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BIJZONDER VERSLAG VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN VAN DE COMMISSARIS 

OMTRENT DE OVEREENGEKOMEN SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN MET BETREKKING 

TOT DE AUTEURSRECHTEN DIE NIET DEFINITIEF KUNNEN WORDEN TOEGEWEZEN 31 

DECEMBER 2018 

 

 

 

Wij hebben de onderstaande overeengekomen specifieke werkzaamheden uitgevoerd zoals bepaald in 

onze opdrachtbrief van 26 maart 2019 in het kader van de bepalingen van artikel XI.254 van het 

Wetboek van Economisch Recht dat bepaalt:  

 

“De niet-verdeelbare sommen, met inbegrip van de sommen die overeenkomstig artikel XI.252, § 4, niet 

verdeelbaar worden geacht, worden verdeeld onder de rechthebbenden van de betrokken categorie, op 

de wijze die bij tweederde meerderheid van de algemene vergadering wordt bepaald, onverminderd het 

recht van de rechthebbenden om deze bedragen bij de beheersvennootschap op te eisen. 

 

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 beheerkosten van de beheersvennootschap kunnen niet op discriminerende manier ten opzichte van 

de andere categorie van rechten beheerd door de beheersvennootschap, worden aangerekend op de 

sommen bedoeld in het eerste lid. 

 

De Koning bepaalt de voorwaarden waarbinnen, overeenkomstig het vierde lid, de beheerkosten van de 

beheersvennootschap worden aangerekend op de in het eerste lid bedoelde sommen. 

De Commissaris maakt jaarlijks een bijzonder verslag op over: 

1° de kwalificatie van sommen door de beheersvennootschap als niet-verdeelbare sommen; 

2° het gebruik dat de beheersvennootschap van deze sommen maakt; en 

3° de aanrekening van de beheerkosten 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. 

 

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 

tweederdemeerderheid 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. 
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BEVINDINGEN 

 

We merken op dat het jaar 2007, waarvoor een herverdeling dient te gebeuren, zowel bij de reprografie- 

als bij de leenrechten een negatief saldo vertoont. 

 

Wij brengen u verslag uit van onze feitelijke bevindingen als volgt: 

 

Met betrekking tot punt 1 

Op 26 maart 2019 is de Algemene Vergadering bijeengekomen; bij unanimiteit werd beslist om de 

niet toewijsbare reprografierechten en leenrechten te herverdelen onder de betrokken 

rechthebbenden.  

 

Met betrekking tot punt 2 

De voorgestelde verdeling is in overeenstemming met de goedgekeurde regels. 

 

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. 

 

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 VEWA CVBA als geheel. 

 

 

Leuven, 26 maart 2019 

 

 

LUK OSTYN BVBA 

Vertegenwoordigd door Luk OSTYN 

Bedrijfsrevisor 

Zaakvoerder 

Commissaris VEWA CVBA 

 

 

Bijlage: Goedgekeurde herverdeling 



31/12/2018

schuld m.b.t. rechten
geraamd forfait 

rechten
gecumuleerd

bijkomend forfait 

werkingskost
gecumuleerd

minimale schuld

 m.b.t. rechten & 

werkingskost

schuld 

voldoende?

Bijstorten beslissing AV

Art Xi 265 WER.

schuld na 

bijstorting

2000 -0,00                               
2001 0,00                                
2002 -0,00                               
2003 0,00                                
2004 0,00                                0,00                           
2005 -                                  -                            
2006 -                                  -                            
2007 -91.350,74                     !! BEDRAG IS NEGATIEF !! -91.350,74               

2008 78.214,55                       1 65.000,00               65.000,00          8.500,00                 8.500,00            73.500,00                  OK -4.714,55                  73.500,00       
2009 33.277,26                       2 65.000,00               130.000,00        8.500,00                 17.000,00          147.000,00                niet OK 33.277,26       
2010 267.613,51                    3 65.000,00               195.000,00        8.500,00                 25.500,00          220.500,00                OK -47.113,51               220.500,00     
2011 288.757,86                    4 65.000,00               260.000,00        8.500,00                 34.000,00          294.000,00                niet OK 288.757,86     
2012 778.689,66                    5 65.000,00               325.000,00        8.500,00                 42.500,00          367.500,00                OK -39.522,68               739.166,98     
2013 963.876,75                    6 65.000,00               390.000,00        8.500,00                 51.000,00          441.000,00                OK 963.876,75     
2014 1.222.031,68                 7 65.000,00               455.000,00        8.500,00                 59.500,00          514.500,00                OK 1.222.031,68  
2015 853.135,00                    8 65.000,00               520.000,00        8.500,00                 68.000,00          588.000,00                OK 853.135,00     
2016 896.936,35                    9 65.000,00               585.000,00        8.500,00                 76.500,00          661.500,00                OK 896.936,35     
2017 537.260,08                    -                             537.260,08     
2018 266.644,87                    -                             -                            266.644,87     

6.095.086,84                 585.000,00            2.925.000,00     76.500,00               382.500,00        3.307.500,00            0,00                           6.095.086,84  

* Op meer dan 1 jaar 4.655.918,42  
Niet voorbehouden -20.480,79               
Voorbehouden 3.307.500,00           
Voorwerp van betwisting 1.215.000,00           
Financiële opbrengsten 153.899,21               
Controle 4.655.918,42           

* Op minder dan 1 jaar 1.439.168,42  

31/12/2018

schuld m.b.t. rechten
geraamd forfait 

rechten
gecumuleerd

bijkomend forfait 

werkingskost
gecumuleerd

minimale schuld

 m.b.t. rechten & 

werkingskost

schuld 

voldoende?

Bijstorten beslissing AV

Art XI 265 WER.

schuld na 

bijstorting

2000
2001
2002
2003 -                                  
2004 -0,00                               -0,00                         
2005 -                                  -                            
2006 -                                  -                            
2007 -26.126,71                     !! BEDRAG IS NEGATIEF !! -26.126,71               

2008 -26.246,98                     1 3.000,00                 3.000,00            400,00                     400,00               3.400,00                    niet OK -26.246,98      
2009 -20.726,87                     2 3.000,00                 6.000,00            400,00                     800,00               6.800,00                    niet OK -20.726,87      
2010 -23.830,24                     3 3.000,00                 9.000,00            400,00                     1.200,00            10.200,00                  niet OK -23.830,24      
2011 -11.586,02                     4 3.000,00                 12.000,00          400,00                     1.600,00            13.600,00                  niet OK -11.586,02      
2012 -25.766,97                     5 3.000,00                 15.000,00          400,00                     2.000,00            17.000,00                  niet OK -25.766,97      
2013 31.244,35                       6 3.000,00                 18.000,00          400,00                     2.400,00            20.400,00                  OK -10.844,35               20.400,00       
2014 4.619,63                         7 3.000,00                 21.000,00          400,00                     2.800,00            23.800,00                  niet OK 4.619,63         
2015 45.397,35                       8 3.000,00                 24.000,00          400,00                     3.200,00            27.200,00                  OK -15.282,37               30.114,99       
2016 41.950,77                       9 3.000,00                 27.000,00          400,00                     3.600,00            30.600,00                  OK 41.950,77       
2017 413.776,01                    413.776,01     
2018 -                                  -                            -                   

402.704,32                    27.000,00               135.000,00        3.600,00                 18.000,00          153.000,00                -0,00                         402.704,32     

* Op meer dan 1 jaar 176.613,30
Niet voorbehouden 13.389,76
Voorbehouden 153.000,00
Voorwerp van betwisting 0,00

Financiële opbrengsten 10.223,55
Controle 176.613,30

* Op minder dan 1 jaar 226.091,02     

ONDERWIJS & ONDERZOEK 31/12/2018

schuld m.b.t. rechten
geraamd forfait 

rechten
gecumuleerd

bijkomend forfait 

werkingskost
gecumuleerd

minimale schuld

 m.b.t. rechten & 

werkingskost

schuld 

voldoende?

Bijstorten beslissing AV

Art XI 265 WER.

schuld na 

bijstorting

2017 91.011,46                       91.011,46       
2018 69.928,69                       69.928,69       

160.940,15                    -                          -                      -                           -                     -                             -                            160.940,15     

* Op meer dan 1 jaar 62.926,37
Niet voorbehouden 62.926,37
Voorbehouden 0,00
Voorwerp van betwisting 0,00

Financiële opbrengsten 0,00
Controle 62.926,37

* Op minder dan 1 jaar 98.013,78       

 = 6.658.731,31                 612.000,00            3.060.000,00    80.100,00               400.500,00       3.460.500,00            -0,00                                     6.658.731,32  

JAARREKENING : PASSIEF BALANS
* Op meer dan 1 jaar 4.895.458,10

Niet voorbehouden 55.835,34
Voorbehouden 3.460.500,00
Voorwerp van betwisting 1.215.000,00

Financiële opbrengsten 164.122,76
Controle 4.895.458,10

* Op minder dan 1 jaar 1.763.273,22

6.658.731,32

-0,00                         

REPROGRAFIE

LEENRECHT

-                            

26/03/2019
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