeding per sector opgesplitst tussen contracten 
en aangiftes 2015

contracten aangiftes

Onderwijs 92,51% 7,49%

Overheid + bibliotheken 99,30% 0,70%

Privé + Copyshops 60,96% 39,04%

2.3.4 Facturatie van de vergoeding uit het openbaar leenrecht

Reprobel factureerde in 2015 2.020.042 EUR voor het openbaar 
leenrecht.
Het K.B van 13 december 2012 inzake het Openbaar Leenrecht voorziet 
dat de tarieven per collectie en per uitlening vanaf referentiejaar 2013 
gradueel stijgen.
Om die reden ligt het facturatiecijfer van 2015 – waarin werd 
gefactureerd voor het referentiejaar 2013 - hoger dan dat van 2014.

In het boekjaar 2015 factureerde Reprobel aan de uitleeninstellingen 
van de Fédération Wallonie-Bruxelles 532.143 EUR (BTW excl.) en aan 
de Duitstalige Gemeenschap 9.000 EUR (btw excl).  

De tabel hierboven toont dat in alle sectoren het gros van vergoe-
dingen op de fotokopieën uit (meerjaarlijkse of jaarlijkse) contracten 
komt. Alléén in de privésector (inclusief de copyshops) valt een niet 
onbelangrijk deel (bijna 40%) aangiftes te noteren.

In december 2015 ontving Reprobel van de Vlaamse Gemeenschap 
een gecentraliseerde betaling van 1.454.404 EUR (BTW excl.) voor het 
referentiejaar 2013, en dat voor alle bibliotheken die tot de bevoegd-
heid van de Vlaamse Gemeenschap behoren. 

foto: Rob Wilson/Shutterstock.com
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3) Verdeling  en cash out

In 2015 heeft Reprobel de vergoedingen uit reprografie en openbaar 
leenrecht die in 2014 werden geïnd, definitief verdeeld. Voorlopig 
werden ook al bedragen verdeeld, voor de beide inningsbronnen 
waarvan sprake, die tijdens de eerste negen maanden van 2015 
werden geïnd.

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

3.1 Terbeschikkingstellingen

3.1.1 Reprografie

3.1.1.1 Definitieve Terbeschikkingstelling aan de Colleges

De Algemene Vergadering van Reprobel van 1 juni 2015 keurde het 
« ter beschikking gestelde bedrag » van 19.820.821 EUR globaal en 
definitief goed voor de inningen in 2014 uit de reprografie. Dit bedrag 
werd vervolgens op verschillende niveaus verdeeld.  

Aan het bedrag dat ter beschikking van elk College (Auteurscollege en 
Uitgeverscollege) wordt gesteld, worden nog de eigen interesten van 
elk van de Colleges toegevoegd. Aan dit bedrag worden vervolgens 
de bedragen toegevoegd die vóór 2015 geïnd werden maar die 
desalniettemin slaan op het referentiejaar 2015. Van dit bedrag worden 
de bedragen afgetrokken die in 2015 geïnd werden maar die slaan op 
toekomstige referentieperiodes (2016, 2017 etc.) Het ter beschikking 
gestelde globale bedrag bedraagt aldus 19.467.584 EUR.

Na een grondige risico-analyse werd, wat de inningen uit de binnen-
landse reprografie voor het boekjaar 2014 betreft, een bedrag van 3,3 
miljoen EUR (over de beide Colleges heen) als te verdelen geïnde 
rechten die voorwerp zijn van betwisting aangemerkt. Het risico sloeg 
op een reeks rechtszaken gevoerd met bijdrageplichtigen over de 
vergoeding op de reproductieapparaten. Netto werd aldus aan de 
Colleges een bedrag van 16.372.794 EUR ter beschikking gesteld voor 
verdere verdeling onder de leden-beheersvennootschappen van die 
Colleges.

Definitief ter beschikking gestelde 
bedragen (AV 2015)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Terbeschikkingstelling 06/2015 € 9.733.792 € 9.733.792 € 19.467.584

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

€ -1.650.000 € -1.650.000 € -3.300.000

Interesten op rechten € 80.035 € 126.125 € 206.160

Sub-totaal € 8.163.827 € 8.209.917 € 16.373.744

Eigen kosten van elk College € -950 € 0 € -950

Totaal netto ter verdeling € 8.162.877 € 8.209.917 € 16.372.794
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Detail van de Verdeling binnen de Colleges
 
AUTEURSCOLLEGE

TERBESCHIKKINGSTELLING REPROGRAFIE (AUTEURSCOLLEGE) PER CATE-
GORIE VAN WERK

Terbeschikkingstelling - 06/2015 % 2015
Foto’s 5,54% € 452.457

Andere visuele werken 13,39% € 1.093.126

Muziekwerken 0,98% € 80.158

Journalistieke teksten 9,61% € 784.265

Educatieve en wetenschappelijke teksten 39,38% € 3.214.766

Literaire teksten 9,07% € 740.413

Andere teksten 7,32% € 597.272

Reserve (Bedragen in afwachting) 2,60% € 212.168

Voor het buitenland 12,11% € 988.254

TOTAAL € 8.162.877

37%

30%
9,52%

6,75%
12,11%

5,54%

13,39%

9,61%

39,38%

9,07%

7,32%

2,60%

0,98%

Foto’s

Andere visuele werken

Muziekwerken

Journalistieke teksten

Educatieve en wetenschappelijke teksten

Literaire teksten

Andere teksten

Reserve (’Bedragen in afwachting’)

Voor het buitenland

TERBESCHIKKINGSTELLING REPROGRAFIE (UITGEVERSCOLLEGE) PER 
DRAGER

UITGEVERSCOLLEGE

Terbeschikkingstelling - 06/2015 % 2015
Boeken 44,06% € 3.617.014

Dagbladen 19,04% € 1.563.279

Tijdschriften 17,39% € 1.427.640

Muziekwerken 3,24% € 265.723

Andere 1,24% € 101.611

Reserve (Bedragen in afwachting) 2,04% € 167.381

Voor het buitenland 13,00% € 1.067.270

TOTAAL € 8.209.917
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Voor buitenlandse rechthebbenden werden, wat de reprografiever-
goeding betreft, de hierna volgende bedragen ter beschikking gesteld. 
Deze bedragen komen uit de verdeling van de Definitieve Terbeschik-
kingstelling 2015 en van de vrijmaking van de reserves van de jaren 
2010 (volledig) en 2012 (gedeeltelijk). 

Bedragen toegekend aan buitenlandse 
rechthebbenden (TBS 2015)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voor buitenlandse beheersvennootschappen (Type A) 746.755 € 962.844 € 1.709.599 €

Voor Belgische beheersvennootschappen (Type B) 5.471 € 5.255 € 10.726 €

Voor Belgische beheersvennootschappen met een 
mandaat

180.355 € 84.347 € 264.702 €

Aangestelde reserve voor het buitenland (in af-
wachting van toekenning)

44.445 € 38.422 € 82.867 €

Totaal ter verdeling 977.026 € 1.090.868 € 2.067.894 €

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

Land Auteurs
Uitge-
vers

TOTAAL
Voor het 
buiten-

land

EUROPESE UNIE

STICHTING REPRORECHT Nederland € 264.389 € 330.339 € 594.728 34,78%

CFC Frankrijk € 230.787 € 308.502 € 539.290 31,54%

CLA 
Verenigd 
Koninkrijk

€ 71.956 € 89.740 € 161.696 9,46%

VG WORT Duitsland € 25.720 € 35.118 € 60.838 3,56%

SIAE Italië € 12.936 € 16.539 € 29.475 1,72%

ACCESS COPYRIGHT 
Canada (ex. 

Quebec)
€ 5.276 € 6.696 € 11.972 0,70%

CEDRO Spanje € 5.071 € 5.430 € 10.501 0,61%

PRO LITTERIS - Switzerland Zwitserland € 4.569 € 5.874 € 10.443 0,61%

ANDERE EU-LANDEN - € 13.729 € 21.344 € 35.073 2,05%

BUITEN DE EUROPESE UNIE

CCC 
Verenigde 

Staten
€ 87.514 € 112.912 € 200.426 11,72%

Copibec Quebec € 12.338 € 16.522 € 28.859 1,69%

COPYRIGHT AGENCY (CA) Australië € 5.456 € 7.021 € 12.478 0,73%

ANDERE LANDEN BUITEN EU  - € 7.013 € 6.806 € 13.820 0,81%

Totaal € 746.756 € 962.844 € 1.709.599 100,00%

37%

30%

29,65%

9,52%

6,75% 34.78%

31.54%

11.72%

9.46%

3.56%

1.72%
1.69%

0.73%
0.70%

0.61%

Nederland

Frankrijk

Verenigde Staten

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Italië

Quebec

Australie

Canada (behalve Quebec)

Spanje

Toewijzing aan buitenlandse rechthebbenden

Opgesplitst per land ziet de toewijzing aan buitenlandse 
rechthebbenden er als volgt uit : 
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3.1.1.2  Voorlopige Terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur in oktober 2015 (inningen januari-september 2015)

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 2015 werd aldus een bedrag van 13.746.256 EUR voor de 
reprografie voorlopig ter beschikking van de Colleges gesteld. Bij de 
Definitieve Terbeschikkingstelling van juni 2016 zal dit « voorlopige » 
bedrag afgetrokken worden van het finaal te verdelen bedrag over het 
boekjaar 2015. Ook het bedrag van de te verdelen geïnde rechten die 
het voorwerp zijn van betwistingen over het boekjaar 2015, voor de 
Voorlopige Terbeschikkingstelling voorlopig geraamd na een tussen-
tijdse risico-analyse, zal definitief worden vastgesteld door de Alge-
mene Vergadering van juni 2016.

Voorlopige TBS 12/2015 Auteurs Uitgevers TOTAAL

Ter beschikking gesteld € 8.345.628 € 8.345.628 € 16.691.256 

Niet-verdeelbare rechten voorwerp van betwisting 
over boekjaar 2015 (na tussentijdse RILA risico-ana-
lyse na arrest HvJ EU in HP, C-572/13) – voorlopige 
inschatting

-€ 1.472.500 -€ 1.472.500 -€ 2.945.000

Netto ter verdeling € 6.873.128 € 6.873.128 € 13.746.256 

3.1.2 Openbaar leenrecht

3.1.2.1 Definitieve Terbeschikkingstelling juni 2015 (inningen 2014)

In juni 2015 keurde de Algemene Vergadering de Definitieve 
Terbeschikkingstelling voor het openbaar leenrecht goed, ten bedrage 
van 2.080.951 EUR.

Hieronder vindt u de bedragen die in 2015 definitief werden ter 
beschikking gesteld van de beide Colleges van Reprobel en van Au-
vibel (rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken) voor het 
openbaar leenrecht.

Openbaar leenrecht Auteurs Uitgevers Auvibel Totaal

Definitieve terbeschikkingstelling 
06/2015

€ 1.220.207 € 521.633 € 339.111 € 2.080.951
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Detail van de verdeling binnen de Colleges (Openbaar leenrecht)

Categorie van werken % Totaal
Foto’s 2,92% € 35.575

Andere visuele werken 13,07% € 159.430

Literaire werken 40,28% € 491.525

Educatieve en wetenschappelijke teksten 13,67% € 166.825

Journalistieke teksten 2,26% € 27.595

Andere teksten 4,22% € 51.517

Muziekwerken 0,16% € 1.892

Reserve (Bedragen in afwachting) 3,43% € 41.809

Voor het buitenland 20,00% € 244.041

TOTAAL 100,00% € 1.220.207

AUTEURSCOLLEGE UITGEVERSCOLLEGE

Dragers % Totaal
Boeken 71,09% € 370.828

Dagbladen* 0,00% € 0

Tijdschriften 9,69% € 50.524

Muziekwerken 0,16% € 844

Andere 0,00% € 0

Reserve (Bedragen in afwachting) 6,56% € 34.232

Voor het buitenland 12,50% € 65.204

TOTAAL 100,00% € 521.633

Foto’s

Andere visuele werken

Muziekwerken

Journalistieke teksten

Educatieve en wetenschappelijke teksten

Literaire teksten

Andere teksten

Reserve (’Bedragen in afwachting’)

Voor het buitenland

40.28%

13.07%

2.92%

20.00%

3.43%

4.22%

2.26%

13.67%

37%

29,65%

9,52%

6,75%

Boeken

Dagbladen*

Tijdschriften

Muziekwerken

Andere

Reserve (’Bedragen in afwachting’)

Voor het buitenland

0.16%
6.56%

12.50%

71.09%

9.69%

* Er is geen toewijzing aan de drager ‘Dagbladen’ in het kader van het openbaar leenrecht
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3.1.2.2  Voorlopige Terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur in november 2015 (inningen januari-september 2015)

In november 2015 besliste de Raad van Bestuur om een groot deel 
van de inningen 2015 voor het openbaar leenrecht al voorlopig ter 
beschikking te stellen van de Colleges. Een bedrag van 1.709.959 EUR 
werd aldus voorlopig ter beschikking gesteld van de Colleges en van 
Auvibel.

Openbaar leenrecht Auteurs Uitgevers Auvibel Totaal

Voorlopige terbeschikkingstelling 
12/2015

€ 999.471 € 428.345 € 282.143 € 1.709.959 

Bij de Definitieve Terbeschikkingstelling van juni 2016 werd dit 
« voorlopig » bedrag afgetrokken van het finaal te verdelen bedrag uit 
het openbaar leenrecht.

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

De bedragen die Reprobel in de loop van boekjaar 2014 ontving van 
buitenlandse beheersvennootschappen waarmee het een bilateraal 
akkoord van type A (met een reële uitwisseling van vergoedingen) 
heeft gesloten voor reprografie, werden goedgekeurd door de AV van 
1 juni 2015 en werden in 2015 als volgt aan de Colleges toegewezen.  

Fondsen ontvangen uit volgende landen werden als volgt toegewezen:

Land van herkomst
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

Toewijzing van de betalingen uit het 
buitenland (reprografie)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Ter verdeling € 387.590 € 381.645 € 769.235 

In reserve genomen € 19.409 € 21.245 € 40.654 

Totaal € 406.999 € 402.890 € 809.889 

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

Voor het boekjaar 2015 werden vooralsnog geen bedragen die ini-
tieel werden toegewezen aan buitenlandse rechthebbenden en ver-
volgens zijn vrijgevallen na vijf jaar, vrijgemaakt ten bate van de Colle-
ges. De vrijmaking ervan werd tot 2016 uitgesteld om het schema van 
de vrijval te laten samenvallen met eventuele retroactieve claims van 
beheersvennootschappen in het buitenland.

De bedragen die vooralsnog niet zijn vrijgemaakt, bedragen 136.240 
EUR voor het Auteurscollege en 58.084 EUR voor het Uitgeverscollege. 

3.1.5 Vrijmaking van de reserves (anders dan die waarvan sprake in 4.)

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

De bedragen van de vrijgemaakte reserves voor het boekjaar 2015 
zijn, per College en per exploitatiewijze, de volgende: 

Vrijmaking van de reserves Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografie € 217.674 € 206.970 € 424.644 

Openbaar leenrecht € 0 € 31.143 € 31.143 

Betalingen uit het buitenland € 7.804 € 7.739 € 15.543 

Vrijgemaakt totaal € 225.478 € 245.852 € 471.330 

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

Op 31 december 2015 bedraagt het resterende globale bedrag in 
afwachting van verdeling voor de Colleges (gereserveerde bedragen): 

Stand van zaken van de reserves op  
31/12/2015

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografie € 227.431 € 506.036 € 733.467 

Openbaar leenrecht € 363.736 € 143.172 € 506.908 

Betalingen uit het buitenland € 68.493 € 58.538 €27.031 

Totaal in reserves € 659.660 € € 707.746 €1.367.406 

3.1.6  Vragen tot uitkering van vergoedingen door rechthebbende 
niet-vennoten

Rechtstreekse aanvragen van 
rechthebbende niet-vennoten

Aantal Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografie 16 € 9.571 € 0 € 9.571 

Openbaar leenrecht 16 € 4.232 € 0 € 4.232 

Totaal 32 € 13.803 € 0 € 13.803 

In 2015 ontving het Uitgeverscollege geen rechtstreekse aanvragen 
van rechthebbende niet-vennoten.  

foto : Graphicstock
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3.1.7  Bedragen die niet verdeeld zijn binnen de 24 maanden 
(art.XI.252, § 2 WER)

Het artikel XI.252, § 2, WER bepaalt dat de beheersvennootschappen 
ervoor moeten zorgen dat de rechten worden verdeeld binnen een 
termijn van 24 maanden na de inning ervan.  

De bedoelde termijn werd op het niveau van Reprobel voor de hierna 
nader omschreven vergoedingen overschreden.
Wat de reprografie betreft gaat het bij het Auteurscollege vooral 
om bedragen met betrekking tot de categorieën ‘Foto’s’ en 
‘Andere visuele werken’. Hiervoor moeten nog elementen voor de 
berekening van de verdeelsleutel worden bezorgd door buitenlandse 
beheersvennootschappen (Frankrijk en Canada). 
Voor wat het Uitgeverscollege betreft gaat het, wat de reprografie 
betreft, om bedragen met betrekking tot de drager Tijdschriften die 
nog niet het voorwerp uitmaken van een definitief verdeelakkoord 
tussen de twee betrokken beheersvennootschappen. 

Voor het openbaar leenrecht gaat het om bedragen die aan buiten-
landse rechthebbenden zijn toegewezen. Reprobel onderhandelt 
momenteel met vertegenwoordigers van Nederlandse rechthebben-
den met het oog op het sluiten van een bilateraal akkoord voor leen-
rechtvergoedingen betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Ook zijn 
bijzondere Verdelingsregels voor de toewijzing van leenrechtvergoe-
dingen aan buitenlandse rechthebbenden in voorbereiding, en dat 
voor de beide Colleges. 

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

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografie € 138.142 € 2.799.287 € 2.937.429 

Openbaar leenrecht (toegekend aan buitenlandse 
rechthebbenden)

€ 1.482.682 € 383.323 € 1.866.005 

3.2. Cash-out 

Voor het boekjaar 2015 heeft Reprobel alles samen een bedrag van 
iets meer dan 17 miljoen EUR uitbetaald aan haar leden-beheersven-
nootschappen, aan buitenlandse beheersvennootschappen en aan 
Auvibel (in het raam van het openbaar leenrecht). 

2015

Reprografie  

Auteurscollege € 3.857.889

Uitgeverscollege € 7.992.509

Aan buitenlandse rechthebbenden € 2.626.637

  

Openbaar leenrecht  

Auteurscollege € 808.443

Uitgeverscollege € 742.529

Auvibel € 66.454

  

Betalingen uit het buitenland*  

Auteurscollege € 549.839

Uitgeverscollege € 492.304

  

TOTAAL € 17.136.606

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

Sinds haar opstart in 1997 heeft Reprobel al meer dan 300 
miljoen EUR aan vergoedingen uitgekeerd ten behoeve van (de 
vertegenwoordigers van) auteurs en uitgevers en, in minderde mate, 
andere begunstigden. 
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4) risico’s en onzekerheden

De Vennootschap is partij in meerdere rechtsgedingen met een 
aantal bijdrageplichtigen met betrekking tot de tarieven voor 
reproductieapparaten. Deze rechtsgedingen hebben ook een bredere 
draagwijdte, met name wat de conformiteit van de Belgische 
reprografieregeling met het Europees recht betreft. Reprobel heeft 
momenteel in totaal acht rechtszaken lopen met fabrikanten/
importeurs en online vendors van reproductieapparaten. 
In het kader van één van deze gedingen, met name het geding tussen 
de Vennootschap en Hewlett Packard Belgium, heeft het Hof van 
Beroep van Brussel in haar arrest van 23 oktober 2013 vier prejudiciële 
vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.  Het 
HvJ EU heeft die vragen beantwoord in haar arrest (C-572/13) van 12 
november 2015. Na dit arrest wordt de rechtszaak voor het Hof van 
Beroep van Brussel momenteel verdergezet. De pleidooien van partijen 
voor dit Hof zullen normaal gezien in oktober 2016 plaatsvinden. 
Het is niet mogelijk om de uitkomst van bovenvermelde rechtszaken 
te voorspellen. Dat neemt niet weg dat de Vennootschap, om 
haar wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven, haar 
risicoanalysemodel (“RILA”) heeft geactualiseerd en verder verfijnd. Ze 
heeft dat gedaan op basis van een grondige analyse van de inhoud, 
de draagwijdte en de mogelijke impact van het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie op de voor de nationale rechters 
hangende rechtsgedingen. Tegen de achtergrond hiervan besliste de 
Raad van Bestuur, tijdens haar vergaderingen van 11 december 2015 en 
6 januari 2016, aan de Algemene Vergadering voor te stellen om voor 
het boekjaar 2015 een bedrag van 6,6 miljoen EUR boekhoudkundig 
aan te merken als te verdelen geïnde rechten die het voorwerp zijn van 
betwisting, naast de 3,3 miljoen EUR die eerder om dezelfde reden al 
voor het boekjaar 2014 werd “gereserveerd” (zie hierboven, 3.A.1.1)).
De Vennootschap is ervan op de hoogte dat er door de Belgische 
overheid momenteel wordt nagedacht over een wijziging van het 
wettelijke en reglementaire kader inzake reprografie. Het is nog niet 
te voorspellen wat daarvan het resultaat zal zijn en welke impact dit 
in voorkomend geval zal hebben op de positie van de Vennootschap.
In lijn met het voorgaande werd in 2015 ook aan alle managers van 

Reprobel gevraagd om voor hun dienst een interne en externe risico-
analyse uit te voeren volgens een gestandaardiseerd schema. De 
resultaten daarvan werden verwerkt in een COSO II-risicoanalysenota 
die deel uitmaakt van een breder transitieplan 2016-2017 (met 
daarin ook de strategische en operationele doelstellingen voor die 
boekjaren). Over die nota en dat plan zal de Raad van Bestuur in 2016 
beraadslagen en beslissen. De nota bevat onder meer maatregelen 
die Reprobel al heeft genomen of nog zal nemen om de bedoelde 
risico’s te beperken, uit te sluiten of tegen te gaan.

Verder bevatten ook de nieuwe organieke documenten van de 
vennootschap (zie verder, 5.5 Organiek) – die in de loop van 2016 zullen 
worden besproken en goedgekeurd –  verschillende bepalingen die 
specifiek betrekking hebben op interne controle, belangenconflicten 
en klachtenbehandeling.

foto : Graphicstock
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5) BelangriJke geBeurtenissen tiJdens en na de aFsluiting Van het BoekJaar 2015

5.1 Reprografie

5.1.1 Wet- en regelgevend kader / politieke ontwikkelingen

Begin 2015 vond een kennismakingsgesprek plaats met het kabinet 
van de heer Kris Peeters, als federaal minister van Economie bevoegd 
voor het auteursrecht. Het is echter vooral na het arrest van het HvJ 
EU in de zaak HP van 12 november 2015 (zie verder, 5.1.2 Reprografie, 
Bijdrageplichtigen) dat de vergaderingen met het kabinet Peeters, de 
Dienst voor de Intellectuele Eigendom (FOD Economie) en andere 
kabinetten op kruissnelheid kwamen. 

In het eerste kwartaal van 2016 vroeg Reprobel aan het marktbureau 
Profacts om haar studie over fotokopieën en prints op het Belgische 
grondgebied van 2013 te actualiseren.  Aan KPMG werd in het eerste 
kwartaal van 2016 gevraagd om de schade die auteurs en uitgevers 
lijden door reproducties op papier van beschermde werken binnen 
de grenzen van de reprografie-uitzondering in kaart te brengen. Beide 
rapporten (Profacts en KPMG) werden opgeleverd in maart 2016. 

5.1.2 Bijdrageplichtigen (vergoeding op de reproductieapparaten)

In 2015 vielen meerdere belangwekkende evoluties te noteren in het 
rechtsgeding tussen Reprobel en HP. Ter herinnering: eind 2013 stelde 
het Hof van Beroep van Brussel in deze rechtszaak vier prejudiciële 
vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Op 29 
januari 2015 werden de pleidooien gehouden voor het HvJ EU (zaak 
gekend onder rolnummer C-572/13). De Advocaat-generaal kondigde 
zijn opinie aan tegen 30 april 2015 maar uiteindelijk werd die opinie 
pas gepubliceerd op 11 juni 2015. Het arrest van het HvJ EU werd 
gewezen op 12 november 2015. De pleidooien tussen partijen voor 
het Hof van Beroep van Brussel, zullen normaal worden gehouden 
op 13, 14 en 20 oktober 2016.
Voorafgaand aan het arrest van het HvJ EU probeerden twee andere 
importeurs bij wege van voorlopige maatregel van een nationale rechtbank 
te bekomen dat ze – in essentie - in handen van een derde zouden 

mogen betalen, en niet langer aan Reprobel zelf. Die verzoeken 
werden afgewezen. Ook in de rechtszaken met buitenlandse online 
vendors wachtten de nationale rechters het arrest van het HvJ EU af 
alvorens verder standpunt in te nemen. Er vielen in 2015 dus geen 
nationale rechterlijke uitspraken over de grond van de zaak te noteren, 
noch in de rechtsgedingen met importeurs (5 rechtszaken) noch in 
de rechtsgedingen met online vendors (3 rechtszaken).  

5.1.3 Vergoedingsplichtigen (vergoeding op de fotokopieën)

In 2015 voerde Reprobel moeilijke maar constructieve 
onderhandelingen met vertegenwoordigers van de universiteiten 
aan de beide zijden van de taalgrens (VLIR/CRef) over de 
reprografievergoeding af te dragen voor het boekjaar 2015. 
Uiteindelijk werd eind september 2015 tussen partijen een akkoord 
bereikt, waarbij de vergoeding voor 2015 op het niveau van 2014 
werd gehouden. Net vóór het jaareinde van 2015, werd ook met 
de VHLORA (Vlaamse hogescholen) een akkoord bereikt over 
de betaling van de reprografievergoeding in 2015, in lijn met 
de tariefvoorwaarden die eerder met de universiteiten werden 
overeengekomen.
Reprobel probeerde in 2015 (voorlopig) zonder succes, de NAVO er-
toe te bewegen om de evenredige vergoeding op de fotokopieën te 
betalen. Daartoe werd ook de Belgische permanente vertegenwoor-
diging bij de NAVO ingeschakeld. Deze onderhandelingen lopen nog 
verder.
Een malafide copyshopuitbater werd in januari 2015, na een klacht 
met burgerlijke partijstelling van Reprobel bij de Onderzoeksrechter, 
door de Raadkamer doorverwezen naar de Correctionele Rechtbank 
van Tongeren. Medio oktober 2015 werd de man strafrechtelijk 
veroordeeld - voor een hele reeks economisch-strafrechtelijke 
inbreuken - tot een effectieve gevangenisstraf van 19 maanden en 
tot een beroepsverbod gedurende tien jaar. Hij tekende hoger beroep 
tegen de veroordeling aan. 
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5.2 Openbaar leenrecht

Na een eerste informeel overleg eind 2014 met vertegenwoordigers 
van het Nederlandse CEDAR (Stichting Leenrecht, Stichting Pro, LIRA en 
Pictoright) ten kantore van Reprobel, werd in 2015 intern gewerkt aan 
het op punt stellen van Verdeelregels inzake openbaar leenrecht ten 
bate van buitenlandse – in het bijzonder Nederlandse–rechthebbenden. 
Een interne werkgroep heeft zich over die problematiek gebogen, 
en dat voor de beide Colleges. Het rapport van de werkgroep werd 
besproken op en goedgekeurd door het Uitgeverscollege op 3 
november 2015, en door het Auteurscollege op 18 december 2015. 
De eerste betalingen uit openbaar leenrecht aan Nederlandse 
rechthebbenden zullen dus normaal gezien in de loop van 2016 kunnen 
gebeuren, zij het pas nadat de betreffende Verdeelregels formeel 
door de Controledienst zijn goedgekeurd. Aan de “instroom” van 
leenrechtvergoedingen uit Nederland (i.e. betaling door Nederlandse 
rechtenorganisaties rechtstreeks aan Belgische rechthebbenden of 
hun vertegenwoordigers) verandert er niets. 

5.3 Digitale Onderwijsuitzondering

In 2015 vonden in dit dossier geen noemenswaardige politieke 
ontwikkelingen plaats. De besprekingen op het niveau van de FOD 
Economie, opgestart in 2014, lagen stil in 2015. Reprobel heeft wel 
aan de heer Luc Eeckhout (Phimedia) opdracht gegeven om tegen 
mei 2016 een samenvattend rapport aan te leveren over binnen- en 
buitenlandse studies inzake digitale onderwijsgebruiken.  

5.4 Internationaal 

5.4.1 Europese Unie

In mei 2015 stelde de Europese Commissie haar Digital Single Market 
Strategy voor. In december 2015 werden – via een communicatie 
van de Commissie – ook meer details bekend over de hervorming 
van het Europese auteursrechtelijke kader. Die hervorming is één 
van de top tien-prioriteiten van de Commissie. Eerder, in juli 2015, 
werd het (fors bijgespijkerde) Reda-rapport gestemd in het Europese 
Parlement. Parallel met dit laatste rapport verscheen medio oktober 
2015 ook een impact assessment op verzoek van het JURI-comité 
van het EP: “Review of the European Copyright Framework” (EPRS). 
Het assessment telt, de drie bijlagen/detailrapporten inbegrepen, 
meer dan 350 blz.

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 licentievergoe-
dingen (cf. HJEU, VG Wort C-457-460/11), te weten dat er in de regel 
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).

Verder vielen nog twee belangrijke doorverwijzingen naar het HvJ EU te 
noteren: C-470/14: Egeda, Spanje (billijke vergoeding inzake thuiskopie 
uit overheidsbudget – het advies van de Advocaat-generaal werd 
gepubliceerd op 19 januari 2016); en C-174/15: Vereniging Openbare 
Bibliotheken, Nederland (leenrecht in een digitale omgeving).

[Zie boven ook 5.1.2, Reprografie / Bijdrageplichtigen: HP-arrest HvJ EU 12 november 2015, C-572/13].
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5.4.2 IFRRO

Reprobel was in 2015 als vanouds actief binnen de wereldorganisatie 
IFFRO (International Federation of Reprographic Rights Organisations). 
Naast het bestuursmandaat van de Algemeen directeur van 
Reprobel binnen IFRRO, nam de Adjunct-algemeen directeur van 
Reprobel binnen IFRRO het voorzitterschap van het Equipment Levy 
Forum waar en nam hij deel aan vergaderingen van het European 
Development Committee in Tbilisi en Zagreb en aan vergaderingen 
van een technische werkgroep over de implementatie van de CRM-
Richtlijn in Kopenhagen en Stockholm. In 2015 vonden de IFRRO-
vergaderingen plaats in Wenen (midterm) en in Mexico-city (AGM). 
Medio maart 2015 lanceerde IFRRO haar copyright-blog COLEGIS. 
Begin 2016 publiceerde IFRRO samen met WIPO ook een update 
(2015) van haar wereldwijde rapport over Text & Image Levies, van de 
hand van Paul Greenwood. 

5.4.3 Bilaterale akkoorden / samenwerking

Reprobel sloot in 2015 geen bilaterale akkoorden met buitenlandse 
partnerorganisaties af (noch van het type A noch van het type B). Een 
voorgenomen B-akkoord met URRO (Oeganda) werd on hold gezet 
wegens de werkzaamheden van de IFRRO CRM-werkgroep waarvan 
sprake hierboven. 
Reprobel nam in 2015 het mentorschap waar van de Letse centrale 
beheersvennootschap LATREPRO. In het raam daarvan werden 
in februari 2015 intensieve trainingen bij Reprobel georganiseerd, 
evenals werkbezoeken aan (onder meer) IFRRO en andere Belgische 
beheersvennootschappen. In diezelfde maand ontving Reprobel ook 
een vertegenwoordigster van de Kameroense beheersvennootschap 
SOCILADRA voor een werkbezoek. 

5.5 Organiek 

In 2015 vond herhaaldelijk informeel overleg met de Controledienst 
plaats in het raam van de praktische implementering van de bepalingen 
van het Wetboek van Economisch Recht en het K.B. van 25 april 2014 op 
(onder meer) de boekhoudnormen voor beheersvennootschappen. 
Medio februari 2015 vaardigde de Controledienst een rondzendbrief 
uit met daarin haar interpretatie van de bedoelde bepalingen. 

Begin 2015 startte Reprobel intern de volledige revisie op van haar 
organieke documenten. Zowel de Statuten, het Huishoudelijk 
Reglement van de Vennootschap en van haar twee Colleges als alle 
Verdeelregels worden daarbij onder de loep genomen en herschreven. 
Op het einde van het boekjaar 2015 was dit (omvangrijke) project nog 
niet afgerond. 

De BTW-administratie maakte in juni 2015, in het raam van een 
controle ten kantore van Reprobel, bezwaar over de facturen van 
het marktbureau Profacts aan Reprobel. Op die facturen ontbrak 
met name de vermelding dat Reprobel BTW-plichtig is. Na formele 
betwisting door Reprobel werd dit bezwaar in een voor haar gunstige 
zin afgehandeld (i.e.  met vrijwaring van het recht op de BTW-aftrek 
in hoofde van Reprobel voor de initieel foutieve factuur van Profacts, 
en zonder aanvullende boetes of verwijlinteresten). 

Volgende natuurlijke personen maakten in 2015 deel uit van de Raad 
van Bestuur van Reprobel:
Als bestuurders : Roger Blanpain, Margaret Boribon, Luc De Pot-
ter, Bernard Gérard, Marie Gybels, Marc Hofkens, Patrick Lacroix (tot 
11/12/2015), Alain Lambrechts, Martine Loos, Marie-Michèle Montée, 
Tanguy Roosen, Katrien Van der Perre, Anne-Lize Vancraenem, Rudy 
Vanschoonbeek  en Frédéric Young.  
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Als plaatsvervangers : François-Régis Dohogne, Benoît Dubois, 
Karel Goutsmit, Renaud Homez , Edward Jennekens, Valérie Josse, 
Nelly Lorthe, Sandrien Mampaey, Benjamin Scrayen, Bart Tureluren, 
Carlo Van Baelen, Kris Van de Kerckhove, Olivia Verhoeven en Serge 
Vloeberghs. 

Op 01/06/2015 werd Marie-Michèle Montée unaniem verkozen als 
Penningmeester namens het Auteurscollege binnen de Raad van 
Bestuur van Reprobel, voor een mandaat tot juni 2016. Ze vervangt in 
deze functie Anne-Lize Vancraenem. 

5.6 Communicatie en transparantie

De lente-editie van het Reprobel Bulletin had een internationaal tintje, 
met o.a. een interview van Olav Stokkmo (IFRRO) en verschillende 
bijdragen van collega’s uit het buitenland over nieuwe applicaties en 
initiatieven in die landen.  Er verscheen echter geen winter-editie in 
2015. Het Bulletin ging in zijn huidige vorm ter ziele en zal voortaan 
worden vervangen door digitale ad hoc-communicatie. 
Reprobel heeft in het voorjaar van 2016 een klachtenbutton geplaatst 
op een centrale plaats op haar website, zodat haar klachtenprocedure 
voortaan gemakkelijk toegankelijk is via internet. Daarnaast zal Reprobel 
ook binnenkort andere wettelijk verplichte vermeldingen op haar 
website aanpassen. Met de volledige “make-over” van de website van 
Reprobel wordt evenwel gewacht tot er meer duidelijkheid is over het 
toekomstige reprografiesysteem. In de tussentijd werd de bestaande 
website wel mobielvriendelijk gemaakt, en werd een banner geplaatst 
die aangeeft dat sommige informatie wellicht achterhaald is. 

5.7 IT

In 2015 werd vooral ingezet op IT-applicaties voor een beter beheer 
van de inningen op reproductieapparaten. De tweede fase van de 
ontwikkeling van ELMO – de algemene CRM-applicatie voor inningen 
uit apparaten – werd afgewerkt. Daarnaast werd ook SELMA ontwikkeld, 
een statistische tool die een betere rapportering van die inningen 
mogelijk maakt. Samen met de IT-tool BRISTOL voor de evenredige 
vergoeding beschikt Reprobel – naast haar algemene CRM-applicatie 
GEDIPRO en een specifieke module voor de verdelingen – over een 
geïntegreerd geheel aan IT-applicaties. Het blijft wel de bedoeling om 
GEDIPRO in een latere fase (2017) te vervangen of te herontwikkelen. 

5.8 Human resources 

De Adjunct-algemeen directeur Kurt Van Damme is eind 2015 
Sandrine Ravets opgevolgd als hoofd van de IT-afdeling. Die laatste 
heeft het bedrijf verlaten. In de eerste jaarhelft van 2016 hebben nog 
vier andere medewerkers het bedrijf verlaten. Het aantal voltijdse 
personeelsleden van Reprobel bedraagt op 1 mei 2016 17,2 (i.p.v. 22,7 
eind 2015). 
Alle personeelsleden van Reprobel volgden in 2015 twee opleidingen 
“project management”. Het is de bedoeling van de directie om voortaan 
in het bedrijf een cultuur van project management op systematische 
wijze te bevorderen.
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6) decharge aan de Bestuurders en aan de commissaris

In licht van het voorgaande vraagt de Raad van Bestuur de Algemene 
Vergadering om de Jaarrekening (en de bijlagen daarbij) evenals het 
Beheersverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015 goed 
te keuren. 

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

foto : Graphicstock

7) onderzoek en ontwikkeling

Nihil

8) geBruik Van Financiële instrumenten

Nihil
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