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VOL-BA 1

VOL-AUT 1
JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER
TE LEGGEN DOCUMENTEN – ANDERE MODELLEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)
NAAM: VEWA ............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Rechtsvorm1: Coöperatieve vennootschap ................................................................................................................................................
Adres: Researchpark Haasrode 1820 - Interleuvenlaan ....................................................................... Nr.: 62................... Bus: .............
Postnummer: 3001 ...................

Gemeente: Heverlee .............................................................................................................................

Land: België .................................................
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Leuven .....................................................................................................
Internetadres2: http://www. vewa.be. ..........................................................................................................................................
E-mailadres2: ............................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer
DATUM

15

/02

/2017

BE 0464.588.032

van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van

de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING in

EURO3

goedgekeurd door de algemene vergadering van

29

/03

/2022

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01

/01

/2021

tot

31

/12

/2021

Vorig boekjaar van

01

/01

/2020

tot

31

/12

/2020

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet4 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
Model van jaarrekening op grond van het koninklijk besluit van 25 april 2014 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 december
5
2017 en 29 september 2019

................................................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________________________________
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening2:


Totaal aantal neergelegde bladen: .........................

1
2
3
4
5

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm ”in vereffening” vermeld.
Facultatieve vermelding.
Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.
Schrappen wat niet van toepassing is.
Vermelding van de wettelijke of reglementaire basis die het gebruik van een afwijkend model rechtvaardigt.

VOL-AUT

Nr.

VOL-AUT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARI NG BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
vennootschap
* PINTENS Walter, Louizalaan 441/7, 1050 Brussel, België - Bestuurder-Voorzitter Raad van Bestuur ...................................................
* JENNEKENS Edward, Antwerpsedreef 44, 2980 Zoersel, België - Bestuurder-Ondervoorzitter .............................................................
* HENDRICKX Frank, Lege Veldkantlaan 30, 2540 Hove, België - Bestuurder-Ondervoorzitter................................................................
* CHIAU André, Keysersberg 9, 1760 Roosdaal, België - Bestuurder........................................................................................................
* COECKELBERGH Dirk, Haachtstraat 186, 3020 Herent, België - Bestuurder ........................................................................................
* KRUITHOF Marc, Nederkwaadham 7, 9000 Gent, België - Bestuurder...................................................................................................
* RUTTEN Marie-Claude, A.Vermaelenstraat 55, 3052 Blanden, België - Bestuurder ...............................................................................
* SAUER Tom, Maleizenstraat 86, 3020 Herent, België - Bestuurder ........................................................................................................
* VANHEES Hendrik, Hof Van Stade 25, 3200 Aarschto, België - Bestuurder ...........................................................................................
* VAN DEN BOSSCHE Jozef, Van Langenhovestraat 5, 9200 Dendermonde, België - Bestuurder ..........................................................
* VERRAES Emmanuel, Franklinstraat 62, 1000 Brussel, België - Bestuurder ..........................................................................................
* LUK OSTYN BV (B00502), Mechelsestraat 82/0001, 3000 Leuven, België (BE 0478.836.639)
vertegenwoordigd door Luk OSTYN, Karel van Lotharingenstraat 23, 3000 Leuven - Commissaris 26/03/2019-29/03/2022
_________________________________________________________________________________________________________

VOL-AUT

Nr.

VOL-AUT 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening werd / werd niet∗ geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap∗∗,
B. Het opstellen van de jaarrekening∗∗,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn
lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)

∗ Schrappen wat niet van toepassing is.
∗∗ Facultatieve vermelding.

VOL-AUT

Nr.
BE 0464.588.032
BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

VOL-inb 3.1
Codes

OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa……………………………………….
Materiële vaste activa………………………………………….
Terreinen en gebouwen .................................................
Installaties, machines en uitrusting................................
Meubilair en rollend materieel........................................
Leasing en soortgelijke rechten .....................................
Overige materiële vaste activa ......................................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................
Financiële vaste activa………………………………………
Verbonden ondernemingen ...........................................
Deelnemingen…………………………………………
Vorderingen…………………………………………
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat…………………………………………
Deelnemingen…………………………………………
Vorderingen…………………………………………
Andere financiële vaste activa .......................................
Aandelen ..................................................................
Vorderingen en borgtochten in contanten ................
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan één jaar…………………………….
Handelsvorderingen.......................................................
Overige vorderingen ......................................................
Voorraden en bestellingen in uitvoering.........................
Voorraden……………………………………………………….
Grond- en hulpstoffen ..............................................
Goederen in bewerking ............................................
Gereed product ........................................................
Handelsgoederen .....................................................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop .........
Vooruitbetalingen .....................................................
Bestellingen in uitvoering...............................................
Vorderingen op ten hoogste één jaar..............................
Handelsvorderingen.......................................................
Overige vorderingen ......................................................
Geldbeleggingen ...............................................................
Eigen aandelen ..............................................................
Overige beleggingen ......................................................
Liquide middelen………………………………………

Vorderingen op rechten voortvloeiend uit de activiteit van het
beheer van rechten
Vorderingen op meer dan één jaar………………………………
Vorderingen op ten hoogste één jaar…….…………
Overlopende rekeningen ..................................................
TOTAAL VAN DE ACTIVA

Boekjaar

Vorig boekjaar

Nr.

BE 0464.588.032

VOL-inb 3.2

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes
EIGEN VERMOGEN
Inbreng ..............................................................................
Beschikbaar
Onbeschikbaar
Herwaarderingsmeerwaarden ..........................................
Reserves ............................................................................
Onbeschikbare reserves ................................................
Statutair onbeschikbare reserves ................................................
Inkoop eigen aandelen ................................................
Financiële steunverlening…....................
Overige ......................................................................
Belastingvrije reserves...................................................
Beschikbare reserves ....................................................
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)..................................
Kapitaalsubsidies ..............................................................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ....................
Belastingen ....................................................................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ...................
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten..............................................
Uitgestelde belastingen ....................................................
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar .......................................
Financiële schulden .......................................................
Achtergestelde leningen ...........................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ......................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..............
Kredietinstellingen....................................................
Overige leningen ......................................................
Handelsschulden ...........................................................
Leveranciers .............................................................
Te betalen wissels ....................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen................
Overige schulden ...........................................................
Schulden op ten hoogste één jaar...................................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................
Financiële schulden .......................................................
Kredietinstellingen....................................................
Overige leningen ......................................................
Handelsschulden ...........................................................
Leveranciers .............................................................
Te betalen wissels ....................................................
Vooruitbetalingen op bestellingen ….......................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen ..............................................................
Bezoldigingen en sociale lasten ...............................
Overige schulden ...........................................................

Schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de activiteit van het
beheer van de rechten

Boekjaar

Vorig boekjaar

Nr.

BE 0464.588.032

VOL-inb 3.2

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes
PASSIVA (vervolg)
Schulden op meer dan één jaar……………………………………………
A. Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning
B. Te verdelen geïnde rechten
1. niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten
2. voorbehouden te verdelen geïnde rechten
3. Te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen
C. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
1. Verdeelde geïnde rechten die niet het voorwerp zijn van betwistingen
2. Verdeelde geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen
3. Niet verdeelbare geïnde rechten (art. XI 254 WER)
die toegewezen werden aan rechthebbenden van dezelfde categorie
D. financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten
Schulden op ten hoogste één jaar
A. Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning
B. Te verdelen geïnde rechten
1. niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten
2. voorbehouden te verdelen geïnde rechten
3. Te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen
C. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
1. Verdeelde geïnde rechten die niet het voorwerp zijn van betwistingen
2. Verdeelde geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen
3. Niet verdeelbare geïnde rechten (art. XI 254 WER)
die toegewezen werden aan rechthebbenden van dezelfde categorie
D. financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten
Overlopende rekeningen ..................................................
TOTAAL VAN DE PASSIVA

Boekjaar

Vorig boekjaar

BE 0464.588.032

Nr.
RESULTATENREKENING

VOL-inb 4
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed
product en bestellingen in uitvoering:
toename (afname) (+)/(-)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Totaal Andere bedrijfsopbrengsten
Deelneming rechthebbenden aan het organiek fonds (-)
Deelneming rechthebbenden aan sociale, culturele of educatieve doeleinden (-)
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname
(toename) (+)/(-)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: (toevoegingen
terugnemingen) (+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: (toevoegingen
bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)
Andere bedrijfskosten………………………………………..
Totaal Andere bedrijfskosten
Bijdrage aan het organiek fonds (-)
Bijdrage aan het sociale, culturele of educatieve doeleinden (-)
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (+)
Bedrijfsverlies (-)
Financiële opbrengsten die voortvloeien uit belegging voor eigen rekening
Totaal financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Financiële opbrengsten die voortvloeien uit belegging voor rekening van de rechthebbenden (-)
Interesten (-)
Andere financiële opbrengsten (-)
Financiële kosten die voortvloeien uit belegging voor eigen rekening
Totaal financiële kosten
Recurrente financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden,
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Financiële kosten die voortvloeien uit activiteiten voor rekening van de rechthebbenden (-)
Kosten van schulden (-)
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II, E:
toevoegingen (terugnemingen) (-)
Andere financiële kosten (-)
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (-)

Page 1

BE 0464.588.032

Nr.
RESULTATENREKENING

RESULTATENREKENING (vervolg)

VOL-inb 4
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Codes

Boekjaar

Boekjaar

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (-)

Winst van het boekjaar vóór belasting (+)
Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat (+)/(-)
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst van het boekjaar (+)
Verlies van het boekjaar (-)
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Overboeking naar de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst van het boekjaar (+)
Te bestemmen verlies van het boekjaar (-)

Page 1

Nr.

BE 0464.588.032

! " #

VOL-inb 5.

$$ %# &
Codes

Te bestemmen winst (verlies)

Boekjaar

Vorig boekjaar

9906

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

(9905)

Overgedragen winst (verlies) van het vorig boekjaar (+)/(-)

14P

Onttrekking aan het eigen vermogen

791/2

aan de inbreng

791

aan de reserves

792

Toevoeging aan het eigen vermogen

691/2

aan de inbreng

691

aan de wettelijke reserve

6920

aan de overige reserves

6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)

(14)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst

694/7

Vergoeding van de inbreng

694

Bestuurders of zaakvoerders

695

Werknemers

696

Andere rechthebbenden

697

%# # ""

!

Overdrachten en toewijzingen van de financiële opbrengsten en van
de kosten die voortvloeien uit activiteiten voor rekening van de rechthebbenden
* Overdracht van financiële opbrengsten die voortvloeien uit belegging voor
rekening van de rechthebbenden aan schulden met betrekking tot rechten die voortvloeien uit de
activiteit van het beheer van de rechten (+)
* Toewijzing van de financiële lasten voortvloeiend uit de activiteiten
voor rekening van de rechthebbenden aan de te verdelen geïnde rechten (-)
* Toewijzing van de bijdrage aan het organieke fonds op de te verdelen geïnde rechten
Toevoegingen (-)
Terugnemingen (+)
* Toewijzing van de kosten met sociale, culturele of educatieve doeleinden
voor rekening van de rechthebbenden op de te verdelen geïnde rechten
Toevoegingen (-)
Terugnemingen (+)

'

'

Nr.
BE 0464.588.032
Staat van de materiële vaste activa

VOL-inb 6.3.2

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Codes

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192P

Boekjaar

((((((((((

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere

8162
8172

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8182

8192

8252P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8212

Verworven van derden

8222

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8232
(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8242
8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8272

Teruggenomen

8282

Verworven van derden

8292

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8302

Overgeboekt van een post naar een andere

8312

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

'(23)

((((((((((

Vorig boekjaar

Nr.
BE 0464.588.032
Staat van de materiële vaste activa
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

VOL- inb 6.3.3
Codes

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Boekjaar

((((((((((

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

((((((((((

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Vorig boekjaar

Nr.

BE 0464.588.032

! )

%*

VOL-inb 6.4.3

%

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Codes

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393P

Boekjaar

((((((((((

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8363

Overdrachten en buitengebruikstellingen ...................................................

8373

Overboekingen van een post naar een andere..................................(+)/(-)

8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar

8453P

Geboekt

8413

Verworven van derden

8423

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

((((((((((

8433
(+)/(-)

8443

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

((((((((((

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8473

Teruggenomen

8483

Verworven van derden

8493

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8503
(+)/(-)

8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar

8553P

(+)/(-)

((((((((((

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

(284)

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen .............................................................................................

8583

Terugbetalingen ..........................................................................................

8593

Geboekte waardeverminderingen ...............................................................

8603

Teruggenomen waardeverminderingen ......................................................

8613

Wisselkoersverschillen ......................................................................(+)/(-)

8623

Overige mutaties................................................................................(+)/(-)

8633

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde
van het boekjaar

(285/8)
8653

((((((((((

Vorig boekjaar

BE 0464.588.032

Nr.

VOL-inb 6.7.1

STAAT VAN DE INBRENG EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN DE INBRENG

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Inbreng
Beschikbaar per einde van het boekjaar
Beschikbaar per einde van het boekjaar
Onbeschikbaar per einde van het boekjaar
Onbeschikbaar per einde van het boekjaar
Eigen vermogen ingebracht door de aandeelhouders
In geld
waarvan niet volgestort
In natura
waarvan niet volgestort

110P
(110)
111P
(111)

0

8790
87901
8791
87911

0
0
0
0

Codes

Bedragen

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Aandelen op naam

8702

Gedematerialiseerde aandelen

8703

Codes

Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Aantal aandelen

8722

Gehouden door haar dochters
Aantal aandelen

8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen................

8740

Bedrag van de inbreng ....................................
Maximum aantal uit te geven aandelen ...............................

8741
8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop .................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ....................................

8745

Maximum aantal uit te geven aandelen ...............................

8747

8746

Aandelen
Verdeling
Aantal aandelen ..........................................................

8761

Daaraan verbonden stemrecht.....................................
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

8762

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf
Aantal aandelen gehouden door haar dochters ...........

8771
8781

Boekjaar

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG
(WAARONDER DE INBRENG IN NIJVERHEID)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

…………………………
…………………………
…………………………

N°

BE 0464.588.032

VOL-inb 6.7.2

Aandeelhoudersstructuur van de vennootschap op de datum van de jaarafsluiting

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, artiekl 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of
aritkel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de
vennootschap in eigendom hebben, met vermelding van het
ADRES (van de zetel, zo het een rechtspersoon betreft), en
van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming
naar Belgisch recht betreft

Aantal stemrechten
Aard

%
Verbonden aan effecten

VEWA VZW
Leuvens Bedrijvencentrum
Interleuvenlaan 62
3001 Heverlee

Niet verbonden aan
effecten

684

91%

Nr.

BE 0464.588.032

VOL-inb 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN
EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ....................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden........................................................................
Kredietinstellingen .............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers ......................................................................................................................
Te betalen wissels .............................................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.........................................................................
Overige schulden ....................................................................................................................
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen..............................
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ....................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden........................................................................
Kredietinstellingen .............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers...................................................................................................................
Te betalen wissels..........................................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.........................................................................
Overige schulden ....................................................................................................................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ....................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden........................................................................
Kredietinstellingen .............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers ......................................................................................................................
Te betalen wissels .............................................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.........................................................................
Overige schulden ....................................................................................................................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .................................

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901
(42)

8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902
8912

8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903
8913

Boekjaar

Nr.

BE 0464.588.032

VOL-inb 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ................................................................................................................

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051
9061

Achtergestelde leningen ....................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden........................................................................
Kredietinstellingen .............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers ......................................................................................................................
Te betalen wissels .............................................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.........................................................................
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ……………………...………
Overige schulden ....................................................................................................................
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden..................
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming
Financiële schulden ................................................................................................................
Achtergestelde leningen ....................................................................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................................................................
Leasingschulden en soortgelijke schulden........................................................................
Kredietinstellingen .............................................................................................................
Overige leningen ...............................................................................................................

Handelsschulden ....................................................................................................................
Leveranciers ......................................................................................................................
Te betalen wissels .............................................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.........................................................................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen ………………………………….………………………………………….
Bezoldigingen en sociale lasten …………………….…………………………………

Overige schulden ....................................................................................................................
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming ..................................................................................

9062

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen (post 450/3 en 178/9 van de passiva)
Vervallen belastingschulden ........................................................................................
Niet-vervallen belastingschulden ..................................................................................
Geraamde belastingschulden .......................................................................................

Codes
9072
9073
450

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...............
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ..........................
Nr.

9076
9077

BE 0464.588.032

OVERLOPENDE REKENING
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

8922
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052

Boekjaar

Boekjaar

BE 0464.588.032

N°

+

&

&

"

%# !

VOL-inb 6.9 bis

,

"

$

%#

$$

$

!
A

Reproductie
I. Schulden op meer dan één jaar

!

%

#
B

" #
C

!
D

Adaptatie/V
Pub
Beschikbaar
ertaling
mededeling
stelling

%#
E
Verhuring

F
Uitlening
edu cult

G

H

I

J

K

L

Distributie

Volgrecht

Kabel

Satelliet

Opvoering

Uitgave

M
N
O
P
Jaarlijkse
Reproductie
aanvullende Directe injectie Databanken
uitgevers
vergoeding

Q

R

S

T

Reprografie

Bilijke
vergoeding

Leenrecht educ
/ cult

Thuiskopie

U
Thuiskopie
uitgevers
>> Prints <<

V
Onderw &
wetenschap
onderzoek

782.351
235.529
519.481
27.341

40.767
2.262
36.579
1.925

59.143
5.502
50.959
2.682

225.425
97.372
121.650
6.403

599.065
366.086
221.331
11.649

2.821.730
2.821.730

212.963
212.963

294.336
294.336

618.722
618.722

937.472
937.472

10.429

787

1.088

2.287

3.465

1.706.751

A. Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning
B. Te verdelen geïnde rechten
1. niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten
2. voorbehouden te verdelen geïnde rechten
3. Te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen

1.706.751
706.751
950.000
50.000

C. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
1. Verdeelde geïnde rechten die niet het voorwerp zijn van betwistingen
2. Verdeelde geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen
3. Niet verdeelbare geïnde rechten (art. XI 254 WER)
die toegewezen werden aan rechthebbenden van dezelfde categorie
D. financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten
II. Schulden op ten hoogste één jaar

4.903.279

A. Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning
B. Te verdelen geïnde rechten
1. niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten
2. voorbehouden te verdelen geïnde rechten
3. Te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen

4.885.223
4.885.223

C. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
1. Verdeelde geïnde rechten die niet het voorwerp zijn van betwistingen
2. Verdeelde geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen
3. Niet verdeelbare geïnde rechten (art. XI 254 WER)
die toegewezen werden aan rechthebbenden van dezelfde categorie
D. financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten

18.056

Nr.

BE 0464.588.032
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BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Uitsplitsing per geografische markt
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen.....................................................................................................

740

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..........................................................

9086

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten.............

9087

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren.....................................................

9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen.....................................

620

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ......................................

621

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen...........................

622

Andere personeelskosten ...........................................................................

623

Ouderdoms- en overlevingspensioenen .....................................................

624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ...............................(+)/(-)

635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt..................................................................................................

9110

Teruggenomen ......................................................................................

9111

Op handelsvorderingen
Geboekt..................................................................................................

9112

Boekjaar

Vorig boekjaar

Nr.

BE 0464.588.032

VOL-inb 6.10

BEDRIJFSRESULTATEN

Teruggenomen ......................................................................................

9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen .............................................................................................

9115

Bestedingen en terugnemingen ..................................................................

9116

Andere bedrijfskosten

'

Bedrijfsbelastingen en -taksen....................................................................

640

Andere ........................................................................................................

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..........................................................

9096

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten.................................

9097

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren......................................................

9098

Kosten voor de onderneming......................................................................

617

BE 0464.588.032

Nr.

VOL-inb 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN
RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Codes

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies ..............................................................
Interestsubsidies ...............................................................

9125
9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen

754

Andere

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen ..............

6501
Geactiveerde interesten.............................................................

6502
Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ......................................................................................................

6510

Teruggenomen ............................................................................................

6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap

653

bij de verhandeling van vorderingen
Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ..............................................................

6560

Bestedingen en terugnemingen ...............................................................

6561

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen………………………..
Andere………………………………………

654
655

Boekjaar

Vorig boekjaar

Nr.

BE 0464.588.032

VOL_inb 6.13

BELASTINGEN EN TAKSEN

Belastingen op het resultaat

Codes

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................

9134

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ................................................................

9135

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .........................................

9136

Geraamde belastingsupplementen ..................................................................................................

9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren..........................................................................

9138

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen .........................................................................

9139

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd.........

9140

Boekjaar

Vorig boekjaar

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties..........................................................................................................

9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
Andere actieve latenties

9142

Passieve latenties ...................................

9144

Uitsplitsing van de passieve latenties
BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN VAN DERDEN

Codes

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de vennootschap (aftrekbaar) ..........................................................

9145

Door de vennootschap ............................................................................

9146

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van
Bedrijfsvoorheffing .................................................................................

9147

Roerende voorheffing ............................................................................

9148

Boekjaar

Vorig boekjaar

Nr.

BE 0464.588.032 VOL-inb 6.16

Codes

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ......................................................................................

9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven

bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel .............................

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel…………………………………………

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders .........................................................................................

9503

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...........................................................................

9504

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen) .............................................................................................

9505

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten .............................................................................................................

95061

Belastingadviesopdrachten .............................................................................................................

95062

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................

95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten .............................................................................................................

95081

Belastingadviesopdrachten .............................................................................................................

95082

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................

95083

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Boekjaar

Nr.

BE 0464.588.032 VOL-inb Ca

Tabel van kasstroomoverzicht « KSO »

Boekjaar
I. Kasstroom voortvloeiend uit operationele activiteiten
A. Geïnde rechten
B. BTW op A
C. Bruto-rechten geïnd
D. Geïnde financiële opbrengsten voortvloeiend uit de belegging van rechten
E. Geïnde sommen voortvloeiend uit de belegging van sommen voor eigen rekening
F.1. Vergoeding geïnd als beheersvennootschap ten laste van de rechthebbenden
F.2. Andere geïnde sommen
G. Uitbetaalde rechten
G.1. Rechten ontvangen krachtens een vertegenwoordigingsovereenkomst betaald binnen 6 maanden na de ontvangst
G.2. Rechten ontvangen krachtens een vertegenwoordigingsovereenkomst betaald meer dan 6 maanden na de ontvangst
G.3. Rechten die niet in het raam van een vertegenwoordigingsovereenkomst werden ontvangen, betaald binnen de eerste 9 maanden
van het boekjaar na de inning
G.4. Rechten die niet in het raam van een vertegenwoordigingsovereenkomst werden ontvangen, betaald na de eerste 9 maanden van
het boekjaar na de inning
H. Betaalde sommen voortvloeiend uit de belegging van rechten
I. Sommen uitbetaald aan het personeel en voor hun rekening
J. Betaalde sommen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden
K. Bijdrage betaald aan het organiek fonds
L. BTW betaald op rechten en vergoedingen (commissies)
M. Roerende voorheffing betaald voor rekening van de rechthebbenden (auteursrechten)
N. Andere betaalde sommen
O. Nettokasstroom voortvloeiend uit operationele activiteiten vóór belastingen en financiële kosten
P. Betaalde rente en kosten
Q. Betaalde resultaatbelastingen

'

Nr.

BE 0464.588.032 VOL-inb Ca

Tabel van kasstroomoverzicht « KSO »

R. Nettokasstroom voorvloeiend uit operationele activiteiten

'

II. Kasstroom voortvloeiend uit investeringsactiviteiten
A. Verwerving materiële en immateriële vaste activa
B. Verkoop van materiële en immateriële vaste activa
C. Verwerving van financiële vaste activa
D. Verkoop van financiële vaste activa
E. Geïnde dividenden voortvloeiend uit financiële vaste activa
F. Nettokasstroom voortvloeiend uit investeringsactiviteiten

'

III. Kasstroom voortvloeiend uit financieringsactiviteiten
A. Ontvangsten voortvloeiend uit kapitaalsverhogingen
B. Ontvangsten voortvloeiend uit uitgifte van leningen
C. Terugbetaling van leningen
D. Betaalde dividenden
E. Nettokasstroom voortvloeiend uit financieringsactiviteiten
IV. Netto variatie van de kasmiddelen
V. Kasmiddelen bij de opening van het boekjaar
VI. Kasmiddelen bij afsluiting van het boekjaar
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Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Deze kosten omvatten
zowel de kosten van oprichting als van de kapitaalverhogingen. Deze worden, indien niet
volledig ten laste van het boekjaar genomen, lineair afgeschreven tegen minimaal 20 % per
jaar.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. De andere dan
van derden verworven immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen
vervaardigingsprijs volgens het systeem van full costing en rekening houdend met het
toekomstige rendement voor de onderneming. Een lineair afschrijvingspercentage van
33,33% wordt toegepast voor toepassingssoftware en 20% voor de overige immateriële vaste
activa.
Het jaar na volledige afschrijving, doch steeds ten vroegste in het 6de jaar na aanschaffing,
worden de immateriële vaste activa uitgeboekt.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De andere dan van
derden verworven materiële vaste activa worden opgenomen tegen vervaardigingsprijs
volgens het systeem van full costing inclusief, indien belangrijk, intercalaire intresten tot op
het moment van ingebruikname.
Waardeverminderingen op terreinen worden geboekt in geval van duurzame minderwaarde of
ontwaarding.
De volgende basisafschrijvingspercentages, gefundeerd op economische criteria, worden
volgens de lineaire respectievelijk degressieve afschrijvingsmethode afhankelijk van het
voorwerp waarop ze betrekking hebben, vanaf het jaar van ingebruikname toegepast:
- Computers
- Kantoormaterieel
- Meubilair

3 jaar
20%
20%

lineair
lineair
lineair

Het jaar na volledige afschrijving, doch steeds ten vroegste in het 6de jaar na de aanschaffing,
worden de materiële vaste activa uitgeboekt.
Financiële vaste activa - Vorderingen en borgtochten in contanten
Vorderingen en borgtochten in contanten worden gewaardeerd aan hun nominale waarde.
Hierop worden waardeverminderingen toegepast indien de betaling op vervaldatum geheel of
gedeeltelijk onzeker is.
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Vorderingen
In de jaarrekening worden de vorderingen geboekt tegen hun nominale waarde op datum van
afsluiting van het boekjaar. De in vreemde valuta uitgedrukte vorderingen worden omgezet in
EUR aan slotkoers.
De positieve omrekeningsverschillen vastgesteld op balansdatum, gecompenseerd per munt
en desgevallend rekening houdend met indekkingsoperaties, worden verwerkt op de
overlopende rekeningen van het passief. De negatieve omrekeningsverschillen vastgesteld op
balansdatum, gecompenseerd per munt en desgevallend rekening houdend met
indekkingsoperaties, worden verwerkt in de resultatenrekening.
De vorderingen geven aanleiding tot waardeverminderingen indien er voor een gedeelte of
voor het geheel van de vordering onzekerheid bestaat omtrent de betaling op de vervaldag en
wanneer hun realisatiewaarde lager ligt dan hun boekwaarde.
Vorderingen op rechten voortvloeiend uit de activiteiten van het beheer van rechten
De vorderingen worden tevens geboekt aan nominale waarde. Ze worden enkel ingeboekt
voor zover de inning zeker en vaststaande is (bevestigd door de schuldenaar).
Voorraden
De grond- en hulpstoffen, het gereed product, de handelsgoederen worden gewaardeerd tegen
aanschaffingswaarde.
De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs vermeerderd,
naarmate de productie of de werkzaamheden vorderen.
Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met hetzij de evolutie van de
verkoops- of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de producten.
Geldbeleggingen - Overige beleggingen
De geldbeleggingen worden gewaardeerd aan nominale waarde als tegoeden betreft bij
financiële instellingen en aan hun aanschaffingswaarde, zonder bijkomende kosten, in alle
andere gevallen.
Op de nominale waarde of aanschaffingswaarde worden waardeverminderingen geboekt
indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan het voordien geboekte bedrag.
Geldbeleggingen in vreemde valuta worden op het einde van het jaar omgerekend aan
slotkoers. De omrekeningsverschillen vastgesteld op balansdatum worden verwerkt zoals
opgegeven bij de vorderingen.
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Liquide middelen
De liquide middelen worden geboekt tegen nominale waarde. De liquide middelen in
vreemde valuta worden omgezet in EUR aan slotkoers.
De omrekeningsverschillen vastgesteld op balansdatum worden verwerkt zoals opgenomen
bij de vorderingen.
Overlopende rekeningen - actief
Via deze rekeningen wordt er rekening gehouden met kosten en opbrengsten van materieel
belang die aan de betrokken periode moeten toegerekend worden en die naar andere perioden
moeten worden overgedragen.
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Om te voldoen aan de normen van voorzichtigheid, wordt rekening gehouden met alle
voorzienbare risico’s en kosten, met mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan voor
tijdens het boekjaar zelfs indien deze slechts gekend zijn tussen het tijdstip van balansdatum
en het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan wordt opgesteld.
Schulden
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De in vreemde valuta uitgedrukte
schulden worden omgezet in EUR aan slotkoers.
De omrekeningsverschillen vastgesteld op balansdatum worden verwerkt zoals opgenomen
onder de vorderingen.
Schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de activiteit van het beheer van
rechten
Onder de voorbehouden te verdelen geïnde rechten worden de ingeschatte bedragen van de
forfaitaire vergoeding opgenomen waarop de leden conform het VEWA verdeelreglement
recht hebben voor de 9 jaren voorafgaand aan het jaar van de publicatie.
Onder de Te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwisting wordt een bedrag van
1.215.000 EUR opgenomen voor het risico op terugbetaling voor VEWA dat voortvloeit uit
het HP-arrest. Dit is ingeschat op pro rata basis van hetgeen dat door Reprobel werd geraamd.
In 2019 werd dit bedrag verlaagd tot 750.000 EUR en in 2020 werd dit saldo volledig
vrijgemaakt.
Overlopende rekeningen - passief
Via deze rekeningen wordt er rekening gehouden met kosten en opbrengsten van materieel
belang die aan de betrokken periode moeten worden toegerekend en die naar andere perioden
moeten worden overgedragen.
De positieve omrekeningsverschillen, zoals omschreven bij de waarderingsregels opgenomen
onder de vorderingen, worden hier tevens opgenomen.
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Omzet
Onder de omzet wordt de aan de leden aangerekende werkingskost opgenomen. Deze
werkingskost is identiek aan de netto kost die VEWA zelf heeft.
Diensten en diverse goederen en andere kosten
Tot en met boekjaar 2017 werden de kosten voor het beheer ten behoeve van de
rapporteringsverplichtingen verdeeld op basis van de algemene verdeelsleutel 95%
reprografierechten en 5% leenrechten.
Sinds het boekjaar 2018 worden de kosten voor het beheer verdeeld volgens de nieuwe
algemene verdeelsleutel 80% reprografierechten, 10% leenrechten en 10% thuiskopie.

VEWA CV
Researchpark Haasrode 1820
Interleuvenlaan 62
3001 Heverlee

R.P.R. Leuven 0464.588.032

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
AAN DE JAARVERGADERING
(JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2021)

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te
brengen over de activiteiten van het boekjaar 2021 en u de jaarrekening afgesloten per 31
december 2021 ter goedkeuring voor te leggen.

Informatie overeenkomstig Artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen

I.

Ontwikkeling, resultaten, positie, voornaamste risico’s en onzekerheden van de
vennootschap
De balans per 31 december 2021 sluit af met een totaal van € 6.703.929,98 en met een
te bestemmen winst van het boekjaar van € 0,00.
De ontvangen auteursrechten daalden in 2021 met € 458.817,33 (van € 3.810.239,46 in
2020 naar € 3.351.422,13 in 2021).
In 2021 werden volgende vergoedingen uitgekeerd:
* Vergoedingen voor publicaties
* Forfaitaire vergoedingen voor publicaties uit het verleden
* Vergoeding thuiskopie
* Vergoeding leenrecht
* Forfaitaire vergoeding leenrecht
* Forfaitaire vergoeding audiovisueel
Totaal:

1.704.751,44
2.070.090,00
538.442,25
106.994,32
71.094,00
11.640,00
4.503.012,01

De ontvangen sommen hadden allen betrekking op voorgaande jaren. In 2021 werden
de aangiften van publicaties in 2019 uitbetaald (op basis van aantal bladzijden), alsook
de forfaitaire vergoeding voor publicaties in voorgaande jaren.
Het saldo van de nog niet verdeelde rechten, worden met ingang van boekjaar 2015
opgenomen onder IX.bis Schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de
activiteit van het beheer van de rechten en bedraagt € 6.610.029,60 per 31 december
2021. Op deze wijze voldoet de vennootschap aan haar wettelijke plicht als lasthebber
van de rechthebbenden zowel als aan de wettelijke verplichting tot provisievorming voor
de rechthebbenden die niet contractueel het beheer aan haar hebben opgedragen, alle
ontvangen sommen maximaal door te storten. Deze schulden betreffen
reprografierechten, leenrechten, thuiskopie/e-werken/Auvibel, prints en onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek die het voorwerp zullen uitmaken van uitbetalingen aan
auteurs in april-juni 2022.
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Hieronder wordt schematisch een evenwichtige en volledige analyse van de
ontwikkeling, de resultaten en de positie van de vennootschap opgenomen.

Eigen vermogen
Balanstotaal
Omzet
Te bestemmen resultaat v/h boekjaar

31/12/2021
18.592,01
6.703.929,98
164.851,78
0,00

31/12/2020
18.592,01
8.233.290,18
144.501,74
0,00

31/12/2019
18.592,01
6.507.145,38
145.904,42
0,00

1,34
7.597,32

1,73
12.552,74

3,09
11.954,00

99,72%
6.610.029,60

99,77%
7.997.950,43

99,71%
6.391.129,62

164.851,78
3.351.422,13
4.503.012,01
-1.387.920,82

144.501,74
3.810.239,45
1.997.355,28
1.606.820,75

145.904,42
1.671.656,33
1.756.755,26
-267.601,64

Liquiditeit
Current ratio
Netto bedrijfskapitaal (in EUR)
Solvabiliteit
Schuldgraad
Netto schuld aan auteurs
Resultatenrekening
Opbrengsten
Ontvangen sommen
Uitbetaalde sommen
Evolutie netto schuld aan auteurs

Het belangrijkste risico voor de vennootschap is het verlies van de erkenning als
vennootschap voor het beheer van de rechten zoals omschreven in artikel XI.246 en
volgende WER.
Door de Raad van Bestuur wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om de winst
van het boekjaar als volgt te verwerken:
- Winst van het boekjaar
Te verwerken resultaat

0,00
0,00

- Over te dragen winst
Voorgestelde resultaatverwerking

0,00
0,00

Wij stellen u voor de jaarrekening en de erin opgenomen voorgestelde winstverdeling
goed te keuren.
We merken op dat er onder de vervallen verdeelreglementen (reprografie en leenrecht)
een bedrag van € 3.060.000 (€ 2.925.000 reprografie en € 135.000 leenrecht) was
gereserveerd voor de uitbetaling van het forfait voor een periode van 9 jaar. Gelet op de
inwerkingtreding van de 5 nieuwe verdeelreglementen stelt de Raad van Bestuur aan de
Algemene Vergadering voor deze sommen vrij te maken, evenwel rekening houdend
met de andere bepalingen inzake reservevorming opgenomen in de betreffende 5
verdelingsreglementen. Dit is in het voorstel van jaarrekening die aan de Algemene
Vergadering zal worden voorgelegd reeds verwerkt.
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Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum – COVID-19
De auteursrechten met betrekking tot aangiftejaar 2020 zullen worden uitbetaald in apriljuni 2022, met uitzondering van de leden die onderworpen worden aan een revisorale
controle.
Na het boekjaar 2020 werd gehoopt dat de impact van COVID-19 snel zou eindigen door
de alsdan doorgedreven vaccinatiecampagne. Dit bleek nadien ijdele hoop. Voor 2022
lijkt er wel een einde te komen aan de COVID-19-pandemie, hetgeen ook voor de
vennootschap wellicht een positieve impact zal hebben.

III.

Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen
beïnvloeden
Er hebben, behoudens hetgeen onder vorig punt is opgenomen, zich geen
omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk
kunnen beïnvloeden.

IV.

Onderzoek en ontwikkeling
De vennootschap heeft geen activiteiten gehad noch uitgaven gemaakt op het gebied
van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

V.

Bijkantoren
De vennootschap bezit geen bijkantoren.

VI.

Verantwoording van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit
Niet van toepassing (zie art. 3:6 6° WVV).

VII.

Financiële instrumenten
De vennootschap doet geen beroep op financiële instrumenten.

VIII. Kapitaalmutaties
Daar de vennootschap een CV is, is het artikel 7:203 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet van toepassing (toegestaan kapitaal bij een NV)
en dient hierover niet gerapporteerd te worden.
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Terugkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties
Noch de vennootschap, noch een rechtstreekse dochtervennootschap, noch een
persoon handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een
rechtstreekse dochtervennootschap heeft aandelen, winstbewijzen of certificaten van de
vennootschap verworven.

X.

Verslag van het Directiecomité
Niet van toepassing.

Informatie overeenkomstig Artikel XI. 248/6 van het Wetboek van Economisch Recht

I.

Informatie over weigeringen om een licentie te verlenen op grond van artikel XI.262
§2
Niet van toepassing.

II.

Beschrijving van de
beheersvennootschap

wettelijke

en

bestuurlijke

structuur

van

de

De beheersvennootschap is een CV. Binnen de CV zijn er 750 aandelen. De
vennootschap heeft een Raad van Bestuur die bestaat uit 11 leden met Professor Dr.
Walter Pintens als voorzitter.
III.

Informatie over entiteiten die direct of indirect eigendom zijn, of geheel of
gedeeltelijk onder toezicht staan van de beheersvennootschap
Geen.

IV.

Informatie over het totale beloningsgedrag dat in het afgelopen boekjaar aan de
personen die de activiteiten van de beheersvennootschap beheren, is betaald,
alsmede over andere aan hen verleende voordelen
In totaal werd een som van € 28.381,46 uitbetaald aan zitpenningen en
kostenvergoedingen.
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Wanneer een beheersvennootschap de verdeling en de betaling niet uitgevoerd
heeft binnen de termijn vastgesteld in artikel XI.252 §1, tweede lid, de redenen van
deze vertraging
Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving dienen de geïnde rechten in beginsel met
ingang van 1 januari 2018 verdeeld en betaald te worden binnen een termijn van 6
maanden na afloop van het boekjaar waarin de rechten werden geïnd.
Ingevolge de inwerkingtreding van de 5 nieuwe verdeelreglementen, zijn de oude komen
te vervallen. De oude reglementen (enkel reprografie en leen) bepaalden dat de leden
na een eerste uitbetaling op basis van het aantal bladzijden/minuten nog 9 jaar recht
hadden op een forfait. Op basis van deze reglementen werd een bedrag gereserveerd
van € 2.925.000 voor forfaits aan reprografie en € 135.000 aan leenrecht, met name
samen € 3.060.000. Hierdoor gebeurde de uitbetaling van de rechten evenwel niet
binnen de wettelijk opgelegde termijn. De nieuwe verdeelreglementen komen hieraan
tegemoet.
Van de bovenvermelde voorheen gereserveerde bedragen werd door de Bijzondere
Algemene Vergadering van 8 november 2021 reeds een bedrag van € 1.000.000
vrijgemaakt. Met oog op de correcte uitvoering van de nieuwe verdeelreglementen wordt
voorgesteld om ook het saldo vrij te maken, onder aftrek van de bedragen die volgens
dezelfde verdeelreglementen in mindering dienen gebracht te worden en waarvan de
bedragen hierbij tevens vastgesteld worden, met name:
a)
b)

c)
d)

De bedrijfskosten en de belastingen tot op balansdatum: € 0,00 (deze zijn al
boekhoudkundig in mindering gebracht)
Voorbehouden bedrijfskosten en belastingen om de werking van 3 jaar te
waarborgen: € 600.000,00 (voorheen € 400.500)
Voorbehouden rechten voor laattijdige aangiftes: € 350.000,00
Voorziening voor betwistingen: € 50.000,00
Sommen voor sociale, educatieve of sociale acties: € 0,00

Deze bedragen worden hierdoor mee beschikbaar voor uitbetaling in 2022, waardoor er
samen een bedrag van € 4.931.166,54 beschikbaar wordt voor uitkering.
De sommen die in 2021 werden ontvangen over het jaar 2021 zullen worden uitbetaald
in 223 op basis van de aangiftes over 2021 die gebeuren eind 2022. Het betreft samen
€ 678.863,06.
Daarnaast is het zo dat de uitbetaling steeds gebeurt in het begin van het jaar na het
aangiftejaar. Zo werd eind 2021 de aangifte gedaan over 2020 en volgt de uitbetaling in
2022. Een bedrag van € 4.931.166,54 werd uitbetaalbaar gesteld en zal in april-juni 2022
worden uitbetaald, met uitzondering van de leden die onderworpen worden aan een
revisorale controle.
In totaliteit is er bijgevolg een schuld aan de auteurs geboekt van € 6.610.029,60. Indien
men dit bedrag vermindert met het hiervoor opgesomde bedrag van € 1.000.000 en met
de reeds ontvangen bedragen met betrekking tot 2021 voor totaal van € 678.863,06,
bekomt men een geïnd, niet voorbehouden en niet het voorwerp uitmaken van betwisting
een mogelijks uit te betalen bedrag van € 4.931.166,54.
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Het totaal van de niet-verdeelbare bedragen bedoeld in artikel XI.254, met
toelichting van het gebruik dat ervan gemaakt wordt
Na de periode van het forfaitair recht (na 10 jaar) wordt het voorbehouden recht dat komt
vrij te vallen toegevoegd aan de recentere jaren, om zo het eventuele tekort aan te vullen.
Het restsaldo wordt vervolgens toegevoegd aan het meest recente jaar.
In 2021 bleek na de periode van 10 jaar een tekort van € 250.380,33 in het jaar 2010;
dit bedrag werd per recht (reprografie en leen) in mindering gebracht van de oudste jaren
met een overschot.

VII.

Informatie over de betrekkingen met andere beheersvennootschappen of
collectieve beheersorganisaties
De vennootschap is mede-aandeelhouder van zowel Reprobel als Auvibel en ontvangt
er bedragen van.

VIII. Elke andere informatie
Tabel van Artikel 23 KB 25 april 2014
Deze tabel wordt opgenomen in Bijlage 1.
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.
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.
In het boekjaar 2021 werd de verdeling nog volgens het oude verdeelreglement
uitgevoerd en blijft ook de verdeelsleutel behouden.
Ratio van de kosten voor het beheer van de rechten (Artikel XI.256 WER)
Het totaal van de kosten ten opzichte van de geïnde rechten in het boekjaar bedraagt
4,92% en overschrijdt daarmee het percentage van 15% niet.

Jaarverslag
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Informatie overeenkomstig Artikel 23 § 2 van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014
I.

Het gebruik van de financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de
geïnde rechten
Ingevolgde de negatieve intresten was er een netto rentelast over 2021 van € 30.157,45.
Zoals de netto positieve intresten in de voorgaande jaren werden toegewezen aan de
rechthebbenden, worden nu ook de netto negatieve rentelasten toegewezen aan de
rechthebbenden.

II.

De methode van toewijzing van de indirecte kosten aan de verschillende beheerde
exploitatiewijzen
Voor zover de kosten niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden, wordt een
verdeelsleutel gebruikt in verhouding met afgerond de omvang van de totale rechten per
categorie.

III.

De werkingskosten en financiële kosten met betrekking tot andere diensten (zoals
sociale, culturele en educatieve diensten), met verduidelijking van de
overeenstemmende bedragen
Niet van toepassing.

IV.

De aard van middelen gebruikt om de werkingskosten te dekken, met duidelijke
aanduiding van de overeenstemmende bedragen
De netto werkingskosten worden aan de leden aangerekend zonder dat hierop enige
marge wordt aangerekend.

V.

De frequentie van de betalingen aan de rechthebbenden
Er is 1 uitbetaling per jaar.

VI.

Het gebruik van de niet-verdeelbare sommen
Na de periode van het forfaitair recht (10 jaar) worden de niet-verdeelbare sommen
toegevoegd aan de recentste jaren om verdeeld te worden.
Gelet op de inwerkingtreding eind 2021 en van toepassing op de uitbetalingen die zullen
gebeuren in april/juni 2022, wordt de concrete invulling er omtrent in de beslissing erover
met een jaar uitgesteld.

Voor de Raad van Bestuur,

Prof. Dr. Walter PINTENS
Bestuurder & Voorzitter
Jaarverslag
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Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarvergadering (jaarrekening 31 december 2021)
Bijlage 1
Totaal bedrag van de directe en indirecte kosten. Dit bedrag is de optelsom van alle totale kosten per inningsrubriek zoals weergegeven moet worden volgens een tabel opgesteld overeenkomstig
art. 23 van het KB van 25 april 2014.

Deel 1 : Rechten
Exploitatiewijze
Reprografie

Informatie te verstrekken per exploitatiewijze en type van gebruik
A.
Geïnde rechten
B.
Inhoudingen op rechteninkomsten om de beheerkosten te
financieren
C.
Ontvangen financiële opbrengsten voortvloeiend uit het
beheer van geïnde rechten
D.
Rechten in afwachting van inning
E.
Verdeelde geïnde rechten
F.
Betaalde rechten

Informatie te verstrekken per exploitatiewijze en per inningsjaar
G.
Totaal van nog niet verdeelde geïnde rechten
H.

3.351.422,13
-206.173,50

2.656.275,96
-164.938,80

119.820,81
-20.617,35

-30.157,45

-28.649,58

-1.507,87

0,00
0,00
-4.503.012,01
-1.387.920,83

-4.244.157,35
-1.781.469,77

-178.088,32
-80.392,73

1.706.750,88

1.000.000,00

706.750,88

Inningsjaar

Niet verdeelde
voorbehouden
rechten

Reprografie

546.822,01

Niet verdeelde
niet
voorbehouden
rechten
235.529,04

42.264,07
42.264,07
42.264,07
42.264,07
42.264,07
42.264,07
42.264,07
42.264,07
42.264,07
125.041,28
41.404,07

325,10
325,10
325,10
325,10
325,10
325,10
325,10
325,10
325,10
325,10
232.278,05

38.504,61

2.261,99

4.278,29
4.278,29
4.278,29
4.278,29
4.278,29
4.278,29
4.278,29
4.278,29
4.278,29
0,00
0,00

226,20
226,20
226,20
226,20
226,20
226,20
226,20
226,20
226,20
226,20
0,00

59.142,85

53.640,77
7.849,71
7.849,71
7.849,71
7.849,71
7.849,71
14.392,24

5.502,08
917,01
917,01
917,01
917,01
917,01
917,01
0,00

599.065,46

232.979,67

366.085,79

12.993,04
12.993,04
12.993,04
12.993,04
12.993,04
12.993,04
91.585,49
63.435,94

1.458,33
1.458,33
1.458,33
1.458,33
1.458,33
1.458,33
1.458,33
355.877,48

128.052,94
21.401,66
21.401,66
21.401,66
47.679,15
16.168,81

97.371,98
1.666,11
1.666,11
1.666,11
1.666,11
90.707,53

782.351,05
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Leenrecht

40.766,60
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Thuiskopie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Onderwijs & Wetenschappelijk onderzoek
(start ontvangsten vanaf 2018 mbt VJ 2014)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Prints & Digitaal hergebruik

225.424,92
2017
2018
2019
2020
2021

Leenrecht

Thuiskopie

Onderwijs &
Wetenschappelijk
onderzoek

169.437,32
-20.617,35

-80.766,34
68.053,63

Prints & Digitaal
hergebruik

405.888,04

0,00

405.888,04

I.
J.

Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
Inningsjaar
Reprografie

4.903.278,72

0,00

4.903.278,72

2.832.158,60

0,00

2.832.158,60
237.013,78
237.013,78
237.013,78
237.013,78
237.013,78
237.013,78
237.013,78
237.013,78
237.013,78
699.034,60

213.750,00

0,00

213.750,00

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
afronding
Leenrecht
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Thuiskopie

23.750,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
0,00
295.424,19

0,00

295.424,19
43.500,00
43.500,00
43.500,00
43.500,00
43.500,00
77.924,19

940.937,13

0,00

940.937,13
71.875,00
71.875,00
71.875,00
71.875,00
71.875,00
71.875,00
509.687,13

621.008,80

0,00

621.008,80
118.750,00
118.750,00
118.750,00
264.758,80

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Onderwijs & Wetenschappelijk onderzoek
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Prints & Digitaal hergebruik
2017
2018
2019
2020
Informatie te verstrekken per exploitatiewijze
K.
Totaal van de niet-verdeelbare sommen

Deel 2 : Beheerskosten
Exploitatiewijze
Reprografie

A.
B.
C.

Totaal van de kosten (incl.financiële kosten)
171.554,62
Kosten ivm beheer van rechten (incl.financiële kosten)
164.851,78
Ratio (kosten beheer / geïnde rechten in de loop van het boekjaar) - %

137.243,70
131.881,42
4,96%

Leenrecht

17.155,46
16.485,18
13,76%

Thuiskopie

17.155,46
16.485,18
9,73%

Onderwijs &
Wetenschappelijk
onderzoek

Prints & Digitaal
hergebruik

0,00%

LEUVEN
AUDIT & ADVIES

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VEWA CV
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2021

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van uw vennootschap, leggen wij u
ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de controle van de jaarrekening alsook
het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in
hoofde van de commissaris. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering
van 26 maart 2019, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af
op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op
31 december 2021. Wij hebben als commissaris de wettelijke controle van de jaarrekening van
de vennootschap uitgevoerd gedurende éénentwintig opeenvolgende boekjaren (sinds boekjaar
2001).

Verslag over de controle van de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de CV VEWA over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2021, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel (KB van 25 april 2014 betreffende de administratieve en
boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de
vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie
die zij moeten verschaffen), met een balanstotaal van € 6.703.929,98 en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een resultaat van het boekjaar van € 0,00.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële
toestand van de vennootschap per 31 december 2021, alsook van haar resultaten over het
boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het hierboven vermeld van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

LUK OSTYN BV
MECHELSESTRAAT 82/0001
3000 LEUVEN

TEL +32 (0)16 31 64 00
CDO-LEUVEN@CDO-AUDIT.BE
WWW.CDO-AUDIT.BE

BTW BE 0478.836.639
R.P.R. LEUVEN
BELFIUS: IBAN BE67 0682 2951 7787
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Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s).
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de
jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen we tevens
de aandacht op toelichting VOL-inb 6.19 Waarderingsregels van de jaarrekening, die aangeeft
hoe bepaalde toelichtingen werden ingevuld door de vennootschap.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het
bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van
materieel belang bevat, die het gevolg is van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten
van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten,
indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het
gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft
om de vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch
alternatief heeft dan dit te doen.
Verantwoordelijkheid van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of
de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is
opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen
garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg
van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen
door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

VEWA CV
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Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat
van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt
evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering
van de vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake
de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder
beschreven.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de
controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet
detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als
doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn
maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne
beheersing van de vennootschap;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
- het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er
een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of
omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de
vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons
commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de
jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van
de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeven op
een wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

VEWA CV
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Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten
in hoofde van de commissaris
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het
naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het
voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna WVV) en van de statuten van de vennootschap.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (Herzien) bij
de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's), is het onze
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, alsook
de naleving van bepaalde verplichtingen uit het WVV na te gaan, alsook verslag over deze
aangelegenheden uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, stemt dit
jaarverslag overeen met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit jaarverslag
opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, anderzijds.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het
overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag
een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins
misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen
afwijking van materieel belang te melden.

Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12,
§ 1, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua
inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang
zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van
ons mandaat.

VEWA CV
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Vermelding betreffende de onafhankelijkheid
Wij hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de
jaarrekening en zijn in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de
vennootschap.
De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle
van de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 WVV werden correct vermeld en uitgesplitst in de
toelichting bij de jaarrekening.
Andere vermeldingen
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften.
De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met
de wettelijke en statutaire bepalingen.
Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mee te delen die in overtreding met de statuten
of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is gedaan of genomen.

Leuven, 29 maart 2022

LUK OSTYN BV
Commissaris VEWA CV
Vertegenwoordigd door Luk OSTYN
Bestuurder
Bedrijfsrevisor
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Nr.
SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

BE 0464.588.032

100

VOL-inb 10

200

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar

codes

Totaal

2. Vrouwen

1. Mannen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ........................................................

1001

0,0

0,0

0,0

Deeltijds ......................................................

1002

1,0

0,0

1,0

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ........

1003

1,0

0,0

1,0

Voltijds ........................................................

1011

0

0

0

Deeltijds ......................................................

1012

1.079

0

1.079

Totaal ..........................................................

1013

1.079

0

1.079

Voltijds ........................................................

1021

0

0

0

Deeltijds ......................................................

1022

0

0

0

Totaal ..........................................................

1023

0

0

0

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

0

0

0

Tijdens het vorige boekjaar

codes

Gemiddeld aantal werknemers in VTE .............

1003

0,6

0,0

0,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..........

1013

1.087

0

1.087

Personeelskosten .............................................

1023

63.463

0

63.463

Bedrag van de voordelen bovenop het loon.....

1033

0

0

0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal

2P. Vrouwen

1P. Mannen

Nr.

BE 0464.588.032

VOL-inb 10

SOCIALE BALANS
WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers .....................................................

codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

0

105

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

1

0,6

1

0,6

0

0

0,0

0

1

0,6

1

0,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................

110

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .....................

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst ......................................
113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ....................................................................

120

lager onderwijs...................................................

1200

secundair onderwijs ...........................................

1201

hoger niet-universitair onderwijs ........................

1202

universitair onderwijs..........................................

1203

Vrouwen ...................................................................

121

lager onderwijs...................................................

1210

secundair onderwijs ...........................................

1211

hoger niet-universitair onderwijs ........................

1212

universitair onderwijs..........................................

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel.....................................................

130

Bedienden ...............................................................

134

Arbeiders .................................................................

132

Andere .....................................................................

133

0,6

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN
Tijdens het boekjaar

codes

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

Kosten voor de vennootschap

152

1. Uitzendkrachten

2. Ter beschikking van de
vennootschap gestelde

Nr.

BE 0464.588.032

VOL-inb 10

SOCIALE BALANS
TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

INGETREDEN
codes

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister

1. Voltijds

205

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ...........................

210

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ...............................

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .........

212

Vervangingsovereenkomst ................................................

213

UITGETREDEN
codes

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam .................................................

305

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ...........................

310

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ...............................

311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .........

312

Vervangingsovereenkomst ................................................

313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen ............................................................................

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag .....................................

341

Afdanking ...........................................................................

342

Andere reden .....................................................................

343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de vennootschap ....................

350

1. Voltijds

Nr.

BE 0464.588.032

VOL-inb 10

SOCIALE BALANS
INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR
codes
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Mannen

codes

Aantal betrokken werknemers ..................................................................

5801

5811

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................

5802

5812

Nettokosten voor de vennootschap............................................................

5803

5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding.........

58031

58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ....

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ......................

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ..................................................................

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren................................................................

5822

5832

Nettokosten voor de vennootschap............................................................

5823

5833

Aantal betrokken werknemers ..................................................................

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................

5842

5852

Nettokosten voor de vennootschap............................................................

5843

5853

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste
van de werkgever

Vrouwen

