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1.

LIBRIUS in 2014: organisatorisch

1.1. Bij het begin van het boekjaar 2014 was de raad van bestuur van LIBRIUS CVBA
samengesteld uit de volgende natuurlijke personen:
(1) Rudy Vanschoonbeek (Vrijdag), voorzitter – ALGEMENE UITGEVERS
(2) Matthias Lannoo (Lannoo), penningmeester – ALGEMENE UITGEVERS
(3) Isi De Vries (C. De Vries-Brouwers) – ALGEMENE UITGEVERS
(4) Bart Desmyter (De Eenhoorn) – ALGEMENE UITGEVERS
(5) Nancy Derboven (Acco) – WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS
(6) Peter Van Achteren (Cego) – EDUCATIEVE UITGEVERS (tot 4.12)
(7 Gerda Ghysels (De Boeck) – EDUCATIEVE UITGEVERS***
(8) Marike Schipper (Universitaire Pers Leuven) – WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS
(9) Franck Libeer (Die Keure) – EDUCATIEF/WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS(tot 18.9)
(10) Philippe Majersdorf (WPG) – ALGEMENE UITGEVERS***
Op het einde van het boekjaar 2014 was de raad van bestuur van LIBRIUS CVBA
samengesteld als volgt:
(1) Rudy Vanschoonbeek (Vrijdag) **, voorzitter – ALGEMENE UITGEVERS
(2) Matthias Lannoo (Lannoo) **, penningmeester – ALGEMENE UITGEVERS
(3) Isi De Vries (C. De Vries-Brouwers) ** - ALGEMENE UITGEVERS
(4) Bart Desmyter (De Eenhoorn) ** - ALGEMENE UITGEVERS
(5) Nancy Derboven (Acco) * - WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS
(6) Philippe Majersdorf (WPG) – ALGEMENE UITGEVERS***
(7) Marike Schipper (Universitaire Pers Leuven) ** - WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS
(8) Gerda Ghysels (De Boeck) – EDUCATIEVE UITGEVERS***
* mandaat te verlengen op AV van 2015
** mandaat te verlengen op AV van 2016
*** mandaat te verlengen op AV van 2017
De gedelegeerd bestuurder van de vennootschap was in 2014 Dhr. Rudy Vanschoonbeek,
De commissaris van de vennootschap is de heer Geert Van Goolen, kantoor houdend te
Grimbergen. Hij werd op de gewone Algemene Vergadering van mei 2011 benoemd. Zijn
mandaat werd reeds hernieuwd door de Algemene Vergadering van 2014 en dient nogmaals
te worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering in 2015 teneinde de publicatie in het
Belgisch Staatsblad te kunnen formaliseren. Zijn jaarlijkse vergoeding bedraagt 4950 € excl.
btw en is jaarlijks indexeerbaar.
1.2. De raad van bestuur van LIBRIUS vergaderde vier maal in de loop van 2014: 4 maart, 6
mei, 18 september en 4 december.
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1.3. Operationeel werd LIBRIUS in 2014 ondersteund door Evi Werkers en Kris Van de
Kerckhove.
1.4 De boekhouding van LIBRIUS is overgedragen aan het kantoor FIDUCIAL met zetel te
Antwerpen dat de boeken tot op heden beheert. De contactpersonen voor Librius zijn Jan
Van Gils en Harut Jhezyan.
1.5. Eind 2014 telde LIBRIUS 78 aangesloten leden. Het aantal vennoten bedroeg 44
(exclusief de vier oprichters van de vennootschap).
1.6. Met het oog op de codificatie van de Auteurswet van 1994 in het Wetboek van
Economisch Recht werden de statuten en het huishoudelijk reglement van de vennootschap
conform het nieuwe wetboek artikelsgewijs aangepast en voorgelegd aan de Controledienst
die resideert onder FOD Economie die deze goedkeurde.
1.7. De gewijzigde statuten en het aangepast huishoudelijk reglement van LIBRIUS dienen op
de Algemene Vergadering van LIBRIUS van 11 juni 2015 te worden goedgekeurd door de
vennoten.
1.8. Kris Van de Kerckhove werd door de Minister van Economie benoemd tot beëdigd
controleur van Librius. De benoeming werd gepubliceerd op 5 april 2013 en werd voorgelegd
aan de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg ter goedkeuring. Kris Van de
Kerckhove legde deze eed af op 10 oktober 2013 en werd daardoor bevoegd om te gaan
controleren ter plaatse en PV’s op te stellen.

2.

LIBRIUS in 2014: de cijfers

A. Ontvangsten uit het boekjaar 2014
In 2014 werd een bruto bedrag van 2.640.148,79 ontvangen van REPROBEL.
Dit bedrag is samengesteld als volgt :
Opeising Verbruik 98-2013 TBS oktober 2013
voorlopig
Opeising Verbruik 98-2013 TBS oktober 2013
definitief
Opeising Leenrecht – Verbruik 2011 saldo TBS
2013
Opeising Leenrecht - verbruik 2008 (FR)
+ 2009 (FR) + 2010 - definitief verdeling
Totaal

VJ 1998 - 2013
VJ 1998 - 2013

1.822.783,29
€
772.085,96 €

VJ 2011

6.491,78 €

VJ2008 – 2010

38.787,76
2.640.148,79
€

Van het te verdelen brutobedrag werd op LIBRIUS-niveau, 3 % reserve en 12 % forfaitaire
kosten (met een latere verrekening van de werkelijke kosten) afgetrokken.
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B. Werking en repartitie in 2014
Met betrekking tot het ontvangen bedrag van Reprobel in 2014, is boekhoudkundig
boekhoudkundig 1.656.480,00 euro netto toegewezen aan de leden.
Tijdens het boekjaar 2014 werd effectief 1.113.758,60 euro rechten uitbetaald (Cash Flow)
onder de leden, waarvan 12.171,15 euro rechten van vóór 2014 en 1.101.587,45 euro
rechten van het boekjaar zelf.
Het verschil tussen de effectief (in geld) uitbetaalde rechten (1.113758,60 euro) en de in
verdeling gestelde rechten (1.656.480,00 euro) is te verklaren door het feit dat de aan de
leden toegekende rechten soms pas in een volgend boekjaar effectief opgevraagd en
uitbetaald (kunnen) worden, omdat ofwel de verdeling pas in het volgend jaar kan
uitgevoerd worden, ofwel de invordering (facturatie) door de leden pas gebeurt in het
volgende boekjaar.
Op het einde van het boekjaar 2014 staat een bedrag open ter verdeling aan de leden van
2.435.756,18 €. Dit is te wijten aan het overgangsjaar waarbij rekening dient te worden
gehouden met de invoering van het IT-systeem LIBRA, de bugs die moesten worden opgelost
en de registratie en titelcontrole door bepaalde leden die vertraging opliepen. Librius cvba
zal de achterstallige gelden van boekjaar 2014 kunnen verdelen in juni 2015.
Uit de andere wettelijke licenties (i.e. thuiskopie, digitale onderwijsuitzondering) ontvangt
LIBRIUS vooralsnog geen vergoedingen van REPROBEL of AUIVBEL, zodat hiervoor ook nog
geen verdelingen onder de leden kunnen worden verricht.
De reserve voor 2014 bedraagt 79.626,11 euro (3%) en de vrijgekomen reserve van 2011
bedraagt 142.982,40 euro. Er werden reserves aangerekend vanuit opgebouwde
reservefonds t.b.v. 0,00 euro. De ingehouden ter financiering werkingskosten bedraagt
318.504,45 euro of 12 % van de ontvangen rechten en ontvangen intresten.
De werkelijke werkingskosten als
het resultaat van de kosten uit de gewone
bedrijfsuitoefening (personeelskosten, diensten, diverse goederen, afschrijvingen, andere
bedrijfskosten bedragen 349.989,60 euro, zijnde gelijk aan 13,19 % van de ontvangen
rechten en intresten.
C. Innovatie- en ontwikkelingsfonds
Het innovatie- en ontwikkelingsfonds werd – overeenkomstig de beslissing van de Algemene
Vergadering van 12 mei 2011 opgebouwd tot een plafond 388.268,60 euro door een
wettelijk toegelaten inhouding van maximaal 10% van de ontvangen vergoedingen van
REPROBEL.
Mei 2015 bedraagt het saldo van het IO-Fonds 154.469,71 euro. Dit bedrag bestaat uit
388.268,60 euro, zijnde 10%op de ontvangen rechten tot plafond 388.268,60 euro, minus de
kosten die van 2011 tot en met 2014 gedragen werden door het IO fonds, zijnde 233.798,89
euro.
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De gemengde Stuurgroep beoordeelt de ingediende dossiers redactie aan de hand van het
Huishoudelijk Reglement. Er wordt op twee vaste tijdstippen per jaar, met name in
december en in mei, bijeengekomen om de dossier te beoordelen. De ingediende dossiers
dienen ook te worden ingevuld aan de hand van de templates die op de website van de
vennootschap ter beschikking worden gesteld. In boekjaar 2014 werden er geen nieuwe
projecten of dossiers ingediend. De kosten betroffen enkel kosten voor de bestrijding van
piraterij via de diensten van BAF (laatste factuur) en Digimarc (eerste samenwerking). Dit
punt wordt in de volgende §§ toegelicht.
D. De aanpak van piraterij
Na de stopzetting van de samenwerking met BAF werd een internationale benchmark
oefening gedaan. Er werden gesprekken opgestart met verschillende partijen en in de zomer
werd een proefperiode gelanceerd met de Amerikaanse partner Digimarc.
Deze biedt een online portaal met de mogelijkheid tot rechtstreekse opvolging van het
neerhalen van illegale hyperlinks die verwijzen naar de ter beschikking stelling van titels,
zowel op de bronsite zelf als op de zoekresultaten die te vinden zijn via zoekmachines zoals
Google.
Bij de screening van ongeveer 400 titels konden over een tijdspanne van een jaar 1800
inbreuken worden getraceerd, waarvan er 800 succesvol werden neergehaald op 237
websites. Het portaal biedt bovendien zeer gedetailleerde informatie over de illegale bron.
Librius biedt uitgevers de mogelijkheid een top 10 van titels gratis te laten screenen. Er
kunnen ook individuele klachten worden gemeld door de uitgever wanneer men meent een
illegale bron te hebben gevonden. Het juridische team van Librius is bovendien nauw
betrokken in de activiteiten die op dit terrein worden verricht door FEP, IPA en het recent
opgerichte Platform Online Fairplay.
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3.

Librius in 2014: de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen

A. Op het niveau van REPROBEL
a. Raad van Bestuur
Dhr. R. Blanpain nam op 23 september 2014 voor een termijn die afloopt in juni 2016 het
Voorzitterschap van de Raad van Bestuur van REPROBEL over van de Heer Frédéric Young,
die om persoonlijke redenen zijn ontslag indiende. Ondervoorzitter is nog steeds Bart
Tureluren namens (REPROPRESS).
Tot penningmeesters van REPROBEL werden voor een termijn van drie jaar verkozen : Annelize Vancraenem (JAM) namens de auteurs en Kris van de Kerckhove (LIBRIUS) namens de
uitgevers.
Dhr. Bernard Gerard van COPIEBEL bleef Voorzitter van het Uitgeverscollege van REPROBEL
Voorzitter van het Auteurscollege is sedert 14/11/2014 Mevr. Anne-Lize Vancraenem (SAJAM).
b. Dagelijkse leiding
Benoît Proot bleef ook in 2014 Algemeen Directeur van Reprobel.
Afvaardiging LIBRIUS – In 2014 werd Dhr. Rudy Vanschoonbeek bestuurder in de Raad Van
Bestuur van Reprobel namens LIBRIUS. Kris Van de Kerckhove en Evi Werkers zeten als
experten in het Uitgeverscollege en de onderscheiden werkgroepen (WG Reprografie, WG
Leenrecht, WG Organieke Documenten, WG CLS, WG Vijfjaarlijkse Studie, WG Buitenlandse
licentie bij.
c. Uitgeverscollege
-

reprografie

De globale binnenlandse inningen voor reprografie met betrekking tot de inningsperiode
01/01/2013 tot en met 31/12/2013 (22.622.206 EUR) werden definitief verdeeld op de
Algemene Vergadering van 2 juni 2014.
Van dit bedrag werden de werkingskosten 2013 afgetrokken alsook de bedragen die in 2013
werden geïnd maar die op 2014 betrekking hadden.
Vervolgens werden de gemeenschappelijke interesten van de Colleges toegevoegd alsook de
bedragen die met betrekking tot 2013 in de vorige jaren werden geïnd. Na die verrekening
heeft de Algemene Vergadering van 2 juni 2014 definitief 18.928.752 EUR ter beschikking
van de twee Colleges gesteld.
Voor het uitgeverscollege was het totaalbedrag € 9.644.275. Dat is ongeveer een miljoen
minder dan de definitieve terbeschikkingstelling van juni 2013. Dat is onder meer te
verklaren door het feit dat de inningen in 2013 lager waren dan die in 2012 (cf. Jaarverslag
2013) en door ongunstiger rentevoeten voor de beleggingen.
Elk jaar maken de inningen van 1 januari tot en met 30 september van het lopende boekjaar
het voorwerp uit van een Voorlopige Terbeschikkingstelling, die wordt goedgekeurd door de
Raad van Bestuur.
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In november 2014 werd aldus een bedrag van 15.003.009 EUR voor de reprografie
aanvullend maar voorlopig ter beschikking van de Colleges gesteld.
Het Uitgeverscollege heeft vervolgens beslist om deze bedragen (definitieve 2013 en
voorlopige 2014 voor 100% te verdelen onder de verschillende beheersvennootschappen
volgens de vroeger afgesproken verdeelsleutels, waarbij de drager Boeken zo’n 43% van de
door het Uitgeverscollege te verdelen sommen wordt toegewezen..
Eén uitzondering : door een aanslepend conflict tussen twee beheersvennootschappen in de
Tijdschriftensector worden de gelden bestemd voor deze sector ingehouden, tot er middels
bemiddeling een oplossing kan gevonden worden. Op dit moment is er nog steeds geen
akkoord in het vooruitzicht en de geblokkeerde som bedraagt nu reeds circa 1.6 miljoen
Euro. LIBRIUS ondervindt hier echter geen hinder van.
-

Leenrecht

In juni 2014 keurde de Algemene Vergadering de Definitieve Terbeschikkingstelling voor het
openbaar leenrecht goed, ten bedrage van 1.763.195 EUR. Dit ging om tegoeden uit de jaren
2011 en vroeger.
Hiervan gaat 30% naar het Uitgeverscollege, 70% naar de Auteurs. Voor de Uitgevers komt
dit neer op 442.078 euro, waarvan zo’n 70% naar de boeken gaat.
Deze inningen uit het openbaar leenrecht in 2013 – ter beschikking gesteld in 2014 – hadden
nog niets te maken met de graduele stijging van de leenrechttarieven die voorzien is in het
KB van 13 december 2012. Die graduele stijging begint pas in referentiejaar 2013 , dus
boekjaar 2015 en TBS 2016.
In december 2014 betaalde de Vlaamse Gemeenschap het door haar verschuldigde bedrag
voor het referentiejaar 2012 (1.271.633 EUR). Dit bedrag werd voorlopig ter beschikking
gesteld van de Colleges met de goedkeuring van de Raad van Bestuur.
Voor het Uitgeverscollege gaat het om een bedrag van 399.776 euro. Bij de Definitieve
Terbeschikkingstelling van juni 2015 wordt dit « voorlopige » bedrag afgetrokken van het
finaal te verdelen bedrag uit het openbaar leenrecht.

d. Rechtsprocedures
In het kader van een juridisch geschil tussen de producent HP en REPROBEL, de door de
Belgische wetgever aangeduide beheersvennootschap voor de inning van reprografie- en
leenvergoedingen, werd een prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie.
Deze vraag stelt meerdere aspecten van de Belgische wetgeving met betrekking tot de
reprografie in twijfel, waaronder de toekenning van 50% van de reprografievergoeding aan de
categorie uitgevers. We citeren enkele §§ uit het jaarverslag van Reprobel om meer duiding te
geven bij deze kwestie:
“In de loop van het boekjaar 2014 boog een interne Taskforce zich over de risico’s die op de
onderneming rusten in het licht van met een aantal bijdrageplichtigen lopende rechtszaken.
De Taskforce werd bijgestaan door externe adviseurs en rapporteerde aan de Raad van
Bestuur. Rekening houdend met de door de Taskforce verzamelde informatie en na een
zorgvuldige risicoafweging en -analyse mede op basis van een mathematisch scenariomodel,
besliste de Raad van Bestuur om bewarende maatregelen te nemen met betrekking tot de
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Voorlopige Terbeschikkingstelling 2014 en stelde de Raad van Bestuur tegelijk aan de
Algemene Vergadering voor om dat ook te doen voor de Definitieve Terbeschikkingstelling
over het boekjaar 2014. In totaal zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de AV van juni
2015, over dit boekjaar een bedrag van 3,3 miljoen EUR als risicovol worden beschouwd. Om
die reden zullen de inningen van 2014, onder datzelfde voorbehoud, ten belope van het
genoemde bedrag niet integraal verdeeld onder de leden-beheersvennootschappen van de
vennootschap. De hiervoor vermelde risicoanalyse en bewarende maatregelen kaderen mede
in het nieuwe regelgevende kader (het Wetboek van Economisch Recht en het K.B. van 25
april 2014 dat recent in werking trad).
[…] op de buitengewone vergadering van 12 november 2014 stelde Reprobel de eerste versie
van hetrekenmodel RILA voor, een mathematisch risicoanalysemodel voor een belangrijk
extern risico dat op Reprobel rust voor het verleden, te weten de mogelijk nadelige effecten
van lopende rechtszaken met sommige fabrikanten en importeurs van reproductieapparaten,
mede gelet op een hangende rechtszaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Op dezelfde vergadering besliste de Raad Van Bestuur om de Voorlopige Terbeschikkingstelling
Reprografie (totaalbedrag van 15.003.009 EUR) goed te keuren. Op grond van een door de Raad van
Bestuur gemaakte risicoafweging en -analyse werd daarvan een bedrag van 2.175.000 EUR als “te
verdelen geïnde rechten voorwerp van betwisting” gekwalificeerd.

[…] op dezelfde vergadering besliste de Raad van Bestuur op grond van een door hem op
basis van de beschikbare informatie gemaakte risicoafweging en -analyse om aan de
Algemene Vergadering voor te stellen om bij de goedkeuring van de Definitieve
Terbeschikkingstelling van de inningen van het boekjaar 2014 in juni 2015 een bedrag van
3.300.000 EUR te boeken als “te verdelen geïnde rechten voorwerp van betwisting”. De Raad
van Bestuur besliste tevens om de bestaande risico’s in de toekomst nauwgezet verder te
monitoren, onder meer in het licht van de toekomstige evoluties in de hangende
rechtszaken.”
Omdat er al zeker 2.2 miljoen minder zal worden uitgekeerd dan begroot over 2014 (voorlopige
terbeschikkingstelling Reprografie) heeft de RVB van LIBRIUS op 4 decembe r2014 in de begroting
voor 2015 250.000 euro in mindering gebracht. Dit is dus gewoon geboekt als minderinkomsten, niet
als eigen provisie. Volgens de RVB moest het risico op dat moment nog in eerste instantie door
Reprobel worden ingeschat, en had het nog geen zin op twee niveaus provisies te voorzien. Als later
Librius rechtstreeks door HP of door Reprobel zou kunnen aangesproken worden moet dit
herbekeken worden. Het volstond voorlopig om deze bedenkingen uitgebreid te notuleren, als blijk
van deugdelijk bestuur.
Op 11 juni 2015 wordt het advies van de Advocaat-Generaal bij het Europees Hof van Justitie
verwacht en moet er zowel bij Reprobel als bij Librius een nieuwe risico-analyse worden overwogen.
Uitspraak wordt verwacht najaar 2015.
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e. Wetgevende en politieke ontwikkelingen


Reprografie

Op politiek vlak had 2014 twee gezichten. In het begin van het boekjaar, nog onder de vorige
legislatuur, zag het ernaar uit dat er vrij snel een nieuw Koninklijk Besluit op de reprografie zou
komen. Dat besluit zou de onderliggende, « nieuwe » wetsbepalingen van de Auteurswet van 30 juni
1994 (zoals gewijzigd eind 2012) in werking doen treden en de reprografievergoeding uitbreiden naar
prints en (stand-alone) printers, en tegelijk nieuwe tarieven bepalen voor de vergoeding op de
reproductieapparaten. Nadat de Adviescommissie Reprografie meerdere keren was samengekomen
in de eerste maanden van 2014, kwam uiteindelijk eind maart een ontwerptekst van Koninklijk
Besluit ter tafel van de federale Interkabinettenwerkgroep (IKW).. Deze ontwerptekst van Koninklijk
Besluit heeft de eindmeet van de vorige legislatuur echter niet gehaald.
Na de federale regeringsvorming en het aantreden van het kabinet Michel I in oktober 2014 werd de
eisenbundel van Reprobel aan de kabinetten van een aantal vice-Premiers overgemaakt. De federale
Regeerverklaring bevat geen bijzondere passage over reprografie, maar de regering wil kennelijk wel
werk maken van het omzetten van Europese Richtlijnen. In het reprografiedossier is daar dringend
nood toe, want de deadline voor omzetting van de Richtlijn 2001/29 is inmiddels al twaalf jaar (!)
verstreken.
Het reprografiedossier kende verder in 2014 geen verdere noemenswaardige politieke evoluties
meer. Geoordeeld wordt kennelijk dat eerst het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie
in de zaak HP Belgium / Reprobel (C-572/13, zie hieronder) moet worden afgewacht.
Grondige wijzigingen aan het Auteursrecht werden aangebracht door zowel door het Wetboek van
Economisch Recht als door het K.B. van 25 april 2014 op de boekhoudnormen voor
beheersvennootschappen. Specifiek inzake reprografie blijven de bestaande bepalingen van de
Auteurswet van 30 juni 1994 echter nog in werking tot 31 december 2015.
Tegen de achtergrond van dit alles, liepen de rechtszaken tussen Reprobel en een reeks
fabrikanten/importeurs van inktjet-reproductieapparaten (HP, Epson, Canon, Lexmark en Dell)
gewoon verder in 2014. Op 23 oktober 2013 had het Hof van Beroep te Brussel, zoals bekend, al een
reeks prejudiciële vragen gesteld aan het HJEU in de zaak tussen Reprobel en HP Belgium (voor het
HJEU zonder meer gekend als Hewlett Packard Belgium, C-572/13).



Digitale onderwijsuitzondering (d.i. digitale kopie en gesloten intranettransmissie
voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

Ook op dit punt was het in 2014 nog steeds wachten op een uitvoeringsregeling die de
vergoeding aan de rechthebbenden regelt en het aanwijzen van een centrale
beheersvennootschap zoals REPROBEL die is voor de reprografie en het leenrecht, en
AUVIBEL voor de thuiskopie.
Intern heeft Reprobel in 2014 intensief gewerkt aan de voorbereiding van een eigen studie
naar het fenomeen van digitale kopieën en intranetmededelingen in onderwijsinstellingen
en voor wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek, dat o.m. gebruik maakte van gegevens
uit Knooppunt, werd via een CAWI (webinterview) met een specifieke vragenlijst uitgevoerd
door het onderzoeksbureau AQ-Rate. Bijna 2.000 antwoorden werden ingezameld.
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Openbaar leenrecht

Geen noemenswaardige ontwikkelingen. In een arrest van 19 april 2014 oordeelde het Hof van
Beroep te Gent (in een rechtsgeding tussen BIBNET en BEA) wel dat games als een ‘audiovisueel
werk’ moeten worden aangemerkt, en dus onder het openbaar leenrecht vallen. Het is op heden nog
niet duidelijk in hoeverre dit arrest een bredere draagwijdte heeft , om welke aantallen of bedragen
het zou gaan, en welke beheersvennootschap hiervoor de inning en verdeling zou moeten doen. Op
te volgen ….



Europa

De Europese Richtlijn op het collectieve beheer van auteursrechten werd op 4 en 20 februari 2014
goedgekeurd door resp. het Europese Parlement en de Europese Raad. . De lidstaten hebben tot 10
april 2016 om hun nationale recht in overeenstemming met deze Richtlijn te brengen.
In februari 2014 oordeelde het HJEU, in de zaak Svensson (C-466/12), dat linken naar content die vrij
op het internet beschikbaar is, in de regel toegelaten is, omdat daarmee geen ‘nieuw publiek’ wordt
aangeboord. Dat betekent evenwel niet dat elke vorm van linken of embedden daarmee voortaan
zonder meer toegelaten is.
Tot 5 maart 2014 konden stakeholders reageren op de publieke consultatie van de Europese
Commissie over de herziening van de Europese auteursrechtelijke regels, die in december 2013 werd
geïnitieerd. De Commissie ontving meer dan 11.000 antwoorden. Eind juni lekte ook een ontwerp
van Witboek van de EC uit, dat echter terug naar de tekentafel werd gezonden bij gebrek aan
overeenstemming binnen de Commissie zelf. Weinig beweging dus vooralsnog.
Op 10 december 2014 legde de nieuwe Europese Commissie de eed af, onder het voorzitterschap
van de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Die ziet er behoorlijk anders uit dan vroeger. Dat geldt ook
voor de ondersteunende diensten (DG’s in het jargon). De Commissaris bevoegd voor auteursrecht is
in de nieuwe commissiestructuur de Duitser Günther Oettinger. Hij is belast met de digitale
economie. De ondersteunende DG is voortaan de DG ‘Connect’ en niet langer de DG ‘Markt’.
Commissieondervoorzitter Andrus Ansip (bevoegd voor de digitale eenheidsmarkt) – aan wie
Commissaris Oettinger zal rapporteren - leidt een projectteam dat ook het auteursrecht in zijn korf
heeft.

B. Op het niveau van Auvibel
Het is in 2014 dat het eerste volledige boekjaar afgerond is onder de regeling van het nieuwe
koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het
kopiëren voor eigen gebruik. Dit KB is in werking getreden op 1 december 2013 en omvat
twee belangrijke nieuwe elementen in twee verschillende domeinen:
 Wat de inning betreft, de invoering van een vergoeding op de tablets ;
 Wat de verdeling betreft, de uitbreiding van de categorieën van begunstigden
van de thuiskopievergoeding tot auteurs en uitgevers van werken van
letterkunde en van fotografische werken ;
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Auvibel is de beheersvennootschap die door de Koning belast werd met de inning en de
verdeling van deze vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik.1 De vergoeding wordt
betaald door de fabrikant, de invoerder of de intracommunautaire aankoper van dragers die
kennelijk gebruikt worden voor het reproduceren van werken en prestaties, dan wel van
apparaten die kennelijk gebruikt worden voor deze reproductie op de datum waarop die
dragers en die apparaten op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht.
a. Algemene Vergadering
Sinds de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 februari 2014, bestaat AUVIBEL uit 20
vennoten : BAVP, PROCIBEL, SABAM, SACD, SCAM, SIMIM, SOFAM, PLAYRIGHT, IMAGIA,
SAJ/JAM, deAuteurs, Assucopie, VEWA, Copiebel, Copiepresse, Librius, License2Publish,
Repro PP, Repropress en SEMU.
Deze vennoten vormen 8 colleges: het College van auteurs van geluidswerken, het College
van producenten van geluidswerken, het College van uitvoerende kunstenaars van
geluidswerken, het College van auteurs van audiovisuele werken, het College van
producenten van audiovisuele werken, het College van uitvoerende kunstenaars van
audiovisuele werken, het College van auteurs van werken van letterkunde en van
fotografische werken en het College van uitgevers van werken van letterkunde en van
fotografische werken. Elk College stelt zijn eigen verdelingsreglement op, dat onderworpen
is aan de goedkeuring van de Minister die bevoegd is voor het auteursrecht, met name de
Minister van Economie.
b. Raad van Bestuur
Auvibel wordt, sinds de Algemene Vergadering van 19 juni 2014, beheerd door een Raad van
Bestuur die samengesteld is uit 20 bestuurders: BAVP, PROCIBEL, SABAM, SCAM, SOFAM,
JAM, PLAYRIGHT, SIMIM, IMAGIA, SACD, deAuteurs, Assucopie, VEWA, Copiebel,
Copiepresse, Librius, License2Publish, Repro PP, Repropress en SEMU.
Sinds diezelfde datum wordt het voorzitterschap van Auvibel voor een periode van een jaar
waargenomen door de heer Serge Vloeberghs, vertegenwoordiger van SABAM, en het
ondervoorzitterschap door de heer Christophe Van Vaerenbergh, vertegenwoordiger van
PLAYRIGHT.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden de volgende secretarissen van de colleges:






SABAM voor het College van auteurs van werken van letterkunde en van
fotografische werken ;
SIMIM voor het College van producenten van geluidswerken
PROCIBEL voor het College van producenten van audiovisuele werken
JAM voor het College van auteurs van audiovisuele werken
PlayRight voor het College van uitvoerende kunstenaars van audiovisuele werken

1

Artikel XI.229, §5, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 houdende invoeging
van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen
aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek (B.S. 12 juni 2014) ; Koninklijk Besluit van 21 januari 1997
tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik
(B.S. 1 februari 1997).
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PlayRight voor het College van uitvoerende kunstenaars van geluidswerken
SCAM voor het College van auteurs van geluidswerken
COPIEPRESSE voor het College van uitgevers van werken van letterkunde en van
fotografische werken.

De algemene directie van Auvibel wordt waargenomen door de heer François Stroobant.
c. Werking Auvibel
Op 1 december 2013 zijn er nieuwe tarieven in werking getreden. Deze nieuwe tarieven zijn
gebaseerd op een advies uitgebracht door de Commissie Thuiskopie. Sinds 1 december
2013, is de vergoeding dan ook als volgt vastgesteld:
Producten
Geheugenkaart en USB-stick

Capaciteit
Van 0 tot en met 4 GB
Meer dan 4 GB tot en met 16 GB
Meer dan 16 GB

Tarief per stuk
€ 0,15
€ 0,50
€ 1,35

Producten
MP3-speler,
MP4-speler,
draagbare telefoon met een
MP3 en/of MP4 functie, tablet

Capaciteit
Van 0 tot en met 2 GB
Meer dan 2 GB tot en met 16 GB
Meer dan 16 GB

Tarief per stuk
€ 1,00
€ 2,50
€ 3,00

Producten
Externe harde schijf

Capaciteit
Van 0 tot en met 500 GB
Meer dan 500 GB tot en met 1 TB
Meer dan 1 TB

Tarief per stuk
€ 1,30
€ 6,75
€ 9,00

Capaciteit
met Van 0 tot en met 256 GB
Meer dan 256 GB tot en met 1 TB
Meer dan 1 TB

Tarief per stuk
€ 3,30
€ 10,75
€ 13,00

Producten
Salontoestellen
geïntegreerde drager

Producten
CDR data
CDR Audio
Minidisc
Audiocassette DAT
Audiocassette analoog
Videocassette analoog
DVD
Salontoestel, geïntegreerd of niet, zonder geïntegreerde drager

Tarief per stuk
€ 0,12
€ 0,12
€ 0,12
€ 0,12
€ 0,12
€ 0,40
€ 0,40
€ 2,00

De Raad van Bestuur heeft unaniem de verdeeltabel 2013 (met inbegrip van de
multimediadragers) goedgekeurd, alsook de vrijmaking van de bedragen van de definitieve
verdeling voor het referentiejaar 2013. De verdeling van de bedragen die in 2014 door de
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Algemene Vergadering ter beschikking gesteld werden van de colleges (bedragen
betreffende het referentiejaar 2013), gebeurt volgens het onderstaande schema :

Vergoeding
Artikel 55

Vergoeding
voor
multimedia
producten

Werken van
letterkunde en
fotografische
werken

Geluidswerk
en

College
Auteurs

College
Uitv. kunst

College
Produc.

College
Auteurs

College
Uitgevers

Audiovisuele
werken

College
Auteurs

College
Uitv. kunst

College
Produc.

d. Netto resultaten Auvibel
Het netto omzetcijfer voor 2014 bedraagt € 32.406.669,27 in vergelijking met €
24.405.986,14 voor 2013. Dit betekent een stijging van 32,78 % van het netto
bedrijfsresultaat. De afwikkeling van geschillendossiers buiten beschouwing gelaten, zou het
omzetcijfer van 2014 zelfs nog hoger zijn dan de 6,78% van 2013.
e. Verdeling referentiejaar 2013
De verdeling tussen de categorieën van werken (geluidswerken, audiovisuele werken en
werken van letterkunde en van grafische of beeldende kunst) gebeurt, enerzijds, op basis
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van een verdeelsleutel op grond van de werkelijke inning op geluids- en audiovisuele
producten en, anderzijds, voor de multimediaproducten, op basis van een verdeelsleutel
bepaald door Belgische studies en/of door vergelijkingen met naburige landen indien deze
gegevens beschikbaar zijn.
Eenmaal het definitieve aandeel voor de geluidswerken, de audiovisuele werken en de
werken van letterkunde en van grafische of beeldende kunst bepaald is, wordt de wettelijke
verdeelsleutel toegepast om deze bedragen te verdelen tussen de betrokken colleges,
namelijk, voor de geluidswerken en de audiovisuele werken, 1/3 voor de auteurs, 1/3 voor
de producenten en 1/3 voor de uitvoerende kunstenaars en voor de werken van letterkunde
en van grafische of beeldende kunst, 1/2 voor de auteurs en 1/2 voor de uitgevers.
Vervolgens stelt elk college zijn eigen reglement van verdeling op teneinde het ter
beschikking gestelde bedrag te verdelen. Dit verdelingsreglement moet goedgekeurd
worden door de Minister die bevoegd is voor het auteursrecht.
De twee nieuwe Colleges van Auvibel, namelijk de Colleges van auteurs en van uitgevers van
werken van letterkunde en van beeldende of grafische kunst, hebben sinds 2014 hun
besprekingen aangevat voor het opstellen van een verdelingsreglement. Deze besprekingen
zijn nog steeds aan de gang.
In 2014 zijn, voor het referentiejaar 2013, de vertegenwoordigers van de rechthebbenden
van geluidswerken, van audiovisuele werken en van werken van letterkunde en van
grafische of beeldende kunst overeengekomen de inningen van het jaar 2013 forfaitair te
verdelen, zonder daarbij rekening te houden met de natuurlijke bestemming van de
producten die onderworpen zijn aan de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik. De
bepalingen van de wet die het toepassingsgebied van de vergoeding voor het kopiëren voor
eigen gebruik uitbreidden, zijn in werking getreden op 1 december 2013. De inningen
betreffende het referentiejaar 2013 werden bijgevolg onderverdeeld in twee periodes
teneinde rekening te kunnen houden met de nieuwe rechthebbenden vanaf december 2013
(beslissing van de Algemene Vergadering van 19 juni 2014):
Geluid

Audiovisueel

Letterkunde
fotografie

en

Totaal te verdelen rechten
43,50 %
56,50 %
1-> 11/2013
Totaal te verdelen rechten
41,76 %
54,24 %
4,01 %
12/2013
Het percentage voor 4,01% komt overeen met 102.500 € voor het college van letterkundige
en fotografische werken waarvan 51.250 € toekomt aan de uitgevers.
C. Verhouding met COPIEBEL
De relaties tussen LIBRIUS en COPIEBEL waren ook in 2014 uitstekend. Beide
beheersvennootschappen namen quasi steeds gelijklopende standpunten in de verschillende
colleges, werkgroepen en Raad van Bestuur van REPROBEL in, wat hun slagkracht zonder
twijfel verhoogt.
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Nuttige documenten worden frequent uitgewisseld tussen beide beheersvennootschappen,
en gezamenlijke standpunten worden voorbereid tijdens formele en minder formele
onderlinge contactmomenten. De krachten werden meermaals gebundeld in een aantal
politieke dossiers, wat de constructieve samenwerking van beide partijen ten goede kwam.
D. Buitenlandse ontwikkelingen
De relevante ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau worden nog steeds van
nabij opgevolgd, in het bijzonder door het actieve lobbywerk door IFRRO (International
Federation of Reprographic Rights Organisations, Brussel), FEP (Federation of European
Publishers, Brussel) en IPA (International Publishers’ Association). Kris Van de Kerckhove
volgt de IFRRO activiteiten op, Evi Werkers volgt de activiteiten van FEP en IPA op,
Gezien de toenemende internationalisering van de wetgeving betreffende auteursrecht,
fiscaliteit en mededingingsrecht, is het noodzakelijk deze ontwikkelingen op nabije voet te
blijven volgen en actief te lobbyen zowel op internationaal als nationaal niveau.
In deze context kan worden verwezen naar de vertegenwoordiging van Evi Werkers (FEP, IPA
General Assemblies) en Kris Van de Kerckhove (IFFRO Seminars, assembies).
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4.

Librius in 2015: aandachtspunten en projecten

In 2015 zullen de volgende projecten en aandachtspunten prioritair worden afgehandeld:


De lancering van LIBRA liep helaas veel vertraging op, waardoor we ons gedwongen zagen
over te gaan tot het verdelen van forfaitaire voorschotten. Na de nodige
informatieverspreiding en workshops zal kunnen worden overgegaan tot de uitkering van de
achterstallige reprografie- en leenrechtvergoedingen.



Het juridische team van Librius ziet toe op de optimale werking van de vennootschap en zal
suggesties tot verbetering met het oog op een efficiënte dienstverlening blijven aanvoeren
indien dit noodzakelijk blijkt. Zo zal er werk worden gemaakt van een aanvulling op het
verdelingsreglement wat de privé-kopie betreft, van zodra de eerste gelden opeisbaar
worden bij AUVIBEL.



Een grondige reflectie over nieuwe vormen exclusief rechtenbeheer waarop LIBRIUS op
middellange termijn actief kan worden: licenties voor digitaal hergebruik, collectieve licenties
op het stuk van verweesde werken en out-of-prints (naar buitenlands voorbeeld).



Het verder actief ijveren voor de inwerkingtreding van Boek XI van het Wetboek Economisch
recht op het stuk van de reprografie, thuiskopie en digitaal onderwijs, in het voordeel van de
rechthebbende uitgevers.



De verdere uitbouw van LIBRIUS tot een professionele, goed gestructureerde en
ondersteunde, slagvaardige en transparante beheersvennootschap, handelend in het
uitsluitende belang van haar leden en (pro)actief optredend op die terreinen waarop en in
die gremia waarin de belangen van de leden moeten worden verdedigd, zeker gesteld en/of
versterkt.



De juristen van LIBRIUS stelden in 2014 hun kennis en ervaring op verzoek ten dienste van
zusterverenigingen Boek.be, VUV, Meta4Books en VVB, de Nederlandse Taalunie en
individuele uitgeverijen in diverse juridische dossiers, en zullen deze inspanningen in 2014
verder zetten.

Rudy Vanschoonbeek
Gedelegeerd bestuurder LIBRIUS CVBA
Voorzitter Raad van Bestuur
Antwerpen, 26 mei 2015
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