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Wettelijke mededelingen 

 
INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET BOEKJAAR 2019 

(afgesloten op 31 december 2019) 

 
Opsplitsing overeenkomstig artikel 23 KB 25 april 2014 

 
 Inningsrubriek Bedrag Reprorecht Leenrecht Thuiskopie 

      

1.A Geïnde rechten 1.671.656,33 1.336.596,39 125.961,57 209.098,37 

      

1.B Totaal kosten  

(incl. BTW & organiek fonds) 

-177.464,84 -141.971,88 -17.746,48 -17.746,48 

1.B.1 * directe kosten     

1.B.2 * indirecte kosten -177.464,84 -141.971,88 -17.746,48 -17.746,48 

      

1.C Totaal rechten  

+ financiële opbrengsten 

-5.037,87 -4.785,98 -251,89 0,00 

1.C.1 * rechten in afwachting 

van inning 

    

1.C.2 * te verdelen geïnde 

rechten 

    

1.C.3 * verdeelde geïnde 

rechten in afwachting van 

betaling 

    

1.C.4 * niet verdeelbare geïnde 

rechten (niet 

toewijsbaar) 

    

1.C.5 * financiële opbrengsten 

uit beheer van geïnde 

rechten 

(negatief in 2019) 

-5.037,87 -4.785,98 -251,89 0,00 

      

1.D Betaalde rechten -1.756.755,26 -

1.531.397,53 

-225.357,73 -0,00 

      

2. Wijziging saldo van de 

rechthebbenden over het 

boekjaar 

-267.601,64 -132.944,51 -117.394,54 -17.262,59 

 
Financiële gegevens op basis waarvan de vergoeding voor het beheer wordt 

berekend. 

 

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, aangevuld met de kost van de bijdrage aan het organiek fonds. 

Gezien de berekening van de bijdrage aan het organiek fonds werd opgetrokken van 0,2% 

naar 0,4%, werd in boekjaar 2018 naast de provisie geraamd op basis van de ontvangen 

rechten in 2018, tevens rekening gehouden met een bijkomende provisie voor 2017  

(€ 2.367,23) en het saldo van de provisie 2016 (€ 3.750,88). Bij de afrekening over 

boekjaar 2017 (facturatie 2019) bleek de bijdrage toch lager te liggen (€ 2.311,64) en 

werd een correctie geboekt van € 2.422,82 (€ 4.734,46 provisie min € 2.311,64 
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afrekening). Door de 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. Op de bijdrage aan het organiek fonds wordt geen 

verschuldigde BTW gerekend; deze wordt conform de richtlijnen van de Controledienst 

netto in mindering gebracht van de rechten van de rechthebbenden.  

 

De kosten voor het beheer werden tot en met boekjaar 2017 verdeeld tussen de 

reprografierechten en de leenrechten op basis van de algemene verdeelsleutel 95% - 5%. 

Vanaf boekjaar 2018 werd de verdeelsleutel aangepast naar 80% reprografierechten, 10% 

leenrechten en 10% onderwijs en onderzoek. Deze verdeelsleutel werd vastgesteld op 

afgerond de verhouding van geïnde rechten op het totaal van de geïnde rechten. 

 


