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I. ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

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 hetzelfde manier bedragen afkomstig van Pressbanking (sinds 

2015 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 
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de Europese Unie, heeft onder andere het artikel XI.229 van het Wetboek economisch recht gewijzigd, 
waardoor de uitgevers geen recht meer hebben op een vergoeding voor de thuiskopie voor litteraire, 
grafische en plastische werken. 
 

Momenteel is Repropress nog steeds bestuurder van Auvibel omdat er nog openstaande 
bedragen aan Repropress verdeeld moeten worden van voorgaande jaren. Nadat deze bedragen 
gestort zullen zijn, zal Repropress geen lid meer zijn van Auvibel (tenzij er wettelijke wijzigingen zich 
voordoen). 
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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 2017 : 
 

 

Nr. NAAM AANDELEN 

  
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
 

 
Belgomedia NV 
Cap Publishing NV  
Cascade NV 
Code NV  
De Persgroep Publishing NV 
De Vrije Pers NV (in vereffening – deels overgenomen door 
cascade) 
Editions Ciné Revue SA 
Groupe Vlan SA 
Mass Transit Media NV 
Minoc business Press NV (in vereffening) 
Mondadori 
L’Avenir Advertising SA   
Corelio Connect Noord NV  
Produpress CVA 
Rossel & Cie SA 
Roularta Media Group NV 
Roularta Healthcare NV 
Sanoma Media Belgium NV 
Sanoma Regional Belgium NV 
S.B.P.P. NV (deels overgenomen door ventures en sanoma) 
Senior Publications NV  
Tondeur SA 
VNU Business Publications NV (in vereffening) 
 

TOTAAL 

 
3 
2 
3 
2 

17 
3 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
7 

38 
2 

35 
2 
2 
2 
2 
2 

 
140 
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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 
Gilles Van Cauteren (bestuurder sinds 13/06/2017) 
Marc Dupain (Afgevaardigd Bestuurder) 

 
Alle mandaten lopen tot de Gewone Algemene Vergadering van 2019. 
  
De vergaderingen van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 
2017 werden gehouden op 13 juni en 25 oktober. 
 
 

1.5 Algemene Vergaderingen 
 

De zestiende Gewone Algemene Vergadering vond op papier plaats op 21 april 2017.  
 

Een Buitengewone Algemene Vergadering vond plaats op 27 oktober 2017, waar het 
overgegaan werd tot : 
 

- voorlopige en voorwaardelijke verdelingen en uitbetaling van reprografierechten voor de 
verbruiksjaren 2010, 2011, 2012 2013 en 2014.  
 

1.6 Controle van de rekeningen 
 

De controle van de rekeningen voor het boekjaar, afgesloten op 31 december 2017 werd 
uitgevoerd door RSM Interaudit Belgium. RSM InterAudit werd aangesteld als Commissaris-revisor op 
de Algemene Vergadering van 15 april 2016, en dit mandaat loopt tot de Gewone Algemene 
Vergadering van 2019. 

 
 

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 THE PPRESS VZW. 
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II. ACTIVITEITEN 

 

 

2.1 Activiteiten binnen Repropress 
 
2.1.1 Inningen  

 
a. Reprografierechten (rekeningnummer van balans 700000 en 700001) 

 

In de loop van het boekjaar 2017 keerde Reprobel de volgende sommen voor reprografierechten 
uit aan REPROPRESS:  
 

Reprografie Belgie 
   Verbruiksjaar 2010   300.291,40 

Verbruiksjaar 2011 
  

349.588,33 

Verbruiksjaar 2012 
  

442.431,90 

Verbruiksjaar 2013 
  

791.043,25 

Verbruiksjaar 2014 
  

827.308,48 

Verbruiksjaar 2015 
  

647.616,51 

Verbruiksjaar 2016 
  

430.825,94 

  
Totaal 3.789.105,81 

    Reprografie Buitenland  
   Verbruiksjaar 2009 
  

37.773,01 

Verbruiksjaar 2010   34.814,70 

Verbruiksjaar 2011 
  

46.527,54 

Verbruiksjaar 2012   41.423,20 

Verbruiksjaar 2013 
  

36.687,54 

Verbruiksjaar 2014 
  

37.191,54 

Verbruiksjaar 2015 
  

361,09 

Verbruiksjaar 2016   22.854,72 

  
Totaal 257.633,34 

   
  

Totaal reprografie 
  

4.046.739,15 
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b. Leenrecht (rekeningnummer van balans 700002) 

 
In de loop van het boekjaar 2017 keerde REPROBEL de volgende sommen voor leenrecht uit aan 

REPROPRESS:  
 

Verbruiksjaar 2012 
   Nederlandstalige gemeenschap 
  

1.020,17 

Franstalige gemeenschap 
  

1.094,60 

Duitstalige gemeenschap 
  

6,67 

  
Totaal 2.121,44 

    Verbruiksjaar 2014 
   Nederlandstalige gemeenschap 
  

794,45 

Franstalige gemeenschap 
  

3.370,74 

Duitstalige gemeenschap 
  

97,63 

  
Totaal 4.262,82 

    Verbruiksjaar 2015 
   Nederlandstalige gemeenschap 
  

10.697,69 

Franstalige gemeenschap 
  

6.022,10 

  
Totaal 16.716,79 

Totaal leenrecht 
  

23.104,06 
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c. Thuiskopie. 

 
In de loop van het boekjaar 2017 keerde AUVIBEL een bedrag van 357.834,42 € voor het 

thuiskopiëren uit aan REPROPRESS. 
 
 

 

d. Secundaire rechten afkomstig derden (rekeningnummer van balans 700006) 
 

 

REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar 2017 de volgende bedragen geïnd via Belga News 
Agency: 

 

Eerste trimester 
  

42.586,60 

    Tweede trimester 
  

26.204,90 

    Derde trimester 
  

24.547,14 

    Vierde trimester 
  

27.327,40 

   
  

Totaal 
  

120.666,03 
 

REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar 2017  

653,79 € geïnd via Copiepresse voor de licentie Auxipress. (jaren 2015-2016). 

 

 
 Totaal secundaire rechten afkomstig van derden  121.319,83 € 
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e. Secundaire rechten geïnd via Copiepresse en License2Publish ten gevolge van de 
mailing (rekeningnummer van balans 700007) 

 

 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar 2017 de volgende bedragen geïnd via Copiepresse en 
License2Publish ten gevolge van de mailing : 

 

verbruiksjaar 2014 
  

62,21 

Verbruiksjaar 2015   38,72 

Verbruiksjaar 2016   22.833,92 

Verbruiksjaar 2017 
  

42.694,71 

Totaal 
  

65.629,56 

 

 

 

 

 

 
f. Secundaire rechten rechtstreeks geïnd bij de eindgebruikers (mailing en rechtstreekse 

aanvragen) (rekeningnummer van balans 700005) 

 

 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar 2017 23.735,83€ rechtstreeks geïnd (mailing en 
rechtstreekse aanvragen). 

 

 

 

ALGEMEEN TOTAAL INNINGEN                                                                                    4.280.528,42 €  
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2.1.2 Verdelingen 
 

a. Reprografierechten 

 
 Repropress heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2017 een 
bedrag van 1.800.000,00€ verdeeld: 

 

Verbruiksjaar 2010   200.000,00 

Verbruiksjaar 2011   250.000,00 

Verbruiksjaar 2012   350.000,00 

verbruiksjaar 2013 
  

500.000,00 

verbruiksjaar 2014 
  

500.000,00 

  
Totaal 1.800.000,00 

 
 Repropress heeft bovendien de bedragen die in 2015 (i.e. 653.750,00 €) en 2016 (i.e. 203.750 
€) verdeeld maar niet uitbetaald werden (wegens de mogelijke gevolgen van het geschil tussen 
Repropress en Repro PP) uitbetaald. 

 

b. Leenrecht 

 
Repropress heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2017 een 

bedrag van 0 € verdeeld en betaald. Gezien het vertrek van de medewerker die zich bezig hield met de 
verdelingen heeft men de verdeling voor het leenrecht niet kunnen uitvoeren in 2017. De verdeling is 
echter berekend en moet door de Raad van Bestuur goedgekeurd worden in juni 2018. Het geld zal 
nadien kunnen verdeeld worden aan de rechthebbenden. 

 
c. Secundaire rechten 

 
Repropress heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2017 een 

bedrag van 0 € verdeeld en betaald. 
 
Aangezien men nog geen bestaande interne verdeelsleutel heeft voor de secundaire rechten bij 

Repropress kon men in het verleden nog geen bedragen verdelen en uitbetalen. Het secretariaat zou 
hiervoor een voorstel moeten bewerkstellige. Deze zou nadien door de Raad van Bestuur moeten 
goedgekeurd worden. 

 

 
d. Niet-toewijsbare rechten  

 
Een bedrag van 4.252,11 € met betrekking tot de verbruiksjaren 2010 tot 2014 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 :        1.800.000,00€ 

 

 
2.1.3 Beheerskosten 
 
De beheerskosten van Repropress bedragen in 2017 272.784,57 €. 
De kosten verhouden zich tot het verdeelde bedrag met 15% in 2017. 
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2.2 Activiteiten binnen Reprobel 
 

N.B. De notulen van de vergaderingen en bijhorende documenten zijn beschikbaar op het 
secretariaat van REPROPRESS voor de vennoten. 
 
 

2.2.1 Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 
 

Marc Dupain vertegenwoordigt REPROPRESS in de Raad van Bestuur van Reprobel als effectief 
bestuurder en Bart Tureluren in de hoedanigheid van plaatsvervanger. 

 
Op de Gewone Algemene Vergadering 2016 werd Bart Tureluren aangeduid als voorzitter van 

Reprobel op voordracht van het Uitgeverscollege. 
De mandaten lopen tot de Gewone Algemene Vergadering van 2019. 
 
 

2.2.2 Uitgeverscollege 
 

Marjorie Dedryvere (tot september 2017) en Bart Tureluren zetelen samen in het 
Uitgeverscollege als vertegenwoordigers voor REPROPRESS. 

 
N.B. De notulen van de vergaderingen en bijhorende documenten zijn beschikbaar op het 

secretariaat van REPROPRESS voor de vennoten. 
 
 

2.3. Activiteiten binnen Auvibel 
 

N.B. De notulen van de vergaderingen en bijhorende documenten zijn beschikbaar op het 
secretariaat van REPROPRESS voor de vennoten. 
 
 

2.3.1. Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 
 

Marc Dupain vertegenwoordigt REPROPRESS in de Raad van Bestuur van Auvibel als effectief 
bestuurder en Bart Tureluren in de hoedanigheid van plaatsvervanger. 

 
In de praktijk werd er met Copiepresse afgesproken om systematisch een mandaat aan Nelly 

Lorthe te geven, behalve als de agenda een effectieve deelneming rechtvaardigt.  
 

2.3.2. College van uitgevers van werken van letterkunde en van fotografische werken 

 
Marjorie Dedryvere zetelt (tot september 2017) in het College van uitgevers van werken van letterkunde 
en van fotografische werken als vertegenwoordigers voor REPROPRESS. 
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III. FINANCIEEL VERSLAG 2017 – BUDGET 2018 

 
 

 

3.1 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
3.2 VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 
 
3.3 BEHEERSVERSLAG 2017 

 
3.4 BALANS OP 31 DECEMBER 2017 
 
3.5 BUDGET 2018 
 
3.6 BIJDRAGEN EN KOSTEN 2018 
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3.1 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 
 

 

 
 

 
 

Burg. CV 
 

Raketstraat 50 
1130 Brussel 

BTW BE 0473.030.990 RPR Brussel 
 

Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening  
voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 

 

 
Geachte Vennoten, 
 

Overeenkomstig de artikelen 95, 96 en 411 van het Wetboek van vennootschappen (hierna “W. 
Venn.”), hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van REPROPRESS BURG. CV (hierna 
"de Vennootschap”) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. 
 
 
1. GETROUW OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING EN DE RESULTATEN VAN HET BEDRIJF EN VAN DE POSITIE VAN 

DE VENNOOTSCHAP, ALSMEDE EEN BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN WAARMEE 

ZIJ GECONFRONTEERD WORDT (ARTIKEL 96.1° W. VENN.) 
 

Wij hebben de eer om u een ontwerp jaarrekening per 31 december 2017 ter goedkeuring voor te 
leggen.  
 

Het ontwerp van de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Belgische 
boekhoudwetgeving en de regels betreffende de boekhouding van de beheersvennootschappen van 
auteursrechten. 
 

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 The Ppress 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 The Ppress in het gebruik van lokalen en materialen. 
 
Op de RvB van 13.06.2017 is Gilles Van Cauteren aangeduid als bestuurder ter vervanging van Yves 
Berlize. 
 
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 € 40,00 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 



Algemene Vergadering 05.06.2018 

16 

gelden tussen auteurs en uitgevers 50/50 blijft waardoor een impliciet uitgeversrecht in België is 
gewaarborgd. 
Voor het geschil over de verdeelsleutel voor de drager “periodieke pers” binnen het uitgeverscollege is in 
2016 een arbitrageprocedure gevoerd. De arbitrage is in het voorjaar van 2017 beëindigd maar door de 
interpretatie van het oordeel is de berekening van de verdelingen pas kunnen gebeuren na de zomer van 
2017. De bedragen zijn intussen vrijgemaakt en werden grotendeels in 2017 uitbetaald.  
 
Gelieve hieronder, de informatie vereist door artikel XI.249,§3, XI.252,§1 en XI. 256 van het Wetboek van 
economisch recht te vinden:  
 

1° Het bedrag aan geïnde rechten, van de directe en indirecte kosten, van de verdeelde rechten, de 
betaalde rechten en van de nog te verdelen rechten 

 

Reprografie 2017 Totaal 

Geïnde rechten 4.091.726 

Totaal kosten 217.613  

* Directe kosten 13.750 

* Indirecte kosten 203.863 

Totaal rechten + financiële opbrengsten 3.829.401  

* Rechten in afwachting van betaling 0  

* Te verdelen geïnde rechten 2.031.114 

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling 1.795.876 

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar) 2.208 

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer 

van geïnde rechten 
203 

Betaalde rechten 862.259  

Vergoeding voor het beheer van rechten 259.718 
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Leenrecht 2017 Totaal 

Geïnde rechten 23.104 

Totaal kosten 15.826  

* Directe kosten 0  

* Indirecte kosten 15.826 

Totaal rechten + financiële opbrengsten 46.991  

* Rechten in afwachting van betaling 0  

* Te verdelen geïnde rechten 44.967 

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling 0  

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

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
0  

Betaalde rechten 0  

Vergoeding voor het beheer van rechten 3.466 

 
Repropress heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2017 een bedrag 
van 0 € verdeeld en betaald. Gezien het vertrek van de medewerker die zich bezig hield met de 
verdelingen heeft men de verdeling voor het leenrecht niet kunnen uitvoeren in 2017. De verdeling is 
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echter berekend en werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd in juni 2018. Het geld zal in 2018 
kunnen verdeeld worden aan de rechthebbenden. 
 

Exclusieve rechten 2017 Total 

Geïnde rechten 212.648 

Totaal kosten 24.586  

* Directe kosten 0  

* Indirecte kosten 24.586 

Totaal rechten + financiële opbrengsten 364.182  

* Rechten in afwachting van betaling 0  

* Te verdelen geïnde rechten 364.182 

* 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 9.601 

 
Repropress heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2017 een 

bedrag van 0 € verdeeld en betaald. 
 

Aangezien men in 2017 nog geen bestaande interne verdeelsleutel had voor de secundaire rechten bij 
Repropress kon men in het verleden nog geen bedragen verdelen en uitbetalen. De verdeelsleutel 
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werd in Juni 2018 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Deze rechten zullen in 2018 betaald 
worden. 

Thuiskopie 2017 Totaal 

Geïnde rechten 0  

Totaal kosten 14.759  

* Directe kosten 0  

* Indirecte kosten 14.759 

Totaal rechten + financiële opbrengsten 358.486,67  

* Rechten in afwachting van betaling 357.834,42  

* Te verdelen geïnde rechten 632,25 

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling 0  

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

* 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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2° De vergoeding die de rechthebbenden aan de beheersvennootschap moeten betalen voor de 
diensten van beheer die door de beheersvennootschap verricht werden 
 

De Algemene Vergadering legt de bijdragen en kosten als volgt vast : 
 

 Jaarlijkse bijdrage 2018 voor vennoten: 0 euro 
 

 Dossierkosten voor de mandanten: 400 euro + 100 euro per titel (vanaf 2de titel) 
 

 
De beheerskosten van Repropress bedragen in 2017 272.784,57 €. 
De kosten verhouden zich tot het verdeelde bedrag met 15% in 2017. 

 
REGELGEVEND KADER 

 
Eind december 2016 verscheen nieuwe basiswetgeving in het Belgisch Staatsblad die het 

regelgevende kader in verband met reprografie grondig heeft gewijzigd. De apparatenvergoeding 
inzake reprografie (vroeger verschuldigd op vooral fotokopieerapparaten en multifunctionele apparaten) 
werd, met ingang van 1 januari 2017, afgeschaft voor de professionele gebruikers. Papieren 
reproducties die particulieren thuis maken voor hun privégebruik zijn verschoven van de 
reprografieregeling naar de thuiskopieregeling, met dien verstande dat de uitgevers als 
rechthebbenden in de thuiskopie zijn geschrapt. Voor fotokopieën in de privésector (ondernemingen, 
zelfstandigen, vrije beroepen, kopieerwinkels, vzw’s ...) en de overheidssector bestaat, onder de 
wettelijke licentie,  sinds 2017 alleen nog een evenredige reprografievergoeding (paginavergoeding) ten 
bate van de auteurs. Dat is meteen ook hun ‘billijke compensatie’ op basis van artikel 5.2.a van de 
Europese Richtlijn 2001/29. Daarnaast werd een parallelle wettelijke uitgeversvergoeding ingesteld op 
basis van het nationale recht. Voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek stelde de wetgever een 
aparte wettelijke licentie in, die naast papieren reproducties (fotokopieën, prints) ook welbepaalde 
digitale handelingen (scans, digitale kopiën en mededeling via een beveiligd netwerk) omvat.  

De basiswetgeving waarvan sprake werd nader uitgewerkt in drie koninklijke besluiten. Twee 
koninklijke besluiten van 5 maart 2017 regelen de nieuwe evenredige reprografievergoeding en de 
daarmee nauw verweven wettelijke uitgeversvergoeding. Het basispaginatarief voor beide 
vergoedingen samen is 0,0554 EUR. Dat is een forse verhoging van het basistarief van de oude 
evenredige reprografievergoeding die tot eind 2016 bestond. Die verhoging zou (volgens de bevoegde 
minister) het wegvallen van de apparatenvergoeding moeten compenseren. Een koninklijk besluit van 
31 juli 2017 regelt nader de vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In die regeling 
wordt gewerkt met jaartarieven per leerling/student/vorser, gemoduleerd per onderwijsniveau en -type. 

 

 
REPROBEL 

 
Statuten en RIO 

 
In de loop van 2017 namen de bevoegde organen van Reprobel (algemene vergadering en 

raad van bestuur) en haar auteurs- en uitgeverscollege een nieuwe set organieke documenten aan, in 
lijn met het gewijzigde regelgevende kader waarvan sprake. Het gaat om nieuwe statuten (Boek I), een 
nieuw algemeen reglement voor de vennootschap (Boek II), een nieuw huishoudelijk reglement voor 
haar beide colleges (Boek III), nieuwe verdelingsregels voor het auteurscollege (Boek IV) en het 
uitgeverscollege (Boek V) en een afsluitend Boek (Boek VI) met gemeenschappelijke bepalingen. Bij 
het afsluiten van dit Jaarverslag was het alleen nog wachten op de ministeriële goedkeuring van de 
Boeken IV en V, en dat zowel voor de reprografie- en wettelijke uitgeversvergoeding als voor de aparte 
vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In de tweede helft van 2018 zullen deze 
organieke documenten trouwens vermoedelijk andermaal moeten worden aangepast aan de wet van 8 
juni 2017 en het koninklijk besluit van 22 december 2017, die beide de Europese Richtlijn 2014/26 op 
het collectief rechtenbeheer omzetten in Belgisch recht. 
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BIJDRAGEPLICHTINGEN 

 
In mei 2017 velde de negende (Franstalige) kamer van het Brusselse hof van beroep een arrest 

ten gronde in het rechtsgeding tussen HP Belgium en Reprobel. Het hof heeft de oude Belgische 
reprografieregeling (van toepassing tot en met referentiejaar 2016) op één punt na in overeenstemming 
met het Europese recht bevonden of geïnterpreteerd. Bovendien heeft het hof geoordeeld dat het oude 
Belgische recht onverkort van toepassing is op het geschil, bij gebrek aan enige rechtstreekse werking 
van de Europese richtlijn 2001/29. Het hof stelde een gerechtsdeskundige aan met als opdracht om (op 
basis van één of meerdere ISO-normen) de objectieve snelheid te bepalen van de multifunctionele 
reproductie-apparaten (naar het oordeel van Reprobel: alleen inktjetapparaten) die HP Belgium van 
2002 tot en met 2016 op de Belgische markt heeft gebracht. Bij de afsluiting van dit jaarverslag, liep het 
deskundigenonderzoek nog steeds. In januari 2018 tekende HP Belgium cassatievoorziening aan tegen 
het arrest van het hof van beroep. (In een arrest van dezelfde datum als het HP-arrest velde dezelfde 
kamer van het hof van beroep trouwens een gelijkaardige uitspraak in de rechtszaak tussen Reprobel 
en de Franse onlineverkoper LDLC). 

 
BTW 

 
In januari 2017 velde het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) een belangrijk BTW-arrest in een 

Poolse zaak (SAWP, C-37/16). In essentie oordeelde het Hof dat er geen BTW kan worden geheven op 
apparatenvergoedingen inzake thuiskopie omdat de innende beheersvennootschap (omwille van het 
compensatoire doel van dit soort vergoedingen) geen dienst in de zin van de BTW-richtlijn verstrekt aan 
de importeurs die deze vergoedingen in eerste instantie moeten betalen.  
In een reeks administratieve beslissingen (juli 2017 - maart 2018) oordeelde de Belgische BTW-
administratie op grond van dit arrest dat: 
 

- zowel de apparatenvergoeding inzake thuiskopie als de (oude) apparatenvergoeding inzake 
reprografie niet aan de BTW onderworpen zijn; 

- de oude en de nieuwe evenredige reprografievergoeding op de fotokopieën (en, naar mag 
worden aangenomen, ook de wettelijke uitgeversvergoeding die daarmee samenhangt) en de 
nieuwe vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek daartegen wel aan de 
BTW onderworpen waren / zijn, en dat aan het verlaagde BTW-tarief van 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 zo goed als verdwenen door het Belgisch arrest in de zaak HP dat geen probleem in 
conformiteit ziet. Reprobel is onderhandelingen gestart om achterstallige bedragen alsnog te innen.   

2. Voor Auvibel gedlt hezetlfde 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. 
Tot nog toe heeft dit zich nog niet voorgedaan. 
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2. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR (ART. 96,2° W. VENN.) 
  
 In de rechtzaak tussen Lexmark en Reprobel in de achtste (Nederlandstalige) kamer van het Hof 
van Beroep (lexmar I) is er midden april 2018 een oordeel ten gronde uitgesproken. Hoewel de rechters van 
beroep in de zaak Lexmark verschillende inbreuken van het Europees recht waarnamen, was hun finaal 
oordeel dezelfde als in de zaak HP: De Europese richtlijn 2001/29 heeft geen rechtstreekse inwerking; de 
oude Belgische wet op de reprografie is daarom van toepassing bij de rechtzaak en een expert zal worden 
aangesteld om de objectieve snelheid van de toestellen van Lexmark te bepalen. 
 
 
3. INLICHTINGEN OVER OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK 

KUNNEN BEÏNVLOEDEN (ART. 96,3° W. VENN) 
 
 De Raad van Bestuur is van mening dat de wetswijziging die plaats vond in 2017 (zie jaarverslag) 
zal resulteren in een relevante daling  van de inningen. Hoewel Reprobel gelijk kreeg van het Hof van 
Beroep in beide afzonderlijke arresten (in zowel de HP als Lexmark zaak) ,werd de wet gewijzigd om te 
voldoen aan de voorschriften van het HP arrest en het HvJ-EU.  Bovendien zijn er ook de risico’s (en 
opportuniteiten) die gepaard gaan met de mogelijke herziening van het wettelijk kader met betrekking tot de 
verdeling van de reprografie, de wettelijke verdeling aan de uitgevers en onderwijs/onderzoeksinstellingen 
vanaf het referentiejaar 2019. 
Daarenboven zal de uitsluiting van uitgevers van literaire werken aan de thuiskopie door de wet van 22 
december 2016 leiden tot een afname van inningen vanaf 2018. Een doorgedreven lobby is in touw om de 
uitgevers te re-integreren als rechthebbenden voor het thuiskopiëren.  
 
 
4. INFORMATIE OMTRENT DE WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (ART. 

96,4° W. VENN.) 
 

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

 

 
5. GEGEVENS BETREFFENDE HET BESTAAN VAN BIJKANTOREN VAN DE VENNOOTSCHAP (ART. 96,5° W. VENN.) 
 
 De Vennootschap beschikt niet over bijkantoren. 
 
 
6. KWIJTING (ART. 411 W. VENN.) 
 
 De Raad van Bestuur verzoekt de Vennoten van de Vennootschap om de hierbij gevoegde 
jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te willen verlenen aan de Raad van Bestuur van de 
Vennootschap en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen 
boekjaar. 
 
De Bestuurders, Brussel 5 juni 2018 
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3.2 Verslag van de Commissaris
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3.3 Balans op 31 december 2017 
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3.4 Budget 2018 
 

REPROPRESS 
BILAN 2016-2017 -  BUDGETS 2017 - 2018  

      

      
    

BILAN / 
BALANS 

BUDGET 
situation / 

situatie 
BUDGET 

    31.12.2016 2017 31.12.17 2018 

    
      Rubriques/ Rubrieken         

            

  Recettes / Ontvangsten   247.040,00   217.000 

            

A. (Droits) / (Rechten)         

  Reprographie Belgique / Reprografie België     4.046.739,15   

  Reprographie Autres Pays / Reprografie buitenland         

  Droit de prêt / Leenrecht     23.104,06   

  Copie privée / Thuiskopie     357.834,42   

  Droit exclusif / Exclusief recht     210.685,22   

  Transfert droits/Trasnfert rechten     -4.638.362,85   

  Total Droits / Totaal rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

B. Autres produits / Andere opbrengsten         

  
Cotisation Coopérateurs/Commissions/Frais de dossier      
-      Deelname Vennoten/Commissie/Dossierkosten     13.066,78   

  Produits financiers / Financiële opbrengsten 159,74       

  
Récupération frais de fonctionnement / Recuperatie 
uitbatingskosten 207.609,50   259.717,79   

            

  Total autres produits / Totaal andere opbrengsten 207.769,24 0,00 272.784,57 0,00 

            

C. 
Recettes totales nettes / Totaal netto-ontvangsten 
(A+B) 207.769,24 0,00 272.784,57 0,00 

            

D. Charges / Lasten         

  

Services et biens divers hors informatique (loyer, 
honoraires, papeterie, communications,documentations, 
seminaires, lobby ….) / Diensten en diverse goederen 
behalve informatica (huur, honoraria, papierwaren, 
communicatie, documentatie, seminaries, lobby, ...) 160.817,99 175.000,00 224.665,47 150.000 

  Honoraires avocat - Honoraria advocaat  9.703,73 25.000,00 9.617,11 5.000 

  
Honoraires services financiers - Honoraria financiële 
dienstverlening.       15.000 

  
Investissements hors informatique / investeringen behalve 
informatica         

  (Droit exclusif) / (Exclusief recht)         

  
Informatique (services, biens, personnel, investissement) / 
Informatica (diensten, goederen, personeel, investeringen)       10.000 

  
Réductions de valeurs sur créances / 
Waardeverminderingen van vorderingen         

  
Provisions pour risques et charges / Voorzieningen voor 
risico's en lasten         

  Amortissements / Afschrijvingen 343,17 40,00 35,96 1.000 

  Autres charges d'exploitation / anderen uitbatingskosten 371,44 1.000,00 868,00   

  Publicité / Reclame 35.520,00 45.000,00 37.117,00 35.000 

  Charges financières / Financiele kosten 1.012,91 1.000,00 481,03 1.000 

  Activités sociales et culturelles Socio-culturele activiteiten         

  Impôts / belastingen         

  
Autres à préciser par REPROPRESS / Andere kosten door 
REPROPRESS te bepalen         

  Total Charges / Totaal lasten 207.769,24 247.040,00 272.784,57 217.000,00 
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(% sur recettes nettes (D/C)) / (% op de netto-

ontvangsten (D/C)) 100,00%   100,00%   

            

E. 
Affectation à la réserve légale / Toevoeging aan de 
wettelijke reserve         

            

F. 

Solde des droits nets à répartir (C-D) (réserves incluses) 
/              Te verdelen netto saldo (C-D) (reserve 
inbegrepen) 0,00   0,00   

G. Solde / Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

3.6 Bijdragen en Kosten 2018 
 
 
De Algemene Vergadering legt de bijdragen en kosten als volgt vast : 
 
 

 Jaarlijkse bijdrage 2018 voor vennoten: 0 euro 
 
 

 Dossierkosten voor de mandanten: 400 euro + 100 euro per titel (vanaf 2de titel) 
 

 


