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1.

Vermelding op basis van artikel 23 KB 25 april 2014
Inningsrubriek
1.A

Geïnde rechten

1.B
1.B.1
1.B.2

Totaal kosten
* directe kosten
* indirecte kosten

1.C

Totaal rechten
+ financiële opbrengsten
* rechten in afwachting van inning
* te verdelen geïnde rechten
* verdeelde geïnde rechten in
afwachting van betaling
* niet verdeelbare geïnde rechten
(niet toewijsbaar)
* financiële opbrengsten uit
beheer van geïnde rechten

1.C.1
1.C.2
1.C.3
1.C.4
1.C.5

1.D

Betaalde rechten

2.

Vergoeding voor het beheer van
rechten (excl.BTW)

Bedrag

Reprorecht

Leenrecht

1.183.613,78

521.186,98

662.426,80

-197.305,33

-187.440,07

-9.865,27

-197.305,33

-187.440,07

-9.865,27

12.096,59

11.491,76

604,83

12.096,59

11.491,76

604,83

-2.146.993,46

-2.097.987,60

-49.005,86

163.062,26

154.909,15

8.153,11

De vergoeding voor het beheer van de rechten die aan de rechthebbenden wordt
aangerekend, is gelijk aan de zuivere werkingskost van de beheersvennootschap,
verhoogd met 21 % BTW. Door Raad van Bestuur werd in 2015 beslist om dit niet
individueel per lid aan te rekenen. Deze werkwijze zou immers een pak
administratiekosten met zich meebrengen. Om die reden wordt een globale factuur
opgesteld die in mindering wordt gebracht van de rechten van al de rechthebbenden en
wordt de BTW die op de dienst van het beheer verschuldigd is, afgedragen.
De kosten voor het beheer worden verdeeld tussen de reprografierechten en de
leenrechten op basis van de algemene verdeelsleutel 95 % - 5 %. Deze verdeelsleutel
werd vastgesteld op afgerond de verhouding van geïnde rechten op het totaal van de
geïnde rechten.
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Vermelding op basis van artikel XI. 252 §2 WER
Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving dienen de geïnde rechten in beginsel met
ingang van 01 januari 2018 verdeeld te worden binnen een termijn van 9 maanden na
inning, ten opzichte van 24 maanden voordien.
We wijzen erop dat het VEWA-verdelingsreglement inhoudt dat in het eerste jaar van
aangifte er een uitbetaling gebeurt op basis van het aantal werkelijk gepubliceerde
bladzijden. De volgende 9 jaar wordt vervolgens een forfait uitbetaald. De som van deze
forfaits wordt door het bestuur op basis van historische informatie ingeschat op
€ 3.460.500 (€ 3.060.000 met betrekking tot de rechten, € 400.500 voor de
werkingskosten). De Raad van Bestuur stelde bij de analyse van de uitbetalingen van
de laatste jaren vast dat het uit te betalen bedrag toenam doordat VEWA steeds meer
leden telt (die ook aangiftes indienen). Het bedrag werd daarom verhoogd van
€ 2.835.000 naar € 3.460.500. Gelet op de lopende procedure Hewlett Packard besliste
de Raad van Bestuur tevens om € 1.215.000 te boeken onder “Te verdelen geïnde
rechten die het voorwerp zijn van betwistingen”.
Daarnaast is het zo dat de uitbetaling steeds gebeurt in het begin van het jaar na het
aangiftejaar. Zo werd eind 2017 de aangifte gedaan over 2016 en volgt de uitbetaling in
april 2018. Dit betreft een bedrag van € 2.588.655,28 met uitzondering van de leden die
onderworpen worden aan een revisorale controle.
In totaliteit is er bijgevolg een schuld aan de auteurs geboekt van € 7.468.015,56. Indien
men dit bedrag vermindert met de hiervoor opgesomde bedragen, bekomt men een
geïnd, niet voorbehouden en niet het voorwerp uitmaken van betwisting een mogelijks
uit te betalen bedrag van € 203.860,28. Delen we dit door een gemiddelde van de
werkelijke inningen over 2016 en 2017, met name € 2.465.435,50 (= (3.747.257,21 +
1.183.613,78) /2), dan wordt een termijn van 1 maand bekomen, hetgeen korter is dan
9 maanden.

3.

Vermelding op basis van artikel XI. 252 §3 WER
De gemiddelde kosten tijdens de laatste drie jaren overschrijden niet het percentage van
15% van de geïnde rechten.

