
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - REPRO PP CV 

 

Artikel  1 – Repro PP CV 

 

Coöperatieve Vennootschap voor de Reprografierechten van de Uitgevers van de Periodieke 

Pers.  

 

Oprichtingsakte en statuten neergelegd te Brussel, op 27 oktober 2000 (A/110267) en  

gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder referentie N. 20001108-38 van 

8 november 2000.  

 

Elk boekjaar heeft een duur van één jaar, beginnend op de eerste januari en eindigend op de 

31ste december van het zelfde jaar.  

 

Artikel  2 – Doel 

 

2.1. De Vennootschap heeft als doel: 

 

1.  controle uit te oefenen op de reprografie , van de werken van de aandeelhouders, 

mandanten en overeenkomstige vennootschappen zowel deze uitgegeven op het ogenblik 

van de ondertekening van deze statuten als deze die in de toekomst zullen worden 

uitgegeven door de aandeelhouders, de mandanten en overeenkomstige 

vennootschappen, zonder dat de Vennootschap op enige wijze de exploitatie van deze 

werken op zich neemt; 

 

2.  in te staan voor de inning en de verdeling van de reprografierechten  en dit in de meest 

ruime zin en in alle landen, ten behoeve van de aandeelhouders, de mandanten en 

overeenkomstige vennootschappen; 

  

3. de studie en onderzoeken te verrichten en de maatregelen te treffen die nodig zijn om de 

rechten van de aandeelhouders, de mandanten en de overeenkomstige vennootschappen 

in verband met de reprografierechten vast te stellen en te verdedigen. 

 

2.2. De Vennootschap heeft ook als doel: 

 

1. ingevolge een bijzonder beheersmandaat of overeenkomst tot fiduciaire overdracht  

van een of meerdere aandeelhouders, of ingevolge een bijzonder beheersmandaat 

van mandanten of overeenkomstige vennootschappen instaan voor de inning en de 

verdeling van  de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de reproductie en/of de 

mededeling aan het publiek van werken beschermd door het auteursrecht en/of door 

naburige rechten, in de meest ruime zin, met inbegrip van de vergoedingen die 

betrekking hebben op de privé-kopie, de verhuring en de openbare uitlening, voor alle 

landen. 

 

2. ingevolge een bijzonder beheersmandaat of overeenkomst tot fiduciaire overdracht 

van een of meerdere aandeelhouders, of ingevolge een bijzonder beheersmandaat 

van mandanten of overeenkomstige vennootschappen, de exploitatie te verzorgen 

van hun rechten die betrekking hebben op de reproductie en/of  de mededeling aan 

het publiek, in de meest ruim zin; 

 



3. binnen het kader van het beheersmandaat of de fiduciaire overdracht vermeld sub 

art. 2 § 2, 1° en 2°, toelating verlenen voor de aanwending van genoemde werken, de 

voorwaarden voor deze toelating vast te stellen, in rechte op te treden ongeacht op 

welke grondslag, en, in het algemeen, de daden stellen waartoe  de aandeelhouders, 

mandanten en overeenkomstige vennootschappen gemachtigd zouden zijn indien het 

beheersmandaat of de fiduciaire overdracht niet hadden bestaan. 

 

2.3. De Vennootschap zal het maatschappelijk doel, zoals uiteengezet in artikel 2.2, slechts 

kunnen nastreven na een beslissing in die zin van de Raad van Bestuur. 

 

2.4.  Om haar maatschappelijk doel te kunnen vervullen, zal de Vennootschap 

 

1. alle daden kunnen stellen, in België en in het buitenland, die noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, van dat van haar aandeelhouders, 

mandanten en overeenkomstige vennootschappen, met name de verdediging van hun 

materiële en morele belangen, evenals de ontwikkeling en bevordering van hun 

activiteiten via culturele steun; 

 

2.  in rechte optreden, hetzij als eiser hetzij als verweerder, voor de verdediging van de 

belangen, welke haar door haar aandeelhouders, mandanten en overeenkomstige 

vennootschappen of door de wet in beheer werden toegekend. 

 

Artikel  3 – Raad van Bestuur  

 

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur geheel overeenkomstig 

Hoofdstuk IV van de statuten. 

 

Artikel  4 – Algemene Vergadering 

  

De samenwerkende aandeelhouders en de aangesloten leden vormen samen de Algemene 

Vergadering. Deze functioneert geheel overeenkomstig Hoofdstuk VII van de statuten.  

 

Artikel  5 – Oproep tot indiening dossier / Terugbetaling 

  

REPRO PP roept tot indiening dossier op via brief naar de aandeelhouders, mandanten en 

overeenkomstige vennootschappen voor de verdelingen van de door haar geïnde 

auteursrechten.  

 

De uiterste datum van ontvangst van de dossiers op de maatschappelijke zetel van de 

vennootschap is vermeld op de brief, en is  maximum één maand na de oproep tot indiening 

dossier, waarvan de datum bepaald wordt door het secretariaat. 

 

De rechthebbenden dienen de dossiers in bij het Secretariaat van REPRO PP. Het dossier 
dient de volgende documenten te bevatten: 
 

- De echtverklaring op erewoord – periodieke pers, behoorlijk ingevuld en “voor echt 

verklaard” door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechthebbende; 

- Twee verschillende edities per periodieke publicatie; 

- Voor wat betreft de totale verspreiding van het magazine, dient een kopie van het 

attest van de controle door het CIM of een gelijkwaardige studie te worden 



toegevoegd. Bij gebrek daaraan of voor een eventuele gratis verspreiding, andere 

documenten ter staving van de volledige verdeling kunnen worden bijgevoegd. 

 

De verdelingen voor het refertejaar worden, voor zover mogelijk, uitgevoerd binnen de 

termijnen voorzien in boek XI van het Wetboek van Economisch Recht. 

 

Artikel  6 – Aandeelhouder / Mandant / Overeenkomstige vennootschappen 

  

A a n d e e l h o u d e r  

 

Als aandeelhouders worden beschouwd, de natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

 

a overgegaan zijn tot een fiduciaire overdracht of een beheersmandaat gegeven hebben 

aan de Vennootschap betreffende hun auteursrecht(en) en/of naburige recht(en) van 

hun keuze waarvan het beheer past binnen het doel van de Vennootschap, voor 

zover dezelfde rechten niet reeds werden afgestaan aan een derde; het 

beheersmandaat of de fiduciaire overdracht zal minstens betrekking moeten hebben 

op België en zal voor onbepaalde duur moeten worden aangegaan; 

b) een of meer magazine(s) en/of periodiek(en) uitgeven, waarvan de auteursrechtelijke 

beschermde inhoud bedraagt minstens 25 procent van de totale ruimte; 

c) bij wet of bij overdracht, minstens voor België, beschikken over recht op vergoeding 

voor reproducties op papier van uitgaven op papier (reprografie), bedoeld in de 

artikelen XI.318/1 tot en met XI.318/3 van het Wetboek van economisch recht en/of 

over rechten inzake privé kopie, verhuring en openbare uitlening, reproductie (met 

name ter illustratie van het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek) en 

mededeling aan het publiek zoals beschreven in artikel 1; 

d) een of meer aandelen hebben onderschreven en volgestort. 

e) komen niet in aanmerking voor de voormelde fiduciaire overdracht of het geven van 

een beheersmandaat aan de Vennootschap van de auteursrechten of minstens van 

het recht op vergoeding voor reproducties op papier van uitgaven op papier 

(reprografie), bedoeld in de artikelen XI.318/1 tot en met XI.318/3 van het Wetboek 

van economisch recht:  

             -           uitgaven waarvan de inhoud in strijd is met de goede zeden; 

      -          reclamedrukwerk. 

 

M a n d a n t  

 

Worden als mandanten beschouwd, de natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

 

a) overgegaan zijn tot een fiduciaire overdracht of een beheersmandaat gegeven 

hebben aan de Vennootschap betreffende hun auteursrecht(en) en/of naburige 

recht(en) van hun keuze waarvan het beheer past binnen het doel van de 

Vennootschap, voor zover dezelfde rechten niet reeds werden afgestaan aan een 

derde; het beheersmandaat of de fiduciaire overdracht zal minstens betrekking 

moeten hebben op België en zal voor onbepaalde duur moeten worden aangegaan; 

b) een of meer informatieproducten uitgeven, waarvan de auteursrechtelijke beschermde 

inhoud bedraagt minstens 25 procent van de totale ruimte; 

c) bij wet of bij overdracht, minstens voor België, beschikken over recht op vergoeding 



voor reproducties op papier van uitgaven op papier (reprografie), bedoeld in de 

artikelen XI.318/1 tot en met XI.318/3 van het Wetboek van economisch recht en/of 

over rechten inzake privé kopie, verhuring en openbare uitlening, reproductie (met 

name ter illustratie van het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek) en 

mededeling aan het publiek zoals beschreven in artikel 1; 

d) komen niet in aanmerking voor de voormelde fiduciaire overdracht of het geven van 

een beheersmandaat aan de Vennootschap van de auteursrechten of minstens van 

het recht op vergoeding voor reproducties op papier van uitgaven op papier 

(reprografie), bedoeld in de artikelen XI.318/1 tot en met XI.318/3 van het Wetboek 

van economisch recht:  

             -           uitgaven waarvan de inhoud in strijd is met de goede zeden; 

      -          reclamedrukwerk. 

 

 
Opmerking: De vennootschappen die het statuut van “feitelijke vereniging” hebben moeten 

zulks bij hun  aansluiting kenbaar maken en een formulier “overeenkomst van 

beheersmandaat” invullen dat aangepast is aan hun statuut. 

 

Artikel  7 – Verdeling van de ontvangen bedragen voor de exploitatie van 

auteursrechten tussen de samenwerkende aandeelhouders, de mandanten en de 

overeenkomstige vennootschappen 

 

De door de rechthebbenden ingediende dossiers zullen onderzocht worden door het 

Secretariaat van Repro PP dat op basis van de geleverde gegevens  zal oordelen over de 

aanvaarding van de ingediende aanvraag.  

 

De voor de exploitatie van auteursrechten ontvangen bedragen worden, na aftrek van de 

werkingskosten van de permanente structuur, van de wettelijk of statutair voorziene 

inhoudingen of afhoudingen en van alle eventuele belastingen of wettelijke bijdragen, 

verdeeld tussen alle samenwerkende aandeelhouders, mandanten en overeenkomstige 

vennootschappen, in overeenstemming met de wetgeving op de auteursrechten en steunend 

op de hierna vermelde gegevens.   

 

Artikel 8 – Het verdelingsreglement: de verdeling van de inningen voor reprografie 

tussen de aandeelhouders, de mandanten en de overeenkomstige vennootschappen 

 

Het verdelingssysteem houdt rekening met vijf criteria, met name: het genre van publicatie, 

de verspreiding/verdeling op het Belgisch grondgebied, de periodiciteit, de verkoopprijs en de 

gemiddelde redactionele ruimte gemeten volgens formaat. Aan elk van deze criteria wordt 

een gewogen belang gehecht.  

 

De berekening van de te betalen bedragen gebeurt als volgt, per editie: 

 

Gewicht soort x gewicht verspreiding/verdeling x gewicht periodiciteit x gewicht prijs  

x gewicht hoeveelheid redactie, gemeten volgens formaat  

 

Deze vermenigvuldiging wordt uitgevoerd voor elke titel, waarna het totaal wordt gemaakt.   

 

Vervolgens wordt het gewicht per titel vergeleken met het totaalgewicht van alle titels samen, 

wat een percentage oplevert.  



 

Dit percentage wordt toegepast op het totale te verdelen bedrag, na aftrek van de 

werkingskosten en van de wettelijk aan te houden reserves. 

 

a) Soort publicatie die in aanmerking komt voor vergoeding (onder voorbehoud en in 

afwachting van de resultaten van de aan gang zijnde studie) 

   Gewicht 

- te koop aangeboden publieksblad (algemeen informatief)    15 

- te koop aangeboden publieksblad (special interest)  20 

- te koop aangeboden vakblad  20 

- gratis verspreid publieksblad  1 

- bedrijfsmagazine  1 

- gratis vakblad met gerichte verspreiding  7 

- verenigingsblad  7 

- te koop aangeboden opvoedkundig of wetenschappelijk blad  50 

- andere periodieke publicaties (niet gelijkgesteld met bovengenoemde soorten)  1 

 

In geval van twijfel betreffende de bepaling van het genre van de publicatie, zal voor de 

berekeningen het gewicht in aanmerking genomen worden van het gedeelte ervan dat de 

hoogste verdeling/verspreiding heeft.  

 

b) Verspreiding/verdeling op het Belgisch grondgebied: 

   Gewicht 

> 160 000 exemplaren 4 

80 001 – 160 000 exemplaren 5 

40 001 – 80 000 exemplaren 6 

20 001 – 40 000 exemplaren 7 

10 001 – 20 000 exemplaren 8 

5 001 – 10 000 exemplaren 9 

   100 – 5 000 exemplaren 10 

 

Voor de berekening worden enkel de exemplaren in aanmerking genomen die 

verdeeld/verspreid werden in het refertejaar. 

 

c)  periodiciteit:  

   Gewicht 

> 52 nrs/jaar 10 

27 tot 52 nrs/jaar 7 

13 tot 26 nrs/jaar 5 

05 tot 12 nrs/jaar 3 

01 tot 04 nrs/jaar 1 

 

d) prijs: 

   Gewicht 

gratis 0,5 

< 1,2 euro of inbegrepen in lidmaatschapsbijdrage van een vereniging 1 

1,21 euro tot 3 euro 1,5 

3,01 tot 6 euro 2 

6,01 tot 10 euro 2,5 

> 10,01 euro 3 



 

Wanneer 50% of meer van de verdeling/verspreiding gratis gebeurt, wordt de publicatie als 

“gratis” beschouwd. 

 

e) hoeveelheid redactie(*), gemeten volgens formaat: 

   Gewicht 

A5  0,5 

A4  1 

A3  2 

A2  4 

 

(*) Onder “redactie” dient begrepen te worden: het gedeelte van de inhoud van de 

periodieke publicatie dat door het boek XI van het Wetboek van economisch recht als 

beschermde werken wordt beschouwd. Komen meer bepaald niet in aanmerking: kleine 

persoonlijke advertenties (“zoekertjes”), notariële aankondigingen, officiële mededelingen 

en alle inlassingen van puur commerciële aard.  

 

Deze relatieve gewichten kunnen het voorwerp uitmaken van een aanpassing op basis van 

een in de Raad van Bestuur van Repro PP genomen beslissing. Zij zullen waar relevant 

aangepast worden aan de resultaten van marktstudies die door of voor Reprobel of Repro PP 

worden uitgevoerd. 

 

Artikel 9 – Het verdelingsreglement: de verdeling van de inningen voor leenrecht 

tussen de aandeelhouders, de mandanten en de overeenkomstige vennootschappen 

 

Het verdelingssysteem houdt rekening met vijf criteria, met name: het genre van publicatie, 

de verspreiding/verdeling op het Belgisch grondgebied, de periodiciteit, de verkoopprijs en de 

gemiddelde redactionele ruimte gemeten volgens formaat. Aan elk van deze criteria wordt 

een gewogen belang gehecht.  

 

De berekening van de te betalen bedragen gebeurt als volgt, per editie: 

 

Gewicht soort x gewicht verspreiding/verdeling x gewicht periodiciteit x gewicht prijs  

x gewicht hoeveelheid redactie, gemeten volgens formaat  

 

Deze vermenigvuldiging wordt uitgevoerd voor elke titel, waarna het totaal wordt gemaakt.   

 

Vervolgens wordt het gewicht per titel vergeleken met het totaalgewicht van alle titels samen, 

wat een percentage oplevert.  

 

Dit percentage wordt toegepast op het totale te verdelen bedrag, na aftrek van de 

werkingskosten en van de wettelijk aan te houden reserves. 

 

a) Soort publicatie die in aanmerking komt voor vergoeding (onder voorbehoud en in 

afwachting van de resultaten van de aan gang zijnde studie) 

   Gewicht 

- te koop aangeboden publieksblad (algemeen informatief)    15 

- te koop aangeboden publieksblad (special interest)  20 

- te koop aangeboden vakblad  20 

- gratis verspreid publieksblad  1 



- bedrijfsmagazine  1 

- gratis vakblad met gerichte verspreiding  7 

- verenigingsblad  7 

- te koop aangeboden opvoedkundig of wetenschappelijk blad  50 

- andere periodieke publicaties (niet gelijkgesteld met bovengenoemde soorten)  1 

 

In geval van twijfel betreffende de bepaling van het genre van de publicatie, zal voor de 

berekeningen het gewicht in aanmerking genomen worden van het gedeelte ervan dat de 

hoogste verdeling/verspreiding heeft.  

 

b) Verspreiding/verdeling op het Belgisch grondgebied: 

   Gewicht 

> 160 000 exemplaren 4 

80 001 – 160 000 exemplaren 5 

40 001 – 80 000 exemplaren 6 

20 001 – 40 000 exemplaren 7 

10 001 – 20 000 exemplaren 8 

5 001 – 10 000 exemplaren 9 

   100 – 5 000 exemplaren 10 

 

Voor de berekening worden enkel de exemplaren in aanmerking genomen die 

verdeeld/verspreid werden in het refertejaar. 

 

c)  periodiciteit:  

   Gewicht 

> 52 nrs/jaar 10 

27 tot 52 nrs/jaar 7 

13 tot 26 nrs/jaar 5 

05 tot 12 nrs/jaar 3 

01 tot 04 nrs/jaar 1 

 

d) prijs: 

   Gewicht 

gratis 0,5 

< 1,2 euro of inbegrepen in lidmaatschapsbijdrage van een vereniging 1 

1,21 euro tot 3 euro 1,5 

3,01 tot 6 euro 2 

6,01 tot 10 euro 2,5 

> 10,01 euro 3 

 

Wanneer 50% of meer van de verdeling/verspreiding gratis gebeurt, wordt de publicatie als 

“gratis” beschouwd. 

 

f) hoeveelheid redactie(*), gemeten volgens formaat: 

   Gewicht 

A5  0,5 

A4  1 

A3  2 

A2  4 

 



(*) Onder “redactie” dient begrepen te worden: het gedeelte van de inhoud van de 

periodieke publicatie dat door het boek XI van het Wetboek van economisch recht als 

beschermde werken wordt beschouwd. Komen meer bepaald niet in aanmerking: kleine 

persoonlijke advertenties (“zoekertjes”), notariële aankondigingen, officiële mededelingen 

en alle inlassingen van puur commerciële aard.  

 

Deze relatieve gewichten kunnen het voorwerp uitmaken van een aanpassing op basis van 

een in de Raad van Bestuur van Repro PP genomen beslissing. Zij zullen waar relevant 

aangepast worden aan de resultaten van marktstudies die door of voor Reprobel of Repro PP 

worden uitgevoerd. 

 

Artikel 10 – Het verdelingsreglement: de verdeling van de inningen voor privékopie 

tussen de aandeelhouders, de mandanten en de overeenkomstige vennootschappen 

 

Het verdelingssysteem houdt rekening met vijf criteria, met name: het genre van publicatie, 

de verspreiding/verdeling op het Belgisch grondgebied, de periodiciteit, de verkoopprijs en de 

gemiddelde redactionele ruimte gemeten volgens formaat. Aan elk van deze criteria wordt 

een gewogen belang gehecht.  

 

De berekening van de te betalen bedragen gebeurt als volgt, per editie: 

 

Gewicht soort x gewicht verspreiding/verdeling x gewicht periodiciteit x gewicht prijs  

x gewicht hoeveelheid redactie, gemeten volgens formaat  

 

Deze vermenigvuldiging wordt uitgevoerd voor elke titel, waarna het totaal wordt gemaakt.   

 

Vervolgens wordt het gewicht per titel vergeleken met het totaalgewicht van alle titels samen, 

wat een percentage oplevert.  

 

Dit percentage wordt toegepast op het totale te verdelen bedrag, na aftrek van de 

werkingskosten en van de wettelijk aan te houden reserves. 

 

a) Soort publicatie die in aanmerking komt voor vergoeding (onder voorbehoud en in 

afwachting van de resultaten van de aan gang zijnde studie) 

   Gewicht 

- te koop aangeboden publieksblad (algemeen informatief)    15 

- te koop aangeboden publieksblad (special interest)  20 

- te koop aangeboden vakblad  20 

- gratis verspreid publieksblad  1 

- bedrijfsmagazine  1 

- gratis vakblad met gerichte verspreiding  7 

- verenigingsblad  7 

- te koop aangeboden opvoedkundig of wetenschappelijk blad  50 

- andere periodieke publicaties (niet gelijkgesteld met bovengenoemde soorten)  1 

 

In geval van twijfel betreffende de bepaling van het genre van de publicatie, zal voor de 

berekeningen het gewicht in aanmerking genomen worden van het gedeelte ervan dat de 

hoogste verdeling/verspreiding heeft.  

 

b) Verspreiding/verdeling op het Belgisch grondgebied: 



   Gewicht 

> 160 000 exemplaren 4 

80 001 – 160 000 exemplaren 5 

40 001 – 80 000 exemplaren 6 

20 001 – 40 000 exemplaren 7 

10 001 – 20 000 exemplaren 8 

5 001 – 10 000 exemplaren 9 

   100 – 5 000 exemplaren 10 

 

Voor de berekening worden enkel de exemplaren in aanmerking genomen die 

verdeeld/verspreid werden in het refertejaar. 

 

c)  periodiciteit:  

   Gewicht 

> 52 nrs/jaar 10 

27 tot 52 nrs/jaar 7 

13 tot 26 nrs/jaar 5 

05 tot 12 nrs/jaar 3 

01 tot 04 nrs/jaar 1 

 

d) prijs: 

   Gewicht 

gratis 0,5 

< 1,2 euro of inbegrepen in lidmaatschapsbijdrage van een vereniging 1 

1,21 euro tot 3 euro 1,5 

3,01 tot 6 euro 2 

6,01 tot 10 euro 2,5 

> 10,01 euro 3 

 

Wanneer 50% of meer van de verdeling/verspreiding gratis gebeurt, wordt de publicatie als 

“gratis” beschouwd. 

 

g) hoeveelheid redactie(*), gemeten volgens formaat: 

   Gewicht 

A5  0,5 

A4  1 

A3  2 

A2  4 

 

(*) Onder “redactie” dient begrepen te worden: het gedeelte van de inhoud van de 

periodieke publicatie dat door het boek XI van het Wetboek van economisch recht als 

beschermde werken wordt beschouwd. Komen meer bepaald niet in aanmerking: kleine 

persoonlijke advertenties (“zoekertjes”), notariële aankondigingen, officiële mededelingen 

en alle inlassingen van puur commerciële aard.  

 

Deze relatieve gewichten kunnen het voorwerp uitmaken van een aanpassing op basis van 

een in de Raad van Bestuur van Repro PP genomen beslissing. Zij zullen waar relevant 

aangepast worden aan de resultaten van marktstudies die door of voor Reprobel of Repro PP 

worden uitgevoerd. 

 



Artikel 11 – Het verdelingsreglement: de verdeling van de inningen voor reproducties 

ter illustratie van het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek tussen de 

aandeelhouders, de mandanten en de overeenkomstige vennootschappen 

 

Het verdelingssysteem houdt rekening met vijf criteria, met name: het genre van publicatie, 

de verspreiding/verdeling op het Belgisch grondgebied, de periodiciteit, de verkoopprijs en de 

gemiddelde redactionele ruimte gemeten volgens formaat. Aan elk van deze criteria wordt 

een gewogen belang gehecht.  

 

De berekening van de te betalen bedragen gebeurt als volgt, per editie: 

 

Gewicht soort x gewicht verspreiding/verdeling x gewicht periodiciteit x gewicht prijs  

x gewicht hoeveelheid redactie, gemeten volgens formaat  

 

Deze vermenigvuldiging wordt uitgevoerd voor elke titel, waarna het totaal wordt gemaakt.   

 

Vervolgens wordt het gewicht per titel vergeleken met het totaalgewicht van alle titels samen, 

wat een percentage oplevert.  

 

Dit percentage wordt toegepast op het totale te verdelen bedrag, na aftrek van de 

werkingskosten en van de wettelijk aan te houden reserves. 

 

a) Soort publicatie die in aanmerking komt voor vergoeding (onder voorbehoud en in 

afwachting van de resultaten van de aan gang zijnde studie) 

   Gewicht 

- te koop aangeboden publieksblad (algemeen informatief)    15 

- te koop aangeboden publieksblad (special interest)  20 

- te koop aangeboden vakblad  20 

- gratis verspreid publieksblad  1 

- bedrijfsmagazine  1 

- gratis vakblad met gerichte verspreiding  7 

- verenigingsblad  7 

- te koop aangeboden opvoedkundig of wetenschappelijk blad  50 

- andere periodieke publicaties (niet gelijkgesteld met bovengenoemde soorten)  1 

 

In geval van twijfel betreffende de bepaling van het genre van de publicatie, zal voor de 

berekeningen het gewicht in aanmerking genomen worden van het gedeelte ervan dat de 

hoogste verdeling/verspreiding heeft.  

 

b) Verspreiding/verdeling op het Belgisch grondgebied: 

   Gewicht 

> 160 000 exemplaren 4 

80 001 – 160 000 exemplaren 5 

40 001 – 80 000 exemplaren 6 

20 001 – 40 000 exemplaren 7 

10 001 – 20 000 exemplaren 8 

5 001 – 10 000 exemplaren 9 

   100 – 5 000 exemplaren 10 

 



Voor de berekening worden enkel de exemplaren in aanmerking genomen die 

verdeeld/verspreid werden in het refertejaar. 

 

c)  periodiciteit:  

   Gewicht 

> 52 nrs/jaar 10 

27 tot 52 nrs/jaar 7 

13 tot 26 nrs/jaar 5 

05 tot 12 nrs/jaar 3 

01 tot 04 nrs/jaar 1 

 

d) prijs: 

   Gewicht 

gratis 0,5 

< 1,2 euro of inbegrepen in lidmaatschapsbijdrage van een vereniging 1 

1,21 euro tot 3 euro 1,5 

3,01 tot 6 euro 2 

6,01 tot 10 euro 2,5 

> 10,01 euro 3 

 

Wanneer 50% of meer van de verdeling/verspreiding gratis gebeurt, wordt de publicatie als 

“gratis” beschouwd. 

 

h) hoeveelheid redactie(*), gemeten volgens formaat: 

   Gewicht 

A5  0,5 

A4  1 

A3  2 

A2  4 

 

(*) Onder “redactie” dient begrepen te worden: het gedeelte van de inhoud van de 

periodieke publicatie dat door het boek XI van het Wetboek van economisch recht als 

beschermde werken wordt beschouwd. Komen meer bepaald niet in aanmerking: kleine 

persoonlijke advertenties (“zoekertjes”), notariële aankondigingen, officiële mededelingen 

en alle inlassingen van puur commerciële aard.  

 

Deze relatieve gewichten kunnen het voorwerp uitmaken van een aanpassing op basis van 

een in de Raad van Bestuur van Repro PP genomen beslissing. Zij zullen waar relevant 

aangepast worden aan de resultaten van marktstudies die door of voor Reprobel of Repro PP 

worden uitgevoerd. 



Artikel 12 – Het verdelingsreglement: de verdeling van de inningen voor exploitatie van 

exclusieve rechten tussen de aandeelhouders, de mandanten en de overeenkomstige 

vennootschappen 

 

Inningen waarvoor het duidelijk is welke werken gebruikt werden en welke vergoeding voor 

elk werk betaald werd, zullen op deze basis toegewezen worden aan de betreffende 

rechthebbende na aftrek van de kosten en inhoudingen voorzien in het artikel 7 van dit 

Reglement.  

 

Wanneer de inningen geglobaliseerde bedragen zijn voor het gebruik van werken van 

meerdere aandeelhouders, mandanten of verwante vennootschappen en waarbij niet tegelijk 

informatie beschikbaar is over het individueel gebruik van de werken van deze 

aandeelhouders, mandanten of verwante vennootschappen, de sleutel hieronder is van 

toepassing. 

 

Het verdelingssysteem houdt rekening met vijf criteria, met name: het genre van publicatie, 

de verspreiding/verdeling op het Belgisch grondgebied, de periodiciteit, de verkoopprijs en de 

gemiddelde redactionele ruimte gemeten volgens formaat. Aan elk van deze criteria wordt 

een gewogen belang gehecht.  

 

De berekening van de te betalen bedragen gebeurt als volgt, per editie: 

 

Gewicht soort x gewicht verspreiding/verdeling x gewicht periodiciteit x gewicht prijs  

x gewicht hoeveelheid redactie, gemeten volgens formaat  

 

Deze vermenigvuldiging wordt uitgevoerd voor elke titel, waarna het totaal wordt gemaakt.   

 

Vervolgens wordt het gewicht per titel vergeleken met het totaalgewicht van alle titels samen, 

wat een percentage oplevert.  

 

Dit percentage wordt toegepast op het totale te verdelen bedrag, na aftrek van de 

werkingskosten en van de wettelijk aan te houden reserves. 

 

a) Soort publicatie die in aanmerking komt voor vergoeding (onder voorbehoud en in 

afwachting van de resultaten van de aan gang zijnde studie) 

   Gewicht 

- te koop aangeboden publieksblad (algemeen informatief)    15 

- te koop aangeboden publieksblad (special interest)  20 

- te koop aangeboden vakblad  20 

- gratis verspreid publieksblad  1 

- bedrijfsmagazine  1 

- gratis vakblad met gerichte verspreiding  7 

- verenigingsblad  7 

- te koop aangeboden opvoedkundig of wetenschappelijk blad  50 

- andere periodieke publicaties (niet gelijkgesteld met bovengenoemde soorten)  1 

 

In geval van twijfel betreffende de bepaling van het genre van de publicatie, zal voor de 

berekeningen het gewicht in aanmerking genomen worden van het gedeelte ervan dat de 

hoogste verdeling/verspreiding heeft.  

 



b) Verspreiding/verdeling op het Belgisch grondgebied: 

   Gewicht 

> 160 000 exemplaren 4 

80 001 – 160 000 exemplaren 5 

40 001 – 80 000 exemplaren 6 

20 001 – 40 000 exemplaren 7 

10 001 – 20 000 exemplaren 8 

5 001 – 10 000 exemplaren 9 

   100 – 5 000 exemplaren 10 

 

Voor de berekening worden enkel de exemplaren in aanmerking genomen die 

verdeeld/verspreid werden in het refertejaar. 

 

c)  periodiciteit:  

   Gewicht 

> 52 nrs/jaar 10 

27 tot 52 nrs/jaar 7 

13 tot 26 nrs/jaar 5 

05 tot 12 nrs/jaar 3 

01 tot 04 nrs/jaar 1 

 

d) prijs: 

   Gewicht 

gratis 0,5 

< 1,2 euro of inbegrepen in lidmaatschapsbijdrage van een vereniging 1 

1,21 euro tot 3 euro 1,5 

3,01 tot 6 euro 2 

6,01 tot 10 euro 2,5 

> 10,01 euro 3 

 

Wanneer 50% of meer van de verdeling/verspreiding gratis gebeurt, wordt de publicatie als 

“gratis” beschouwd. 

 

i) hoeveelheid redactie(*), gemeten volgens formaat: 

   Gewicht 

A5  0,5 

A4  1 

A3  2 

A2  4 

 

(*) Onder “redactie” dient begrepen te worden: het gedeelte van de inhoud van de 

periodieke publicatie dat door het boek XI van het Wetboek van economisch recht als 

beschermde werken wordt beschouwd. Komen meer bepaald niet in aanmerking: kleine 

persoonlijke advertenties (“zoekertjes”), notariële aankondigingen, officiële mededelingen 

en alle inlassingen van puur commerciële aard.  

 

Deze relatieve gewichten kunnen het voorwerp uitmaken van een aanpassing op basis van 

een in de Raad van Bestuur van Repro PP genomen beslissing. Zij zullen waar relevant 

aangepast worden aan de resultaten van marktstudies die door of voor Reprobel of Repro PP 

worden uitgevoerd. 



 

Artikel  13 – Controles 

 

De op betaling rechthebbende vennootschappen die hun cijfers hebben medegedeeld 

aanvaarden, zonder enig voorbehoud, dat controles kunnen worden uitgevoerd door 

onafhankelijke experts, erkend door IAB en/of IBR, en gemandateerd door de Raad van 

Bestuur van Repro PP.  

 

De term “controle” wordt tevens uitgebreid tot het nazicht van het feit of geen vergoedingen 

voor dezelfde rechten en voor hetzelfde boekjaar werden ontvangen van andere organisaties. 

Ingeval van misbruik zal de Raad van Bestuur sancties nemen en de door hem noodzakelijk 

geachte vervolgingen aanspannen.  

 

De courante kosten die aan deze controle verbonden zijn, zijn ten laste van Repro PP. 

Evenwel, in geval van fraude en boos opzet, zijn zij volledig ten laste van de rechthebbende; 

in geval van een slecht bijgehouden boekhouding en de daarmee verbonden eventuele 

supplementair te betalen honoraria, vallen deze laatste eveneens ten laste van de 

rechthebbende. 

 

Artikel  14 – Sancties 

 

Ingeval er zich verschillen voordoen tussen de via het document “Echtverklaring op erewoord 

- Periodieke Pers” medegedeelde elementen en deze die worden vastgesteld tijdens een 

eventuele controle door een erkende en door Repro PP gemandateerde accountant (IAB) of 

bedrijfsrevisor (IBR), wordt de zaak voorgelegd aan de Raad van Bestuur.  

 

Ingeval van boos opzet zal de integrale terugbetaling van het voor het refertejaar onterecht 

uitbetaald bedrag teruggevorderd worden, kan een nieuwe, grondige controle overwogen 

worden en/of een geldelijke boete/sanctie geëist worden ten bedrage van 20% van het 

uitbetaalde bedrag, met een maximum van 500 EURO.  

 

Voor een onvrijwillige vergissing in de aangifte, zal een rechtzetting gebeuren op basis van de 

door Repro PP gemandateerde experts uitgevoerde controle, onder voorbehoud van 

eventuele andere sancties, zoals b.v.b een officiële schriftelijke blaam.    

 

Bovengenoemde sancties gelden slechts als voorbeelden; in hoogste instantie blijft enkel de 

Raad van Bestuur terzake bevoegd.  

 

Artikel  15 – Klachten 

 

Klachten betreffende de verdeling van de rechten zijn slechts ontvankelijk voor zover ze 

werden neergelegd, per aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel van de 

vennootschap Repro PP, door de rechthebbende en binnen een termijn van drie maand 

volgend op de bekendmaking aan de rechthebbende van het bedrag dat hij zal ontvangen. 

 

Artikel  16 – Geschillen 

Ingeval van geschil zal Repro PP in rechte optreden, meer bepaald voor de Verzoenings- en 

Arbitragekamer , zoals geregeld door de artikelen 1676 tot 1723 van het Gerechtelijk 

Wetboek. 

 



Elke partij duidt zijn scheidsrechter aan binnen de maand na de uitnodiging die haar door de 

andere partij bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs wordt gericht. Indien de 

scheidsrechter van één partij binnen deze periode is aangeduid wordt deze aangeduid door 

de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Een derde scheidsrechter wordt 

in onderling akkoord door de twee eerste scheidsrechters aangeduid. Bij gebrek aan akkoord 

binnen de maand omtrent deze aanduiding wordt de derde scheidsrechter aangeduid door de 

Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op verzoek van de meest gerede partij. Deze 

drie scheidsrechters vormen een college dat uitspraak doet bij eenvoudige meerderheid. Het 

college doet uitspraak binnen de drie maanden vanaf de dag dat het volledig samengesteld is 

en brengt de uitspraak onmiddellijk ter kennis van de partijen.  

 

Indien er van de arbitrageprocedure toepassing werd gemaakt, wordt de aan de 

scheidsrechters verschuldigde provisie verdeeld onder de twee partijen ten bedragen van 50 

% en vergoedt de veroordeelde partij de door de andere partij betaalde provisie. 

 

Artikel  17 – Vertrouwelijkheid 

 

De vennootschap Repro PP verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid te eerbiedigen van de 

gegevens die haar worden medegedeeld evenals van het uitsluitend gebruik van genoemde 

gegevens in het kader van haar maatschappelijk doel.  

 

De bedragen die individueel aan elke rechthebbende worden uitbetaald zullen door Repro PP 

niet aan derden worden kenbaar gemaakt. 

 

Artikel  18 – Permanente Infrastructuur 

  

De structuur wordt geleid door een Directeur die handelt onder onmiddellijke 

verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.  

 

De Directeur is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij wordt in zijn functie 

bijgestaan door het personeel dat nodig is voor de goede werking van de vennootschap.  

Het financieel beheer gebeurt in samenwerking met een door het IAB erkende accountant en 

onder controle van een door het IBR erkende bedrijfsrevisor.  

 

Artikel 19 – Vorming van de Voorzieningen 

 

Een voorziening zal berekend worden op elk bedrag geïnd door de vennootschap voor de 

exploitatie van auteursrechten. 

 

De voorziening wordt als volgt berekend; na aftrek van de jaarlijkse werkingskosten van de 

permanente structuur zal een bedrag van minimaal 10% en maximaal 50% van het 

resterende saldo vastgelegd worden als voorziening voor rechthebbenden die een laattijdige 

aanvraag indienen. 

 

De Raad van Bestuur legt de omvang van deze voorziening vast rekeninghoudend met het 

aantal rechthebbenden dat zich aangeboden heeft voor de door de Vennootschap geïnde 

bedragen voor een bepaald recht. Dit aantal omvat niet noodzakelijk enkel de aangiften bij de 

Vennootschap doch kan ook de aangiften bij andere beheersvennootschappen betreffen die 

dezelfde rechthebbenden kunnen bedienen.  

 



Bovendien zal de Raad van Bestuur rekening houden met het uitbreiden of inkrimpen van het 

totale repertorium van mogelijke rechthebbenden op de markt. 

 

Telkens zal de Raad van Bestuur ook de te verwachten omvang van de vergoedingen 

inschatten die nog gevraagd kunnen worden. Het aantal en de omvang van laattijdige 

aangiften de voorgaande jaren ten aanzien van de tijdig ingediende aangiften kan hierbij 

richting gevend zijn. Er kan gepeild worden naar de motieven van rechthebbenden om geen 

vergoeding te vragen. Ook simulaties op basis van de geldende verdelingsregels van de 

Vennootschap kunnen deze inschatting faciliteren. 

 

Indien de diensten van de bevoegde Minister twijfels hebben over het voldoende karakter van 

de aangehouden voorziening, zal de Vennootschap, op schriftelijk verzoek van deze 

diensten, een analyse laten opmaken door de Commissaris en overmaken aan de diensten. 

Het saldo van de voorzieningen zal vrijgemaakt worden op het einde van de gestelde 

verjaringstermijn of op basis van een beslissing van de Algemene Vergadering. In tussentijd 

zullen de voorzieningen beheerd worden als een goede huisvader en zullen zij geen 

voorwerp kunnen uitmaken van een belegging met risico.  

 

Artikel 20 – Verjaringstermijn 

 

De verjaringstermijn voor het indienen van aanvragen voor de uitbetaling van 

reprografierechten door Repro PP bedraagt 3 jaar vanaf het refertejaar. 

 

 

 

Reglement goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Repro PP op 29 mei 2001.  

Gewijzigd op 21/08/2001, op 19/02/2002, op 04/02/2003. 

©  R e p r o  P P  



BIJLAGE 1 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE REPRO PP  

D E F I N I T I E S  

 

Wetenschappelijke tijdschriften 

  

Periodieke publicaties die: 

• met regelmatig interval verschijnen;  

• niet uitsluitend door leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar waarop het voor 

iedereen mogelijk is ze zich aan te schaffen in losse verkoop of per abonnement; 

• het resultaat zijn van een experiment, observatie, diepgaand systematisch 

wetenschappelijk onderzoek; 

• primair bedoeld zijn voor wetenschapsbeoefening, d.w.z.: de doelgroep bestaat uit 

academici, minstens 75% van de auteurs is academisch geschoold, niet meer dan 30% 

van het aantal pagina’s wordt door advertenties ingenomen, welke minstens van twee van 

elkaar onafhankelijke adverteerders afkomstig zijn; 

 

Educatieve tijdschriften  

 

Periodieke publicaties die: 

• met regelmatig interval verschijnen;  

• niet uitsluitend door leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar waarop het voor 

iedereen mogelijk is ze zich aan te schaffen in losse verkoop of per abonnement; 

• primair bestemd zijn voor het onderwijs, studie en vorming in de brede zin, d.w.z. de 

doelgroep bestaat essentieel uit schoolgaanden en studenten in ruimere betekenis en uit 

hun lesgevers; 

• niet meer dan 30% van het totaal aantal pagina’s besteden aan advertenties , welke 

minstens van twee van elkaar onafhankelijke adverteerders afkomstig zijn. 

 

Verkochte consumentenmagazines met gespecialiseerde inhoud  

 

Periodieke publicaties die: 

• met regelmatig interval verschijnen;  

• uitsluitend tegen betaling verkrijgbaar zijn in losse verkoop of per abonnement, met 

expliciete uitsluiting van gesponsorde of gesubsidieerde publicaties; 

• primair gericht zijn naar specifieke interesse- of doelgroepen binnen het grote publiek en  

• als dusdanig ook een specifieke, gespecialiseerde redactionele inhoud hebben welke 

minimaal 30% van het totaal aantal pagina’s beslaat. 

• maximaal 70% advertenties bevatten welke minstens van drie van elkaar onafhankelijke 

adverteerders afkomstig zijn. 

 

Verkochte publiekstijdschriften met algemene inhoud  

 

Periodieke publicaties die: 

• met regelmatig interval verschijnen;  

• uitsluitend tegen betaling verkrijgbaar zijn in losse verkoop of per abonnement, met 

expliciete uitsluiting van gesponsorde of gesubsidieerde publicaties; 

• zich richten tot een zeer brede lezerskring en 

• als zodanig ook een algemeen informatieve, gevarieerde redactionele inhoud hebben die 

het gehele brede palet van het maatschappelijk en cultureel leven bestrijkt; 



• maximaal 70% advertenties bevatten welke minstens van drie van elkaar onafhankelijke 

adverteerders afkomstig zijn. 

 

Vakbladen  

 

Periodieke publicaties die: 

• met regelmatig interval verschijnen;  

• tenminste 30% neutrale redactionele teksten bevatten die 

• inhoudelijk primair gericht zijn naar 

- de beoefenaars van een bepaald beroep, bedrijf of ambacht, of 

- degenen die in verschillend geaarde bedrijven een vergelijkbare functie vervullen, of in 

- het bedrijfs- en beroepsleven in het algemeen, of bepaalde aspecten daarvan; 

• maximaal 70% advertenties bevatten welke minstens van drie van elkaar onafhankelijke 

adverteerders afkomstig zijn. 

 

Gratis publieksbladen  

 

Periodieke publicaties die: 

• met regelmatig interval verschijnen;  

• op jaarbasis ten minste 30% redactionele inhoud bevatten in de brede zin van het woord , 

met name van informatieve, culturele, educatieve, wetenschappelijke, technische, 

politieke, historische, filosofische of recreatieve aard, en met inbegrip van kleine 

advertenties van particulieren m.b.t. het beheer van hun patrimonium, notariële 

aankondigingen en berichten betreffende de activiteiten of de doelstellingen van 

verenigingen zonder winstoogmerk; 

• gratis bedeeld worden aan een zo ruim mogelijke lezerskring die al dan niet geografisch 

afgebakend is; 

• niet uitgaan van één adverteerder of van een daartoe opgerichte groep van adverteerders 

en op jaarbasis maximaal 70% advertenties bevatten welke minstens van drie van elkaar 

onafhankelijke adverteerders afkomstig zijn. 

 

Verenigingsbladen  

 

Periodieke publicaties die: 

• met regelmatig interval verschijnen; 

• primair gericht zijn naar de leden van een vereniging in het kader van hun lidmaatschap 

en 

• waarvan de kostprijs vervat is in het jaarlijks te betalen lidgeld; 

• waarvan de redactionele inhoud primair betrekking heeft op het doel en de activiteiten van 

de vereniging in kwestie; 

• maximaal 70% advertenties bevatten welke minstens van drie van elkaar onafhankelijke 

adverteerders afkomstig zijn. 

 

Bedrijfsbladen  

 

Periodieke publicaties die: 

• met regelmatig interval verschijnen; 

• ten minste 30% neutrale redactionele teksten bevatten van informatieve, culturele, 

educatieve, wetenschappelijke, technische, politieke, historische, filosofische of 

recreatieve aard; 



• primair gericht zijn naar bestaande of toekomstige klanten van een onderneming; 

•   waarvan de redactionele teksten in eerste instantie bestemd zijn om de goederen en/of 

diensten van de onderneming in kwestie aan te prijzen. 


