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BIJZONDER VERSLAG VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN VAN DE 

COMMISSARIS IN HET KADER VAN ARTIKEL XI.264 §1 WER  

OMTRENT DE OVEREENGEKOMEN SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN MET 

BETREKKING TOT DE AUTEURSRECHTEN DIE NIET DEFINITIEF KUNNEN 

WORDEN TOEGEKEND OP 31 DECEMBER 2014 

 

 
 
Wij hebben de onderstaande overeengekomen specifieke werkzaamheden uitgevoerd in het kader 
van de bepalingen van artikel XI.264, § 1 van het Wetboek van economisch recht dat bepaalt: 
 
“§ 1. De sommen die worden geïnd en waarvan met zekerheid blijkt dat ze niet kunnen worden 
toegewezen, worden door de in België gevestigde beheersvennootschappen verdeeld onder de 
rechthebbenden van de betrokken categorie, op de wijze die bij tweederde meerderheid van de 
algemene vergadering wordt bepaald. De Koning kan het begrip rechthebbenden van de betrokken 
categorie nader bepalen. 
 
  Bij gebreke van een dergelijke meerderheid wordt met dit doel speciaal een nieuwe algemene 
vergadering bijeengeroepen, die bij gewone meerderheid beslist. 
 
  De lasten van de beheersvennootschap kunnen niet op discriminerende manier ten opzichte van de 
andere rechten beheerd door de beheersvennootschap, worden aangerekend op de sommen bedoeld 
in het eerste lid. 
 
  De Koning bepaalt de voorwaarden waarbinnen, overeenkomstig het derde lid, de lasten van de 
beheersvennootschap worden aangerekend op de in het eerste lid bedoelde sommen. 
 
  De Commissaris maakt jaarlijks een bijzonder verslag op over : 
  1° de bedragen die door de beheersvennootschap als sommen worden aangemerkt, waarvan met 
zekerheid blijkt dat ze niet kunnen worden toegewezen; 
  2° het gebruik dat de beheersvennootschap van deze sommen maakt, en; 
  3° de aanrekening van de lasten op deze sommen.” 
 
Onze werkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de internationale standaard ISRS 
4400 betreffende opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met 
betrekking van financiële informatie. 
 
 

  

VEWA CVBA 

BOEKJAAR 2014 

 

http://www.cdo-audit.be/
http://www.dgst.be/


CDO BEDRIJFSREVISOREN 2 
LEUVEN 

 

www.cdo-audit.be  www.dgst.be  

 
OVEREENGEKOMEN SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN 
 

1) Nagaan dat er daadwerkelijk een algemene vergadering is bijeengekomen om de wijze van 
verdeling onder de rechthebbenden vast te stellen, dat deze algemene vergadering bij twee-
derde meerderheid heeft beraadslaagd en dat, bij gebreke van een dergelijke meerderheid, 
een speciaal met dit doel bijeengeroepen nieuwe algemene vergadering bij gewone 
meerderheid heeft beslist; 

 
2) Nagaan of de voorgestelde verdeling onder de rechthebbenden van de betrokken categorie in 

overstemming is met de goedgekeurde regels en eventueel met de statuten. 
 
BEVINDINGEN 
 
Wij brengen u verslag uit van onze feitelijke bevindingen als volgt: 
 
Met betrekking tot punt 1 
 

Op 31 maart 2015 is de jaarvergadering bijeengekomen.  Op de agenda van deze vergadering is 
tevens het punt “beslissing overeenkomstig artikel XI.264 WER” opgenomen.  Uit de 
aanwezigheidslijst blijkt dat 709 op de 750 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren, met 
name 94,53 % van het aantal aandelen.  Bij meerderheid van 709 op 709, met name 100 % van 
de aanwezige leden werd de beslissing genomen. 

 
Met betrekking tot punt 2 
 

Uit de boekhoudkundige documenten blijkt dat er een saldo is aan reprografierechten die 
betrekking hebben op de jaren 2000, 2001 en 2002.  De periode van 10 jaar opgenomen in 
artikel XI.265 WER is voor deze rechten verstreken.  Met unanimiteit besliste de algemene 
vergadering om het saldo van deze rechten te verdelen onder de rechthebbenden van de 
reprografierechten als volgt : “het positieve saldo wordt eerst toegewezen aan de jaren waarvan 
de schuld negatief staat, vervolgens worden de volgende jaren aangevuld opdat er tot op het 
moment van vrijvallen een aanrekening van € 60.000 per jaar kan worden gedragen, bestaande 
uit het forfait voor publicaties in voorgaande jaren en het saldo van de werkingskosten en de 
financiële opbrengsten”.   

 
 
Omdat de hierboven genoemde werkzaamheden noch een audit noch een beoordelingsopdracht 
uitmaken in overeenstemming met de internationale controlestandaarden (International Standards 
on Auditing, ISA’s) of de internationale standaarden voor beoordelingsopdrachten (International 
Standards on Review Engagements, ISRE’s), drukken we geen zekerheid uit over de  sommen die 
worden geïnd en waarvan met zekerheid blijkt dat ze niet kunnen worden toegewezen. 
 
Evenzo kunnen we geen zekerheid uitdrukken over het feit dat alle problemen die hadden kunnen 
worden vastgesteld door het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden of door een audit of een 
beoordeling van de financiële overzichten uitgevoerd in overeenstemming met de internationale 
controlestandaarden (ISA’s) of de internationale standaarden voor beoordelingsopdrachten 
(ISRE’s), werden geïdentificeerd. 

  

http://www.cdo-audit.be/
http://www.dgst.be/


CDO BEDRIJFSREVISOREN 3 
LEUVEN 

 

www.cdo-audit.be  www.dgst.be  

 
 
Ons verslag heeft als enig doel datgene vermeld in de eerste paragraaf en is enkel bedoeld voor uw 
persoonlijk gebruik. Het kan niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan andere 
partijen worden verspreid. Dit verslag heeft enkel betrekking op bovenvermelde elementen en geldt 
niet voor de jaarrekening van de CBVA VEWA als geheel.   
 
 
 
 
Leuven, 13 juli 2015 
 
 
 
 
 
 

Burgerlijke BVBA LUK OSTYN, 

Vertegenwoordigd door Luk OSTYN, 

Bedrijfsrevisor, 

Zaakvoerder, 

Commissaris VEWA CVBA 
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schuld m.b.t. rechten
geraamd forfait 

+ werkingskost

minimale schuld

 m.b.t. rechten

schuld 

voldoende?

Bijstorten beslissing AV

Art Xi 265 WER.

schuld na 

bijstorting

2000 1.024.379,54

2001 -114.274,72

2002 53.308,36

2003 -192.492,76

2004 427.243,65 1 60.000,00 60.000,00 OK 427.243,65

2005 403.652,94 2 60.000,00 120.000,00 OK 403.652,94

2006 362.456,54 3 60.000,00 180.000,00 OK 362.456,54

2007 80.885,07 4 60.000,00 240.000,00 niet OK -159.114,93 240.000,00

2008 471.026,73 5 60.000,00 300.000,00 OK 471.026,73

2009 207.933,76 6 60.000,00 360.000,00 niet OK -152.066,24 360.000,00

2010 654.843,39 7 60.000,00 420.000,00 OK 654.843,39

2011 640.087,77 8 60.000,00 480.000,00 OK 640.087,77

2012 953.279,53 9 60.000,00 540.000,00 OK 953.279,53

2013 1.453.980,30 1.453.980,30

2014 1.049.642,29 459.739,25 1.509.381,54

2.700.000,00 0,00 7.475.952,40

schuld m.b.t. rechten
geraamd forfait 

+ werkingskost

minimale schuld

 m.b.t. rechten

schuld 

voldoende?

Bijstorten beslissing AV

Art Xi 265 WER.

schuld na 

bijstorting

2000

2001

2002

2003 0,00

2004 43.748,56 1 3.000,00 3.000,00 OK 43.748,56

2005 66.483,40 2 3.000,00 6.000,00 OK 66.483,40

2006 80.047,23 3 3.000,00 9.000,00 OK 80.047,23

2007 -28.984,82 4 3.000,00 12.000,00 niet OK -28.984,82

2008 -134.853,80 5 3.000,00 15.000,00 niet OK -134.853,80

2009 25.124,99 6 3.000,00 18.000,00 OK 25.124,99

2010 23.273,37 7 3.000,00 21.000,00 OK 23.273,37

2011 38.780,83 8 3.000,00 24.000,00 OK 38.780,83

2012 -40.324,36 9 3.000,00 27.000,00 niet OK -40.324,36

2013 0,00 0,00

2014 0,00 0,00

135.000,00 0,00 73.295,40

2.835.000,00 7.549.247,80

770.920,42 0,00

REPROGRAFIE

LEENRECHT

0,00 0,00




