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VAAK GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

 

1. Waarom moet ik voor digitaal hergebruik betalen? 

 

Net als de prints, vallen alle vormen van digitale reproductie en digitale communicatie voor 

beroepsdoeleinden in de private en publieke sector onder het gewone auteursrecht. U kan deze digitale 

handelingen dus niet stellen zonder daarvoor een licentie te hebben (artikel XI.165 §§ 1 en 4 Wetboek 

van Economisch Recht). Dat geldt bv. voor persartikelen, professionele, informatieve en 

wetenschappelijke werken en visuele werken zoals foto’s en illustraties die uw medewerkers op het 

internet of als bijlage in hun mailbox vinden en die ze digitaal willen opslaan, (intern of extern) willen 

delen of willen verwerken in een digitale presentatie. Bovendien geldt in het auteursrecht de zgn. 

“restrictieve interpretatie” : wat niet expliciet en specifiek in een licentieovereenkomst is voorzien, is niet 

toegelaten. Dit maakt dat u geval per geval zou moeten uitzoeken of u wel een licentie heeft afgesloten 

voor alle (papieren én digitale) reproductie- en communicatiehandelingen van elk van uw medewerkers 

t.o.v. beschermde werken, en welke licentievoorwaarden daarvoor dan precies gelden. Er zijn trouwens 

ook veel gebruikshandelingen waarvoor u geen individuele licentie kan afsluiten, bv. beschermde 

bijlagen bij inkomende mails die een werknemer digitaal wil opslaan op zijn smartphone of laptop op 

het bedrijfsnetwerk.   

 

 

2. Ik maak geen reproducties van beschermd werk.  

 

Hoewel het aantal papieren reproducties van beschermde werken voor sommige types kleinere 

ondernemingen en instellingen in welbepaalde sectoren mogelijk vrij beperkt is, geldt dit niet voor 

digitaal hergebruik. Iedereen die professioneel actief is, surft op het internet op zoek naar relevante 

informatie en wil deze informatie digitaal opslaan of delen, vindt (beschermde) bijlagen in zijn mailbox, 

maakt wel eens een presentatie etc. In de digitale wereld is de kans dus erg klein dat u helemaal geen 

reproducties van beschermd werk maakt. Het is dan ook zaak om ook dit digitale hergebruik sluitend 

auteursrechtelijk te regelen.  

 

 

3. Ik heb geen kopieerapparaat of printer 

 

Voor de digitale licentie is richtinggevend of uw relevante medewerkers toegang tot het internet en/of 

een eigen mailbox van het bedrijf of de instelling hebben. Dat u geen kopieerapparaat of printer heeft, 

of dat u dit apparaat mogelijk slechts beperkt voor papieren reproducties van beschermd werk gebruikt, 

speelt dus voor deze licentie geen rol meer. Elk bedrijf en elke overheidsinstelling deelt immers kennis 

om te kunnen functioneren, groeien en overleven: doet u dit niet op papier, dan gebeurt het digitaal. 

 

Wilt u toch geen aanvullende dekking voor uw digitale hergebruik, dan is het feit dat u geen 

reproductieapparaat heeft wel nog van belang. U kan in dit geval desgevallend een nulaangifte op 

volumebasis doen. Bedenk dan wel dat u zich blootstelt aan mogelijke controles en sancties voor uw 

digitale hergebruik. 
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4. Ik heb al licenties voor mijn digitaal hergebruik. 

 

In de praktijk hebben ondernemingen en overheidsinstellingen maar een beperkt aantal individuele 

licenties. Doorgaans gaat het dan over een juridische of wetenschappelijke fotodatabank of een digitaal 

persoverzicht.  

Voor een (erg) groot deel van de digitale reproductie- en communicatiehandelingen die elk van hun 

medewerkers dagelijks stellen, beschikken ze niet over een individuele en specifieke licentie. De 

Reprobel licentie vult de aanzienlijke gaten tussen deze individuele licenties op en zorgt voor maximale 

rechtszekerheid en gebruiksgemak, in de papieren én digitale wereld. Onze licentie dekt nagenoeg elke 

vorm van digitaal hergebruik (m.u.v. publicatie op een publieke website of sociale media, al mag een 

gewone link natuurlijk wel) die niet onder een individuele licentie op de markt wordt aangeboden. In de 

tariefzetting is trouwens rekening gehouden met het aanvullende karakter van de Reprobel licentie.   

 

5. Betaal ik meer voor de digitale licentie?  

 

Het tarief dat u per relevante VTE betaalt voor de volledige licentie inclusief digitaal hergebruik is 

hetzelfde (op eventuele afrondingen na de komma na) dan het forfaitaire tarief dat u in het verleden al 

betaalde voor de combinatie fotokopieën en prints. U krijgt dus een veel bredere licentiedekking tegen 

dezelfde prijs.  

 

 

6. Mijn gegevens zijn gewijzigd (naam/rechtsvorm en/of adres en/of ondernemingsnr. of 

btw-nr.) of ik heb mijn handelsactiviteiten stopgezet. 

 

U moet elke wijziging in uw gegevens zelf aangeven en valideren in “uw profiel” op het portaal van 

Reprobel. 

 

 

 

 

 

 

Vindt u het antwoord niet terug in dit overzicht? Dan kan u steeds contact opnemen met ons 

callcenter via het nr. 078/15.15.11 (van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 16u30) of via ons 

contactformulier: https://info.reprobel.be. 

 

https://info.reprobel.be/

