Librius CVBA
Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout
BTW BE – 0475.634.550
RPR Antwerpen

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG
VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 09/08/2017

Geachte vennoten,
Wij hebben de eer het jaarverslag aan uw goedkeuring voor te leggen van onze vennootschap voor
het maatschappelijk boekjaar eindigend op 31/12/2016.
1. Commentaar op de jaarrekening.
a.

Toelichting bij de neer te leggen jaarrekening

Als bijlage vindt U de belangrijkste activa en passivaposten evenals de belangrijkste kosten- en
opbrengstenrekeningen zoals deze gepresenteerd worden in de te publiceren jaarrekening.
De te publiceren jaarrekening van dit boekjaar wordt afgesloten zonder bedrijfswinst. Het wettelijk
reservefonds bevat momenteel 2.000 euro. Het maatschappelijk kapitaal van De Vennootschap is 20.000
euro.
De totale activa van De Vennootschap bedragen 7.451.074,24 euro. Zij bestaan uit 9.787,90 euro
immateriële vaste activa (website Libra), 1.587,86 euro materiële vaste activa, 3.978,94 euro financiële
vaste activa, 13.035,64 euro vorderingen op ten hoogste één jaar, 6.940.498,34 euro geldbeleggingen (via
spaarrekening), 472.412,48 euro liquide middelen op bankrekening en 9.773,08 euro over te dragen kosten
met betrekking tot het boekjaar 2017.
De totale passiva bedragen 7.451.074,24 euro. Deze bestaan uit een eigen vermogen van 22.000 euro en
7.429.074,24 euro schulden op korte termijn. De schulden op korte termijn betreffen 556.488,11 euro
handelsschulden (waarbij de leden van Librius als leveranciers worden beschouwd), 48.634,04 euro
schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten en 6.823.952,09 euro overige
schulden.
De overige schulden omvatten:
Uit te keren rechten IO fonds 2011-2012-2013-2014-2015:
Diverse schulden vennootschap:
Niet voorbehouden te verdelen geïnde rechten:
Voorbehouden te verdelen geïnde rechten (reserves):
Te verdelen geïnde rechten die niet voorwerp zijn van betwisting:
Bijdrage rechthebbenden aan het organiek fonds:
Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van rechten:

131.969,30 €
2.130,00 €
5.787.084,04 €
411.259,67 €
476.859,93 €
7.763,26 €
6.885,89 €
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Volgens de resultatenrekening bedragen de bedrijfsopbrengsten 564.707,72 euro, de bedrijfskosten –
inclusief het resultaat van het boekjaar, kosten voor diensten en goederen, bezoldigingen, afschrijvingen
en overige bedrijfskosten 562.467,81 euro, de financiële opbrengsten 8.101,04 euro en de financiële kosten
8.261,47 euro.
De winst voor belastingen bedraagt 2.079,48 euro, de belastingen op het resultaat bedragen 2.079,48 euro.
De te bestemmen winst bedraagt met andere woorden 0,00 euro.
b.

Bijzondere toelichting bij de cijfers van de resultatenrekening

In 2016 werd een bruto bedrag van 4.350.049,58 euro ontvangen van Reprobel.
Dit bedrag is samengesteld als volgt.
Reprografie: Opeisingsfiche 98-2015 TBS 09/2015 Voorlopige verdeling

VJ-1998-2015

1.818.304,08

Auvibel: deff. verdeling jaar 2013

2013

15.652,93

Auvibel: deff. verdeling jaar 2014

2014

367.869,61

Reprografie: Opeisingsfiche 98-2017 TBS deff.2015 TBS 06/2016 AC VJ20122015
Leenrecht: Opeisingsfiche verbruik leenrecht 2007-2013 TBS 06/2016 20072013

VJ 1998-2017

241.168,59

VJ 2007-2013

19.441,96

Buitenland: Opeisingsfiche TBS 2016 deff verdeling buitenland

VJ 2013-2015

73.331,16

Reprografie: Opeisingsfiche verbruik vrijgemaakte bedragen 5 jaar TBS 2010
en MA-BA VJ 2009

VJ 2009

12.066,75

Reprografie: Opeisingsfiche B-Akkoorden TBS 2016 MA-BA 2011

VJ 2011

1.693,80

Reprografie: Opeisingsfiche verbruik vrijgemaakte bedragen 5 jaar TBS 2016
en MA-BA VJ 2009

VJ 2009

32,90

Reprografie: Opeisingsfiche verbruik vrijgekomen MA-BA VJ 2011

VJ 2011

34.610,37

Leenrecht: Opeisingsfiche vrijmaking MA-BA's VJ 2011

VJ 2011

19.284,51

Buitenland: Vrijmaking MA-BA's VJ 2011

VJ 2011

3.585,65

Reprografie: Opeisingsfiche vrijmaking RILA 2014 def. TBS 06/2015

VJ 2011-2014

83.374,70

Reprografie: Opeisingsfiche vrijmaking RILA 2015 def. TBS 06/2016

VJ 2012-2015

163.819,94

Reprografie: Opeisingsfiche verbruik 98-2016 (voorlopige TBS 09/2016)

VJ 1998-2016

1.322.751,47

Leenrecht: Opeisingsfiche verbruik 2007-2013 (voorlopig TBS 09/2016)

VJ 2007-2014

172.846,36

Reprografie: Opeisingfiche B-Akkoorden RILA 2014 TBS 2015 en RILA TBS
2016

VJ 2014-2015

214,80

Van het te verdelen brutobedrag werd op LIBRIUS-niveau, 3 % reserve en 12 % forfaitaire kosten (met een
latere verrekening van de werkelijke kosten) afgetrokken.
c.

Verdelingen m.b.t. 2016

Met betrekking tot het ontvangen bedrag van Reprobel in 2016, is boekhoudkundig 3.697.542,14 euro
netto als te verdelen rechten voor de leden voorbehouden.
Tijdens het boekjaar 2016 werd effectief 2.090.682,18 euro rechten verdeeld en 1.377.426,46 euro
uitbetaald (Cash Flow) onder de leden.
Het verschil tussen de effectief (in geld) uitbetaalde rechten (1.377.426,46 euro) en de in verdeling gestelde
rechten (2.090.682,18 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 2016 staat een bedrag open ter verdeling aan de leden van 5.793.969,93 €
(5.787.084,04€+6.885,89€). Dit is te wijten aan de titelcontrole door bepaalde leden die vertraging
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opliepen, het aanleggen van provisies voor eventuele rechtszaken in 2017, tijdelijk verbod van de
controledienst tot verdeling, en algemene voorzichtigheid in afwachting van nieuwe wetgeving.
Uit de andere wettelijke licenties (i.e. thuiskopie, digitale onderwijsuitzondering) ontving LIBRIUS in 2016
383.522,54 €.
De reserve voor 2016 bedraagt 130.744,52 euro (3%) en de vrijgekomen reserve van 2013 bedroeg
81.973,39 euro. Er werden reserves aangerekend vanuit opgebouwde reservefonds t.b.v. 0,00 euro. De
ingehouden ter financiering werkingskosten bedraagt 522.978,07 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
270.407,44 euro, zijnde gelijk aan 6,20 % van de ontvangen rechten en intresten.
Het innovatie- en ontwikkelingsfonds werd – overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering
van 12 mei 2011 opgebouwd tot een plafond 388.268,60 euro in 2012 door een wettelijk toegelaten
inhouding van maximaal 10% van de ontvangen vergoedingen van REPROBEL.
Juni 2017 bedraagt het saldo van het IO-Fonds 131.969,30 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
2016 gedragen werden door het IO fonds, zijnde 256.299,30 euro.
2. Gebeurtenissen na balansdatum
Op 12 mei 2017 sprak het Hof van Beroep van Brussel zich uit ten gronde over de zaak HP/Reprobel.
Onverwacht viel dit arrest zeer gunstig uit voor Reprobel en dus voor LIBRIUS.
Samengevat zegt het arrest:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Dat de Belgische reprografieregeling voldoende gemoduleerd is in functie van het
onderscheid consument / professionele gebruiker (artikel 5.2 a/b) en dat een
richtlijnconforme lezing op dit punt dus mogelijk is;
Dat een uitgeversvergoeding op grond van het nationale recht mogelijk is én dat het
uitgeversdeel in het kader van de Belgische reprografieregeling ook de facto geen
afbreuk heeft gedaan aan de billijke compensatie van de auteurs;
Dat ook inzake de reproducties van partituren én de reproducties uit een illegale bron
een richtlijnconforme interpretatie mogelijk is;
Dat het Hof van Justitie van de EU alléén het exclusieve gebruik van de maximale
snelheid heeft uitgesloten, maar niet het exclusieve gebruik van de objectieve snelheid;
Dat het medewerkerstarief betrekking heeft op de evenredige vergoeding en dus niet
het voorwerp is van het geschil tussen Reprobel en HP;
Dat het Belgische recht op één punt in strijd is met het Europese recht, en wel omdat er
(a) een duaal vergoedingssysteem is ingesteld maar (b) zonder
terugbetalingsmechanisme;
Maar dat er hoe dan ook geen enkele rechtstreekse werking van de Richtlijn 2001/29
kan zijn (omdat haar bepalingen onvoldoende duidelijk en precies zijn), zodat de vraag
of Reprobel een overheidsinstelling is of niet zelfs niet moet worden beantwoord;
Dat ook de andere argumenten van HP (bv. uitgeversvergoeding en concurrentierecht /
interne markt) geen steek houden;
Dat HP om al die redenen moet worden veroordeeld tot het betalen van 1 EUR
provisioneel aan Reprobel, en dat er verder een expert wordt aangesteld om de
objectieve snelheid van de door HP geïmporteerde apparaten te bepalen en dat vanaf
december 2002 (!) op basis van een relevante ISO-norm.

Samengevat: op één punt na beschouwt het Hof de volledige oude Belgische reprografieregeling als
richtlijnconform en oordeelt het dat de Richtlijn hoe dan ook niet mag worden toegepast in deze zaak.

3

Dit arrest zou REPROBEL dus niet alléén moeten beschermen tegen verdere aanspraken van
bijdrageplichtigen (producenten van copiers en importeurs) maar ook tegen aanspraken van
vergoedingsplichtigen (gebruikers). En, niet te vergeten, HP en de andere importeurs die hun
aangiftes en/of betalingen op een bepaald moment hebben gestaakt, zullen Reprobel alsnog moeten
betalen, en dat mogelijk zelfs voor de periodes waarvoor ze in het verleden wel al hebben betaald
(maar dus niet genoeg). Wat de vergoedingsplichtigen betreft, heeft dit arrest waarschijnlijk tot
gevolg dat de onderwijsinstellingen die voorheen weigerden om een deel (25%) van die vergoeding te
betalen, alsnog dit saldo op tafel zullen moeten leggen. En verder zal natuurlijk ook de RILA-provisie
(al dan niet gefaseerd) volledig of voor een groot deel kunnen worden vrijgegeven.
Twee kanttekeningen evenwel:



Er is nog een cassatievoorziening mogelijk, al werkt die niet opschortend;
Een Nederlandstalige kamer (de achtste) van hetzelfde hof van beroep moet zich later dit
jaar nog buigen over de Lexmark-zaak. Hoewel de voorzitter van die laatste kamer mondeling
al gezegd heeft dat het arrest vermoedelijk in lijn zal liggen met het HP-arrest, is een
andersluidend oordeel niet geheel uit te sluiten. Er bestaat immers geen (juridische)
precedentwerking naar Belgisch recht.

Politiek zouden in het HP-arrest argumenten kunnen worden gevonden om het duale
vergoedingssysteem gemoduleerd weer in te voeren. Daarover kan nu echter nog geen sluitend
oordeel worden geveld.
Conclusies :
1) De uitgever wordt wel degelijk erkend als aparte rechthebbende van reprografierechten. Dat
is nu zowel in de nieuwe wetgeving als de rechtspraak bevestigd.
2) Reprobel is niet in de fout gegaan, maar heeft gewoon de wet toegepast (die op zich ook in
regel met Europa wordt verklaard)
3) HP heeft geen recht op teruggave van gelden, integendeel zal moeten betalen aan Reprobel.
4) Het principiële recht op inningen vanuit de machines wordt erkend. Dat opent perspectieven
voor toekomstige wetswijzigingen.
5) Achterstallige gelden vanuit bv onderwijs en andere producenten (die gestopt zijn met het
betalen van (een deel van) hun facturen) kunnen nu per direct opgeëist worden.
6) Het grote spook, dat door een veroordeling van het repartitiesysteem in zijn geheel ook
andere partrijen (onderwijs, bedrijven, copyshops…) claims zouden beginnen indienen tegen
Reprobel, is nu verdreven.
7) Andere hangende zaken zoals LEXMARK zien er nu ineens veel beter uit voor Reprobel.
8) We hebben een hefboom voor de onderhandelingen over de tarieven van de inningen
tegenover de gebruikers. We kunnen nu immers steeds aanhalen dat we eigenlijk nog recht
hebben op de gelden vanuit de machines.

3. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
In september wordt de zaak LEXMARK / REPROBEL voortgezet voor de Franstalige Kamer van het Hof
Van Beroep te Brussel. Het is niet zeker dat zij de uitspraak in de HP zaak van de Nederlandstalige
kamer (12 mei 2017) zomaar zal overnemen. Bij een negatief arrest kunnen er nog andere leveranciers
of gebruikers opstaan om schadevergoeding te eisen.
De nieuwe wet- en regelgeving dwingt REPROBEL meer in te zetten op het factureren en innen van
reprografierecht van de gebruikers, en niet langer van de producenten en importeurs. Reprobel
ontwikkelt daarvoor een online portaal. Timing en efficiëntie van dit portaal zijn moeilijk te
voorspellen.
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4. Mededelingen omtrent de verwachte ontwikkeling
De ontwikkeling zoals deze blijkt uit de jaarrekening zal zich ook in de toekomst verder zetten, onder
voorbehoud van voorgaande toelichting en het verslag van de commissaris-revisor.

5. Onderzoek en ontwikkeling
Onderhoud van de website Libra.

6. Kapitaalverhogingen, obligatieleningen e.d.
Nihil

7. Verkrijgen van eigen aandelen
Nihil

8. Aandelen van De Vennootschap in bezit van een dochtervennootschap
Nihil

9. Bestaan van bijkantoren
Nihil

10. Verantwoording van de waarderingsregels
De waarderingsregels die werden toegepast bij het afsluiten van de jaarrekening, wijken niet af van
de waarderingsregels die vorig boekjaar werden toegepast, onder voorbehoud van wat volgt. De
samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.
Fondsen die van Reprobel worden ontvangen, worden op het niveau van Librius boekhoudkundig
verwerkt van zodra en op het ogenblik dat ze opeisbaar zijn t.o.v. Reprobel, i.e. van zodra het
bevoegde orgaan van Reprobel de betreffende terbeschikkingstelling of uitkering goedkeurt.
De afschrijving op de Immateriële vaste activa (website libra) bedraagt 5 jaar.

11. Gebruik van financiële instrumenten door De Vennootschap.
De Vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten

12. Risico Analyse
Behoudens de hiervoor uiteengezette ontwikkeling van de resultaten van het bedrijf kunnen de
voornaamste risico’s en onzekerheden die met de verwezenlijking van het doel van De Vennootschap
gepaard gaan in het algemeen samengevat worden als volgt:
-

onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de Reprografie markt

-

onzekerheid over overheidsmaatregelen.

13. Commissaris
Het verslag van de commissaris zal ten behoeve van de algemene vergadering toegevoegd worden
aan de jaarrekening en haar toelichting.
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Door de commissaris werden, naast zijn mandaat afgelopen boekjaar geen bijkomende opdrachten
vervuld.
14. Goedkeuring van de jaarrekening
Wij vragen de algemene vergadering van vennoten bijgevoegde jaarrekening goed te keuren.

15. Kwijting aan de bestuurders/commissaris
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoeken wij de algemene vergadering kwijting
te willen verlenen aan de bestuurders en de commissaris van De Vennootschap voor de uitoefening
van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

16. Ontslag en benoeming van bestuurders en commissaris revisor
De Raad van Bestuur aanvaardde het ontslag van Mevr. Marike Schipper, Mevr. Gerda Ghysels, Mevr.
Nathalie Caestecker en de Heer Isi De Vries. Daarnaast stelt de Raad van Bestuur de herbenoeming van
commissaris-revisor Geert Van Goolen voor de periode van: 22/05/2017- 22/05/2019 met een jaarlijks
indexeerbare vergoeding van 4950 € excl. Btw.
Voor zover nodigt aanvaardt de algemene vergadering van 20 juni 2017 de ontslagen en herbenoemingen.

Borgerhout, 20/06/2017

Rudy Vanschoonbeeck
Voorzitter

Peter Carter
Bestuurder

Wim Verheije
Bestuurder

Philippe Majersdorf
Bestuurder

Thom Pelckmans
Bestuurder

Matthias Lannoo
Penningmeester

Bart Desmyter
Bestuurder
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