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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

 

voor de verdeling van de vergoedingen slaande op de verbruiksjaren 2004 en volgende, 

goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van 16 december 2005 en aangepast 

door de Algemene Vergaderingen van 18 april 2008, 8 mei 2009, 4 december 2012, 17 april 2015, 

10 december 2018 en 5 maart 2020. 

 

 

I. DEFINITIES 

 

Aandeelhouders 

 

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten kunnen aandeelhouder van de Vennootschap 

worden, de natuurlijke of rechtspersonen die: 

 

1. die tot een fiduciaire overdracht zijn overgegaan of minstens een beheersmandaat 

hebben gegeven aan de Vennootschap voor minstens een categorie van 

auteursrechten en; 

2. die cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden : 

a)  één of meer magazine(s) en/of periodiek(en) uitgeven met volgende 

eigenschappen : 

- beschikken over een redactieteam geheel of gedeeltelijk 

bestaande uit journalisten;  

- de codes en adviezen van de Raad voor de Journalistiek en/of 

de Conseil de déontologie journalistique en het Communicatie 

Centrum naleven; 

-  bestaan uit ten minste 25 procent auteursrechtelijk beschermde 

inhoud. 

b) gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of opgericht zijn 

volgens het recht van een lidstaat van de Europese Unie en hun zetel van 

werkelijke leiding in de Europese Unie hebben; 

c) bij wet of bij overeenkomst over de in artikel 3 beschreven rechten in België 

geheel of gedeeltelijk beschikken, uitoefenen en beheren; 
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Mandanten 

 

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten Kunnen mandanten van de Vennootschap worden de 

natuurlijke personen of rechtspersonen die: 

  

1. 1. die tot een fiduciaire overdracht zijn overgegaan of minstens een beheersmandaat 

hebben gegeven aan de Vennootschap voor minstens een categorie van auteursrechten 

en; 

2. die cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden : 

 a) één of meer magazine(s) en/of periodiek(en) uitgeven met volgende 

eigenschappen : 

- beschikken over een redactieteam geheel of gedeeltelijk 

bestaande uit journalisten;  

- de codes en adviezen van de Raad voor de Journalistiek en/of 

de Conseil de déontologie journalistique en het Communicatie 

Centrum naleven; 

-  bestaan uit ten minste 25 procent auteursrechtelijk beschermde 

inhoud. 

 b) gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of opgericht 

zijn volgens het recht van een lidstaat van de Europese Unie en hun zetel 

van werkelijke leiding in deze Unie hebben; 

 c) in België, bij wet of bij overeenkomst beschikken over, geheel of 

gedeeltelijk uitoefenen en beheren de in artikel 3 beschreven rechten; 

 

 

Raad van Bestuur  

 

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, geheel overeenkomstig Hoofdstuk 

V van de statuten. 

 

 

Algemene Vergadering  

 

De Vennootschap beschikt over een Algemene Vergadering, geheel overeenkomstig Hoofdstuk 

VII van de statuten. 

 

 

II.  DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP 

 

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten heeft de Vennootschap als doel: 

 

1 . de studie en onderzoeken uit te voeren en de maatregelen te treffen die nodig zijn om de 

rechten van de aandeelhouders, mandanten en de overeenkomstige vennootschappen in 

verband met de uitbating, de reproductie, de reprografie, de private kopie, de verhuring en 

de openbare uitlening van werken die zij uitgeven en beschermd zijn door het auteursrecht, 

vast te stellen en te verdedigen; 
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2. controle uit te oefenen op de exploitatie door derden van de werken van de 

aandeelhouders, mandanten en aangeslotenen beschermd door het auteursrecht, zowel 

deze uitgegeven op het ogenblik van de ondertekening van deze statuten als deze die in 

de toekomst zullen worden uitgegeven, zonder dat de Vennootschap op enige wijze de 

exploitatie van deze werken op zich neemt; 

3. in te staan voor de inning en verdeling van de honoraria of vergoedingen die verschuldigd 

zijn voor de uitoefening van alle rechten die betrekking hebben op de reprografie, en dit in 

de meest ruime zin en in alle landen, ten behoeve van de aandeelhouders, mandanten en 

overeenkomstige vennootschappen; 

4. ingevolge een bijzondere lastgeving van een of meerdere aandeelhouders, mandanten of 

overeenkomstige vennootschappen in te staan voor de inning en verdeling van de 

honoraria of vergoedingen die verschuldigd zijn voor de uitoefening van alle rechten die 

betrekking hebben op de private kopie, en dit in de meest ruime zin en voor alle landen; 

5. ingevolge een bijzondere lastgeving van een of meerdere aandeelhouders, mandanten of 

overeenkomstige vennootschappen, in te staan voor de inning en verdeling van de rechten 

die betrekking hebben op de verhuring, de openbare uitlening, de reproductie en de 

mededeling aan het publiek, in de meest ruime zin en voor alle landen; 

6. ingevolge een bijzondere lastgeving van een of meerdere aandeelhouders, mandanten of 

overeenkomstige vennootschappen, de exploitatie te verzorgen van hun rechten die 

betrekking hebben op de reproductie, de mededeling aan het publiek, de reprografie, de 

private kopie, de verhuring en de openbare uitlening; 

7. binnen het kader van de bijzondere lastgeving vermeld sub 4., 5. en 6, toelating te verlenen 

voor de aanwending van genoemde werken, de voorwaarden voor deze toelating vast te 

stellen, in rechte op te treden ongeacht op welke grondslag, en, in het algemeen, de daden 

te stellen waartoe de aandeelhouders, mandanten en overeenkomstige vennootschappen 

gemachtigd zouden zijn indien deze lastgeving niet had bestaan; 

8. alle daden te stellen, in België en in het buitenland, die noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van haar doel, van dat van haar aandeelhouders, mandanten en 

overeenkomstige vennootschappen, met name de verdediging van hun materiële en 

morele belangen, evenals de ontwikkeling en bevordering van hun activiteiten via culturele 

steun; 

9. in rechte op te treden, hetzij als eiser hetzij als verweerder, voor de verdediging van de 

belangen, welke haar door haar aandeelhouders, mandanten en overeenkomstige 

vennootschappen of door de wet in beheer werden toegekend. 

 

 

III. LIDMAATSCHAP/AANSLUITING 

 

 

3.1 De aandeelhouders 

 

De kandidaat-aandeelhouder dient een verzoek tot aansluiting te richten aan REPROPRESS. De 

kandidaat-aandeelhouder dient tevens een dossier over te maken, bestaande uit de volgende 

documenten:  

aandeelhouders 

 Het document “Overeenkomst van beheersmandaat”, volledig en correct ingevuld en 

ondertekend door de bevoegde perso(o)nen; 
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 Een kopie van de verschijning in het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte van de 

Vennootschap en, in geval van wijziging van de statuten, een kopie van de laatste 

(gecoördineerde) versie ervan; 

 

 Samenstelling van de Raad van Bestuur en de publicaties van de benoeming(en) in het 

Belgisch Staatsblad. 

 

 

Het dossier zal onderzocht worden door het Secretariaat en op de eerstvolgende Raad van 

Bestuur worden voorgelegd aan de bestuurders. Eens de aanvraag tot toetreding als 

aandeelhouder werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de kandidaat hiervan wordt 

ingelicht, dient tevens onverwijld het ondertekende aandeel/de ondertekende aandelen te worden 

volstort. 

 

 

3.2 De mandanten 

 

De kandidaat-mandant dient een verzoek tot aansluiting te richten aan REPROPRESS.  De 

kandidaat-mandant dient tevens een dossier over te maken, bestaande uit de volgende 

documenten:  

aandeelhouders 

 Het document “Overeenkomst van beheersmandaat”, volledig en correct ingevuld en 

ondertekend door de bevoegde perso(o)nen; 

 

 Een kopie van de verschijning in het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte van de 

Vennootschap en, in geval van wijziging van de statuten, een kopie van de laatste 

(gecoördineerde) versie ervan; 

 

 Samenstelling van de Raad van Bestuur en de publicaties van de benoeming(en) in het 

Belgisch Staatsblad. 

 

 

Het dossier zal onderzocht worden door het Secretariaat en op de eerstvolgende Raad van 

Bestuur worden voorgelegd aan de bestuurders. Eens de aanvraag tot toetreding als mandant 

werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur wordt de kandidaat-mandant hiervan ingelicht.  

 

Mandanten schrijven niet in op aandelen en nemen geen deel aan de Algemene Vergaderingen. 

 

 

IV. VERPLICHTINGEN 

 

4.1 De  aandeelhouders 

 

Elke aandeelhouder neemt, conform de statuten, deel aan de beheerskosten van de 

Vennootschap, proportioneel in relatie met hun inkomsten uit auteursrechten. Deze bijdragen 

worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en dienen goedgekeurd te worden door de 
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Algemene Vergadering. 

 

De aandeelhouders zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan de vervaldag en het bedrag, 

dat niet hoger kan zijn dan € 500, worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

 

 

4.2 De mandanten 

 

Elke mandant neemt, conform de statuten, deel aan de beheerskosten van de Vennootschap, 

proportioneel in relatie met hun inkomsten uit auteursrechten. Deze bijdragen worden vastgesteld 

door de Raad van Bestuur en dienen goedgekeurd te worden door de Algemene Vergadering.  

 

De mandanten-niet-aandeelhouders betalen elk jaar tevens € 400 voor dossierkosten. Voor 

laattijdig ingediende dossiers (cfr. artikel 5.3) worden deze bijdragen, net als de uit te keren 

bedragen, gecumuleerd. Deze bijdragen worden afgehouden van de te betalen vergoeding.  

 

In tegenstelling tot de aandeelhouders kunnen de mandanten zich niet op aandelen inschrijven en 

kunnen ze zich niet beroepen op de maatschappelijke rechten van de aandeelhouders, en maken 

zij geen deel uit van de Algemene Vergadering. De verslagen van de Algemene Vergadering 

kunnen op verzoek door de mandant geraadpleegd worden op de zetel van REPROPRESS. 
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V. VERDELING VAN DE INNINGEN UIT DE EXPLOITATIE VAN AUTEURSRECHTEN 

 

5.1 Oproep tot indiening dossier 

 

REPROPRESS kondigt publiekelijk de verdeling van de door haar direct of bij andere 

beheersvennootschappen  geïnde auteursrechten aan, dit in principe jaarlijks in de loop van het 

tweede trimester. Deze aankondiging/oproep tot indiening van het dossier gebeurt in principe in 

een selectie van de periodieken van elk van de aandeelhouders. 

 

5.2 Indiening van het dossier 

 

De uiterste datum voor het indienen van de dossiers is drie maand na afloop van de maand van 

de oproep tot indiening van het dossier.  

 

De rechthebbenden dienen de dossiers in bij  het Secretariaat van REPROPRESS.  Het dossier 

dient de volgende documenten te bevatten: 

 

 Een attest/aangifteformulier, behoorlijk ingevuld, ondertekend en “voor echt verklaard” door de 

rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechthebbende; 

 

 Een redactioneel volume rapport ter staving van het opgegeven aantal redactionele pagina’s, 

publiciteit en promotie; 

 

 1 bewijsexemplaar van het betreffend magazine per trimester van verschijning, en dit voor elk 

jaar waarvoor inkomsten uit reprografie worden geclaimd.  Voor magazines die ten hoogste 12 

keer per jaar verschijnen, volstaat 1 bewijsexemplaar per semester; 

 

 Voor wat betreft de totale verspreiding van het magazine, dient een kopie van het attest van de 

controle door het CIM of een gelijkwaardige studie te worden toegevoegd. Bij gebreke daaraan 

dient een verklaring op eer door de uitgever te worden toegevoegd; 

 

 Voor een eventuele gratis verspreiding dient een verklaring op eer door de uitgever te worden 

toegevoegd. 

 

5.3  Laattijdige indiening van het dossier 

 

Indien een dossier laattijdig wordt ingediend of indien een dossier onvolledig is, wordt het bedrag 

waarop de rechthebbende recht heeft, in bewaring gehouden tot de volgende betaling van de 

vergoedingen, op voorwaarde dat het dossier tegen dan wel volledig is. Dit bedrag wordt berekend 

volgens de parameters van het jaar waarop het dossier slaat, en de rechthebbende krijgt, met een 

jaar vertraging, evenveel als andere rechthebbenden met een even groot relatief gewicht. 

 

Voor dit doel zal een reserve berekend worden op elk bedrag verdeeld aan de rechthebbenden 

door de vennootschap voor de exploitatie van auteursrechten. 
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De reserve wordt als volgt berekend; na aftrek van de jaarlijkse werkingskosten van de 

permanente structuur zal een bedrag van minimaal 1% en maximaal 50% van het resterende 

saldo vastgelegd worden als reserve voor rechthebbenden die een laattijdige aanvraag indienen. 

 

De Algemene Vergadering legt de omvang van deze reserve vast rekeninghoudend met het aantal 

rechthebbenden dat zich aangeboden heeft voor de door de Vennootschap geïnde bedragen voor 

een bepaald recht. Dit aantal omvat niet noodzakelijk enkel de aangiften bij de Vennootschap 

doch kan ook de aangiften bij andere beheersvennootschappen betreffen die dezelfde 

rechthebbenden kunnen bedienen.  

 

Bovendien zal de Algemene Vergadering rekening houden met het uitbreiden of inkrimpen van het 

totale repertorium van mogelijke rechthebbenden op de markt. 

 

Telkens zal de Algemene Vergadering ook de te verwachten omvang van de vergoedingen 

inschatten die nog gevraagd kunnen worden. Het aantal en de omvang van laattijdige aangiften de 

voorgaande jaren ten aanzien van de tijdig ingediende aangiften kan hierbij richting gevend zijn. 

Er kan gepeild worden naar de motieven van rechthebbenden om geen vergoeding te vragen. Ook 

simulaties op basis van de geldende verdelingsregels van de Vennootschap kunnen deze 

inschatting faciliteren. 

 

Indien de diensten van de bevoegde Minister twijfels hebben over het voldoende karakter van de 

aangehouden voorziening, zal de Vennootschap, op schriftelijk verzoek van deze diensten, een 

analyse laten opmaken door de Commissaris en overmaken aan de diensten. 

 

Het saldo van de reserve zal vier jaar na het einde van het verbruiksjaar waarop de gereserveerde 

rechten betrekking hebben  of op basis van een besluit van de Algemene Vergadering worden 

vrijgemaakt. In tussentijd worden de reserves “als een goede huisvader” beheerd en mogen ze 

geen voorwerp uitmaken van een risicobelegging.  

 

(Bijvoorbeeld: de gereserveerde rechten voor het verbruiksjaar 2017 kunnen vanaf 1 januari 2022 

worden vrijgemaakt). 

 

Indien de vennootschap bedragen moet verdelen die betrekking hebben op verbruiksjaren ouder 

dan 4 jaar ten opzichte van het te verdelen jaar, zal men voor deze bedragen geen reserve meer 

aanleggen. 

 

(Bijvoorbeeld : Als de vennootschap in 2020 rechten verdeelt voor de verbruiksjaren 2010-2015, 

wordt er op deze rechten geen reserve aangelegd).  

 

VI. BEHEERSKOSTEN 

 

De Vennootschap hanteert als algemene regel dat ze haar beheerskosten zo laag mogelijk houdt 

om de verdelingen ten bate van de rechthebbenden te maximaliseren. Bij elke uitgave stelt de 

Vennootschap zich de vraag of die wel echt nodig is in het kader van haar bedrijfsvoering en haar 

wettelijke en statutaire opdracht.  

 

In ieder geval moeten de beheerskosten redelijk, gedocumenteerd en gerechtvaardigd zijn in het 

licht van de door de Vennootschap geleverde beheersdiensten.  



 8  
 

 

Elk jaar voorziet de Vennootschap haar beheerskosten op basis van het door de Raad van 

Bestuur goedgekeurde budget en onder voorbehoud van latere goedkeuring door de Algemene 

Vergadering. Op het einde van elk boekjaar worden de werkelijke beheerskosten voor dat 

boekjaar zodanig verrekend dat de wettelijke afscheiding van het eigen vermogen van de 

Vennootschap en het vermogen beheerd voor rekening van de rechthebbenden is verzekerd.  

 

Bij elke uitkering brengt de Vennootschap 15% van elke categorie van rechten (vermeld in de 

artikelen 11 tot 15 van dit Reglement) die aan de begunstigden worden toegekend, aan de bron in 

mindering om de werkingskosten te dekken. Indien de 15% die van elke categorie van rechten 

wordt afgetrokken onvoldoende is om de kosten te dekken, zal de Vennootschap het overschot in 

mindering brengen op de categorie 'reprografie'. Indien de afgetrokken 15% hoger is dan het 

bedrag van de kosten, kan de Algemene Vergadering dit percentage verlagen tot het werkelijke 

bedrag van de beheerskosten. 

 

VII. ANDERE INHOUDINGEN 

 

De Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft de mogelijkheid om maximaal 10% van de 

geïnde rechten toe de wijzen aan en te gebruiken voor educatieve, sociale en culturele doeleinden 

binnen de wettelijke en statutaire grenzen. 

 

VIII. VERDELING VAN DE NIET VERDEELBAAR BEVONDEN BEDRAGEN 

 

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, worden deze bedragen niet-verdeelbaar geacht. 

 

De Vennootschap verdeelt de niet-verdeelbare rechten aan de rechthebbenden binnen dezelfde 

exploitatiewijzeen verbruiksjaar, volgens de verdeelsleutels bepaald in de artikelen 11 tot 15 van 

dit reglement. Ze worden onder de rechthebbenden verdeeld via een aparte categorie "niet-

verdeelbare rechten". 
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IX.  HET VERDELINGSREGLEMENT: DE VERDELING VAN DE INNINGEN VOOR REPROGRAFIE TUSSEN DE 

AANDEELHOUDERS EN DE MANDANTEN 

  

De geïnde rechten worden verdeeld onder alle aandeelhouders en mandanten op basis van de 

volgende formule:  

 

 

Het gemiddeld redactioneel volume per nummer  

x het aantal nummers per jaar x wegingsfactor (W.F.) formaat  

x totale verspreiding van het magazine x W.F. prijs x W.F. type 

 

 

Deze formule wordt toegepast op elke titel/elk magazine afzonderlijk, waarna het totaal wordt 

gemaakt.  Vervolgens wordt het gewicht per titel vergeleken met het totaalgewicht van alle titels 

samen, wat een percentage oplevert.  

 

Dit percentage wordt toegepast op de totale te betalen vergoeding, na aftrek van: 

(i) de beheerskosten van de vennootschap vastgesteld door de Raad van Bestuur en 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering,  

(ii) de wettelijke en statutaire inhoudingen en voorafnamen voorzien in artikel 50.4 van de 

statuten, en 

(iii) alle eventuele wettelijke taksen, belastingen en wettelijke bijdragen. 

 

 

De verdeling staat met andere woorden in verhouding tot: 

 

 De totale gemiddelde verspreiding zoals hernomen in de gegevens gecontroleerd door het 

CIM of bij gebreke daaraan, door een gelijkwaardige studie of een verklaring op eer door de 

uitgever en die voldoet aan de formaliteiten voor het attest/aangifteformulier waarvan sprake in 

5.2. 

 

 Het aantal nummers in het referentiejaar. 

 

 De weging verbonden aan de verkoopprijs van het magazine (W.F. verkoopprijs): 

 

Verkoopprijs (V.P.) = € 0         W.F. =  0,4 

V.P. > € 0 en   € 1,25                       W.F.  =  

1 

V.P. tussen € 1,25  en   € 3,10       W.F. =  2 

V.P. hoger dan € 3,10: ≤ € 8        W.F. =  

3 

V.P. hoger dan € 8          W.F. =  4 

 

 De totale verspreiding, exclusief eventuele bijkomende gratis verspreidingen, zoals 

hernomen in de gegevens gecontroleerd door het CIM of bij gebreke daaraan, door een 

gelijkwaardige studie of een verklaring op eer door de uitgever en die voldoet aan de 

formaliteiten voor het attest/aangifteformulier waarvan sprake in 5.2. 
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 Het gemiddeld redactioneel volume per nummer van het referentiejaar. Dit is gelijk aan het 

totaal aantal pagina's van een magazine, verminderd met het aantal pagina's “rubrieken”, 

zoekertjes, reclame en dit zowel van externen als van de uitgever zelf. 

 

 De weging verbonden aan het  type magazine (W.F. type): 

 

TV -blad         W.F.  =  1 

Vrouwenblad/mannenblad/lifestyle/ontspanning/vrije tijdsblad   W.F.  =  2 

Educatief, technisch,wetenschappelijk blad/nieuwsmagazine   W.F.  =  3 

Economisch en business magazine       W.F.  =  4 

 

Wat betreft magazines die tot meerdere categorieën behoren, zal de gebruikte W.F. het 

gemiddelde bedragen van de wegingsfactoren corresponderend met de verschillende categorieën 

van magazines (bvb. een nieuws(70%)/TV(30%) blad, zal een W.F hebben van 

3x70%+1x30%=2,4). 

De uitgever laat REPROPRESS weten, voor elk van haar titels, tot welk(e) type(s) ze behoort. 

 

In principe verkrijgen de afgeleide producten dezelfde wegingsfactor “type magazine” als de titel 

waarvan ze een afgeleid product zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van 

Bestuur. 

 

 

 Het formaat van het magazine (W.F. formaat):  

 

Formaat < A4         W.F. =  0.5 

Formaat +/- A4         W.F.  =  1 

Formaat +/- A3         W.F.  =  2 

Formaat > A3 (min. A3 + 40%)      W.F.  =  3 

 

 

Alle verstrekte gegevens met betrekking tot de magazines opgenomen in de verdeling, inclusief de 

informatie omtrent het type magazine, kunnen het voorwerp uitmaken van een controle door 

REPROPRESS (cf. infra, artikel XV.).  
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X.  HET VERDELINGSREGLEMENT: DE VERDELING VAN DE INNINGEN VOOR LEENRECHTEN TUSSEN DE 

AANDEELHOUDERS EN DE MANDANTEN  

  

De geïnde rechten worden verdeeld onder alle aandeelhouders en mandanten op basis van de 

volgende formule:  

 

 

Het gemiddeld redactioneel volume per nummer  

x het aantal nummers per jaar x wegingsfactor (W.F.) formaat  

x totale verspreiding van het magazine x W.F. prijs x W.F. type 

 

 

Deze formule wordt toegepast op elke titel/elk magazine afzonderlijk, waarna het totaal wordt 

gemaakt.  Vervolgens wordt het gewicht per titel vergeleken met het totaalgewicht van alle titels 

samen, wat een percentage oplevert.  

 

Dit percentage wordt toegepast op de totale te betalen vergoeding, na aftrek van: 

(i) de beheerskosten van de vennootschap vastgesteld door de Raad van Bestuur en 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering,  

(ii) de wettelijke en statutaire inhoudingen en voorafnamen voorzien in artikel 50.4 van de 

statuten, en 

(iii) alle eventuele wettelijke taksen, belastingen en wettelijke bijdragen. 

 

 

De verdeling staat met andere woorden in verhouding tot: 

 

 De totale gemiddelde verspreiding zoals hernomen in de gegevens gecontroleerd door het 

CIM of bij gebreke daaraan, door een gelijkwaardige studie of een verklaring op eer door de 

uitgever en die voldoet aan de formaliteiten voor het attest/aangifteformulier waarvan sprake in 

5.2. 

 

 Het aantal nummers in het referentiejaar. 

 

 De weging verbonden aan de verkoopprijs van het magazine (W.F. verkoopprijs): 

 

Verkoopprijs (V.P.) = € 0         W.F. =  0 

V.P. > € 0 en   € 1,25                       W.F.  =  

1 

V.P. tussen € 1,25  en   € 3,10       W.F. =  2 

V.P. hoger dan € 3,10: ≤ € 8        W.F. =  

3 

V.P. hoger dan € 8          W.F. =  4 

 De totale verspreiding, exclusief de eventuele bijkomende gratis verspreidingen, zoals 

hernomen in de gegevens gecontroleerd door het CIM of bij gebreke daaraan, door een 

gelijkwaardige studie of een verklaring op eer door de uitgever en die voldoet aan de 

formaliteiten voor het attest/aangifteformulier waarvan sprake in 5.2. 
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 Het gemiddeld redactioneel volume per nummer van het referentiejaar. Dit is gelijk aan het 

totaal aantal pagina's van een magazine, verminderd met het aantal pagina's “rubrieken”, 

zoekertjes, reclame en dit zowel van externen als van de uitgever zelf. 

 

 De weging verbonden aan het  type magazine (W.F. type): 

 

Gratis pers         W.F. =  0 

TV -blad         W.F.  =  1 

Vrouwenblad/mannenblad/lifestyle/ontspanning/vrije tijdsblad   W.F.  =  2 

Educatief, technisch,wetenschappelijk blad/nieuwsmagazine   W.F.  =  3 

Economisch en business magazine       W.F.  =  4 

 

Wat betreft magazines die tot meerdere categorieën behoren, zal de gebruikte W.F. het 

gemiddelde bedragen van de wegingsfactoren corresponderend met de verschillende categorieën 

van magazines (bvb. een nieuws(70%)/TV(30%) blad, zal een W.F hebben van 

3x70%+1x30%=2,4). 

 

De uitgever laat REPROPRESS weten, voor elk van haar titels, tot welk(e) type(s) ze behoort. 

 

In principe verkrijgen de afgeleide producten dezelfde wegingsfactor “type magazine” als de titel 

waarvan ze een afgeleid product zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van 

Bestuur. 

 

 Het formaat van het magazine (W.F. formaat):  

 

Formaat < A4         W.F. =  0.5 

Formaat +/- A4         W.F.  =  1 

Formaat +/- A3         W.F.  =  2 

Formaat > A3 (min. A3 + 40%)      W.F.  =  3 

 

Alle verstrekte gegevens met betrekking tot de magazines opgenomen in de verdeling, inclusief de 

informatie omtrent het type magazine, kunnen het voorwerp uitmaken van een controle door 

REPROPRESS (cf. infra, artikel XV.).  
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XI.  HET VERDELINGSREGLEMENT: DE VERDELING VAN DE INNINGEN VOOR VERGOEDING VOOR HET 

(THUIS)KOPIËREN VOOR EIGEN GEBRUIK TUSSEN DE AANDEELHOUDERS EN DE MANDANTEN  

  

De geïnde rechten worden verdeeld onder alle aandeelhouders en mandanten op basis van de 

volgende formule:  

 

 

Het gemiddeld redactioneel volume per nummer  

x het aantal nummers per jaar x wegingsfactor (W.F.) formaat  

x totale verspreiding van het magazine x W.F. prijs x W.F. type 

 

 

Deze formule wordt toegepast op elke titel/elk magazine afzonderlijk, waarna het totaal wordt 

gemaakt.  Vervolgens wordt het gewicht per titel vergeleken met het totaalgewicht van alle titels 

samen, wat een percentage oplevert.  

 

Dit percentage wordt toegepast op de totale te betalen vergoeding, na aftrek van: 

(i) de beheerskosten van de vennootschap vastgesteld door de Raad van Bestuur en 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering,  

(ii) de wettelijke en statutaire inhoudingen en voorafnamen voorzien in artikel 50.4 van de 

statuten, en 

(iii) alle eventuele wettelijke taksen, belastingen en wettelijke bijdragen. 

 

 

De verdeling staat met andere woorden in verhouding tot: 

 

 De totale gemiddelde verspreiding zoals hernomen in de gegevens gecontroleerd door het 

CIM of bij gebreke daaraan, door een gelijkwaardige studie of een verklaring op eer door de 

uitgever en die voldoet aan de formaliteiten voor het attest/aangifteformulier waarvan sprake in 

5.2. 

 

 Het aantal nummers in het referentiejaar. 

 

 De weging verbonden aan de verkoopprijs van het magazine (W.F. verkoopprijs): 

 

Verkoopprijs (V.P.) = € 0         W.F. =  0 

V.P. > € 0 en   € 1,25                       W.F.  =  

1 

V.P. tussen € 1,25  en   € 3,10       W.F. =  2 

V.P. hoger dan € 3,10: ≤ € 8        W.F. =  

3 

V.P. hoger dan € 8          W.F. =  4 

 De totale verspreiding, exclusief de eventuele bijkomende gratis verspreidingen, zoals 

hernomen in de gegevens gecontroleerd door het CIM of bij gebreke daaraan, door een 

gelijkwaardige studie of een verklaring op eer door de uitgever en die voldoet aan de 

formaliteiten voor het attest/aangifteformulier waarvan sprake in 5.2. 
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 Het gemiddeld redactioneel volume per nummer van het referentiejaar. Dit is gelijk aan het 

totaal aantal pagina's van een magazine, verminderd met het aantal pagina's “rubrieken”, 

zoekertjes, reclame en dit zowel van externen als van de uitgever zelf. 

 

 De weging verbonden aan het  type magazine (W.F. type): 

 

Gratis pers         W.F. =  0 

TV -blad         W.F.  =  1 

Vrouwenblad/mannenblad/lifestyle/ontspanning/vrije tijdsblad   W.F.  =  2 

Educatief, technisch, wetenschappelijk blad/nieuwsmagazine   W.F.  =  3 

Economisch en business magazine       W.F.  =  4 

 

Wat betreft magazines die tot meerdere categorieën behoren, zal de gebruikte W.F. het 

gemiddelde bedragen van de wegingsfactoren corresponderend met de verschillende categorieën 

van magazines (bvb. een nieuws(70%)/TV(30%) blad, zal een W.F hebben van 

3x70%+1x30%=2,4). 

 

De uitgever laat REPROPRESS weten, voor elk van haar titels, tot welk(e) type(s) ze behoort. 

 

In principe verkrijgen de afgeleide producten dezelfde wegingsfactor “type magazine” als de titel 

waarvan ze een afgeleid product zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van 

Bestuur. 

 

 Het formaat van het magazine (W.F. formaat):  

 

Formaat < A4         W.F. =  0.5 

Formaat +/- A4         W.F.  =  1 

Formaat +/- A3         W.F.  =  2 

Formaat > A3 (min. A3 + 40%)      W.F.  =  3 

 

Alle verstrekte gegevens met betrekking tot de magazines opgenomen in de verdeling, inclusief de 

informatie omtrent het type magazine, kunnen het voorwerp uitmaken van een controle door 

REPROPRESS. (cf. infra, artikel XV.) 
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XII.  HET VERDELINGSREGLEMENT: DE VERDELING VAN DE INNINGEN VOOR VERGOEDING VOOR DE 

REPRODUCTIES TER ILLUSTRATIE VAN HET ONDERWIJS OF VOOR WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK TUSSEN DE AANDEELHOUDERS EN DE MANDANTEN  

  

De geïnde rechten worden verdeeld onder alle aandeelhouders en mandanten op basis van de 

volgende formule:  

 

 

Het gemiddeld redactioneel volume per nummer  

x het aantal nummers per jaar x wegingsfactor (W.F.) formaat  

x totale verspreiding van het magazine x W.F. prijs x W.F. type 

 

 

Deze formule wordt toegepast op elke titel/elk magazine afzonderlijk, waarna het totaal wordt 

gemaakt.  Vervolgens wordt het gewicht per titel vergeleken met het totaalgewicht van alle titels 

samen, wat een percentage oplevert.  

 

Dit percentage wordt toegepast op de totale te betalen vergoeding, na aftrek van: 

(i) de beheerskosten van de vennootschap vastgesteld door de Raad van Bestuur en 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering,  

(ii) de wettelijke en statutaire inhoudingen en voorafnamen voorzien in artikel 50.4 van de 

statuten, en 

(iii) alle eventuele wettelijke taksen, belastingen en wettelijke bijdragen. 

 

 

De verdeling staat met andere woorden in verhouding tot: 

 

 De totale gemiddelde verspreiding zoals hernomen in de gegevens gecontroleerd door het 

CIM of bij gebreke daaraan, door een gelijkwaardige studie of een verklaring op eer door de 

uitgever en die voldoet aan de formaliteiten voor het attest/aangifteformulier waarvan sprake in 

5.2. 

 

 Het aantal nummers in het referentiejaar. 

 

 De weging verbonden aan de verkoopprijs van het magazine (W.F. verkoopprijs): 

 

Verkoopprijs (V.P.) = € 0         W.F. =  0 

V.P. > € 0 en   € 1,25                       W.F.  =  

1 

V.P. tussen € 1,25  en   € 3,10       W.F. =  2 

V.P. hoger dan € 3,10: ≤ € 8        W.F. =  

3 

V.P. hoger dan € 8          W.F. =  4 

 De totale verspreiding, exclusief de eventuele bijkomende gratis verspreidingen, zoals 

hernomen in de gegevens gecontroleerd door het CIM of bij gebreke daaraan, door een 

gelijkwaardige studie of een verklaring op eer door de uitgever en die voldoet aan de 

formaliteiten voor het attest/aangifteformulier waarvan sprake in 5.2. 
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 Het gemiddeld redactioneel volume per nummer van het referentiejaar. Dit is gelijk aan het 

totaal aantal pagina's van een magazine, verminderd met het aantal pagina's “rubrieken”, 

zoekertjes, reclame en dit zowel van externen als van de uitgever zelf. 

 

 De weging verbonden aan het  type magazine (W.F. type): 

 

Gratis pers         W.F. =  0 

TV -blad         W.F.  =  1 

Vrouwenblad/mannenblad/lifestyle/ontspanning/vrije tijdsblad   W.F.  =  2 

Educatief, technisch, wetenschappelijk blad/nieuwsmagazine   W.F.  =  3 

Economisch en business magazine       W.F.  =  4 

 

Wat betreft magazines die tot meerdere categorieën behoren, zal de gebruikte W.F. het 

gemiddelde bedragen van de wegingsfactoren corresponderend met de verschillende categorieën 

van magazines (bvb. een nieuws(70%)/TV(30%) blad, zal een W.F hebben van 

3x70%+1x30%=2,4). 

 

De uitgever laat REPROPRESS weten, voor elk van haar titels, tot welk(e) type(s) ze behoort. 

 

In principe verkrijgen de afgeleide producten dezelfde wegingsfactor “type magazine” als de titel 

waarvan ze een afgeleid product zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van 

Bestuur. 

 

 Het formaat van het magazine (W.F. formaat):  

 

Formaat < A4         W.F. =  0.5 

Formaat +/- A4         W.F.  =  1 

Formaat +/- A3         W.F.  =  2 

Formaat > A3 (min. A3 + 40%)      W.F.  =  3 

 

Alle verstrekte gegevens met betrekking tot de magazines opgenomen in de verdeling, inclusief de 

informatie omtrent het type magazine, kunnen het voorwerp uitmaken van een controle door 

REPROPRESS. (cf. infra, artikel XV.) 
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XIII. VERDELING VAN DE INNINGEN UIT DE EXPLOITATIE VAN HET EXCLUSIEF RECHT TUSSEN DE 

AANDEELHOUDERS EN MANDANTEN  

 

13.1    Bijzondere voorwaarden 

 

Onder exclusieve rechten worden alle rechten verstaan die voortvloeien uit de bescherming van 

het auteursrecht voor zover de uitoefening niet door een wettelijke licentie met bijhorende 

vergoedingsregeling worden beperkt. 

 

REPROPRESS exploiteert exclusieve rechten enkel mits uitdrukkelijk mandaat en garantie van de 

aandeelhouder of mandant dat ze over de nodige rechten kunnen beschikken. Repropress sluit 

overeenkomsten af met individuele gebruikers, overeenkomstige vennootschappen of 

ondernemingen die een business model ontwikkeld hebben voor de vermarkting van exclusieve 

rechten. 

 

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het gebruik van modelovereenkomsten met eenvormige 

tariefstructuur. De raad van bestuur keurt deze modelovereenkomsten goed en spreekt zich uit 

over gemotiveerde aanvragen om hiervan af te wijken. 

 

 

13.2    Inning 

 

Onder inningen wordt verstaan: de vergoedingen die Repropress ontvangt uit de contracten met 

individuele gebruikers, ondernemingen of overeenkomstige vennootschappen.  

 

Repropress houdt per kwartaal een overzicht van de inningen bij en iedere aandeelhouder en 

mandant kan een overzicht opvragen van de inningen die op hem/haar geheel of gedeeltelijk 

betrekking hebben. 

 

  

13.3    Verdeling 

 

Inningen waarvoor het duidelijk is welke werken gebruikt werden en welke vergoeding voor elk 

werk betaald werd, zullen op deze basis toegewezen worden aan de betreffende rechthebbende 

na aftrek van: 

(i) de beheerskosten van de vennootschap vastgesteld door de Raad van Bestuur en 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering, 

(ii) de wettelijke en statutaire inhoudingen en voorafnamen voorzien in artikel 50.4 van de 

statuten, 

(iii) alle eventuele taksen, belastingen en wettelijke bijdragen, 

(iv) uitzonderlijke en bijzondere kosten die enkel toe te wijzen zijn aan bepaalde inningen. 

 

Wanneer de inningen geglobaliseerde bedragen zijn voor het gebruik van werken van meerdere 

aandeelhouders of mandanten en waarbij niet tegelijk informatie beschikbaar is over het 

individueel gebruik van de werken van deze aandeelhouders of mandanten, de sleutel hieronder is 

van toepassing :  
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De geïnde rechten worden verdeeld onder alle aandeelhouders en mandanten op basis van de 

volgende formule:  

 

 

Het gemiddeld redactioneel volume per nummer  

x het aantal nummers per jaar x wegingsfactor (W.F.) formaat  

x totale verspreiding van het magazine x W.F. prijs x W.F. type 

 

 

Deze formule wordt toegepast op elke titel/elk magazine afzonderlijk, waarna het totaal wordt 

gemaakt.  Vervolgens wordt het gewicht per titel vergeleken met het totaalgewicht van alle titels 

samen, wat een percentage oplevert.  

 

Dit percentage wordt toegepast op de totale te betalen vergoeding, na aftrek van: 

(i) de beheerskosten van de vennootschap vastgesteld door de Raad van Bestuur en 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering,  

(ii) de wettelijke en statutaire inhoudingen en voorafnamen voorzien in artikel 50.4 van de 

statuten, en 

(iii) alle eventuele wettelijke taksen, belastingen en wettelijke bijdragen. 

 

 

De verdeling staat met andere woorden in verhouding tot: 

 

 De totale gemiddelde verspreiding zoals hernomen in de gegevens gecontroleerd door het 

CIM of bij gebreke daaraan, door een gelijkwaardige studie of een verklaring op eer door de 

uitgever en die voldoet aan de formaliteiten voor het attest/aangifteformulier waarvan sprake in 

5.2. 

 

 Het aantal nummers in het referentiejaar. 

 

 De weging verbonden aan de verkoopprijs van het magazine (W.F. verkoopprijs): 

 

Verkoopprijs (V.P.) = € 0         W.F. =  0 

V.P. > € 0 en   € 1,25                       W.F.  =  

1 

V.P. tussen € 1,25  en   € 3,10       W.F. =  2 

V.P. hoger dan € 3,10: ≤ € 8        W.F. =  

3 

V.P. hoger dan € 8          W.F. =  4 

 De totale verspreiding, exclusief de eventuele bijkomende gratis verspreidingen, zoals 

hernomen in de gegevens gecontroleerd door het CIM of bij gebreke daaraan, door een 

gelijkwaardige studie of een verklaring op eer door de uitgever en die voldoet aan de 

formaliteiten voor het attest/aangifteformulier waarvan sprake in 5.2. 

 

 Het gemiddeld redactioneel volume per nummer van het referentiejaar. Dit is gelijk aan het 

totaal aantal pagina's van een magazine, verminderd met het aantal pagina's “rubrieken”, 

zoekertjes, reclame en dit zowel van externen als van de uitgever zelf. 
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 De weging verbonden aan het  type magazine (W.F. type): 

 

Gratis pers         W.F. =  0 

TV -blad         W.F.  =  1 

Vrouwenblad/mannenblad/lifestyle/ontspanning/vrije tijdsblad   W.F.  =  2 

Educatief, technisch, wetenschappelijk blad/nieuwsmagazine   W.F.  =  3 

Economisch en business magazine       W.F.  =  4 

 

Wat betreft magazines die tot meerdere categorieën behoren, zal de gebruikte W.F. het 

gemiddelde bedragen van de wegingsfactoren corresponderend met de verschillende categorieën 

van magazines (bvb. een nieuws(70%)/TV(30%) blad, zal een W.F hebben van 

3x70%+1x30%=2,4). 

 

De uitgever laat REPROPRESS weten, voor elk van haar titels, tot welk(e) type(s) ze behoort. 

 

In principe verkrijgen de afgeleide producten dezelfde wegingsfactor “type magazine” als de titel 

waarvan ze een afgeleid product zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van 

Bestuur. 

 

 Het formaat van het magazine (W.F. formaat):  

 

Formaat < A4         W.F. =  0.5 

Formaat +/- A4         W.F.  =  1 

Formaat +/- A3         W.F.  =  2 

Formaat > A3 (min. A3 + 40%)      W.F.  =  3 

 

Alle verstrekte gegevens met betrekking tot de magazines opgenomen in de verdeling, inclusief de 

informatie omtrent het type magazine, kunnen het voorwerp uitmaken van een controle door 

REPROPRESS. (cf. infra, artikel XV.) 

 

 

XIV. PERIODICITEIT 

 

De verdeelsleutel wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het jaar waarvoor de 

vergoeding wordt geïnd.  

 

 

XV. CONTROLEPROCEDURE 

 

De rechthebbenden, die hun cijfers hebben medegedeeld aanvaarden, zonder enig voorbehoud, 

dat alle informatie met betrekking tot de magazines, opgenomen in de verdeling, vatbaar zijn om 

het onderwerp uit te maken van een controle door REPROPRESS.  Hiertoe geeft de Raad van 

Bestuur het secretariaat opdracht tot een controle van de aangifteformulieren. 

 

De term "controle" wordt tevens uitgebreid tot het nazicht van het feit of geen vergoedingen voor 

dezelfde rechten, en voor hetzelfde boekjaar, werden ontvangen van andere organisaties.  
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XVI. SANCTIES 

 

Behalve indien de Raad van Bestuur er anders over beslist, brengt elke inbreuk op het reglement 

die een overwaardering bij de verdeling tot gevolg heeft, financiële sancties met zich mee.  

 

In het geval uit een controle zou blijken dat, rekeninghoudende enerzijds met de elementen 

verstrekt door de uitgever in de door hem ingevulde documenten waarvan sprake in artikel 5.2 en 

anderzijds met de exacte informatie, een uitgever ten onrechte meer heeft opgeëist dan hem 

toekomt, moeten alle onterecht uitgekeerde sommen onverwijld worden terugbetaald, 

vermeerderd met de wettelijke interesten.  

 

In het geval uit een controle door een door REPROPRESS erkende en gemandateerde accountant 

of bedrijfsrevisor zou blijken dat, gelet op de gegevens verstrekt in de door de uitgever ingevulde 

documenten waarvan sprake in artikel 5.2, een uitgever minstens 10% per jaar teveel heeft 

opgeëist, is deze laatste gehouden een schadevergoeding te betalen van 30% van het verschil, 

met een minimum van € 250. Als een uitgever, voor welbepaalde titels, zowel bij REPROPRESS als 

bij een andere vennootschap geld opeist, kan hem een bijkomende schadevergoeding worden 

opgelegd van 100% van het geëiste bedrag. Het bedrag dat tot schadevergoeding dient, wordt 

toegevoegd aan de andere beheersmiddelen van de Vennootschap.  

 

De courante kosten die aan deze controle verbonden zijn, zijn ten laste van REPROPRESS.  

Evenwel, in geval van kwaad opzet, zijn zij volledig ten laste van de rechthebbende; in geval van 

een slecht bijgehouden boekhouding en de daarmee verbonden eventuele supplementair te 

betalen honoraria, vallen deze laatste ten laste van de rechthebbende. 

 

Elke sanctie, welke ook haar aard is, moet worden genomen met een absolute meerderheid 

binnen de Raad van Bestuur. De afgevaardigd bestuurder neemt nooit deel aan stemmingen 

hieromtrent. Bij het bepalen van de meerderheid, wordt er geen rekening gehouden met de 

stemmen van een of meerdere leden van de Raad van Bestuur die een rechtstreeks voordeel 

hebben bij het financieel of op andere wijze sanctioneren van het betrokken lid. Een dergelijke 

beslissing dient tevens gemotiveerd te worden. 

 

 

XVII. TOEWIJZINGEN/BETALING VERGOEDINGEN 

 

De toewijzingen en de betaling van de netto te betalen vergoedingen worden, voor zover mogelijk, 

uitgevoerd binnen de termijnen voorzien in boek XI van het Wetboek van Economisch Recht. 

 

XVIII. OPEISINGEN 

 

REPROPRESS informeert de aandeelhouders en mandanten, per post, over de bedragen die hen 

toegekend zijn. De aandeelhouders, mandanten en overeenkomstige vennootschappen eisen 

deze bedragen op door een factuur van het desbetreffende bedrag op te sturen naar 

REPROPRESS. Bij gebrek aan het sturen van de factuur aan REPROPRESS binnen de drie maanden 
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door de aandeelhouders en mandanten, zal REPROPRESS hen een rappel per aangetekend 

schrijven sturen. 

 

 

XIX. KLACHTEN 

 

De aandeelhouders en de mandaten, alsook de gebruikers van beschermde werken en prestaties, 

hebben het recht om rechtstreeks bij de beheersvennootschappen klacht in te dienen tegen 

handelingen van beheer van auteursrechten of naburige rechten, met name in verband met de 

machtiging om rechten te beheren, de beëindiging of terugtrekking van rechten, 

lidmaatschapsvoorwaarden, de inning van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen, 

inhoudingen en verdelingen. 

 

XX. ARBITRAGE 

 

Elk geschil, dat voortvloeit uit de toepassing van dit reglement, wordt beslecht volgens de 

arbitrageprocedure zoals geregeld in de artikelen 1676 tot 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.  

 

In dit geval duidt iedere partij één scheidsrechter aan. In geval één van de partijen haar 

scheidsrechter niet zou hebben aangeduid binnen de maand na de uitnodiging die haar 

desbetreffend door de andere partij bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs wordt gericht, 

wordt de scheidsrechter aangeduid door de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel. 

 

Een derde scheidsrechter wordt in gemeenschappelijk akkoord door de twee eerste 

scheidsrechters aangeduid. 

 

Bij gebrek aan akkoord omtrent deze aanduiding binnen de maand wordt de derde scheidsrechter 

aangeduid door de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op verzoek van de meest 

gerede partij. 

 

De drie aldus aangeduide scheidsrechters vormen een college dat zal uitspraak doen bij 

eenvoudige meerderheid. Het college is niet gehouden door de vormvoorschriften voorgeschreven 

in het Gerechtelijk Wetboek en doet in rechte uitspraak. Het college doet binnen de drie maanden, 

vanaf de dag dat het volledig zal zijn samengesteld, uitspraak en brengt de uitspraak onmiddellijk 

ter kennis van de partijen.  

 

Indien er van de arbitrageprocedure toepassing werd gemaakt, wordt de aan de scheidsrechters 

verschuldigde provisie verdeeld onder de twee partijen ten bedragen van 50 % en wordt 

terugbetaald door de veroordeelde partij. 

 

XXI. ALGEMENE RISICOBEHEERSBELEID 

 

Onverminderd de bevoegdheden van de directeur, de Wet en de Organieke Documenten, bepaalt 

het bestuursorgaan de beleidsstructuur, de administratieve en boekhoudkundige organisatie en 

procedures van de Vennootschap en haar beleid inzake interne controle en belangenconflicten, 

waarbij belangenconflicten zoveel mogelijk moeten worden vermeden en, indien dit niet mogelijk 
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blijkt, moeten worden geïdentificeerd, beheerd, bewaakt en bekendgemaakt in overeenstemming 

met de Wet.  

 

De Vennootschap wordt extern gecontroleerd door de controledienst van de 

beheersvennootschappen bij de FOD Economie en door een commissaris-revisor , en intern door 

de rechthebbenden (via haar aandeelhouders en bestuurders). De Vennootschap heeft geen 

interne auditfunctie maar de raad van bestuur kan wel een externe audit bevelen.  

 

De Vennootschap hanteert, in het kader van de interne controle, het ‘meerdere ogenprincipe’ voor 

beslissingen die een belangrijke impact op de inningen, verdelingen en betalingen en/of het 

belang van de rechthebbenden kunnen hebben.  

 

De commissaris-revisor van de Vennootschap stelt jaarlijks een bijzonder verslag op in verband 

met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van en de interne controle binnen de 

vennootschap. 

 

XXII. VERTROUWELIJKHEID 

 

REPROPRESS verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid te eerbiedigen van de gegevens die haar 

worden medegedeeld evenals van het uitsluitend gebruik van genoemde gegevens in het kader 

van haar maatschappelijk doel.  

 

De bedragen die individueel aan elke rechthebbende worden uitbetaald, worden door 

REPROPRESS niet aan derden kenbaar gemaakt. 

 

 

XXIII. PERMANENTE INFRASTRUCTUUR  

 

De structuur wordt geleid door een gedelegeerd bestuurder, die belast is met het dagelijks bestuur 

van de coöperatieve Vennootschap en handelt onder onmiddellijke verantwoordelijkheid van de 

Raad van Bestuur.  

 

Het financieel beheer gebeurt in samenwerking met een door een officieel orgaan aanvaarde 

accountant en onder controle van een door een officieel organisme aanvaarde bedrijfsrevisor.  

 
 


