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WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN (ARTIKEL XI.248/6, §2 VAN HET
WETBOEK ECONOMISCH RECHT) 27

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
Geen
WANNEER EEN BEHEERSVENNOOTSCHAP DE VERDELING EN DE BETALINGEN NIET UITGEVOERD
HEEFT BINNEN DE TERMIJN, DE REDENEN VAN DEZE VERTRAGING
Op grond van artikel XI.260,§3 van het Wetboek economisch recht moeten de beheersvennootschappen de
rechten verdelen en betalen binnen 9 maanden te rekenen vanaf het einde van het boekjaar waarin de
vergoedingen geïnd werden. Voor de inningen van de privékopievergoeding van het boekjaar 2018 was de
uiterste datum voor verdeling en betaling dus 30 september 2019.
Op basis van hetzelfde artikel moeten de bedragen die in het kader van de vertegenwoordigingsakkoorden geïnd
werden, verdeeld en betaald uiterlijk zes maanden na ontvangst van deze bedragen. Deze bepaling is van
toepassing op Auvibel voor de vergoedingen met betrekking tot het openbaar leenrecht en voor de vergoedingen
met betrekking tot het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek waarvoor een overeenkomst afgesloten is
tussen Auvibel en Reprobel.
Met betrekking tot de verdeling en betaling van de privékopievergoeding in het boekjaar 2019 is de termijn van
9 maanden overschreden. De redenen voor deze vertraging zijn de volgende :
- voor alle colleges: de betalingsachterstand heeft gedeeltelijk betrekking op het vrijgeven van de voorbehouden
rechten die op het niveau van elk college en door elk college worden toegekend 28. De termijn werd ook om
organisatorische en procedurele redenen overschreden. Auvibel overweegt momenteel een wijziging van haar
statuten. In dit kader wordt nagedacht over een snellere verdeling van de inningen van Auvibel op het niveau
van de colleges

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.
28 Cf. Hoofdstuk 4 van het jaarverslag
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- voor het college van auteurs van werken van letterkunde en van werken van beeldende of grafische kunst: het
ontbreken van een verdelingsreglement en/of de goedkeuring van een dergelijk verdelingsreglement door de
bevoegde minister rechtvaardigt de vertraging van de verdeling. Aangezien er in 2019 twee
verdelingsreglementen werden goedgekeurd, kon de vertraging worden ingehaald. Bovendien wordt voor de
referentiejaren 2017 en 2018 een percentage van 13% in afwachting van definitieve verdeling gezet. In 2019
heeft het college opdracht gegeven tot externe studies die een nog meer objectieve en meer nietdiscriminerende verdeling mogelijk maken.
- voor het college van auteurs van audiovisuele werken : de verdeling onder de leden van dit college is gebaseerd
op gegevens die alleen beschikbaar zijn in de loop van het jaar dat volgt op het te verdelen jaar. Er wordt dus
slechts een voorschot van 80% verdeeld overeenkomstig artikel XI.253 van het Wetboek van economisch recht,
om voor een bepaald percentage te voldoen aan de wettelijke termijnen voor de verdeling. Daarnaast is 5% van
het AGF-aandeel van de Belgische zenders in afwachting gezet voor betaling vanwege vorderingen van bepaalde
leden van het college. Voor het referentiejaar 2017 komt dit overeen met 0,1% van het totaalbedrag dat aan dit
college ter beschikking is gesteld.
Wat de verdeling van de leenrechtvergoeding betreft, is de termijn van zes maanden overschreden voor
betalingen die deels betrekking hebben op rechten die een lid van een college na de termijn van zes maanden
heeft gefactureerd en anderzijds op het vrijgeven van voorbehouden rechten

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

40

