
Een échte meerwaarde voor uw 
bedrijf 

Alle bedrijven beschikken vandaag over smartphones, 
computers, een intern netwerk, kopieerapparaten 
en printers. Dankzij deze toestellen kunnen kennis 
en informatie makkelijk en snel gedeeld worden, 
zowel onder de medewerkers als met andere 
ondernemingen en organisaties. Hierdoor worden 
onze bedrijven en onze economie sterker.
Een groot deel van de informatie die uw onderneming 
verspreidt en deelt, is auteursrechtelijk beschermd.

Enkele voorbeelden:

•  Een medewerker vindt een interessant artikel op 
internet en slaat het op op het bedrijfsnetwerk 
of stuurt het door naar een collega of een 
contactpersoon in een ander bedrijf.

•   Iemand verwerkt een bestaande foto of afbeel-
ding in een presentatie.

•  Fragmenten uit professionele of wetenschappe-
lijke werken worden gefotokopieerd, geprint of 
gescand om te gebruiken in een bedrijf.

100% wettelijk en zonder zorgen

Onze Reprobel licentie zorgt ervoor dat het delen 
van kennis en informatie, zowel op papier als digitaal, 
vlot en conform de wet verloopt in uw bedrijf. 
In ruil voor een vergoeding krijgt u van ons maximale 
rechtzekerheid en het gebruiksgemak om zonder 
verdere formaliteiten auteursrechtelijk beschermde 
inhoud te reproduceren en te verspreiden. 
Bovendien garandeert Reprobel dat auteurs en 
uitgevers een correcte vergoeding ontvangen 
voor het hergebruik van de werken die zij creëren. 
Vergelijk het met Spotify® of Netflix®, waar u ook een 
bijdrage betaalt aan de makers en producenten van 
de muziek en films.

Uw bijdrage aan Reprobel

U betaalt jaarlijks een vast bedrag voor uw Reprobel 
licentie, afhankelijk van uw bedrijfsomvang en de 
sector waarin u actief bent (de vermelde bedragen 
zijn exclusief BTW):

•  Onderneming zonder personeel: tussen 35 en  
45 euro per jaar

•  Onderneming met max. 4 personeelsleden: 
tussen 50 en 85 euro per jaar

•  Onderneming met 5 of meer personeelsleden: 
basisvergoeding van 25 euro per jaar en een 
vergoeding tussen 12 en 25 euro per relevant 
personeelslid in voltijdse equivalent (doorgaans 
uw bedienden)

Uw Reprobel licentie aanvragen

Kleine en middelgrote ondernemingen doen aangifte 
op ons portaal. Grote bedrijven (minstens 250 
bedienden) sluiten doorgaans een overeenkomst op 
groepsniveau met ons af. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met contracten@reprobel.be.

De Reprobel licentie

https://portal.reprobel.be/
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De voordelen van uw Reprobel licentie

Wat doet Reprobel met uw 
vergoeding? 

Reprobel is geen overheidsinstelling maar een private 
beheersvennootschap. Het geld dat we innen uit 
uw jaarlijkse bijdrage gaat rechtstreeks naar (vooral 
Belgische) auteurs en uitgevers. Reprobel werkt 
onder de strikte controle van de bevoegde minister 
en de FOD Economie, die onder meer toezien op 
onze tariefzetting. 

Voor meer informatie  
en vragen: 

• www.reprobel.be/nl/private-publieke-sector/
• https://info.reprobel.be
• (078) 15 15 11

Aantrekkelijke en  
correcte licentietarieven

Voor een bescheiden bedrag op jaarbasis beschikt 
uw kleine onderneming al over een volledige 
Reprobel licentie. Voor grotere bedrijven houdt 
de vergoeding per personeelslid rekening met de 
licenties en abonnementen die rechtstreeks op de 
markt beschikbaar zijn.

Gebruiksgemak

Een eenvoudige portaalaangifte of een overeenkomst 
op basis van het aantal relevante personeelsleden 
volstaat om volledig in orde te zijn met de wet. 
U hoeft verder niets meer te doen, wat u veel tijd 
bespaart. Bovendien vermijdt u sancties bij laattijdige 
of foute aangifte. U kunt zorgeloos focussen op uw 
bedrijf en uw kerntaken.

Rechtszekerheid

Uw medewerkers kunnen vlot en zonder zorgen 
auteursrechtelijk beschermd werk delen onder 
elkaar en met externe contacten. De Reprobel 
licentie is aanvullend op specifieke licenties en 
abonnementen die beschikbaar zijn op de markt en 
die u misschien lopen heeft (bv. voor persmonitoring 
of een wetenschappelijke databank).  


