
WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN (ARTIKEL XI.248/6, §2 VAN HET WETBOEK 
ECONOMISCH RECHT) 1 

INFORMATIE OVER WEIGERINGEN OM EEN LICENTIE TE VERLENEN OP GROND VAN ARTIKEL XI.262, 
§ 2 

Geen 

BESCHRIJVING VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE STRUCTUUR VAN DE BEHEERSVENNOOTSCHAP 

Zie Edito en hoofdstuk 1 van dit jaarverslag (Juridische en historische basis van de thuiskopie, statutaire basis, 
organen van de vennootschap). 

INFORMATIE OVER ENTITEITEN DIE DIRECT OF INDIRECT EIGENDOM ZIJN, OF GEHEEL OF 
GEDEELTELIJK ONDER TOEZICHT STAAN VAN DE BEHEERSVENNOOTSCHAP 

Geen 

INFORMATIE OVER HET TOTALE BELONINGSBEDRAG DAT IN HET AFGELOPEN BOEKJAAR AAN DE 
PERSONEN DIE DE ACTIVITEITEN VAN DE BEHEERSVENNOOTSCHAP BEHEREN, IS BETAALD, ALSMEDE 
OVER ANDERE AAN HEN VERLEENDE VOORDELEN 

De term "personen die de activiteiten van de beheersvennootschap beheren" dient te worden begrepen als de 
Raad van Bestuur en het Directiecomité. 
Binnen Auvibel ontvangen de leden van de Raad van Bestuur geen enkele beloningsbedrag, zodat de 
vergoeding die aan hen wordt betaald gelijk is aan nul. 
Er is geen directiecomité, slechts één persoon bekleedt de functie van algemene directeur. Deze persoon 
ontvangt een vergoeding voor deze functie.  
Aangezien dit een identificeerbare natuurlijke persoon is, zal het bedrag van zijn bezoldiging om redenen van 
vertrouwelijkheid niet in dit verslag worden bekendgemaakt. 

WANNEER EEN BEHEERSVENNOOTSCHAP DE VERDELING EN DE BETALINGEN NIET UITGEVOERD 
HEEFT BINNEN DE TERMIJN, DE REDENEN VAN DEZE VERTRAGING 

Zie hoofdstuk 4 van dit jaarverslag (Verdeling Thuiskopie) waar twee types van rechtvaardiging terug te vinden 
zijn:  

- De overschrijdingen verbonden aan uitzonderlijke evenementen of aan een gebrek aan gegevens; 
- De overschrijdingen verbonden aan de toepassing van verdelingsreglementen en/of wettelijke 

bepalingen zoals de gereserveerde rechten op het niveau van ieder college en door ieder college om te 
kunnen antwoorden aan de gerechtvaardigde eisen van rechthebbenden die niet vertegenwoordigd 
worden door een lid-vennootschap van het college of om eventuele identificatiefouten van werken of 
verdeling te kunnen corrigeren. 

Zoals vermeld in dit hoofdstuk, wijzigt artikel XI.260, §3 van het Wetboek economisch recht de termijn 
waarbinnen de bedragen moeten worden verdeeld en betaald door Auvibel aan zijn leden. Daar dit artikel in 
werking trad op 1 januari 2018 en van toepassing was voor de ontvangen sommen vanaf deze datum, neemt dit 
hoofdstuk nog de verdeeltermijn die vastgesteld werd door het oude artikel XI.252, §2 van het Wetboek 
economisch recht in acht. 

HET TOTAAL VAN DE NIET-VERDEELBARE BEDRAGEN BEDOELD IN ARTIKEL XI.254, MET EEN 
TOELICHTING VAN HET GEBRUIK DAT ERVAN GEMAAKT WORDT 

 
1 Dit hoofdstuk herneemt de informatie die volgens artikel XI.248/6, §2 Wetboek economisch recht verplicht vermeld moet 
worden in het jaarverslag en dit onder voorbehoud van de verplichtingen opgelegd door het wetboek van vennootschappen 
die zich elders in het jaarverslag kunnen bevinden.  



Geen 

INFORMATIE OVER DE BETREKKINGEN MET ANDERE BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN OF COLLECTIEVE 
BEHEERORGANISATIES 

Zie hoofdstuk 5 van dit jaarverslag (Verdeling Leenrecht): in november 2006 werd er een beheersmandaat voor 
onbepaalde duur gesloten tussen Auvibel en Reprobel, waardoor aan Reprobel de inning en de primaire 
verdeling van de leenrechtvergoeding toevertrouwd werd. 

Gezien de aanwijzing van Reprobel als enige beheersvennootschap voor de inning en verdeling van de 
vergoedingen inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, werd er een beheersmandaat gesloten tussen 
Auvibel en Reprobel op 25 oktober 2018. Deze overeenkomst, die initieel werd gesloten voor de referentiejaren 
2017 en 2018, kan stilzwijgend verlengd worden. 

 

Conform art. XI. 249 §3 Wetboek economisch recht, geeft de hieronder weergegeven tabel per inningsrubriek: 
het bedrag van geïnde rechten, het bedrag van kosten direct verbonden aan deze inningen en het bedrag van 
verdeelde rechten. 

  Thuiskopie Leenrecht  Totaal  

1.A Geïnde rechten  19.093.678,88 €   45.492,27 €   19.139.171,15 €  
1.B Totaal kosten  1.148.451,98 €   5.000,00 €   1.153.451,98 €  
1.B.1      Directe kosten  1.095.436,31 €   5.000,00 €   1.100.436,31 €  
1.B.2      Indirecte kosten  53.015,67 €    53.015,67 €  
1.C Totaal rechten + financiële opbrengsten  28.053.857,10 €   169.986,33 €   28.223.843,43 €  
1.C.1      Rechten in afwachting van inning  4.097.821,06 €   -   €   4.097.821,06 €  
1.C.2      Te verdelen geïnde rechten  23.920.510,41 €   169.687,40 €   24.090.197,81 €  
1.C.3      Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling  -   €   -   €   -   €  
1.C.4      Niet verdeelbare geïnde rechten  -   €   -   €   -   €  
1.C.5      Financiële opbrengsten uit beheer van geïnde rechten  35.525,63 €   298,93 €   35.824,56 €  
1.D Betaalde rechten  21.823.295,02 €   349.506,67 €   22.172.801,69 €  
2. Vergoeding voor het beheer van rechten  1.095.436,31 €   5.000,00 €   1.100.436,31 €  
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