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VOORWOORD 
In de federale regeringsverklaring van september 

2020 lazen we eindelijk volgende zin : “de (bestaande) 

reprografieregeling wordt bijgestuurd naar verhoogde 

billijkheid en doelmatigheid�”

Reeds meer dan twee jaar dringen wij immers aan 

op essentiële aanpassingen aan de Koninklijke 

Besluiten van 5 maart 2017 zodat een aantal 

gekende tekortkomingen in de regelgeving worden 

weggewerkt� De federale regeringsverklaring en de 

verklaring van de Vice- Eerste Minister en Minister 

van Economie en Werk stellen deze broodnodige 

aanpassing nu in het vooruitzicht voor de eerste helft 

van 2021� Dit moet toelaten dat een toename van de 

meer dan 20 miljoen EURO die auteurs en uitgevers 

sinds 2017 zijn mislopen gestopt wordt en dit zonder 

dat onze tarieven verhoogd dienen te worden� 

De globale inningen voor Reprobel zijn in 2020 

weliswaar gestegen maar dit door een inhaalbewe-

ging voor het verleden en de succesvolle uitbreiding 

van onze gecombineerde licentie met digitaal 

hergebruik�  

Ondertussen werken we bij Reprobel onvermoeid 

voort aan het verbeteren van onze eigen werking 

ten dienste van zowel de gebruikers als de 

rechthebbenden� Ook dit jaar hebben we de werking 

van het online portaal voor onze klanten verder 

geoptimaliseerd� Ook onze toegankelijkheid bij 

vragen hebben we beter gestroomlijnd door het 

online beschikbaar maken van de antwoorden op 

de meest gestelde vragen� Ondertussen werken we 

aan de mogelijkheid om onze klanten per e-box te 

contacteren en zo de vertrouwelijkheid en veiligheid 

van onze communicatie nog te verbeteren�

Onze beheerskosten zijn stabiel en blijven in be-

lang rijke mate onder het wettelijk maximum� We 

blijven volop de dialoog aangaan met alle vertegen           -

woordi   gers van onderwijsinstellingen, overheden en  

bedrijven die ons een bijdrage betalen� We gaan 

op zoek naar win-win situaties en pragmatische 

oplossingen�

Het einddoel blijft om tot een efficiënte en 

rechtvaardige inning te komen� Die moet ten goede 

komen aan alle betrokkenen (begunstigden en 

professionele gebruikers), afgestemd zijn op de 

nieuwste technologieën en voor rechtszekerheid  

en gebruiksgemak op het terrein zorgen�

Onze auteurs en uitgevers zijn niet alleen een 

hoeksteen voor een creatieve en innovatieve 

economie, maar ook essentieel voor een open en 

diverse maatschappij� 2020 heeft het belang hiervan 

nogmaals aangetoond� 

Anne-Lize Vancraenem
Voorzitter van de Raad van Bestuur



www.reprobel.be
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WAT DOET REPROBEL?
Reprobel is een private beheersvennootschap die wettelijke 

vergoedingsrechten en auteursrechten (op mandaatbasis) int, 

beheert en verdeelt voor rekening van auteurs en uitgevers� 

Reprobel is de centrale beheersvennootschap – aangesteld 

door de bevoegde minister en met een specifieke opdracht – in 

het kader van vier ‘wettelijke licenties’:   

•  de reprografievergoeding ten bate van de auteurs (private 

en publieke sector);  

• de wettelijke uitgeversvergoeding (idem);   

•   de vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek;   

•   en de vergoeding voor openbaar leenrecht (openbare 

bibliotheken)�  

Een wettelijke licentie is een uitzondering op het normale 

auteursrecht op grond waarvan (in het geval van Reprobel: 

professionele) gebruikers binnen de grenzen van de wet repro-

ducties mogen nemen of andere auteursrechtelijk relevante 

handelingen mogen stellen, en waartegenover een bij wet en  

Koninklijk besluit bepaalde vergoeding staat� In het kader van 

de wettelijke licenties voor onderwijs/onderzoek en open-

baar leenrecht vertegenwoordigt Reprobel - naast auteurs en 

uitgevers – ook rechthebbenden van audiovisuele en geluids-

werken� Ze doet dat op grond van een mandaat overeenkomst 

met de centrale beheersvennootschap Auvibel, die deze speci-

fieke rechthebbenden vertegenwoordigt� Reprobel vertegen-

woordigt in het kader van wettelijke licenties alle recht-

hebbenden krachtens de wet, zowel Belgische als buitenlandse 

en zowel aangesloten als niet-aangesloten rechthebbenden�   
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Voor professionele gebruikers in de private en de publieke sector biedt Reprobel ook 

een aanvullende licentie aan voor prints en voor digitaal hergebruik (reproductie 

en communicatie) van auteursrechtelijk beschermde bronwerken waarvoor de 

rechthebbenden of hun beheersvennootschappen geen eigen licentie in de markt 

zetten� Reprobel doet dit met het mandaat van  haar leden-beheersvennootschappen 

van auteurs en uitgevers voor Belgische bronwerken, en van buitenlandse 

partnerorganisaties voor buitenlandse bronwerken� Deze aanvullende inning wordt 

nader geregeld in de innings- en tariferingsregels M�2020�002 die op de website van 

Reprobel (www�reprobel�be, ‘private en publieke sector’) te consulteren zijn�

Reprobel is dus een uniek loket voor professionele gebruikers in de private en de 

publieke sector (fotokopieën onder de wettelijke licentie, prints en digitaal hergebruik 

op mandaatbasis voor zover geen individuele licentie beschikbaar is), de sector 

van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (reproducties op papier en 

welbepaalde digitale handelingen onder de wettelijke licentie) en de sector van de 

openbare bibliotheken (openbaar leenrecht onder de wettelijke licentie)�

Reprobel verdeelt de geïnde vergoedingen – na aftrek van haar beheerskosten en 

van de wettelijk verplicht aan te leggen reserves en provisies – integraal onder haar 

leden-beheersvennnootschappen van auteurs en uitgevers, lastgevers (met name 

Auvibel voor rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken) en buitenlandse 

partnervennootschappen� Haar leden-beheersvennootschappen zijn gegroepeerd 

in enerzijds een Auteurscollege (leden-beheersvennootschappen van auteurs) en 

anderzijds een Uitgeverscollege (leden-beheersvennootschappen van uitgevers)� 

Deze beide Colleges verdelen de vergoedingen op basis van eigen verdelingsregels 

en onafhankelijk van elkaar (per categorie van werk / drager en onder de leden-

beheersvennootschappen zelf binnen deze categorieën en dragers)� De leden-

beheersvennootschappen verdelen vervolgens – op basis van eigen verdelingsregels 

afgestemd op hun repertoire - de vergoedingen onder hun eigen leden, individuele 

rechthebbenden� De finale verdeling onder de individuele rechthebbenden gebeurt  

dus in de regel niet door Reprobel� In het kader van wettelijke licenties kunnen 

individuele rechthebbenden uitzonderlijk wel rechtstreeks vergoedingen aan Reprobel 

vragen�

Reprobel verdeelt ook vergoedingen die ze – op grond van meer dan 35 repre-

sentatie-overeenkomsten – ontvangt van partnervennootschappen in het buiten-

land� Omgekeerd maakt Reprobel ook vergoedingen over aan buitenlandse partner-

vennootschappen voor het gebruik van buitenlands repertoire op het Belgische 

grondgebied�  

Reprobel is sedert september 2020 een coöperatieve vennootschap (CV)�  Reprobel is 

een private vennootschap onderworpen aan het prudentiële wettelijkheidstoezicht 

van de Controledienst van de Beheersvennootschappen bij de FOD Economie� 

De vergoedingen die Reprobel int, zijn auteursrechtelijke vergoedingen die de 

rechthebbenden vergoeden voor het reproduceren en communiceren (op papier en 

digitaal) van hun werken�  

Reprobel is geen directe of indirecte eigenaar van en houdt evenmin rechtstreeks of 

onrechtstreeks toezicht op andere entiteiten�  

De vijftien leden-beheersvennootschappen van Reprobel1 vormen haar Algemene 

Vergadering en zijn ook statutair vertegenwoordigd in haar Raad van Bestuur� De 

algemeen directeur van Reprobel is Steven De Keyser� Hij wordt bijgestaan door een 

team van 14,4 personeelsleden (in VTE)� De voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Reprobel is Anne-Lize Vancraenem (JAM), de ondervoorzitter Sandrien Mampaey 

(License2Publish)� De voorzitter van het Auteurscollege is Lara Leo (deAuteurs), de 

voorzitter van het Uitgeverscollege Marc Hofkens (SEMU)� De commissaris-revisor van 

Reprobel is sinds juni 2018 RSM Interaudit� 

1    Assucopie (auteurs), Copiebel (uitgevers), Copiepresse (uitgevers), deAuteurs (auteurs), JAM (auteurs), Librius (uitgevers), License2Publish (uitgevers), Repropress (uitgevers), Repro PP (uitgevers), SABAM (auteurs/uitgevers), SACD (auteurs), SCAM (auteurs),  
SEMU (uitgevers), SOFAM (auteurs) en VEWA (auteurs).
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1.  VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER BOEKJAAR 
2020

Het boekjaar 2020 van Reprobel liep van 1 januari tot en met 31 december 2020�

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

resultatenrekening 2020 een resultaat van 0 EUR� Op het einde van het boekjaar 

2020 heeft Reprobel een totaal aan commissies aangerekend dat overeenstemt met 

haar werkelijke beheerskosten tijdens het boekjaar� Een beheersvennootschap zoals 

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

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

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

haar leden-beheersvennootschappen en haar lastgevers)� 

Het eigen kapitaal van Reprobel was op 31 december 2020 nog steeds 21�000 

EUR� De vennootschap beschikt – in overeenstemming met het WVV (Wetboek 

van Vennootschappen en Verenigingen) - over een statutair onbeschikbare eigen 

vermogensrekening�    

1.1 1.1 Balans : eigen vermogen van de Vennootschap

 1.1.1 Activa 

a) Vaste activa

De « vaste activa » zijn gestegen van 91�333 EUR in 2019 naar 98�785 EUR in 2020� 

Een bedrag van 46�612 EUR werd geïnvesteerd in «immateriële vaste activa», waarvan 

37�920 EUR aan extra ontwikkelingskosten in het kader van onze ERP-applicatie 

(OPERA)�   

Een bedrag van 52�172 EUR werd geïnvesteerd in «materiële vaste activa» voor de 

hernieuwing van ons informaticapark en de inrichting van nieuwe lokalen ten gevolge 

van de verhuis in januari 2020�

Reprobel heeft materiële vaste activa buiten gebruik gesteld naar aanleiding van de 

verhuis van de tweede verdieping naar de eerste verdieping aan de Troonstraat, voor 

een bedrag van 179�999 EUR, waarvan 73�944 EUR onder «Technische installaties en 

diverse inrichtingen» en 106�055 EUR onder «Kantoormeubilair en -uitrusting»�1
VOOR STELLING  
VAN DE JAAR
REKENING
OVER BOEK
JAAR 2020



b) Vlottende activa

In overeenstemming met de regelgeving werden de « handelsvorderingen » uitgesplitst 

naargelang ze slaan op de eigen activiteiten van de vennootschap dan wel resulteer-

den uit de activiteiten van de vennootschap voor rekening van de rechthebbenden�  

De vorderingen op korte termijn die rechtstreeks verband houden met de eigen 

activiteiten van Reprobel bedragen 1�134�450 EUR en slaan o�a� op de te recupereren 

BTW� Dit bedrag is hoog op het einde van het boekjaar omdat Reprobel in die periode 

veel facturen ontvangt van haar leden-beheersvennootschappen in het kader van de 

voorlopige terbeschikkingstelling van vergoedingen in de loop van het boekjaar (zie 

verder, 3�1�2�2 Voorlopige terbeschikkingstelling)�

De geldbeleggingen (11�559�594 EUR) zijn gedaald in 2020 in vergelijking met 2019� 

Op het einde van het boekjaar 2019 bedroegen ze nog 17�477�137 EUR�  De liquide 

middelen zijn licht gedaald van 4�506�468 EUR in 2019 naar 4�495�393 EUR in 2020� 

Er zijn een aantal factoren die een daling van de liquide middelen van jaar tot jaar 

kunnen verklaren� Tussen eind 2019 en eind 2020 zijn de globale banktegoeden met 

5�928�618 EUR gedaald,  voornamelijk als gevolg van de betaling van de geïnde en 

verdeelde rechten naar de leden-beheersvennootschappen van Reprobel en van 

de verschuiving van de jaarlijkse aangiftecampagne voor de private en publieke 

sector voor het referentiejaar 2020� De start van deze campagne werd uitzonderlijk  

– omwille van de Covid-19 beperkingen en met het akkoord van de Controledienst 

van de beheersvennootschappen –uitgesteld naar januari 2021 i�p�v� december 

2020, wat betekent dat er in december 2020 geen inningen uit portaalaangiftes voor 

referentiejaar 2020 zijn geweest�

Reprobel voert een voorzichtig investerings- en beleggingsbeleid in overeenstemming 

met de regelgeving en haar specifieke beleidsnota in dit verband� Ze zorgt voor 

een voldoende spreiding, waakt over de kapitaalsgarantie en vermijdt risicovolle 

beleggingen in het belang van de rechthebbenden die ze vertegenwoordigt (zie verder 

1�3�3 Financiële opbrengsten en financiële lasten)�   

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

bedragen� Wat dit laatste punt betreft, verwijzen we naar rubriek 1�2�2 Passiva  

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

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

tijdens het boekjaar 2020 (zie hoofdstukken 2 “Inningen (cash flow) en facturatie”  

en 3 “Verdeling en cash out”)�

1.1.2 Passiva 

a) Schulden  

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

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

rekening van de rechthebbenden�  

Het bedrag van 583�274 EUR in de rubriek « Schulden op ten hoogste één jaar  » slaat 

voornamelijk op de schulden ten overstaan van leveranciers van de vennootschap 

(250�083 EUR), de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale 

lasten (324�838 EUR) en een niet-gebruikt bedrag op het totale voorschot ontvangen 

van de rechthebbenden om de beheerskosten van Reprobel te dekken (8�353 EUR)�  

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

jaar 2020 haar beheersdiensten voorlopig gefinancierd door een voorschot dat werd 

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

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

loop van het boekjaar periodiek tegengeboekt en werd nagenoeg volledig verrekend 

op het einde daarvan� Eind 2020 bleef er aldus een kleine schuld van 8�353 EUR (in 

cash flow) ten overstaan van de begunstigden  over� Deze schuld doet geen afbreuk 

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

1.2.1.  Activa : rubriek “Vorderingen op rechten voortvloeiend uit  
de activiteit van het beheer van rechten”

De rubriek « IX. Bis. Vorderingen op rechten voortvloeiend uit de activiteit van  

het beheer van rechten », bedraagt 11�714�493  EUR� 

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

rechten, i�e� de debiteurenfacturen die op het einde van het boekjaar 2020 onbetaald 

zijn gebleven� Deze facturen betreffen:   

∞  de wettelijke reprografievergoeding op de fotokopieën (auteurs en uitgevers 

t�e�m� referentiejaar 2016, auteurs vanaf referentiejaar 2017);

∞ de bijhorende wettelijke uitgeversvergoeding (vanaf referentiejaar 2017);

∞  de inning op mandaatbasis voor de prints (vanaf referentiejaar 2018) en 

digitaal hergebruik (vanaf referentiejaar 2019 in het specifieke kader van 

licentieovereenkomsten) in de private en publieke sector;

∞  de ‘bijdrageplichtigen’ (oude apparatenvergoeding inzake reprografie, die 

vanaf referentiejaar 2017 werd afgeschaft maar waarvoor nog steeds facturen 

openstaan); 

∞ de vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

∞ het openbaar leenrecht�



Dit bedrag van 11�714�493 EUR, dat het klantensaldo is voor boekjaar 2020, is lager 

dan dat van boekjaar 2019 (14�608�865EUR) door de verschuiving van de jaarlijkse 

campagne in de private en publieke sector voor referentiejaar 2020 naar januari  

2021 zoals hierboven vermeld� 

Dit klantensaldo blijft hoog, voornamelijk omwille van een reeks niet-betaalde facturen 

voor de oude apparatenvergoeding inzake reprografie ten gevolge van juridische 

betwistingen met bijdrageplichtigen (zie hoofdstuk 4: Belangrijke gebeurtenissen 

tijdens en na de afsluiting van het boekjaar 2020, punt 1)� Eind 2020 bedroeg het 

klantensaldo met betrekking tot de bijdrageplichtigen 9�042�955 EUR�   

1.2.2.  Passiva : rubriek « Schulden op rechten die voortvloeien uit de 
activiteit van het beheer van rechten »

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

van rechten  » bedraagt in 2020 28�621�956 EUR� Dit bedrag is lager dan dat van 

boekjaar 2019 (36�704�348 EUR)�  

Het bedoelde bedrag kan als volgt worden opgedeeld:    

a) Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning

Deze rubriek slaat op nog te innen rechten en bedraagt 10�633�963 EUR� Dit bedrag 

is vooral samengesteld uit bedragen die verband houden met te innen rechten  

bij bijdrageplichtigen (9�042�955 EUR)� 

b) Schulden op te verdelen geïnde rechten

Deze rubriek slaat op niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten (15�057�777 

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

(472�192 EUR)� Een belangrijk deel van deze bedragen zal verdeeld zullen worden 

bij de definitieve terbeschikkingstelling in juni 2021 van de inningen in 2020� 

c) Schulden op verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling

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

uitgevers of andere rechthebbenden op 31 december 2020 (2�112�057 EUR)� 

Het gaat om bedragen die in de schoot van de Colleges van de vennootschap 

(Auteurscollege en Uitgeverscollege) werden verdeeld maar die nog niet werden 

gefactureerd door de leden-beheersvennootschappen van Reprobel, evenals op 

de “niet- verdeelbare geïnde rechten” (345�969 EUR) die in overeenstemming met 

de wet toegewezen werden aan rechthebbenden van de betrokken categorie�

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

rechten

Deze rubriek vertoont een bedrag op 0 EUR op 31 december 2020� Overeenkomstig 

de wet, de organieke documenten en het specifieke beleid van Reprobel 

worden haar beheerskosten verrekend met de inkomsten uit de belegging van 

rechteninkomsten op grond van een beslissing van de Algemene Vergadering 

daartoe voor het betreffende boekjaar�   
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Deze gegevens zijn gegoten in de tabelstructuur van artikel 23 § 1 van het K�B� 

Boekhoudnormen van 25 april 2014 (zoals gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 

22 december 2017 en 29 september 2019) hieronder�   

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

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

welbepaalde categorie van werken of prestaties, overeenkomstig het model gevoegd 

in de bijlage bij dit besluit » (art� 1 KB Boekhoudnormen 2014 zoals aangepast door  

het KB van 22 december 2017)�  

Voor boekjaar 2020 beschouwt Reprobel de volgende inningen als onderscheiden 

exploitatiewijzen :

•  prints en digitaal hergebruik van beschermde werken in de private en publieke 

sector (aanvullende inning op mandaatbasis, rubriek A: “Reproductie”)� Deze 

exploitatiewijze omvat ook de inningen van Reprobel uit het buitenland want 

deze zijn gebaseerd op een representatie-overeenkomst en dus een mandaat 

tussen Reprobel (of een lid-beheersvennootschap van Reprobel) en de part ner-

organisatie in het buitenland;

•  wettelijke uitgeversvergoeding (private en publieke sector – fotokopieën – 

rubriek P: ”Reproducties Uitgevers”), met inbegrip van de helft van de eventuele  

innin gen voor de oude apparatenvergoedingen tot en met referentiejaar 2016;

•  wettelijke reprografievergoeding ten bate van de auteurs (private en publieke 

sector – fotokopieën – rubriek Q:”Reprografie”), met inbegrip van de helft van  

de eventuele inningen voor de oude apparatenvergoedingen tot en met 

referentiejaar 2016;   

•  openbaar leenrecht (sector openbare bibliotheken, wettelijke licentie, rubriek S: 

Openbaar leenrecht);

•  vergoedingsregeling voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (deze sec-

toren, wettelijke licentie, rubriek V: Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek)�

Met « verdeling », wordt de finale toewijzing (binnen de Colleges van Reprobel) 

aan de individuele leden-beheersvennootschappen van Reprobel, aan lastgevers 

(Auvibel) of aan buitenlandse partnervennootschappen dan wel, in uitzonderlijke 

gevallen, aan individuele niet-aangesloten begunstigden (auteurs of uitgevers) 

bedoeld� Dit begrip slaat dus niet op de algemene terbeschikkingstelling van 

vergoedingen aan de Colleges en evenmin op de globale toewijzing van 

vergoedingen binnen die Colleges op basis van categorieën van werk (auteurs)  

of dragers (uitgevers)� 

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

“betaalde rechten” op het boekjaar 2020 slaan en dat die de bedragen zijn vervat 

in de bijlage bij de jaarrekening (“kasstroomoverzicht”), in lijn met de instructie 

van de Controledienst� De andere bedragen zijn die opgenomen in het passief 

van de balans (“Schulden op rechten voortvloeiend uit de activiteit van het beheer 

van rechten”)�  Wat de lasten betreft, gaat het over de bedragen opgenomen in 

de resultatenrekening� Kosten die rechtstreeks kunnen worden toegeschreven 

aan een inningsrubriek worden op die inningsrubriek geboekt� Indirecte kosten  

worden aan een inningsrubriek toegerekend op basis van verdeelsleutels die 

vergelijkbaar zijn met die voor de directe kosten� Deze verdeelsleutels zijn 

gebaseerd op het aantal uren dat rechtstreeks kan worden toegeschreven aan een 

inningsrubriek ten opzichte van het totale aantal gewerkte uren dat rechtstreeks 

kan worden toegeschreven aan alle inningsrubrieken samen� 
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SCHEMA ARTIKEL 23 KB BOEKHOUDNORMEN

A.  Reproductie (Prints en digitaal hergebruik private en 
publieke sector)

Deel   1

A. Geïnde rechten € 4.140.816

B.  Inhoudingen op rechteninkomsten om de beheerskosten  
te financieren 

€ 441.772

C.  Ontvangen financiële opbrengsten voortvloeiend uit  
het beheer van geïnde rechten

€ 0

D. Rechten in afwachting van inning € 185.958

E. Verdeelde geïnde rechten € 5.154.953

F. Betaalde rechten € 3.181.147

Informatie te verstrekken per exploitatiewijze en per inningsjaar

G. Totaal van nog niet verdeelde geïnde rechten € 2.527.603

H. Inningsjaren
Niet-verdeelde 
voorbehouden 
rechten

Niet-verdeelde 
niet voor-
behouden rechten

=< 2017 € 42.154 € 791

2018 € 16.479 € 126.566

2019 € 26.172 € 1.611.892

2020 € 703.549

I. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 184.548

J. Inningsjaren Bedrag

2017 € 4.184

2018 € 7.187

2019 € 173.177

K. Totaal van de niet-verdeelbare sommen € 4.084

Deel 2

A. Totaal van de beheerskosten (de financiële kosten inbegrepen) € 446.292

B. Werkingskosten en financiële kosten uitsluitend in verband 
met het beheer van rechten 

€ 441.772

C.  Ratio = bedrag van lijn B / geïnde rechten in de loop van het 
boekjaar

10,67 %
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SCHEMA ARTIKEL 23 KB BOEKHOUDNORMEN

P. Reproductie Uitgevers

Deel   1

A. Geïnde rechten € 5.438.582

B.  Inhoudingen op rechteninkomsten om de beheerskosten  
te financieren 

€ 655.894

C.  Ontvangen financiële opbrengsten voortvloeiend uit  
het beheer van geïnde rechten

€ 0

D. Rechten in afwachting van inning € 5.121.290

E. Verdeelde geïnde rechten € 5.447.446

F. Betaalde rechten € 9.902.294

Informatie te verstrekken per exploitatiewijze en per inningsjaar

G. Totaal van nog niet verdeelde geïnde rechten € 3.526.338

H. Inningsjaren
Niet-verdeelde 
voorbehouden 
rechten

Niet-verdeelde 
niet voor-
behouden rechten

=< 2017 € 55.364 € 1.177.215

2018 € 23.698 € 120.665

2019 € 12.531 € 111.216

2020 € 2.025.650

I. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 982.816

J. Inningsjaren Bedrag

2017 € 106.087

2018 € 34.553

2019 € 842.176

K. Totaal van de niet-verdeelbare sommen € 124.004

Deel 2

A. Totaal van de beheerskosten (de financiële kosten inbegrepen) € 662.605

B. Werkingskosten en financiële kosten uitsluitend in verband 
met het beheer van rechten 

€ 655.894

C.  Ratio = bedrag van lijn B / geïnde rechten in de loop van het 
boekjaar

12,06 %



SCHEMA ARTIKEL 23 KB BOEKHOUDNORMEN

Q. Reprografie

Deel   1

A. Geïnde rechten € 5.438.582

B.  Inhoudingen op rechteninkomsten om de beheerskosten  
te financieren 

€ 655.894

C.  Ontvangen financiële opbrengsten voortvloeiend uit  
het beheer van geïnde rechten

€ 0

D. Rechten in afwachting van inning € 5.121.290

E. Verdeelde geïnde rechten € 5.446.783

F. Betaalde rechten € 4.274.787

Informatie te verstrekken per exploitatiewijze en per inningsjaar

G. Totaal van nog niet verdeelde geïnde rechten € 2.539.860

H. Inningsjaren
Niet-verdeelde 
voorbehouden 
rechten

Niet-verdeelde 
niet voor-
behouden rechten

=< 2017 € 38.090 € 100.809,93

2018 € 30.014 € 71.753,77

2019 € 37.022 € 290.445,41

2020 € 0 € 1.971.725,25

I. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 499.917

J. Inningsjaren Bedrag

2017 € 61.761

2018 € 63.071

2019 € 375.085

K. Totaal van de niet-verdeelbare sommen € 181.190

Deel 2

A. Totaal van de beheerskosten (de financiële kosten inbegrepen) € 662.605

B. Werkingskosten en financiële kosten uitsluitend in verband 
met het beheer van rechten 

€ 655.894

C.  Ratio = bedrag van lijn B / geïnde rechten in de loop van het 
boekjaar

12,06%
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SCHEMA ARTIKEL 23 KB BOEKHOUDNORMEN

S. Openbaar leenrecht

Deel   1

A. Geïnde rechten € 2.720.594

B.  Inhoudingen op rechteninkomsten om de beheerskosten  
te financieren 

€ 73.379

C.  Ontvangen financiële opbrengsten voortvloeiend uit  
het beheer van geïnde rechten

€ 0

D. Rechten in afwachting van inning € 70.198

E. Verdeelde geïnde rechten € 2.688.227

F. Betaalde rechten € 2.675.550

Informatie te verstrekken per exploitatiewijze en per inningsjaar

G. Totaal van nog niet verdeelde geïnde rechten € 3.647.599

H. Inningsjaren
Niet-verdeelde 
voorbehouden 
rechten

Niet-verdeelde 
niet voor-
behouden rechten

=< 2017 € 54.238 € 1.054.041

2018 € 24.668 € 361.722

2019 € 39.374 € 669.054

2020 € 1.444.501

I. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 252.118

J. Inningsjaren Bedrag

2017 € 165.630

2018 € 0

2019 € 86.489

K. Totaal van de niet-verdeelbare sommen € 0

Deel 2

A. Totaal van de beheerskosten (de financiële kosten inbegrepen) € 74.130

B. Werkingskosten en financiële kosten uitsluitend in verband 
met het beheer van rechten 

€ 73.379

C.  Ratio = bedrag van lijn B / geïnde rechten in de loop van het 
boekjaar

2,70 %



SCHEMA ARTIKEL 23 KB BOEKHOUDNORMEN

V. Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Deel   1

A. Geïnde rechten € 5.885.962

B.  Inhoudingen op rechteninkomsten om de beheerskosten  
te financieren 

€ 482.174

C.  Ontvangen financiële opbrengsten voortvloeiend uit  
het beheer van geïnde rechten

€ 0

D. Rechten in afwachting van inning € 135.227

E. Verdeelde geïnde rechten € 6.560.062

F. Betaalde rechten € 6.468.305

Informatie te verstrekken per exploitatiewijze en per inningsjaar

G. Totaal van nog niet verdeelde geïnde rechten € 3.288.569

H. Inningsjaren
Niet-verdeelde 
voorbehouden 
rechten

Niet-verdeelde 
niet voor-
behouden rechten

=< 2017 € 8.541 € 89.811

2018 € 37.229 € 178.710

2019 € 26.619 € 51.924

2020 € 2.895.736

I. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling € 192.657

J. Inningsjaren Bedrag

2017 € 385

2018 € 10.185

2019 € 182.087

K. Totaal van de niet-verdeelbare sommen € 36.691

Deel 2

A. Totaal van de beheerskosten (de financiële kosten inbegrepen) € 487.108

B. Werkingskosten en financiële kosten uitsluitend in verband 
met het beheer van rechten 

€ 482.174

C.  Ratio = bedrag van lijn B / geïnde rechten in de loop van het 
boekjaar

8,19 %
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1.3 Resultatenrekening over het boekjaar 2020

1.3.1 Bedrijfsopbrengsten 

a) Vergoeding voor de beheerskosten van de vennootschap

Tijdens het boekjaar 2020 heeft Reprobel « commissies » aangerekend ten bedrage van 

2�309�114 EUR� Dit bedrag stemt overeen met de vergoeding van haar beheersdiensten 

tijdens dit boekjaar� De beheerskosten voor het boekjaar 2019 bedroegen 2�285�374 

EUR� Dit is een verhoging ten overstaan van het vorige boekjaar met 23�740 EUR� 

Reprobel zet blijvend in om sinds 2018 haar beheerskosten constant te behouden�    

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

wordt berekend

Het totaalbedrag van « commissies » aangerekend tijdens het boekjaar 2020, ten 

bedrage van 2�309�114 EUR, stemt overeen met het verschil tussen het totaal van 

de kosten en het totaal van de diverse opbrengsten (74 tot 77)� Anders gezegd : de 

beheerskosten van de vennootschap stemmen overeen met haar ‘omzet’ zoals de wet- 

en regelgeving inzake collectief beheer (scheiding van de vermogens) voorschrijft�   

Evolutie van de beheerskosten per boekjaar:  

2016 € 3.215.015

2017 € 2.810.527

2018 € 2.335.301

2019 € 2.285.374

2020 € 2.309.114

*Negatief bedrag omwille van de bijdrage aan het organieke fonds voor de controle op beheersvennootschappen.

Resultatenrekening

6. KOSTEN € 2.464.635 7. OPBRENGSTEN € 2.464.635

61.  Diensten en diverse
goederen

€ 773.549 70. Omzet / commissies € 2.309.114

62.  Bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen

€ 1.408.257 n/a

63. Afschrijvingen € 74.042 n/a

64. Andere bedrijfskosten € 16.304
74.  Andere 

bedrijfsopbrengsten
€ -11.419*

65. Financiële kosten voor-
tvloeiend uit de activiteiten 
voor eigen rekening

€ 6.009
75. Financiële opbrengsten 
voortvloeiend uit de beleg-
ging voor eigen rekening

€ 90

65. Financiële kosten 
voortvloeiend uit 
de activiteiten voor 
de rekening van de 
rechthebbenden

€ 0

75. Financiële opbrengsten 
voortvloeiend uit de beleg-
ging voor de rekening van 
de rechthebbenden

€0

66. Uitzonderlijke kosten € 165.720
76. Uitzonderlijke  
opbrengsten

€ 166.850

67. Belastingen op het 
resultaat

€ 20.754

77.  Regularisering van 
belastingen en 
terugneming van 
voorzieningen voor 
belastingen

€ 0,00
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Samenvatting van de financiële gegevens voor de berekening van de ratio beheerskosten 
Reprobel 2020 

Totaal van de beheerskosten 2020 € 2.288.361

Totale inningen van de Vennootschap:  

2018 € 17.786.850

2019 € 18.813.792

2020 € 23.624.536

Gemiddelde inningen tijdens de laatste drie boekjaren:  € 20.075.059

Ratio beheerskosten: 11,40%

De diverse opbrengsten omvatten onder meer de andere bedrijfsopbrengsten (rubriek 

74)� Het gaat vooral over de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing en de recuperatie 

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

de wettelijke bijdrage van Reprobel aan het organieke fonds tot financiering van de 

Controledienst bij de FOD Economie (hier in debet)�    

c) Ratio

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

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

voor het boekjaar 2020 11,40%� Deze ratio werd berekend overeenkomstig de wet 

en een rondzendbrief van de Controledienst hieromtrent en blijft onder het wettelijk 

plafonds van 15% van het gemiddelde van de geïnde rechten tijdens de laatste drie 

boekjaren�  
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1.3.2 Bedrijfslasten  

a) Diensten en diverse goederen 773.549 EUR

Deze rubriek dekt alle diensten waarop Reprobel een beroep doet voor de goede 

werking van haar activiteiten, zoals advieskosten, huurlasten, kosten voor juridische 

bijstand en voor de diensten van de commissaris, etc�    

Deze rubriek is gedaald met 111�471 EUR ten opzichte van boekjaar 2019�

b) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  1.408.257 EUR 

Deze rubriek omvat alle personeelskosten� Deze zijn gestegen met 193�753 EUR 

ten opzichte van boekjaar 2019�   

c) Afschrijvingen 74.042 EUR

Deze rubriek stijgt met 5�453 EUR ten opzichte van het boekjaar 2019�  

d) Andere bedrijfskosten 16.304 EUR

Het bedrag van deze rubriek wordt als volgt uitgesplitst:  

∞  Onroerende voorheffing (18�144 EUR) 

∞    Andere bedrijfskosten (21�785 EUR)  

Deze rubriek omvat vooral gemeentelijke en gewestelijke taksen�

∞    Bijdrage aan het organieke fonds (-23�625 EUR)    

Deze geraamde bijdrage (geboekt in credit zoals gevraagd door de 

Controledienst) bij de afsluiting van het boekjaar stemt wettelijk overeen 

met 0,1% van de totale cash flow inningen van het boekjaar� 

e) Uitzonderlijke kosten en provisie voor risico’s en kosten      165.720  EUR

Deze provisie houdt verband met een betwisting in rechte tussen Reprobel 

en de Belgische Staat in verband met de verrekening van de BTW op 

apparatenvergoedingen onder de oude reprografieregeling zoals die bestond 

t�e�m� referentiejaar 2016�  
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1.3.3 Financiële opbrengsten en financiële lasten

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

principes en op het specifiek beleid van de vennootschap in dit verband:   

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

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

niet-speculatieve belegging (beveiliging, risicobeheer); 

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

enconflicten);  

  ∞  voldoende rentabiliteit in functie van marktvoorwaarden;

  ∞  diversificatie bij minstens twee bankinstellingen (beveiliging, risicobeheer);

  ∞  beleggingen in België bij betrouwbare financiële organisaties (beveiliging, 

risicobeheer)�

De financiële opbrengsten voortloeiend uit de activiteiten voor de rekening van de 

rechthebbenden zijn voor boekjaar 2020 integraal verrekend met de beheerskosten 

van de vennootschap (zie boven, 1�2�2)� 

1.3.4 Belasting op het resultaat

Het bedrag van de rubriek « Belastingen en taksen » (20�754 EUR) heeft vooral 

betrekking op vooruitbetalingen (20�000 EUR) en de geraamde fiscale schuld van de 

vennootschap met betrekking tot boekjaar 2020 (754 EUR)�    

1.3.5  Werkingskosten en financiële kosten in verband met andere 
diensten (art. 23, § 2 KB 25 april 2014)

In 2020 waren er geen werkingskosten of financiële kosten in verband met andere 

diensten, zoals sociale, culturele of educatieve diensten�
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INNINGEN
(CASH FLOW)
EN FACTURATIE

2. INNINGEN (CASH FLOW) EN FACTURATIE

2.1 Algemeen   

Reprobel heeft in 2020 een totaalbedrag van 23�624�536 EUR geïnd uit de oude 

(t�e�m� referentiejaar 2016) en de nieuwe (vanaf referentiejaar 2017) wettelijke 

vergoedingsregelingen en uit de bijkomende inning op mandaatbasis samen (zowel 

op het Belgische grondgebied als uit het buitenland)� 

Reprobel heeft tijdens het boekjaar 2020 een totaalbedrag van 21�015�010 EUR 

gefactureerd� 

INNINGEN
(CASH FLOW)
EN FACTURATIE



Tijdens het boekjaar 2020 zijn de globale inningen en facturatie gestegen t.o.v. boekjaar 2019 
hoewel hierin substantiële na-inningen voor de referentiejaren 2019 en eerder zijn vervat (zie 
verder, 2.3 Evolutie van de facturatie per inningsbron). 

Boekjaar 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019

Inningen  € 16.825.443 € 8.752.523 € 17.786.850 € 18.813.792 23.624.536 21%

Facturatie € 21.239.545 € 11.004.135 € 17.638.815 € 19.935.254 21.015.010 5%
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2.2 Evolutie van de inningen per inningsbron

Vanaf boekjaar 2017 werd een inningsbron toegevoegd aan de rapportering: 

« Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek »� Tot en met boekjaar 2016 

werd in deze sectoren nog onder de oude reprografievergoeding geïnd� 

De inningen uit deze inningsbron dekken wettelijk een veel breder gamma 

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

digitale kopieën en mededelingen via een beveiligd netwerk� Bovendien 

moet een deel van de geïnde vergoeding wettelijk worden uitgekeerd aan 

rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken, en halen onderwijs- 

en onderzoeksinstellingen ook voordeel uit het schrappen van de oude 

apparatenvergoeding� 

Vanaf boekjaar 2018 werd nog een tweede inningsbron aan de rapportering 

toegevoegd (« Reproducties »)� Ze omvat met name de vergoedingen die 

Reprobel op mandaatbasis int voor de prints en – vanaf 2020 in het kader 

van licentieovereenkomsten – voor bepaalde digitale gebruiken in de private 

en de publieke sector� Het tijdens boekjaar 2020 hiervoor geïnde bedrag  

bedraagt  3�402�952 EUR�      

Inningsbron / Boekjaar 2016 2017 2018 2019 2020

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

€ 10.080.748 € 3.799.260 € 7.628.404 € 8.277.492 10.323.317

Reproductie (Prints en 
bepaalde digitale gebruiken 
- private en publieke sector - 
aanvullende licentie) 

N.A. N.A. € 6.304 € 2.095.116 3.402.952

Bijdrageplichtigen (oude 
apparatenvergoedingen inzake 
reprografie tot en met 2016) - 
wettelijke licentie

€ 4.049.222 € 121.045 € 35.347 € 31.707 553.846

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

N.A. € 2.032.298 € 6.985.202 € 5.053.108 5.885.962

Openbaar leenrecht (wettelijke 
licentie)

€ 2.091.476 € 2.289.762 € 2.505.309 € 2.715.528 2.720.594

Inningen uit het buitenland 
(alle sectoren behalve openbaar 
leenrecht -inning  
op mandaatbasis)

€ 603.998 € 510.159 € 626.283 € 640.841  737.864

Totaal € 16.825.443 € 8.752.523 € 17.786.850 € 18.813.792 23.624.536

Reprobel heeft in de loop van het boekjaar 2020 geen licenties aan professionele gebruikers in de 

private en publiek sector geweigerd (inning op mandaatbasis)�

De toename van de inningen van Reprobel in boekjaar 2020 situeren zich op alle niveau’s met 

uitzondering van het openbaar leenrecht en zijn het gevolg van bijzondere inspanningen om niet 

geïnde bedragen voor de voorgaande referentiejaren vooralsnog te innen�
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2.3 Evolutie van de facturatie per inningsbron

De totale facturatie is van 19�935�254 EUR op 31 december 2019 gestegen 

naar 21�015�010 EUR op 31 december 2020 (+1�079�756 EUR ; +5,4%)�   

In het facturatiecijfer voor boekjaar 2016 in de tabel hieronder, zit nog  

een belangrijk deel openstaande facturen voor de oude apparatenvergoe-

ding inzake reprografie (zie verder 4� Belangrijke gebeurtenissen tijdens  

en na de afsluiting van het boekjaar, punt 1)� 

Het tijdens het boekjaar 2020 gefactureerde bedrag van 21�015�010 EUR 

omvat een bedrag van 3�779�710 EUR voor de referentiejaren vóór 2019, 

4�026�201 EUR voor referentiejaar 2019 en 13�217�037 EUR voor referentie-

jaar 2020� Iets minder dan 40% van de facturatie in het boekjaar 2020 heeft 

dus betrekking op referentiejaren voorafgaand aan dit boekjaar� 

Voor het openbaar leenrecht factureerde Reprobel in 2020 2�682�257 

EUR voor referentiejaar 2018� In het boekjaar 2020 ontving Reprobel van 

de Vlaamse Gemeenschap een gecentraliseerde betaling van 1�927�510 

EUR (BTW excl�) voor het referentiejaar 2018, en dat voor alle openbare 

bibliotheken die tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap  

behoren� Reprobel factureerde verder ook aan de (individuele) 

uitleeninstellingen van de Fédération Wallonie-Bruxelles 738�628 EUR 

(BTW excl�), en aan de Duitstalige Gemeenschap 13�000 EUR (BTW excl - 

centrale betaling op basis van een forfait)�  

Inningsbron / Boekjaar 2016 2017 2018 2019 2020

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

€ 9.478.074 € 4.121.167 € 8.320.288 € 8.920.066 € 9.072.629

Reproductie (Prints en 
bepaalde digitale gebruiken 
- private en publieke sector - 
aanvullende licentie) 

N.A. N.A. € 25.881 € 2.606.098 € 3.084.436

Bijdrageplichtigen (oude 
apparatenvergoedingen inzake 
reprografie tot en met 2016) - 
wettelijke licentie

€ 9.061.264 € 902.267 € 0 € 0 0

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

N.A. € 3.136.638 € 6.146.423 € 5.066.423  5.437.824

Openbaar leenrecht (wettelijke 
licentie)

€ 2.096.209 € 2.333.901 € 2.519.939 € 2.701.827 2.682.257

Inningen uit het buitenland 
(alle sectoren behalve openbaar 
leenrecht -inning  
op mandaatbasis)

€ 603.998 € 510.159 € 626.283 € 640.841 737.864 

Totaal € 21.239.545 € 11.004.131 € 17.638.815 € 19.935.254 21.015.010 
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VERDELING EN
CASH OUT

3
3. VERDELING EN CASH OUT

Tijdens het boekjaar 2020 heeft Reprobel de reprografievergoedingen (geïnd zowel 

onder de oude als onder de nieuwe reprografieregeling) en de parallel ingestelde 

wettelijke uitgeversvergoedingen, de vergoedingen uit het openbaar leenrecht en 

de vergoedingen voor de sector onderwijs en wetenschappelijk onderzoek die in 

2019 werden geïnd, definitief verdeeld� Daarnaast werden ook vergoedingen uit het 

buitenland verdeeld, en werden omgekeerd bedragen toegewezen aan buitenlandse 

rechthebbenden�  

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

maanden van boekjaar 2020 werden geïnd�

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen:  

•  de globale terbeschikkingstellingen, in het bijzonder aan het Auteurscollege 

en het Uitgeverscollege van Reprobel, aan Auvibel (op grond van een 

mandaatovereenkomst wat het openbaar leenrecht en de vergoedingsregeling 

voor onderwijs/onderzoek betreft) en aan buitenlandse partnervennootschappen;    

•  de globale toewijzing per categorie van werk (auteurs) en per drager (uitgevers) 

binnen de Colleges;   

•  en finaal de eigenlijke verdeling onder de individuele leden-beheers-

vennootschappen van Reprobel (of, in uitzonderlijke gevallen, de verdeling  

ten bate van individuele niet aangesloten begunstigden)�          

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

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

haar specifieke beleid terzake�    
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3.1 TERBESCHIKKINGSTELLINGEN 

3.1.1. Inleiding

Het jaar 2020 zal worden herinnerd als het jaar waarin Covid zich voor het eerst 

manifesteerde� De Covid-crisis heeft een grote impact gehad op auteurs en uitgevers 

als belangrijke schakel in de zwaar getroffen Belgische creatieve sector�

Wat de reprografievergoeding (in de brede zin van het woord, dus met inbegrip van de 

aanvullende inningen van Reprobel op mandaatbasis in de private en publieke sector) 

en de vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreft, heeft het 

Auteurscollege een studie gevoerd die heeft toegelaten om de verdeelsleutels tussen 

de beheersvennootschappen voor de verbruiksjaren 2020 en volgende te bepalen� 

De juridische kwestie van de bladmuziek (uitgesloten uit de wettelijke licenties) 

kon in 2020 worden opgelost� De door de beheersvennootschappen aangevatte 

werkzaamheden in verband met de vrijmaking van de categorie Foto’s zullen in 2021 

worden voortgezet�

Het Uitgeverscollege heeft beslist om de verdeelsleutels tussen de beheers ven noot-

schappen van verbruiksjaar 2019 te verlengen voor verbruiksjaar 2020 en dit zowel voor 

de wettelijke uitgeversvergoeding (in de brede zin van het woord, dus met inbegrip 

van de aanvullende inningen van Reprobel op mandaatbasis in de private en publieke 

sector) als voor de vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek� 

Wat de wettelijke vergoedingsregeling voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

betreft, kon het aandeel van de rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken 

voor de verbruiksjaren 2017 t�e�m� 2019 in overleg met Auvibel worden vastgelegd� De 

definitieve bedragen konden onder de leden- beheersvennootschappen van Reprobel 

en aan Auvibel worden verdeeld� 

De Colleges hebben in de loop van het boekjaar 2020 hun reserves geactualiseerd en 

verfijnd,  binnen de grenzen van de wet, de verdelingsregels en het specifieke beleid 

van  Reprobel� Hierdoor kon een deel van de eerder aangelegde reserves worden 

vrijgemaakt op Collegeniveau� De reserves van de Colleges zijn ook na deze revisie nog 

voldoende hoog om te dienen waarvoor ze wettelijk en organiek worden aangelegd�

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

3�1�2�1  Definitieve terbeschikkingstelling Gewone Algemene Vergadering juni 2020 

(inningen 2019) 

De Gewone Algemene Vergadering van Reprobel van 10 juni 2020 keurde een 

bruto ter beschikking gesteld bedrag van 7�639�453 EUR globaal en ten definitieve 

titel goed voor de inningen in 2019 uit de oude reprografievergoeding (Auteurs- en 

Uitgeverscollege), de nieuwe reprografievergoeding (Auteurscollege) en de nieuwe 

wettelijke uitgeversvergoeding (Uitgeverscollege)� Dit bedrag omvat de interesten 

die specifiek aan elk College zijn alsook de bedragen die al met betrekking tot de 

verbruiksjaren 2021 en 2022 werden geïnd�  Het gaat hier alleen over de binnen landse 

inningen van Reprobel� 

Definitief ter beschikking gestelde bedragen 
(AV 2020 – inningen 2019

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Terbeschikkingstelling 06/2020 € 3.816.399 € 3.816.399 € 7.632.799

Eigen interesten van elk College € 2.996 € 3.659 € 6.655

Sub-totaal goedgekeurd door de AV € 3.819.395 € 3.820.058 € 7.639.453

Overgedragen bedragen (VJ 2021+2022) € -117.192 € -117.192 € -234.383

Eigen kosten van elk College € 0 € 0 € 0

Totaal ter verdeling (inningen 2019) € 3.702.203 € 3.702.867 € 7.405.070
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Detail van de verdeling binnen de Colleges 

AUTEURSCOLLEGE

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING REPROGRAFIEVERGOEDING  
PER CATEGORIE VAN WERK (AV JUNI 2020 - INNINGEN 2019)

Categorieën van werk % Bedrag

Educatieve en wetenschappelijke teksten 27,52% € 1.018.718

Andere visuele werken 18,97% € 702.154

Literaire teksten 13,43% € 497.301

Andere teksten 9,71% € 359.477

Journalistieke teksten 9,32% € 345.221

Foto’s 6,71% € 248.548

Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek) 0,57% € 21.136

Reserves (‘bedragen in afwachting’) 0,87% € 32.248

Voor het buitenland 12,90% € 477.400

TOTAAL 100,00% € 3.702.203

   Educatieve en wetenschappelijke 
teksten

   Andere visuele werken

   Literaire teksten

   Journalistieke teksten

  Andere teksten

  Foto’s

   Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek) 

   Reserves 
(bedragen in afwachting)

  Voor het buitenland

0,57%

0,87%
12,90%

27,52%

18,97%

13,43%

9,71%

9,32%

6,71%
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UITGEVERSCOLLEGE

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING WETTELIJKE UITGEVERSVERGOEDING 
PER DRAGER (AV JUNI 2020 - INNINGEN 2019)

Dragers % Bedrag

Boeken 43,37% € 1.606.034

Dagbladen 19,36% € 716.757

Tijdschriften 17,82% € 659.692

Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek) 3,18% € 117.639

Andere 1,28% € 47.277

Reserves (« bedragen in afwachting ») 2,03% € 75.175

Voor het buitenland 12,97% € 480.292

TOTAAL  100% € 3.702.867

  Boeken

  Dagbladen

  Tijdschriften

   Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek)

  Andere 

   Reserves 
(‘bedragen in afwachting’)

  Voor het buitenland

2,03%

12,97%

43,37%

1,28%

3,18%

17,82%

19,36%

JAARVERSLAG 2020 HOOFDSTUK 3� VERDELING EN CASH OUT



Verdeling naar het buitenland voor de beide Colleges (reprografie-
vergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding)

De bedragen hieronder werden ter beschikking gesteld van de buitenlandse 

rechthebbenden, auteurs en uitgevers (via hun beheersvennootschappen waarmee 

Reprobel een representatie-overeenkomst heeft afgesloten of via de leden-

beheersvennootschappen van Reprobel die een rechtstreekse mandaatovereenkomst 

met het betrokken land hebben)�   

(noot : bij een representatie-akkoord van het type B worden de bedragen niet daadwerkelijk uitgekeerd aan 
de buitenlandse rechthebbenden maar toegewezen aan de beheersvennootschappen lid van Reprobel (en 
andersom). Dat is een wezenskenmerk van een akkoord van dat type). 

Bedragen toegekend aan buitenlandse 
rechthebbenden (Definitieve TBS 2020 - 
inningen 2019)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voor buitenlandse beheersvennootschappen 
(Type A)

€ 299.558 € 389.726 € 689.284

Voor Belgische beheersvennootschappen 
(Type B)

€ 2.328 € 5.141 € 7.469

Voor Belgische beheersvennootschappen  
met een mandaat

€ 152.445 € 35.962 € 188.407

Reserve voor het buitenland € 23.068 € 49.463 € 72.531

Totaal ter verdeling € 477.400 € 480.292 € 957.692
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Buitenlandse beheersven-
nootschap (RRO)

Land Auteurs Uitgevers TOTAAL % aandeel

EUROPESE UNIE € 250.831 € 325.477 € 576.308 83,61%

STICHTING REPRORECHT Nederland € 103.908 € 130.818 € 234.726 34,05%

CFC Frankrijk € 94.397 € 120.695 € 215.092 31,21%

CLA Verenigd Koninkrijk € 29.938 € 36.573 € 66.511 9,65%

VG WORT Duitsland € 10.738 € 13.775 € 24.513 3,56%

SIAE Italië € 5.549 € 6.666 € 12.215 1,77%

CEDRO Spanje € 2.050 € 4.960 € 7.010 1,02%

COPYRIGHT POLSKA Polen € 0 € 5.127 € 5.127 0,74%

ANDERE EU-LANDEN = € 4.251 € 6.863 € 11.114 1,61%

BUITEN EUROPESE UNIE  € 2 48.727 € 64.249 € 112.976 16,39%

CCC Verenigde Staten € 34.898 € 45.620 € 80.517 11,68%

COPIBEC Quebec (Canada) € 5.053 € 6.480 € 11.533 1,67%

ANDERE LANDEN BUITEN EU - € 8.776 € 12.150 € 20.926 3,04%

Totaal € 299.558 € 389.726 € 689.284 100%

Opgesplitst per land ziet de toewijzing aan de beheersvennootschappen van buitenlandse rechthebbenden in het kader van de definitieve terbeschikkingstelling van juni 2020 

(inningen 2019) er als volgt uit voor de reprografie- en de wettelijke uitgeversvergoeding:

De betaling aan buitenlandse partnervennootschappen vindt, voor elke exploitatiewijze vermeld in dit Jaarverslag, jaarlijks plaats en dat na de Algemene Vergadering waarop over 

de definitieve terbeschikkingstelling i�v�m� het voorafgaande inningsjaar is beslist� Voor de definitieve TBS 2020 was dit in november en december van 2020� Zie ook 3�1�11 voor de 

motivering van verdelingen en/of betalingen aan buitenlandse partners die niet binnen de wettelijke deadline hebben kunnen plaatsvinden� 
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3.1.2.2  Voorlopige terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad  
van Bestuur in oktober 2020 (inningen januari-september 2020)

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

boekjaar het voorwerp uit van een Voorlopige Terbeschikkingstelling, die wordt 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur (onder voorbehoud van een latere goed-

keuring door de gewone Algemene Vergadering in juni van het volgende jaar)�  

In 2020 werd aldus een bedrag van 4�184�935 EUR voorlopig ter beschikking van de 

Colleges gesteld voor de reprografievergoeding (Auteurscollege) en de wettelijke 

uitgeversvergoeding (Uitgeverscollege) samen� Bij de definitieve terbeschikkingstelling 

van juni 2021 zal dit ‘voorlopige’ bedrag afgetrokken worden van het finaal te verdelen 

bedrag over het boekjaar 2020� Deze voorlopige terbeschikkingstelling had een niet-

discriminatoir karakter en ze brengt de definitieve terbeschikkingstelling van juni 2021 

niet in gevaar�   

3.1.3. Vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

3�1�3�1  Definitieve terbeschikkingstelling Gewone Algemene Vergadering juni 2020 

(inningen 2019)

Voorlopig TBS 10/2020 (RvB) Auteurs UITGEVERS TOTAAL

Voorlopig ter beschikking gesteld € 2.092.468 € 2.092.468 € 4.184.935

Ter verdeling € 2.092.468 € 2.092.468 € 4.184.935

  Nederland

  Frankrijk

  Verenigd Koninkrijk

  Duitsland

  Italië

  Spanje

  Polen

  Andere EU-landen

  Verenigde Staten

  Quebec (Canada)

   Andere landen 
buiten EU

1,67%

1,61%

0,74%

1,02%

1,77%

11,68%

3,56%

9,65%

3,04%

34,05%

31,21%

Definitieve TBS 06/2020  
(inningen 2019)

Auteurs Uitgevers
Auvibel 

(mandaat)
Totaal

Definitieve terbeschikkingstelling 
06/2020

€ 2.110.603 € 2.110.603 € 140.698 € 4.361.903
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Detail van de (secundaire) verdeling binnen de Colleges

AUTEURSCOLLEGE 

   Educatieve en weten schappelijke 
teksten

   Journalistieke teksten

   Andere visuele werken

  Literaire teksten

  Foto’s

  Andere teksten

   Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek)

   Reserves (‘bedragen in 
afwachting’)

   Voor het buitenland

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK PER CATEGORIE VAN WERK (AV JUNI 2020 - INNINGEN 2019)

Categorieën van werk % Bedrag

Educatieve en wetenschappelijke teksten 53,31% € 1.125.109

Journalistieke teksten 9,46% € 199.571

Andere visuele werken 7,22% € 152.476

Literaire teksten 6,88% € 145.276

Foto’s 4,86% € 102.513

Andere teksten 4,64% € 97.848

Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek) 1,29% € 27.222

Reserves (‘bedragen in afwachting’) 0,89% € 18.687

Voor het buitenland 11,46% € 241.900

TOTAAL 100,00% € 2.110.603

4,64%

1,29%

0,89%

11,46%

4,86%

6,88%

7,22%

9,46%

53,31%

JAARVERSLAG 2020 HOOFDSTUK 3� VERDELING EN CASH OUT



2,04%

UITGEVERSCOLLEGE 

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK PER DRAGER (AV JUNI 2020 - INNINGEN 2019)

Dragers % Bedrag

Boeken 43,81% € 924.573

Dagbladen 19,15% € 404.105

Tijdschriften 17,51% € 369.654

Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek) 3,23% € 68.216

Andere  1,27% € 26.907

Reserves (bedragen in afwachting) 2,04% € 42.970

Voor het buitenland 12,99% € 274.179

TOTAAL 100% € 2.110.603

  Boeken

  Dagbladen

  Tijdschriften

   Muziekwerken  
(m.u.v. bladmuziek)

  Andere 

   Reserves 
(bedragen in afwachting)

  Voor het buitenland

1,27%

3,23%

17,51%

19,15%

43,81%

12,99%
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Verdeling naar het buitenland voor de beide Colleges (vergoeding voor 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)  

De bedragen hieronder werden ter beschikking gesteld van de buitenlandse 

rechthebbenden, auteurs en uitgevers (via hun beheersvennootschappen waarmee 

Reprobel een representatie-overeenkomst heeft afgesloten of via de leden-beheers-

vennootschappen van Reprobel die een rechtstreekse mandaatovereenkomst met  

het betrokken land hebben)�   

Opgesplitst per land ziet de toewijzing aan de beheersvennootschappen van 

buitenlandse rechthebbenden in het kader van de definitieve terbeschikkingstelling 

van juni 2020 (inningen 2019) er als volgt uit voor de vergoeding voor onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek: 

Bedragen toegekend aan buitenlandse 
rechthebbenden  (Definitieve TBS 2020 - 
inningen 2019)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voor buitenlandse beheersvennootschappen 
(Type A)

€ 185.667 € 220.460 € 406.128

Voor Belgische beheersvennootschappen 
(Type B)

€ 1.241 € 2.908 € 4.150

Voor Belgische beheersvennootschappen met 
een mandaat

€ 39.836 € 20.541 € 60.376

Reserve voor het buitenland  € 15.156 € 30.269 € 45.425

Totaal ter verdeling € 241.900 € 274.179 € 516.079

(noot : bij een representatie-akkoord van het type B worden de bedragen niet daadwerkelijk uitgekeerd aan 
de buitenlandse rechthebbenden maar toegewezen aan de beheersvennootschappen lid van Reprobel (en 
andersom). Dat is een wezenskenmerk van een akkoord van dat type). 

Buitenlandse beheers-
vennootschap (RRO)

Land Auteurs Uitgevers TOTAAL % aandeel

EUROPESE UNIE      

STICHTING REPRORECHT Nederland € 65.103 € 73.979 € 139.082 34,05%

CFC Frankrijk € 58.099 € 68.255 € 126.354 31,21%

CLA 
Verenigd 

Koninkrijk
€ 18.581 € 20.733 € 39.314 9,65%

VG WORT Duitsland € 6.609 € 7.790 € 14.399 3,56%

SIAE Italië € 3.444 € 3.779 € 7.223 1,77%

CEDRO Spanje € 1.262 € 2.812 € 4.074 1,02%

COPYRIGHT POLSKA Polen € 0 € 2.898 € 2.898 0,74%

ANDERE EU-LANDEN - € 2.733 € 3.881 € 6.613 1,61%

BUITEN EUROPESE 
UNIE  € 29.837 € 36.334 € 66.171 16,39%

CCC 
Verenigde 

Staten
€ 21.479 € 25.798 € 47.277 11,68%

COPIBEC
Quebec 
(Canada)

€ 3.110 € 3.664 € 6.774 1,67%

ANDERE LANDEN BUITEN 
EU

- € 5.248 € 6.872 € 12.120 3,04%

Totaal € 185.667 € 220.460 € 406.128 100%
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Buitenlandse beheers-
vennootschap (RRO)

Land Auteurs Uitgevers TOTAAL % aandeel

EUROPESE UNIE      

STICHTING REPRORECHT Nederland € 65.103 € 73.979 € 139.082 34,05%

CFC Frankrijk € 58.099 € 68.255 € 126.354 31,21%

CLA 
Verenigd 

Koninkrijk
€ 18.581 € 20.733 € 39.314 9,65%

VG WORT Duitsland € 6.609 € 7.790 € 14.399 3,56%

SIAE Italië € 3.444 € 3.779 € 7.223 1,77%

CEDRO Spanje € 1.262 € 2.812 € 4.074 1,02%

COPYRIGHT POLSKA Polen € 0 € 2.898 € 2.898 0,74%

ANDERE EU-LANDEN - € 2.733 € 3.881 € 6.613 1,61%

BUITEN EUROPESE 
UNIE  € 29.837 € 36.334 € 66.171 16,39%

CCC 
Verenigde 

Staten
€ 21.479 € 25.798 € 47.277 11,68%

COPIBEC
Quebec 
(Canada)

€ 3.110 € 3.664 € 6.774 1,67%

ANDERE LANDEN BUITEN 
EU

- € 5.248 € 6.872 € 12.120 3,04%

Totaal € 185.667 € 220.460 € 406.128 100%

  Nederland

  Frankrijk

  Verenigd Koninkrijk

  Duitsland

  Italië

  Spanje

  Polen

  Andere EU-landen

 Verenigde Staten

  Quebec (Canada)

   Andere landen 
buiten EU

1,67%

1,61%

0,74%

1,02%

1,77%

11,68%

3,56%

9,65%

3,04%

34,05%

31,21%
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Voorlopige TBS 10/2020 Auteurs Uitgevers Auvibel Totaal

Voorlopige terbeschikkingstelling 
10/2020 (RvB)

€ 2.455.053 € 2.455.053 € 184.297 € 5.094.404

Openbaar leenrecht Auteurs Uitgevers Auvibel Totaal

Definitieve terbeschikkingstelling 
06/2020 (inningen 2019 – 
referentiejaar 2017)

€ 1.560.822 € 668.924 € 440.609 € 2.670.355

3�1�3�2  Voorlopige terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad van Bestuur in 

oktober 2020 (inningen 2020) 

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

boekjaar het voorwerp uit van een Voorlopige Terbeschikkingstelling, die wordt 

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

goedkeuring door de gewone Algemene Vergadering in juni van het volgende jaar)� 

Bij de definitieve terbeschikkingstelling van juni 2021 zal dit ‘voorlopige’ bedrag 

afgetrokken worden van het finaal te verdelen bedrag over het boekjaar 2020� Deze 

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

definitieve terbeschikkingstelling van juni 2021 niet in gevaar�   

3.1.4  Vergoeding voor openbaar leenrecht

3�1�4�1  Definitieve terbeschikkingstelling Gewone Algemene Vergadering juni 2020 

(inningen 2019 – referentiejaar 2017)

De Gewone Algemene Vergadering van Reprobel van 10 juni 2020 keurde de definitieve 

terbeschikkingstelling voor het openbaar leenrecht goed, ten bedrage van 2�670�355 

EUR� Deze terbeschikkingstelling had betrekking op het inningsjaar 2019 en dus op 

het referentiejaar 2017� Vergoedingen inzake openbaar leenrecht worden immers altijd 

twee jaar na het referentiejaar geïnd� 

Hieronder vindt u de bedragen die in juni 2020 definitief werden ter beschikking 

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

van audiovisuele en geluidswerken) voor het openbaar leenrecht, op basis van de 

mandaatovereenkomst die Reprobel en Auvibel ter zake hebben afgesloten�  
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DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING OPENBAAR LEENRECHT  
PER CATEGORIE VAN WERK DEFINITIEVE TBS JUNI 2020 - INNINGEN 2019 - 

REFERENTIEJAAR 2017

Categorie van werk % Totaal

Literaire teksten 31,08% € 485.036

Educatieve en wetenschappelijke teksten 10,22% € 159.453

Andere visuele werken 9,83% € 153.411

Andere teksten 3,18% € 49.569

Foto’s 2,19% € 34.235

Journalistieke teksten 1,70% € 26.551

Muziekwerken 0,12% € 1.820

Reserves (bedragen in afwachting) 18,17% € 283.545

Voor het buitenland 23,53% € 367.201

TOTAAL 100% € 1.560.822

Detail van de verdeling binnen de Colleges (openbaar leenrecht) voor  
het referentiejaar 2017 (Definitieve TBS juni 2020 – inningen 2019)

AUTEURSCOLLEGE  

   Literaire teksten

   Educatieve en wetenschappelijke 
teksten

   Andere visuele werken

   Andere teksten

  Foto’s

   Journalistieke teksten

   Muziekwerken

   Reserves (bedragen in 
afwachting)

   Voor het buitenland

0,12%

18,17%

1,70%

2,19% 3,18%
9,83%

23,53%

31,08%

10,22%

In afwachting van de voltooiing van de werkzaamheden met het oog op de actuali sering 

van de verdeelsleutels tussen de beheersvennootschappen, heeft het Auteurscol lege 

beslist het openbaar leenrecht voor 75% te verdelen en 25% in reserve te laten�  
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DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING OPENBAAR LEENRECHT PER DRAGER
DEFINITIEVE TBS JUNI 2020 - INNINGEN 2019 – REFERENTIEJAAR 2017

Dragers % Totaal

Boeken 56,57% € 378.412

Tijdschriften 7,60% € 50.866

Muziekwerken 0,13% € 860

Dagbladen 0,00% € 0

Andere  0,00% € 0

Reserves (« bedragen in afwachting ») 5,21% € 34.876

Voor het buitenland 30,48% € 203.909

TOTAAL 100% € 668.924

  Boeken

  Tijdschriften

  Muziekwerken 

  Dagbladen* 

  Andere  

   Reserves 
(‘bedragen in afwachting’)

   Voor het buitenland

0,00%
0,00%

5,21%

0,13%

30,48%

7,60%

56,57%

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

UITGEVERSCOLLEGE 
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3�1�4�2  Voorlopige terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad van Bestuur in 

oktober 2020 (inningen januari-september 2020)

In oktober 2020 besliste de Raad van Bestuur om een deel van de inningen in 2020 

(referentiejaar 2018) voor het openbaar leenrecht al voorlopig ter beschikking te 

stellen van de Colleges� Een bedrag van 2�390�394 EUR werd aldus voorlopig (onder 

voorbehoud van latere goedkeuring door de gewone AV van juni 2021)  ter beschikking 

gesteld van de Colleges en van Auvibel� 

Bij de definitieve terbeschikkingstelling van juni 2021 zal dit ‘voorlopige’ bedrag 

worden afgetrokken van het finaal te verdelen bedrag uit het openbaar leenrecht� Deze 

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

definitieve terbeschikkingstelling in juni 2021 niet in gevaar�    

3�1�4�3  Toewijzing ten bate van buitenlandse auteurs en uitgevers – definitieve 

terbeschikkingstelling juni 2020 (inningen 2019 – referentiejaar 2017) 

De bedragen hieronder (aandeel van de leenrechtvergoedingen geïnd bij de Vlaamse 

Gemeenschap) konden worden vrijgemaakt uit het aandeel toegewezen aan het 

buitenland ten gevolge van een akkoord met de betrokken buitenlandse partner� 

•  Nederland (auteurs) : het akkoord tussen Reprobel en de Nederlandse beheers-

vennootschap van tekstauteurs STICHTING LIRA gold enkel tot en met het 

referentiejaar 2013 (inningen 2015)� Aangezien het in 2020 niet mogelijk was 

een overeenkomst af te ronden voor de referentiejaren 2014 en volgende, zijn in  

2020 geen bedragen aan deze vennootschap betaald�   

•  Nederland (uitgevers) : in het kader van lopend akkoord met de Nederlandse 

beheersvennootschap van uitgevers STICHTING PRO, werd een bedrag van 

156�796 EUR  aan deze vennootschap betaald voor het referentiejaar 2017 en uit 

de vrijmaking van de reserves van het verbruiksjaar 2015�   

In 2020 waren er geen andere betalingen ten bate van buitenlandse 

rechthebbenden voor het openbaar leenrecht� De onderhandelingen met de 

Franse beheersvennootschap SOFIA konden in 2020 nog niet worden afgerond�  

Openbaar leenrecht Auteurs Uitgevers Auvibel Totaal

Voorlopige terbeschikkingstelling 
10/2020 (Raad van Bestuur)

€ 1.397.185 € 598.794 € 394.415 € 2.390.394
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3.1.5  Vergoeding uit licentie op mandaatbasis (prints en digitaal  
hergebruik private en publieke sector) 

De aanvullende licentie van Reprobel voor de private en de publieke sector is 

beschikbaar vanaf 2018 voor de prints en vanaf 2020 voor digitaal hergebruik van 

auteursrechtelijk beschermd werk� De verdeling in boekjaar 2020 van deze aanvul-

lende licentievergoedingen (geïnd in 2019) had hoofdzakelijk nog betrekking op het 

print luik van deze licentie�   

3�1�5�1  Definitieve terbeschikkingstelling Gewone Algemene Vergadering juni 2020 

(inningen 2019)  

De Gewone Algemene Vergadering van Reprobel van 10 juni 2020 keurde een bruto 

ter beschikking gesteld bedrag van 1�774�823 EUR globaal en ten definitieve titel goed 

voor de inningen in 2019 uit deze aanvullende licentie� Dit bedrag omvat de bedragen 

die al met betrekking tot de verbruiksjaren 2021 en 2022 werden geïnd�  

 

Detail van de (secundaire) verdeling binnen de Colleges

AUTEURSCOLLEGE

Definitief ter beschikking gestelde bedragen 
(AV 2020 – inningen 2019)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Terbeschikkingstelling 06/2020 € 887.411 € 887.411 € 1.774.823

Interesten eigen aan elk College € 0 € 0 € 0

Sub-totaal goedgekeurd door AV € 887.411 € 887.411 € 1.774.823

Overgedragen bedragen (VJ 2021+2022) € -58.159 € -58.159 € -116.319

Kosten eigen aan elk College € 0 € 0 € 0

Totaal ter verdeling (inningen 2019) € 829.252 € 829.252 € 1.658.504

DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING « REPRODUCTIES »  
PER CATEGORIE VAN WERK (AV JUNI 2020 - INNINGEN 2019)

Categorieën van werk % Bedrag

Educatieve en wetenschappelijke teksten 29,64% € 245.777

Andere visuele werken 22,71% € 188.324

Andere teksten 10,04% € 83.247

Literaire teksten 9,51% € 78.873

Foto’s 7,82% € 64.874

Journalistieke teksten 6,25% € 51.832

Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek) 0,54% € 4.444

Reserves (‘bedragen in afwachting’) 0,87% € 7.246

Voor het buitenland 12,62% € 104.635

TOTAAL 100% € 829.252
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   Educatieve en wetenschappelijke 
teksten

   Andere visuele werken

  Andere teksten

   Literaire teksten

  Foto’s

   Journalistieke teksten

   Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek)

   Reserves 
(‘bedragen in afwachting’)

   Voor het buitenland

9,51%

7,82%

6,25%

10,04%

0,54%

29,64%

22,71%

12,62%

0,87%
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DEFINITIEVE TERBESCHIKKINGSTELLING « REPRODUCTIES »  
PER DRAGER (AV JUNI 2020 - INNINGEN 2019)

Dragers % Bedrag

Boeken 43,81% € 363.263

Dagbladen 19,15% € 158.772

Tijdschriften 17,51% € 145.236

Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek) 3,23% € 26.802

Andere 1,27% € 10.572

Reserves (‘bedragen in afwachting’) 2,04% € 16.883

Voor het buitenland 12,99% € 107.724

TOTAAL 100% € 829.252

  Boeken

  Tijdschriften

   Muziekwerken (m.u.v. bladmuziek) 

  Dagbladen 

  Andere  

   Reserves 
(‘bedragen in afwachting’)

   Voor het buitenland

3,23%

1,27%

17,51%

2,04%

19,15%

43,81%

UITGEVERSCOLLEGE 

Verdeling naar het buitenland voor de beide Colleges (vergoeding voor  
« reproducties ») 

De bedragen hieronder werden ter beschikking gesteld van de buitenlandse 

rechthebbenden, auteurs en uitgevers (via hun beheersvennootschappen waarmee 

Reprobel een representatie-overeenkomst heeft afgesloten of via de leden-beheers-

vennootschappen van Reprobel die een rechtstreekse mandaatovereenkomst met  

het betrokken land hebben)� 

12,99%
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Bedragen toegekend aan buitenlandse 
rechthebbenden (Definitieve TBS 2020 – 
inningen 2019)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voor buitenlandse beheersvennootschappen 
(Type A)

€ 59.149 € 87.344 € 146.494

Voor Belgische beheersvennootschappen 
(Type B)

€ 498 € 1.152 € 1.651

Voor Belgische beheersvennootschappen  
met een mandaat

€ 40.206 € 8.138 € 48.344

Reserve voor het buitenland  € 4.781 € 11.090 € 15.871

Totaal ter verdeling € 104.635 € 107.724 € 212.359

Buitenlandse beheersven-
nootschap (RRO)

Land Auteurs Uitgevers Totaal % aandeel

EUROPESE UNIE    € 122.485 83,61%

STICHTING REPRORECHT Nederland € 20.434 € 29.310 € 49.744 34,05%

CFC Frankrijk € 18.542 € 27.042 € 45.584 31,21%

CLA 
Verenigd 

Koninkrijk
€ 6.072 € 8.214 € 14.287 9,65%

VG WORT Duitsland € 2.109 € 3.086 € 5.196 3,56%

SIAE Italië € 1.126 € 1.497 € 2.623 1,77%

CEDRO Spanje € 403 € 1.114 € 1.517 1,02%

COPYRIGHT POLSKA Polen € 0 € 1.148 € 1.148 0,74%

ANDERE EU-LANDEN - € 850 € 1.538 € 2.388 1,61%

BUITEN EUROPESE UNIE  € 9.613 € 14.395 € 24.008 16,39%

CCC 
VERENIGDE 

STATEN
€ 6.855 € 10.221 € 17.076 11,68%

COPIBEC
Quebec 
(Canada)

€ 993 € 1.452 € 2.444 1,67%

ANDERE LANDEN BUITEN EU - € 1.766 € 2.723 € 4.488 3,04%

Totaal € 59.149 € 87.344 € 146.494 100%

  Nederland

  Frankrijk

  Verenigd Koninkrijk

  Duitsland

  Italië

  Spanje

  Polen

  Andere EU-landen

 Verenigde Staten

  Quebec (Canada)

   Andere landen 
buiten EU

1,67%

1,61%

0,74%

1,02%

1,77%

11,68%

3,56%

9,65%

3,04%

34,05%

31,21%
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3�1�5�2   Voorlopige terbeschikkingstelling goedgekeurd door de Raad van Bestuur  

in oktober 2020 (inningen januari-september 2020) 

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

het voorwerp uit van een Voorlopige Terbeschikkingstelling, die wordt goedgekeurd door  

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

Algemene Vergadering in juni van het volgende jaar)� In 2020 werd aldus een bedrag van 

4�184�935 EUR voorlopig ter beschikking van de Colleges gesteld voor de reprografievergoe-

ding (Auteurscollege) en de wettelijke uitgeversvergoeding (Uitgeverscollege) samen� Bij de 

definitieve terbeschikkingstelling van juni 2021 zal dit ‘voorlopige’ bedrag afgetrokken worden 

van het finaal te verdelen bedrag over het boekjaar 2020� Deze voorlopige terbeschikking-

stelling had een niet-discriminatoir karakter en ze brengt de definitieve terbeschikking stelling 

van juni 2021 niet in gevaar� 

 

3.1.6   Vergoeding uit het buitenland (alle vergoedingsregelingen behalve 
openbaar leenrecht)   

De bedragen die Reprobel in de loop van boekjaar 2019 ontving van buitenlandse 

beheersvennootschappen waarmee het een representatie-overeenkomst van het 

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

definitief goedgekeurd door de gewone AV van 10 juni 2020 en werden als volgt aan 

de Colleges toegewezen� 

Reprobel heeft geen representatie-overeenkomsten inzake openbaar leenrecht in het 

kader waarvan ze betalingen uit het buitenland ontvangt, zodat de betalingen uit het 

buitenland alleen slaan op reproductie- en mededelingshandelingen (in de brede zin 

van het woord, dus zowel uit wettelijke vergoedingsregelingen en uit mandaatlicen-

ties, en dit voor auteurs en uitgevers) in de private en publieke sector en in de sector  

van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek� 

Van het totaalbedrag van 640�841 EUR geïnd in 2019, werd een bedrag aan lasten 

van 48�683 EUR afgetrokken� De (netto) betalingen uit de volgende landen werden 

verdeeld:

Het Auteurscollege heeft de inningen 2019 uit Frankrijk en Quebec (Canada) nog 

niet verdeeld in afwachting van een nadere interne analyse van de verdeelsleutels 

tussen de betrokken beheersvennootschappen� Het bedrag in afwachting voor het 

Uitgeverscollege betreft de verdeling van de drager Tijdschriften in afwachting van 

een specifieke verdeelsleutel� 

VOORLOPIG TBS 10/2020 (RVB) Auteurs Uitgevers TOTAAL

Voorlopig ter beschikking gesteld € 1.393.986 € 1.393.986 € 2.787.972 

Ter verdeling € 1.393.986 € 1.393.986 € 2.787.972 

BETALINGEN UIT HET BUITENLAND –  
DEFINITIEVE TBS JUNI 2020 – INNINGEN 2019 

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Geïnde bedragen € 318.091 € 322.750 € 640.841

Lasten en interesten (netto) € -24.165 € -24.519 € -48.683

Ter beschikking gesteld € 293.926 € 298.231 € 592.158

    

Ter verdeling € 135.528 € 276.501 € 412.029

In afwachting van verdeling € 154.336 € 9.012 € 163.348

In reserve € 4.063 € 12.718 € 16.781

Totaal € 293.926 € 298.231 € 592.158
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TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE GEINDE VERGOEDINGEN UIT  
HET BUITENLAND - DETAIL PER LAND - AV JUNI 2020 – INNINGEN 2019

Land
Buitenlandse  
beheersven-

nootschap (RRO)
Bedrag

Frankrijk CFC € 246.324

Duitsland VG WORT € 176.648

Quebec (Canada) COPIBEC € 62.348

Zwitserland PRO LITTERIS € 35.457

Noorwegen KOPINOR € 15.946

Verenigd Koninkrijk CLA € 12.614

Australië
COPYRIGHT 
AGENCY

€ 11.537

Denemarken COPYDAN € 10.819

Polen
COPYRIGHT 
POLSKA 

€ 9.968

Canada
ACCESS COPY-
RIGHT

€ 2.913

Andere = € 7.585

TOTAAL € 592.158

0,49%

1,83%

01,95%
2,13%

2,69%

1,68%

5,99%

10,53%

1,28%

41,60%

29,83%

  Frankrijk

  Duitsland

  Quebec (Canada)

  Zwitserland

  Noorwegen

  Verenigd Koninkrijk

  Australië

  Denemarken

 Polen

  Canada

  Andere
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3.1.7   Niet-verdeelbare en wettelijk niet-verdeelbare geachte bedragen  

(art. XI.254 WER) 

De Gewone Algemene Vergadering van 10 juni 2020 keurde unaniem de verdeling 

van de niet-verdeelbare en wettelijk niet-verdeelbare geachte sommen onder de 

rechthebbenden van de betrokken categorie voor het boekjaar 2019 goed, hetzij 

een bedrag van 550�884 EUR voor beide Colleges en met name 286�283 EUR voor 

het Auteurscollege en 264�601 EUR voor het Uitgeverscollege� Over die verdeling 

werd een bijzonder verslag door de commissaris van Reprobel (RSM) opgemaakt in 

overeenstemming met de wet�   

DETAIL VAN DE NIET-VERDEELBARE SOMMEN  
(AV juni 2020)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografie en wettelijke uitgeversvergoeding  € 200.515  € 213.612  € 414.127

Vergoeding voor onderwijs en  
wetenschappelijk onderzoek

 € 37.262  € 0  € 37.262

Openbaar leenrecht  € 35.525  € 33.372  € 68.897

Betalingen uit het buitenland  € 12.982  € 17.617  € 30.598 

TOTAAL  € 286.283  € 264.601  € 550.884 
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3.1.8 Risicoprovisie RILA (vrijmaking in boekjaar 2020)

De Raad van Bestuur heeft op 20 oktober 2020 beslist om het saldo van de RILA-

provisie voorlopig vrij te maken, na aftrek van een bedrag van 165�581 EUR in verband 

met een geschil met de BTW-administratie� Het saldo van 2�834�419 EUR werd 

voorlopig verdeeld onder de beheersvennootschappen die lid zijn van Reprobel� 

De Raad van Bestuur heeft deze beslissing genomen na een grondige analyse van  

de risico’s waaraan de onderneming nog is blootgesteld in het licht van de huidige 

stand van de juridische geschillen en betwistingen met bijdrageplichtigen in verband 

met de oude apparatenvergoedingen inzake reprografie, en onder voorbehoud van 

mogelijke toekomstige ontwikkelingen in deze geschillen en betwistingen� Deze 

voorlopige beslissing is genomen onder voorbehoud van bevestiging door de  

gewone AV in juni 2021�

3.1.9  Inhoudingen voor sociale, culturele en educatieve doeleinden  

(art. XI.258 WER)

Er werden in of voor het boekjaar 2020 door de Algemene Vergadering géén rechten 

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

niet daarvoor aangewend, toegekend, gebruikt of beheerd (cf� bijzonder verslag van 

de Raad van Bestuur overeenkomstig de wet)�     

3.1.10 Verdeling van vergoedingen ten bate van niet-aangesloten begunstigden

Reprobel ontving in 2020 twee rechtstreekse aanvragen van niet aangesloten begun-

stigden (d�i� auteurs of uitgevers die niet zijn aangesloten bij een beheersvennoot schap 

lid van Reprobel en die rechtstreeks bij de vennootschap aankloppen om vergoedingen 

onder wettelijke licenties te ontvangen), voor een totaalbedrag van 622 EUR� 
Voorlopige vrijmaking van de risicoprovisie 
RILA in 2020 (onder voorbehoud van 
goedkeuring door de gewone AV van  
juni 2021)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Belgische leden-beheersvennootschappen  € 1.290.958  € 1.250.908   € 2.541.866 

Buitenlandse beheersvennootschappen 
(A-akkoorden)

 € 118.155   € 165.693  € 283.848 

Reserves en bedragen in afwachting  
van verdeling

 € 8.097   € 609   € 8.705 

Te verdelen  € 1.417.210  € 1.417.209   € 2.834.419 

Rechtstreekse aanvragen van  
niet-aangesloten begunstigden

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Aantal  1  1  2

Reprografie / Wettelijke uitgeversvergoeding  € 179  € 251  € 430

Openbaar leenrecht  € 91  € 100  € 191 

Totaal  € 271  € 351   € 622 
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3.1.11  Bedragen die niet verdeeld én betaald zijn binnen de wettelijke termijn 

(XI.252, § 1, tweede lid en art. XI.248/6, § 2, 5° WER)  

Wettelijk moet Reprobel ervoor zorgen dat de rechten verdeeld én betaald zijn 

binnen de 9 maanden vanaf het einde van het boekjaar waarin de vergoedingen zijn 

geïnd (artikelen XI�252, § 1, tweede lid en XI�260, § 3, eerste lid WER),  behalve voor de 

vergoedingen die Reprobel uit het buitenland ontvangt (daarvoor geldt een andere 

wettelijke verdelingstermijn (artikel XI�260, § 3, tweede lid WER))� Overeenkomstig de 

artikelen XI�248/6, § 2, 5° en XI�252, § 1, tweede lid WER rapporteert Reprobel in dit 

jaarverslag over de vergoedingen (andere dan deze ontvangen uit het buitenland) die 

in 2019 geïnd zijn maar die vóór 1 oktober 2020 niet verdeeld en betaald zijn door 

Reprobel aan de leden-beheersvennootschappen, aan Auvibel of aan buitenlandse 

partnerorganisaties� 

De termijn van 9 maanden werd, wat verdelingen en betalingen tijdens het boekjaar 

2020 (voor de inningen 2019) betreft, op het niveau van Reprobel voor de hierna nader 

omschreven verdelingen en/of betalingen overschreden�  

•  Wat de reprografievergoedingen betreft: ten gevolge van de gevoerde interne 

studie kon het Auteurscollege in 2020 het verbruiksjaar 2019 en de muziekwerken 

(m�u�v� bladmuziek) verdelen� De verdeelsleutels voor de categorie Foto’s konden 

in 2020 nog niet worden vastgelegd maar deze categorie werd gedeeltelijk en 

voorlopig verdeeld�     

•  Wat de wettelijke uitgeversvergoedingen betreft (Uitgeverscollege), gaat het 

om 20% van de bedragen met betrekking tot de drager Tijdschriften waarover 

de twee betrokken Collegeleden in 2020 nog geen verdelingsakkoord hebben 

bereikt� 

•  Wat de vergoedingen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek  

betreft : ten gevolge van de vastlegging van de verdeelsleutels met betrekking 

tot het aandeel van de rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken 

voor de referentiejaren 2017 t�e�m� 2019 in onderling akkoord met Auvibel, 

konden de bedragen in afwachting in juni 2020 worden vrijgemaakt voor de 

leden-beheersvennootschappen van Reprobel en voor Auvibel� Zoals voor de 

reprografie- en de wettelijke uitgeversvergoeding hierboven, betreffen de nog 

niet verdeelde bedragen vooral, voor de auteurs, de categorie Foto’s en, voor 

de uitgevers, de drager Tijdschriften (in beide gevallen dienen de verdeelsleutels  

nog te worden vastgelegd)� 

•  Wat de verdeling naar het buitenland betreft : verschillende buitenlandse 

beheersvennootschappen hadden de bedragen die hen voor het inningsjaar 

2019 (definitieve TBS juni 2020) werden toegewezen nog niet gefactureerd 

op het einde van boekjaar 2020� Voor sommige landen is het nog wachten op 

objectieve elementen die de verdeling moeten toelaten� 

•  Wat de openbaar leenrecht : betreft: in afwachting van een akkoord met 

betrekking tot de verdeelsleutels van het verbruiksjaar 2017 binnen het 

Auteurscollege werd een bedrag van 25% in afwachting van verdeling gezet� 

Na de vrijmaking van bedragen waarvoor de wettelijke verjaringstermijn van 

tien jaar is verstreken, gaat het hoofdzakelijk om leenrechtbedragen die aan  

het buitenland zijn toegewezen, maar waarvoor nog geen overeenkomst is 

bereikt met een buitenlandse partnerorganisatie� 

JAARVERSLAG 2020 HOOFDSTUK 3� VERDELING EN CASH OUT



Bedragen die niet verdeeld  
en/of betaald zijn binnen de  
9 maanden na afsluiting van  
het inningsjaar 2019 (i.e. op  
1 oktober 2020)

Auteurs Uitgevers TOTAAL

Reprografie- (auteurs) en 
wettelijke uitgeversvergoeding

 € 616.067  € 1.890.959  € 2.507.027

Naar het buitenland (Reprogra-
fie- en uitgeversvergoeding)

 € 183.523  € 285.728  € 469.251

Onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek

 € 159.735  € 159.290  € 319.025 

Naar het buitenland (onderwijs 
en onderzoek)

 € 80.780  € 113.296  € 194.076

Reproducties (aanvullende 
licentie)

€ 144.045 € 27.032 € 171.077

Naar het buitenland (reproduc-
ties)

 € 22.567  € 36.900  € 59.467 

Openbaar leenrecht  € 338.967  € 153.757  € 492.724 

Naar het buitenland (openbaar 
leenrecht)

 € 1.593.595  € 250.716  € 1.844.311 

Totaal ter verdeling  € 3.139.279  € 2.917.679  € 6.056.958
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3.2. CASHOUT  

In 2020 heeft Reprobel alles samen een bedrag van iets meer dan 26 miljoen EUR  

uitbetaald aan haar leden-beheersvennootschappen, aan buitenlandse beheers-

vennootschappen en aan Auvibel (in het kader van het openbaar leenrecht en 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)� 

Boekjaar 2020 : cash-out

Reprografie / wettelijke uitgeversvergoeding

Auteurscollege € 6.032.047

Uitgeverscollege € 5.787.475

Voor het buitenland € 1.724.656

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Auteurscollege € 2.599.861

Uitgeverscollege € 2.686.953

Auvibel € 382.757

Voor het buitenland € 798.735

Reproducties (aanvullende licentie)  

Auteurscollege € 1.612.203

Uitgeverscollege € 1.473.267

Voor het buitenland € 95.676

Openbaar leenrecht

Auteurscollege € 1.424.164

Uitgeverscollege € 653.981

Auvibel € 440.609

Voor het buitenland € 156.796

Betalingen uit het buitenland*

Auteurscollege € 214.174

Uitgeverscollege € 418.728

Totaal € 26.502.083
*cash out ten bate van de leden-beheersvennootschappen van Reprobel.

CASH-OUT 2016 2017 2018 2019 2020

Betaald € 18.371.598 € 13.595.435 € 14.083.079 € 13.296.258 € 26.502.083

JAARVERSLAG 2020 HOOFDSTUK 3� VERDELING EN CASH OUT
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4.  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN TIJDENS 
EN NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR

1. Op 24 september 2020 velde het Hof van Cassatie haar arrest in een rechtsgeding 

tussen Reprobel en een grote importeur van reproductieapparaten in verband met 

de apparatenvergoedingen inzake reprografie die onder gelding van het oude KB 

Reprografie 1997 verschuldigd waren t�e�m� referentiejaar 2016� Het Hof van Cassatie 

bevestigde integraal het arrest ten gronde van de negende kamer van het Hof van 

Beroep van Brussel van 12 mei 2017� Deze beroepsinstantie had – net als een andere 

kamer van hetzelfde Hof - geoordeeld dat de oude Belgische reprografieregeling 

onverkort moet worden toegepast bij gebrek aan rechtstreekse werking van de 

onderliggende Europese Richtlijn 2001/29� 

Dit heeft tot gevolg dat alle importeurs van reproductieapparaten hun openstaande 

facturen voor apparatenvergoedingen (met name voor referentiejaren 2015 en 2016) 

integraal en inclusief alle verschuldigde accessoria zullen moeten betalen en/of  

dat ze nog verplicht aangifte zullen moeten doen op grond van dit KB voor de 

maanden waarvoor ze deze aangifte eenzijdig en wederrechtelijk hadden 

stopgezet� Eind 2020 stelde Reprobel alle betrokken importeurs formeel in 

gebreke om alsnog volledig aan hun verplichtingen te voldoen in het 

kader van dit KB� Met een aantal importeurs werd inmiddels 

een minnelijke regeling bereikt� 

 



2� De vereiste aanpassingen aan de beide KB’s van 5 maart 2017 (reprografievergoe-

ding en bijhorende wettelijke uitgeversvergoeding) om een billijker en efficiëntere 

inning toe te laten werden eindelijk concreet erkend door de federale regering en  

door de bevoegde Minister tevens geagendeerd voor de eerste helft van 2021� 

In de federale regeringsverklaring werd daartoe de volgende tekst opgenemen: 

“De (bestaande) reprografieregeling wordt bijgestuurd naar verhoogde billijkheid 

en doelmatigheid”� In de beleidsverklaring van de bevoegde minister in de Kamer 

van november 2020 verklaarde hij dat met name het level playing field tussen de 

debiteuren van de reprografievergoeding moet verzekerd worden� 

Deze aanpassingen zullen moeten toelaten om zonder 

tariefverhoging de inningen op jaarbasis van Reprobel voor de 

reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding op 

het door de regering vooropgestelde jaarlijkse minimumbedrag 

te brengen en zo de schade die de auteurs en uitgevers sinds 

2017 geleden hebben te stoppen voor de toekomst� 

 

©
 A

d
o

b
e 

St
o

ck

57



3. De Algemene vergadering van Reprobel bestaat uit haar 15 leden-beheers-

vennootschappen� Er zijn 8 beheersvennootschappen aan auteurskant: Assucopie, 

deAuteurs, Jam, Sabam, Sacd, Scam, Sofam en Vewa (Auteurscollege)� En 7 

beheersvennootschappen aan uitgeverskant: Copiebel, Copiepresse, Librius, 

License2Publish, Repro PP, Repropress en Semu (Uitgeverscollege)� Sabam maakt  

ook deel uit van het Uitgeverscollege, maar zonder volledig stemrecht�

Statutair zijn deze 15 leden-beheersvennootschappen van rechtswege ook de 

bestuurders van Reprobel� 

Elke bestuurder heeft een effectieve vertegenwoordiger benoemd� In 2020 waren  

de effectieve vertegenwoordigers van de bestuurders: Clément Chaumont (Repro 

PP), Benoît Dubois (Copiebel, vanaf 31/03/2020), Marc Dupain (Repropress), Bernard 

Gérard (Copiebel, tot 30/03/2020), Marie Gybels (Sofam), Marc Hofkens (Semu),  

Martine Loos (Sabam, tot 30/06/2020), Sandrien Mampaey (License2Publish), Marie-

Michèle Montée (Assucopie), Ann Philips (Copiepresse), Walter Pintens (Vewa), Tanguy 

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

Rudy Vanschoonbeek (Librius), Serge Vloeberghs (Sabam, vanaf 01/07/2020) en 

Frédéric Young (Scam)� 

Elke bestuurder heeft ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger benoemd� In de 

loop van 2020 waren dat: Catherine Anciaux (Copiepresse), Benoît Dubois (Copiebel, 

tot 30/03/2020), Karel Goutsmit (Semu), Edward Jennekens (Vewa), Valérie Josse 

(Scam), Karla Lievens (Sabam, vanaf 01/07/2020), Fernando Ruiz (Assucopie), Benjamin 

Scrayen (Sacd), Geert Steurbaut (License2Publish), Carlo Van Baelen (deAuteurs), Kris 

Van de Kerkhove (Librius), Olivia Verhoeven (Sofam) en Serge Vloeberghs (Sabam, tot 

30/06/2020)�

De opdracht van de bestuurders (leden-beheersvennootschappen) van Reprobel 

is statutair onbezoldigd en ze hebben in 2020 dan ook geen beloning of andere 

voordelen ontvangen�   

De Raad van Bestuur heeft op 9 februari 2021 - op grond van de delegatie die hem 

statutair is verleend door de Algemene Vergadering - de vergoedingen en andere 

geldelijke of niet-geldelijke voordelen van de Algemeen directeur goedgekeurd 

i�v�m� boekjaar 2020� De bevoegdheden van de Algemeen directeur en de Raad van 

bestuur zullen verder worden afgelijnd in het kader van de revisie van de organieke 

documenten van Reprobel in 2021 (zie hieronder, randnr� 5)� Het risicobeheersbeleid 

van de vennootschap, een andere bevoegdheid die statutair aan de Raad van Bestuur 

is gedelegeerd door de Algemene Vergadering, werd voor boekjaar 2020 goed-

gekeurd op de bestuursvergadering van 18 mei 2021� De Raad van Bestuur verklaart  

verder zijn toezichtfunctie te hebben uitgeoefend met betrekking tot boekjaar 2020,  

in het bijzonder wat het toezicht op de activiteiten en de taakuitvoering van Alge-

meen directeur en de uitvoering van de besluiten en beleidslijnen van de bevoegde  

organen van de vennootschap betreft� 
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4. Eind 2019 deelde de Controledienst van de beheersvennootschappen bij de FOD 

Economie aan Reprobel mee dat ze – in het kader van haar verplichte voorafgaande 

revisie - geen noemenswaardige opmerkingen had op de nieuwe Innings- en 

tariferingsregels M�2020�002 in verband met de gecombineerde licentie (inclusief 

digitaal hergebruik) van Reprobel voor de private en de publieke sector�   

5. De statuten van Reprobel werden medio september 2020 aangepast om enerzijds 

de verlenging van haar aanstelling als centrale beheersvennootschap voor de 

vergoedingsregeling inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te verzekeren, 

en anderzijds om de essentiële bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen  

en Verenigingen te incorporeren� In het kader van deze revisie veranderde Reprobel 

van rechtsvorm (BCVBA werd CV)�  

 

6. In december 2020 werd het KB houdende verlenging van de aanstelling van 

Reprobel als centrale beheersvennootschap voor de vergoedingen inzake onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd�

7. Eind 2020 werd nog steeds geen akkoord gevonden met de Europese 

Commissie - die ook vier andere Europese instellingen met zetel op het Belgische 

grondgebied vertegenwoordigt – in verband met haar weigering om de wettelijke 

uitgeversvergoeding (KB 5 maart 2017) te betalen voor de referentiejaren 2019 en 

2020� De Commissie blijft koppig de betaling van deze vergoeding weigeren, en dat 

ondanks herhaalde pogingen tot een minnelijke regeling, brieven aan de bevoegde 

Europese Commissarissen, een perscommunicatie, de steun van de Belgische Staat 

in dit dossier en een formele ingebrekestelling� Reprobel onderzoekt momenteel 

welke verdere stappen kunnen worden gezet in dit dossier indien een onder han delde 

oplossing finaal onmogelijk zou blijken�  
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8. Reprobel was ook in 2020 lid van de wereldorganisatie IFRRO (www�ifrro�org), al 

vonden omwille van Covid-beperkingen geen fysieke congressen of vergaderingen 

plaats�  

9. In 2020 is een Taskforce Auvibel – Reprobel opgericht die moest nagaan welke 

synergie mogelijk was tussen beiden vennootschappen�  Dit mondde uit in een 

aanbeveling om een operationele integratie van Auvibel en Reprobel op te starten 

waarbij beide juridische structuren apart blijven bestaan, maar waarbij  het personeel 

in een gemeenschappelijke organisatiestructuur zou ondergebracht worden, met  

een beknopt en uniek directiecomité voor beide vennootschappen� Beide 

vennootschappen blijven eveneens hun eigen budget en financiële rapportering 

behouden� Wel kunnen gemeenschappelijke kosten en investeringen gemaakt 

worden� Op termijn zullen beide teams op 1 nieuwe locatie gehuisvest worden� Deze 

aanbeveling is op 25 maart 2021 door beide Raden van Bestuur goedgekeurd�
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10. Impact van het coronavirus op de toekomstige 

activiteiten van Reprobel

De impact van het coronavirus op de activiteiten  

van Reprobel is in 2020 beperkt gebleven� De organi-

satie met maximaal thuiswerken en vergaderingen 

per videoconferentie lieten een quasi normale 

werking toe�

De mate waarin een economische weerslag zal 

ontstaan door deze coronacrisis, kan ook een  

impact hebben op Reprobel� De precieze inschatting 

daarvan is op dit ogenblik nog niet mogelijk�
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7.  BESTAAN VAN BIJKANTOREN 

Nihil� 

8.  GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN  

Nihil�

DECHARGE AAN  
DE BESTUURDERS  
EN AAN  
DE COMMISSARIS

6
ONDERZOEK EN 
ONTWIKKELING 

6.  ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 

Nihil� 

5.  DECHARGE AAN DE BESTUURDERS EN AAN DE COMMISSARIS

In licht van het voorgaande vraagt de Raad van Bestuur de algemene vergadering 

om de jaarrekening (en de bijlagen daarbij) evenals het jaarverslag (met daarin het 

beheersverslag van de raad van bestuur) over het boekjaar 2020 goed te keuren� 

De Raad van Bestuur stelt de algemene vergadering ook voor om decharge te verlenen 

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

de uitoefening van zijn mandaat�  
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