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I. BESCHRIJVING VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE STRUCTUUR VAN DE 

BEHEERSVENNOOTSCHAP 
 

 

1.1 Oprichting en historiek 
 

REPROPRESS werd op 11 oktober 2000 opgericht onder de vorm van een Burgerlijke Coöperatieve 
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal 
bedraagt 20.000 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen ter waarde van 200 euro per aandeel.  
 

De oprichtingsakte werd gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 
2000 onder de nummers 20001021-438 (Nl) en 20001021-439 (Fr). 
 

REPROPRESS is een vennootschap voor het beheer van de rechten in het kader van Boek XI Titel 
5 hoofdstuk IX van het Wetboek van economisch recht (het “WER”), en i.h.b. artikel XI.246 WER (zie ook 
punt 1.2 statutair doel). 
 

REPROPRESS werd door het Ministerieel Besluit van 20 juni 2003 (B.S. 14.08.2003) gemachtigd 
om “haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen”, dit met ingang vanaf 21 oktober 
2000. 
 

REPROPRESS int sinds haar oprichting de aan haar vennoten verschuldigde reprografierechten en 
leenrechten van Reprobel, waarna zij deze gelden onder haar eigen vennoten verdeelt. 

 
Sedert 2013, int REPROPRESS ook secundaire exclusieve rechten, gecommercialiseerd door het 

digitale mediaplatform Mediargus (sinds 2015 Belga), krachtens een mandaatovereenkomst ondertekend 
op 25 juni 2013. 

  
Sinds 2015 int REPROPRESS op dezelfde manier bedragen afkomstig van Pressbanking (sinds 

2016 Belga). 
 
Eind 2015-begin 2016 heeft REPROPRESS een akkoord met Copiepress 

(beheersvennootschap van de rechten van de uitgevers van Franstalige dagbladen) gesloten zodat ze 
haar licentie met de pressclippers Auxipress met het repertorium van REPROPRESS uitbreid. Auxipress 
heeft dit principe aanvaard en een akkoord werd gevonden zowel voor de te innen bedragen in de 
toekomst als voor een aanzuivering voor het verleden. Copiepresse int dus de rechten van REPROPRESS 

(samen met haar eigen rechten) en keert ze aan REPROPRESS uit mits een commissie. 
 
REPROPRESS is in 2014 begonnen met het innen van exclusieve rechten bij de eindgebruikers 

(rechtstreekse licentie aanvragen), maar heeft in december 2015 beslist om met deze deficitaire activiteit 
te stoppen. 

 
Sinds 2014 neemt REPROPRESS deel aan een gezamenlijke mailing met Copiepresse en 

Licence2Publish, bestemd aan de klanten van de pressclippers, met de vraag om de gebruiken aan te 
geven van de door de pressclippers geleverd documenten, met als doel om dit gebruik te factureren. Als 
de klant niet enkel gebruik aangeeft van dagbladpers maar ook van periodieke en gratis pers wordt de 
facturatie door Copiepresse en Licence2publish (in functie van de taal van de aangifte) gedaan. 
REPROPRESS factureert (na aftrek van een commissie) van de deel “periodieke en gratis pers” aan 
Copiepresse en Licence2publish. Als de klant enkel gebruik van periodieke of gratis pers aangeeft, 
factureert REPROPRESS wordt de facturatie rechtstreeks. De eerste bedragen voortvloeiende uit deze 
activiteit werden in 2015 geïnd. 

 
In 2016 startte REPROPRESS met de inning van de rechten van de thuiskopie bij Auvibel. De wet 

van 22 december 2016, die werd aangenomen na het HP arrest vs Reprobel in het Hof van Justitie van 
de Europese Unie, heeft onder andere het artikel XI.229 van het Wetboek economisch recht gewijzigd, 
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waardoor de uitgevers geen recht meer hebben op een vergoeding voor de thuiskopie voor literaire, 
grafische en plastische werken. Persuitgevers zijn met ingang van september 2019 opnieuw ingevoerd 
als rechthebbenden voor de privékopie. REPROPRESS zal daarom op die datum opnieuw rechten van 
Auvibel innen. De rechten voor de periode september-december 2019 zullen worden vrijgemaakt op de 
Algemene Vergadering van Auvibel in juni 2020. 
 

 
In 2018 heeft REPROPRESS aan Reprobel mandaat gegeven voor de inning en verdeling van 

rechten die betrekking hebben op het exclusief recht voor het afdrukken van beschermde werken (paper-
to-paper). Dit betekent dat REPROPRESS vanaf het verbruiksjaar 2019 dus ook via Reprobel zal innen voor 
dergelijk gebruik. Deze zullen voor het eerst worden vrijgemaakt op de Algemene Vergadering van 
Reprobel in juni 2020. 
 
1.2 Statutair doel van de vennootschap 
 

Doel van de vennootschap, in eerste instantie, is in te staan voor de inning voor haar vennoten, 
plaatsvervangers en gerelateerde bedrijven van de honoraria of van de vergoedingen voortvloeiende uit 
auteursrecht in welke vorm dan ook – exclusief recht of voortvloeiend uit wettelijke licenties – in elk land 
en deze te verdelen onder de vennoten, plaatsvervangers of gerelateerde bedrijven. 
 

Daarnaast is REPROPRESS ook bevoegd om in rechte op te treden om de belangen te verdedigen 
van haar vennoten op het vlak van auteursrecht en aanverwante materies, o.m. op basis van speciaal 
daartoe gevraagde mandaten. 

 
 

1.3 Identiteit van de vennoten en verdeling van de aandelen   
 

Op 31 december 2019 : 
 

N°. NAAM AANDELEN 

  
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
Belgomedia SA 
De Deeluitgeverij NV 
DPG Media NV 
Editions Ciné Revue SA 
Eos Wetenschap NV 
Groupe Vlan SA 
Mass Transit Media NV 
Minoc business Press SA 
Mondadori 
L’Avenir Advertising SA 
L’Avenir Hebdo SA 
La Libre Match GEIE 
Rondom Media NV 
Produpress SCA 
Rossel & Cie SA 
Roularta Media Group NV 
Sanoma Regional Belgium NV 
Senior Publications NV  
Tondeur SA 
VNU Business Publications NV  
 
 

TOTAAL 

 
3 
1 

20 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
7 

40 
37 
2 
2 
2 

 
 

         137 
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1.4 Vergaderingen van de Raad van Bestuur 
 

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld :  
 
 De Dames : Karen Van Brabant  (Ondervoorzitster) 
   Sophie Van Iseghem (Voorzitster) 
 

De Heren : Philippe Nothomb 
Marc Dupain (Afgevaardigd Bestuurder) 

 
Alle mandaten lopen tot de Gewone Algemene Vergadering van 2022. De bestuurders worden 

niet vergoed voor hun mandaat. 
  
De Raad van Bestuur is op 17 mei 2019 bijeengekomen om de rekeningen per 31 december 

2018 af te sluiten en om het jaarverslag over hetzelfde boekjaar op te stellen. 
 

1.5 Algemene Vergaderingen 
 

De achttiende Gewone Algemene Vergadering vond plaats op 17 mei.  
 

Een Buitengewone Algemene Vergadering vond plaats op 26 september, waar het overgegaan 
werd tot : 
 

- terbeschikkingstelling en uitbetaling van reprografierechten voor de verbruiksjaren 2010, 
2011, 2012 2013, 2014, 2015 en 2016, leenrechten voor de verbruiksjaren 2013, 2014, 2015 
en 2016, thuiskopierechten voor de verbruiksjaar 2016 en exclusieve rechten voor de 
verbruiksjaren 2015, 2016 en 2018. 

 
1.6 Controle van de rekeningen 
 

De controle van de rekeningen voor het boekjaar, afgesloten op 31 december 2019 werd 
uitgevoerd door RSM Interaudit Belgium. RSM InterAudit werd aangesteld als Commissaris-revisor op 
de Algemene Vergadering van 17 mei 2019, en dit mandaat loopt tot de Gewone Algemene Vergadering 
van 2022. 

 
 
1.7 Aandeelhouderschap bij Reprobel en Auvibel 
 

REPROPRESS is aandeelhouder van Reprobel, waarin zij 6 aandelen heeft met een totale waarde 
van € 1.500. REPROPRESS is vertegenwoordigd in het Uitgeverscollege alsook in de Raad van Bestuur 
van Reprobel. 
 
 REPROPRESS is ook aandeelhouder bij Auvibel met een aandeel ter waarde van € 2.478,94. 
REPROPRESS is vertegenwoordigd in het College van uitgevers van werken van letterkunde en van 
fotografische werken en in de Raad van Bestuur van Auvibel. 
 
 
1.8 Werking van REPROPRESS 
 
 De werking van REPROPRESS, ttz. het secretariaat en de administratie, wordt verzekerd door het 
personeel van WE MEDIA VZW. 
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II. BEHEERSRAPPORT 

 

 
2.1. Informatie vereist op grond van artikel 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen  
 

2.1.1. EEN GETROUW OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING EN DE RESULTATEN VAN HET BEDRIJF 

EN VAN DE POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP, EVENALS EEN BESCHRIJVING VAN DE 

VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN WAARMEE ZIJ WORDT GECONFRONTEERD; 
 

2.1.1.1. Inningen  
 

a) Reprografierechten (rekeningnummer van balans 700000 en 700001) 
 
In de loop van 2019 keerde Reprobel de volgende sommen voor reprografierechten uit aan REPROPRESS:  
 

Reprografie Belgie   
 

Verbruiksjaar 2012   5.699,65 € 

Verbruiksjaar 2015   11.654,76 € 

Verbruiksjaar 2016   686,35 € 

Verbruiksjaar 2017   89.320,94 € 

Verbruiksjaar 2018   170.614,83 € 

Verbruiksjaar 2019   46.972,22 € 

  Totaal 324.948,75 € 

   
 

Reprografie Buitenland    
 

Verbruiksjaar 2010   13.190,29 € 

Verbruiksjaar 2014   1.260,06 € 

Verbruiksjaar 2016   5.217,87 € 

Verbruiksjaar 2017   20.902,36 € 

Verbruiksjaar 2018   620,22 € 

Verbruiksjaar 2019   516,91 € 

  Totaal 41.707,71 € 

    

Totaal reprografie   366.656,46 € 

 
REPROPRESS heeft begin 2020 een bedrag ontvangen van 350.012,57 € van Reprobel voor de 
verbruiksjaren: 
 

Reprografie Belgie   
 

Verbruiksjaar 2015   220.816,51 € 

Verbruiksjaar 2016   112.245,53 € 

  Totaal 333.062,04 € 

   
 

Reprografie Buitenland    
 

Verbruiksjaar 2010   320,25 € 

Verbruiksjaar 2011   122,37 € 

Verbruiksjaar 2012   109,17 € 

Verbruiksjaar 2013   393,73 € 
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Verbruiksjaar 2014   1.428,58 € 

Verbruiksjaar 2015   10.864,69 € 

Verbruiksjaar 2016   3.711,74 € 

  Totaal 16.950,53 € 

    

Totaal    350.012,57 € 

 
De  geïnde rechten die na het afsluiten van het boekjaar, maar gedurende het eerste trimester 
bijvoorbeeld N+1 ontvangen werden, worden erkend als inningen voor het boekjaar N.  
REPROPRESS heeft dus in de loop van het boekjaar 2019 716.669,03 € ontvangen van Reprobel.  
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b) Leenrecht (rekeningnummer van balans 700002) 
 

In de loop van het boekjaar 2019 keerde REPROBEL de volgende sommen voor leenrecht uit aan 
REPROPRESS:  

 

Verbruiksjaar 2011   
 

Franstalige gemeenschap   55,59 € 

  Totaal 55,59 € 

    

Verbruiksjaar 2014    

Nederlandstalige gemeenschap    850,89 € 

Franstalige gemeenschap   692,71 € 

Duitstalige gemeenschap   7,92 € 

  Totaal 1.551,52 € 

    

Verbruiksjaar 2016    

Nederlandstalige gemeenschap   878,69 € 

Franstalige gemeenschap   3.761,31€ 

Duitstalige gemeenschap   8,19 € 

  Totaal 4.648,19  € 

    

Verbruiksjaar 2017    

Nederlandstalige gemeenschap   12.420.14 € 

Franstalige gemeenschap   7.362,72 € 

Duitstalige gemeenschap   117,30 € 

  Totaal 19.900,16 € 

    

Totaal leenrecht   26.155,46 € 

 
 

c) Thuiskopie. 
 

In de loop van het boekjaar 2019 keerde AUVIBEL 0,00 € uit voor de thuiskopie aan REPROPRESS. 
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d) Secundaire rechten afkomstig van derden (rekeningnummer van balans 700006) 

 

 

REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar 2019 de volgende bedragen geïnd via Belga News 
Agency: 

 

Eerste trimester   50.245,06 € 

    

Tweede trimester   30.821,02 € 

    

Derde trimester   27.557,70 € 

    

Vierde trimester   22.349,65 € 

     

Totaal   130.973,42 € 
 

 
e) Secundaire rechten geïnd via Copiepresse, License2Publish  en rechtstreeks geïnd bij de 

eindgebruikers door middel van de mailing (rekeningnummer van balans 700005 en 
700007) 

 
 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar 2019 de volgende bedragen geïnd via Copiepresse en 
License2Publish ten gevolge van de mailing (rekening 700007): 

 

Verbruiksjaar 2018   3.231,36 € 

Verbruiksjaar 2019   10.339,74 € 

    

Totaal   13.571,10 € 
 
REPROPRESS heeft in de loop van het jaar 2019 en tijdens de eerste trimester van 2020, de volgende 
bedragen rechtstreeks geïnd ten gevolge van de mailing (rekening 700005): 

Verbruiksjaar 2018   5.785,30 € 

Verbruiksjaar 2019   27.575,86 € 

    

Totaal   33.361,16 € 
 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar 2019 een totaal van 46.932,26 € aan exclusieve rechten 
geïnd ten gevolge van de mailing.  
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f)  Rechten geïnd voor de reproductie van werken ter illustratie bij onderwijs of voor   
wetenschappelijk onderzoek 

 
 

In de loop van het boekjaar 2019 keerde REPROBEL de volgende sommen voor de reproductie van 
werken ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek uit aan REPROPRESS:  

 
Onderwijs en onderzoek   

Verbruiksjaar 2017  59.981,19 € 

Verbruiksjaar 2018  75.868,73  € 

Verbruiksjaar 2019  130.574,93 € 

   

Totaal  266.424,85 € 

 

 

 

 

ALGEMEEN TOTAAL INNINGEN                                                                                   1.187.154,99 €  
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2.1.1.2.  Verdelingen 
 

a) Reprografierechten 
 
 REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2019 een 
bedrag van 753.817,34 € verdeeld: 

 

Verbruiksjaar 2010   13.190,29 € 

Verbruiksjaar 2011   7.188,63 € 

Verbruiksjaar 2012   10.060,75 € 

verbruiksjaar 2013   170.854,00 € 

verbruiksjaar 2014   100.873,13 € 

Verbruiksjaar 2015   211.982,61 € 

Verbruiksjaar 2016   239.667,93 € 

  Totaal 753.817,34 € 
 
  

 
b) Leenrecht 

 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2019 een 

bedrag van 23.560,45 € verdeeld: 
 

Verbruiksjaar 2013  1.244,58 € 
Verbruiksjaar 2014  1.335,79 € 
Verbruiksjaar 2015  3.562,99 € 
Verbruiksjaar 2016  17.417,09 € 
   

 Totaal 23.560,45 € 
 

  
c) Thuiskopie 

 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2019 een 

bedrag van 81.525,84 € verdeeld voor het verbruiksjaar 2016. 
 

 
 

d) Secundaire rechten afkomstig van derden 
 

REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2019 een 
bedrag van 131.995,15 € verdeeld voor het verbruiksjaar 2018. 
 
 
 

e) Secundaire rechten geïnd via Copiepresse, License2Publish  en rechtstreeks geïnd bij de 
eindgebruikers door middel van de mailing 

 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2019 een 

bedrag van 68.155,68 € verdeeld voor het verbruiksjaar 2016. 
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f) Rechten geïnd voor de reproductie van werken ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek 

 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2019 een 

bedrag van 0 € verdeeld voor onderwijs en onderzoek: 
 
In afwachting van de goedkeuring van de nieuwe interne verdeelsleutel door de Controledienst, 

konden wij de geïnde bedragen voor onderwijs en onderzoek nog niet verdelen. 
 
De nieuwe verdeelsleutels werden in december 2019 door de Controledienst goedgekeurd. Ze 

werden ook begin 2020 door de Algemene Vergadering goedgekeurd. De rechten zullen in 2020 verdeeld 
worden.  
 

g) Niet-toewijsbare rechten  
 

Een bedrag van 69,34 € met betrekking tot de verbruiksjaren 2010 tot 2011 werden niet uitbetaald 
omdat één van de rechthebbenden zijn factuur niet heeft verstuurd voor het innen van zijn 
reprografiegelden. REPROPRESS heeft meerdere pogingen ondernomen om contact te leggen, waaronder 
ook een aangetekend schrijven, maar dit was zonder succes. De rechthebbende heeft sinds enige tijd 
ook geen echtverklaring meer ingediend. 
 
 

ALGEMENE TOTAAL VERDELINGEN :        1.059.054,46 € 
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2.1.1.3. Commentaar op de activiteiten 
 

De Vennootschap werd opgericht voor het beheer van auteursrechten. Zij heeft bijgevolg geen 
winstoogmerk, doch staat uitsluitend in voor het verdelen van de exclusieve auteursrechten, van de 
reprografierechten, van de leenrechten en van de thuiskopierechten die ze int. 
 
Van de geïnde sommen, worden de noodzakelijke kosten afgetrokken voor de werking en de uitoefening 
van activiteiten voortvloeiend uit het statutair doel van de Vennootschap en goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van de Vennootschap.  
Het bedrag van de beheerskosten voor het beheer door de vzw WE MEDIA is steeds goedgekeurd door 
zowel de RvB als de Algemene Vergadering en omvat de personeels-en logistieke (huur, verzekeringen, 
diensten, …) kosten voor het opvolgen en vrijwaren van de rechten binnen Reprobel, bij externe 
stakeholders als de politieke overheden als binnen de WE MEDIA in het gebruik van lokalen en materialen. 
 
 
Het saldo bestaat uit twee categorieën: sommen in afwachting van een verdeling en sommen te verdelen 
tussen medevennoten en mandanten.  
 
De winst van het afgelopen boekjaar komt overeen met het bedrag dat moet bestemd worden voor de 
wettelijke reserve en bedraagt € 0,00 na belastingen. 
 
Ondanks een verwachte verdere daling van de inkomsten als gevolg van de verdere digitalisering van de 
mediaconsumptie is het positief dat bij de nieuwe afgesproken reprografieregeling de verdeling van de 
gelden tussen auteurs en uitgevers 50/50 blijft waardoor een impliciet uitgeversrecht in België is 
gewaarborgd. 
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2.1.1.4. Beheersverslag 
 
Informatie vereist door Art. 248/6, §2, 8° van het Wetboek van Economisch Recht : de wijzen van 
presentatie in het jaarverslag van de gegevens vermeld in artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 24 
april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de 
boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en 
naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen : 
 

Reprografie 2019   

Geïnde rechten 36.656 

Totaal kosten     124.252    

* Directe kosten 0 

* Indirecte kosten      124.252    

Totaal rechten + financiële opbrengsten 268.657 

* Rechten in afwachting van betaling 0 

* Te verdelen geïnde rechten 97.311 

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling      165.780    

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)         5.504    

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
             62    

Betaalde rechten     998.038    

Vergoeding voor het beheer van rechten 0 
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Leenrecht 2019   

Geïnde rechten       26.155    

Totaal kosten         4.535    

* Directe kosten 0  

* Indirecte kosten         4.535    

Totaal rechten + financiële opbrengsten 18.970 

* Rechten in afwachting van betaling 0 

* Te verdelen geïnde rechten 10.726 

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling         6.220    

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)         2.024    

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
0 

Betaalde rechten       34.313    

Vergoeding voor het beheer van rechten         3.971    
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Exclusieve rechten 2019   

Geïnde rechten 155.164 

Totaal kosten       30.844    

* Directe kosten 0 

* Indirecte kosten        30.844    

Totaal rechten + financiële opbrengsten 337.874 

* Rechten in afwachting van betaling 0 

* Te verdelen geïnde rechten 321.552 

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling        16.302    

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)              20    

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
0  

Betaalde rechten     288.802    

Vergoeding voor het beheer van rechten       13.625    
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Thuiskopie 2019   

Geïnde rechten                0    

Totaal kosten 0 

* Directe kosten 0 

* Indirecte kosten 0 

Totaal rechten + financiële opbrengsten 19.182 

* Rechten in afwachting van betaling   

* Te verdelen geïnde rechten 0 

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling        19.182    

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

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
0 

Betaalde rechten     148.388    

Vergoeding voor het beheer van rechten                0    
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Onderwijs & Onderzoek 2019   

Geïnde rechten     266.425    

Totaal kosten       46.191    

* Directe kosten 0  

* Indirecte kosten        46.191    

Totaal rechten + financiële opbrengsten     539.003    

* Rechten in afwachting van betaling 0 

* Te verdelen geïnde rechten      539.003    

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling 0 

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

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
0 

Betaalde rechten 0 

Vergoeding voor het beheer van rechten 0 
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Samenvatting 2019   

Geïnde rechten 811.401 

Totaal kosten     205.822    

* Directe kosten 0 

* Indirecte kosten     205.822    

Totaal rechten + financiële opbrengsten 1.183.686 

* Rechten in afwachting van betaling 0 

* Te verdelen geïnde rechten 968.592 

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling     207.484    

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)         7.548    

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
             62    

Betaalde rechten  1.469.541    

Vergoeding voor het beheer van rechten       17.596    
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Verhoudig kosten t.o.v. geïnde rechten 2017-2019   

Kosten 2019     205.822    

Geïnde bedragen 2017   4.327.478    

Geïnde bedragen 2018   1.305.065    

Geïnde bedragen 2019 811.401    

Totaal geïnde rechten 2017-2019 6.443.944 

Gemiddelde geïnde rechten 2017-2019  2.147.981    

verhouding kosten op gemiddelde geïnde rechten 2017-

2019 
10% 

  
2.1.1.5. Beheerskosten 2017-2019 

 
De beheerskosten van REPROPRESS bedragen in 2019 205.822 €. 
De kosten van 2019 verhouden zich met 10% ten opzichte van het gemiddelde van de geïnde rechten 
uit 2017, 2018 en 2019. 
 

 
2.1.1.6. Risico's en onzekerheden 

 
De Raad van Bestuur is van oordeel dat REPROPRESS met de volgende bijzondere risico's en 

onzekerheden geconfronteerd wordt : 
1. De eventuele verplichting voor REPROPRESS om een deel van de via Reprobel ontvangen 

reprografierechten terug te betalen ten gevolge een geschil tussen Reprobel en bepaalde 
producenten van kopieerapparaten; 
Dit risico, toegenomen tijdens het boekjaar 2015 vermits het Hof van Justitie van de Europese 
Unie (HJEU) op 12 november 2015 een arrest geveld heeft waarbij de conformiteit van de 
Belgische wetgeving aan het Europees recht inzake reprografie en thuiskopie in vraag gesteld 
wordt, is vandaag verminderd door het Belgisch arrest in de zaak HP dat geen probleem in 
conformiteit ziet. Niettegenstaande dat voor deze zaak momenteel een procedure loopt in 
cassatie, zal er een arrest uitgesproken worden voor eind 2020-begin 2021. Reprobel is 
ondertussen onderhandelingen gestart om achterstallige bedragen alsnog te innen.   

2. Voor Auvibel geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor Reprobel naar aanleiding van 
voornoemd arrest. 

3. de verplichting om haar eigen verdelingen te moeten verbeteren afgezien van haar reserves in 
geval van interne vergissing of foutieve/misleidende aangifte van haar vennoten en mandanten 
met het zicht op de verdelingen van de reprografie- en leenrechten ; 

4. het verlies van de verdelingsgegevens na een informatica crash of een foutieve manipulatie. 
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Tot nog toe heeft dit zich nog niet voorgedaan. 
 
 
 

2.1.2. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR  
 

- De Algemene Vergadering van REPROPRESS heeft Reprobel gemandateerd om 
vergoedingen te innen voor digitaal gebruik die nog niet gedekt zijn door de mailing die 
REPROPRESS elk jaar in samenwerking met Copiepresse en License2Publish verstuurt. De 
licentie die Reprobel voor de pers verspreidt, zal dus enkel betrekking hebben op 
toepassingen en 'klanten' die nog niet met REPROPRESS gelicentieerd zijn. 

 

- In 2020 werden we geconfronteerd met de COVID-19 gezondheidscrisis, die een aanzienlijke 
impact zal hebben op de meeste sectoren.  De duur en de intensiteit van deze crisis kunnen 
op dit moment niet goed worden ingeschat, maar we denken dat ze slechts een beperkte 
invloed zal hebben op het vlak van onze inningen. Bovendien heeft onze 
beheersvennootschap geen personeels-, infrastructuur- of structurele kosten, zodat we in dit 
opzicht geen specifieke maatregelen hebben hoeven nemen. Gezien de huidige 
liquiditeitssituatie en de bovengenoemde elementen voorzien wij geen liquiditeitsproblemen 
op korte termijn. De impact op het resultaat in 2020 kan nog niet goed worden ingeschat, 
maar we zijn er redelijkerwijze van overtuigd dat dit de continuïteit van onze onderneming 
niet in gevaar zal brengen. 

 
 

2.1.3. INLICHTINGEN OVER DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP 

AANMERKELIJK KUNNEN BEÏNVLOEDEN, VOOR ZOVER ZIJ NIET VAN DIE AARD ZIJN DAT ZIJ 

ERNSTIG NADEEL ZOUDEN BEROKKENEN AAN DE VENNOOTSCHAP 
 

De ontwikkeling van de vennootschap is uiteraard gekoppeld aan de rechten die zij ontvangt van de 
centrale beheersvennootschappen Reprobel en Auvibel. REPROPRESS vertegenwoordigt zijn 
rechthebbenden in de raden van bestuur en  als aandeelhouder binnen deze twee vennootschappen.  
 
In 2019 wisselde Reprobel van directeur. Deze heeft de organisatie van Reprobel volledig herzien 
zodat Reprobel de inningen in de publieke en private sector kan maximaliseren. Hiervoor heeft het 
Reprobel-team een nieuwe licentie ontwikkeld die het aan deze sectoren verdeelt. Dit is een 
reprografie-print-digitale hergebruik pakket. In begin 2020 gaf de Raad van Bestuur van REPROPRESS 
aan Reprobel een mandaat om de rechten voor de prints en het digitale hergebruik van de werken 
van haar rechthebbenden te innen. Dit is een positief project, want als gevolg van de reparatiewet van 
22 december 2016, die de heffing op kopieerapparaten afschaft, waren de inningen van Reprobel 
sterk gedaald.  
 
We hopen dat de ontwikkeling van deze nieuwe licentie en de onderhandelingen over nieuwe 
contracten van Reprobel het totale budget voor de rechthebbenden en, indirect, voor REPROPRESS 
opnieuw zal verhogen. Het is echter waarschijnlijk dat de vergoedingen die worden geïnd voor 
drukwerk en digitaal gebruik net voldoende zullen zijn om de daling van de reprografische collecties 
te compenseren. 
 
Bovendien zijn er nog talrijke rechtszaken tussen Reprobel en bepaalde importeurs van 
kopieermachines aanhangig bij de burgerlijke rechtbanken en in het bijzonder bij het Hof van Cassatie. 
Een positieve uitkomst van deze geschillen zou betekenen dat importeurs voor het verleden 
aanzienlijke bedragen aan Reprobel zouden moeten betalen.  
 
2019 betekende ook de herintroductie van persuitgevers als rechthebbenden van de privékopie na 
intensief lobbyen. Zij kunnen dus vanaf 1 september 2019 opnieuw privékopierechten van Auvibel 
innen. Ter herinnering: ook de uitgevers waren van deze vergoeding verstoken door de reparatiewet 
van 22 december 2016, voor een periode die loopt van maart 2017 tot september 2019, dat wil zeggen 
precies 2,5 jaar.  
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Wij hopen dat deze herintroductie een positieve invloed zal hebben op de perceptie van Auvibel en 
de rechthebbenden, vertegenwoordigd door REPROPRESS. 

 
 

2.1.4. INFORMATIE OMTRENT DE WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN 

ONTWIKKELING  
 

De Vennootschap heeft, gelet op haar aard, het afgelopen boekjaar geen werkzaamheden 
verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.  

 
 

2.1.5. GEGEVENS BETREFFENDE HET BESTAAN VAN BIJKANTOREN VAN DE VENNOOTSCHAP 
 
 De Vennootschap beschikt niet over bijkantoren. 
 
 

2.1.6. INGEVAL UIT DE BALANS EEN OVERGEDRAGEN VERLIES BLIJKT OF UIT DE 

RESULTATENREKENING GEDURENDE TWEE OPEENVOLGENDE BOEKJAREN EEN VERLIES VAN 

HET BOEKJAAR BLIJKT, EEN VERANTWOORDING VAN DE TOEPASSING VAN DE WAARDEREGELS 

IN DE VERONDERSTELLING VAN CONTINUÏTEIT. 
 

Het bedrijf heeft in 2019 geen verlies gehad. 
 

2.1.7. ALLE GEGEVENS DIE VOLGENS HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN IN DIT 

VERSLAG MOETEN WORDEN OPGENOMEN 
 

Nihil. 
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2.2. Informatie vereist door artikel XI.248/6, §2 van het Wetboek van Economisch recht 
 

2.2.1. INFORMATIE OVER WEIGERINGEN OM EEN LICENTIE TE VERLENEN OP GROND VAN ARTIKEL 

XI.262, § 2; 
 

Nihil.  
 

2.2.2. EEN BESCHRIJVING VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE STRUCTUUR VAN DE 

BEHEERSVENNOOTSCHAP; 
 

Zie punt I van dit rapport.  
 

2.2.3. INFORMATIE OVER ENTITEITEN DIE DIRECT OF INDIRECT EIGENDOM ZIJN, OF GEHEEL OF 

GEDEELTELIJK ONDER TOEZICHT STAAN VAN DE BEHEERSVENNOOTSCHAP; 
 
Nihil.  
 

2.2.4. INFORMATIE OVER HET TOTALE BELONINGSBEDRAG DAT IN HET AFGELOPEN BOEKJAAR 

AAN DE PERSONEN DIE DE ACTIVITEITEN VAN DE BEHEERSVENNOOTSCHAP BEHEREN, IS BETAALD, 
ALSMEDE OVER ANDERE AAN HEN VERLEENDE VOORDELEN; 
 
Nihil. 
 

2.2.5. WANNEER EEN BEHEERSVENNOOTSCHAP DE VERDELING EN DE BETALINGEN NIET 

UITGEVOERD HEEFT BINNEN DE TERMIJN VASTGESTELD IN ARTIKEL XI.252 § 1, TWEEDE LID, DE 

REDENEN VAN DEZE VERTRAGING; 
 
In de loop van 2019 heeft REPROPRESS voornamelijk vergoedingen betaald met betrekking tot het 

verbruiksjaar 2016. Aangezien deze door Reprobel in 2017 en 2019 werden betaald en in september 
2019 aan de rechthebbenden werden betaald, was REPROPRESS niet op de termijnen die worden 
aanbevolen door artikel XI.252, §1, lid 2, van het Wetboek van Economisch Recht. Dit is ook het geval 
voor de thuiskopieerrechten die in 2018 bij Auvibel werden geïnd (voor de consumptiejaren 2014 tot 
2017). 

 
 De vertraging voor de verdeling en betaling van de rechten voor onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek kwam er omdat de Algemene Vergadering van REPROPRESS wachtte op het ontwerp van de 
nieuwe statuten en het interne reglement alvorens over te gaan tot de betaling van de vergoedingen. 
Vóór de goedkeuring van de wijzigingen van het Reglement waren er namelijk geen verdeelsleutels voor 
de rechten voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

 
Wat de rechten voor reprografie, openbare uitlening en privékopie betreft, worden de aangiftes 

van rechthebbenden drie jaar na het verbruiksjaar door REPROPRESS ontvangen. We hebben dit in 2019 
gewijzigd en de aangiften voor de consumptiejaren 2016 en 2017 ontvangen. Helaas kon de Algemene 
Vergadering die in december 2019 zou worden gehouden, niet plaatsvinden en werd deze uitgesteld tot 
2020. Daarom konden de vergoedingen voor het verbruiksjaar 2017 niet in 2019 worden betaald. Ze 
zullen in 2020 worden betaald, evenals die voor het verbruiksjaar 2018. 

 
Het secretariaat blijft alles in het werk stellen om deze termijnen te verkorten en deze betalingen 

binnen de wettelijk overeengekomen termijn uit te voeren. 
 
 

2.2.6. HET TOTAAL VAN DE NIET-VERDEELBARE SOMMEN BEDOELD IN ARTIKEL XI.254, MET EEN 

TOELICHTING VAN HET GEBRUIK DAT ERVAN GEMAAKT WORDT; 
 

Per 31 december 2019 dienen er nog € 7.548,24 niet verdeelbare sommen te worden uitgekeerd. 

Deze niet verdeelbare sommen hebben betrekking op de jaren 2015 tot en met 2019. Een eerste gedeelte 

ten bedrage van € 3.359,54 zal kunnen worden uitgekeerd in 2020 (de niet verdeelbare sommen 

ontvangen in 2015 en 2016). Het saldo van € 4.188,7 € zal in de volgende jaren worden verdeeld. 
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2.2.7. INFORMATIE OVER DE BETREKKINGEN MET ANDERE BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN OF 

COLLECTIEVE BEHEERORGANISATIES; 
 

REPROPRESS is aandeelhouder bij Reprobel met 6 aandelen voor een totale waarde van € 1.500. 
REPROPRESS is vertegenwoordigd in het Uitgeverscollege alsook in de Raad van Bestuur van Reprobel. 
 

REPROPRESS is ook aandeelhouder bij Auvibel met een aandeel ter waarde van € 2.478,94. 
REPROPRESS is vertegenwoordigd in het College van uitgevers van werken van letterkunde en van 
fotografische werken en in de Raad van Bestuur van Auvibel. 

 

2.2.8. DE INFORMATIE VEREIST DOOR ARTIKEL 23, § 2 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 

APRIL 2014 BETREFFENDE DE ADMINISTRATIEVE EN BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE, DE 

INTERNE CONTROLE, DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN 

VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN ALSOOK DE INFORMATIE DIE 

ZIJ MOETEN VERSCHAFFEN, NAMELIJK : 
 
a. het gebruik van de financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde 
rechten; 
 
De financiële opbrengsten zijn miniem. Ze bedragen 62 € in 2019 en werden toegewezen aan de 
reprografie rechten.  
 
b. de methode van toewijzing van de indirecte kosten aan de verschillende beheerde 
exploitatiewijzen; 
 
De algemene kosten van de vennootschap worden gedekt door een proportionele commissie op 
het bedrag van de tijdens het boekjaar verdeelde rechten, vermeerderd met het bedrag van de te 
verdelen geïnde rechten, gelijk aan 15% voor de leenrecht, de privékopie en de exclusieve 
rechten (directe gebruikers en mailings), en 5% voor de derden exclusieve rechten. Het deel van 
de kosten dat niet door deze commissies wordt gedekt, wordt als bedrijfskosten ten laste van de 
reprografische rechten gebracht. 
 
c. de werkingskosten en financiële kosten met betrekking tot andere diensten (zoals de sociale, 
culturele en educatieve diensten), met duidelijke aanduiding van de overeenstemmende 
bedragen; 
 
Nihil.  
 
d. de aard van middelen gebruikt om de werkingskosten te dekken, met duidelijke aanduiding van 
de overeenstemmende bedragen; 
 
In 2019 werd 85% van alle kosten van de vennootschap in mindering gebracht op de 
reprografische toewijzingen en 15% op onderwijs en wetenschappelijk onderzoekrechten. De 
Algemene Vergadering zal in 2020 een besluit nemen over een nieuwe werkwijze. 
 
De kosten voor 2019 bedroegen 205.822,46 € en werden in mindering gebracht op de in 2019 
verdeelde rechten. 
 
e. de frequentie van de betalingen aan de rechthebbenden; 
 
REPROPRESS verricht elk jaar een betaling aan de rechthebbenden. In 2019 vond dit plaats in 
de maand september. 
 
f. het gebruik van de niet-verdeelbare sommen. 
 
Volgens artikel XI.252, §4 van het Wetboek van Economische Recht: 
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Wanneer de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen drie jaar na afloop van 
het boekjaar waarin de inning van de rechteninkomsten heeft plaatsgevonden nog 
niet kunnen worden verdeeld en mits de beheersvennootschap alle nodige 
maatregelen heeft getroffen om de rechthebbenden te identificeren en te 
lokaliseren als bedoeld in paragraaf 3, worden deze bedragen niet-verdeelbaar 
geacht. 

 
Dit betekent dat op 31 december 2019 de rechten die in 2016 niet aan de rechthebbenden konden 
worden verdeeld, niet-verdeelbaar zijn geworden. In 2019 heeft REPROPRESS geen gebruik 
gemaakt van de als niet-verdeelbare gekwalificeerde bedragen. 
 
Volgens artikel XI.254 van hetzelfde Wetboek :  
 

De niet-verdeelbare sommen, met inbegrip van de sommen die overeenkomstig 
artikel XI.252, § 4, niet verdeelbaar worden geacht, worden verdeeld onder de 
rechthebbenden van de betrokken categorie, op de wijze die bij tweederde 
meerderheid van de algemene vergadering wordt bepaald, onverminderd het 
recht van de rechthebbenden om deze bedragen bij de beheersvennootschap 
op te eisen. 

 
De Algemene Vergadering zal in de loop van het jaar 2020 een besluit nemen over deze rechten. 
 
 

 
Gedaan te Zellik, op 19 juni 2020, 
 
 
 

 

 
 


