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HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN  

 Voorwerp en structuur 

Het Reglement bevat nadere bepalingen betreffende: het doel en de werking van de vennootschap 

(Hoofdstuk II), het lidmaatschap en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen (Hoofdstuk 

III), de controle op de door de leden aangemelde tit 

l- en omzetgegevens met het oog op de verdeling van de vergoedingen uit wettelijke of collectieve  

licenties naar Belgisch recht of naar enig buitenlands rechtsstelsel en sanctionering (Hoofdstuk IV). 

Het Reglement bevat tevens de bijzondere bepalingen betreffende de interne verdeling onder de 

leden van alle in het eerste lid bedoelde binnen- en buitenlandse vergoedingen (Hoofdstuk  V en 

VI), ongeacht de aard, de oorsprong, de grondslag of de omvang van deze vergoedingen. Het 

Reglement bevat voorts nadere bepalingen omtrent de samenstelling en werking van het Innovatie 

en Ontwikkelingsfonds (IO-Fonds) (Hoofdstuk VII). 

 Verhouding met de statuten  

Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: “het Reglement”) geeft uitvoering aan en verduidelijkt de 

Statuten van de beheersvennootschap LIBRIUS CVBA (hierna: “de vennootschap”), met 

vennootschapszetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, ingeschreven in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen onder nummer 0475.634.550, zoals laatst goedgekeurd door de Buitengewone 

Algemene Vergadering van 29 maart 2011 en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad op 12 april 2011. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen het Reglement en de Statuten, 

hebben de Statuten te allen tijde voorrang en worden de bepalingen van het Reglement voor niet 

geschreven gehouden. 

De Raad van Bestuur van de vennootschap kan, met een bijzondere meerderheid van twee derden 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden (de onthoudingen niet in 

acht genomen) en voor zover ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of 

vertegenwoordigd is, nadere of aanvullende beslissingen nemen omtrent de toepassing of 

interpretatie van de Statuten of dit Reglement, dan wel de regeling van problemen, klachten of 

betwistingen betreffende de werking van de vennootschap of de door haar gedane verdelingen, 

voor zover zij de bepalingen van de Statuten en van het Reglement niet miskent.  

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de aanvullende of nadere beslissingen van de Raad van 

Bestuur op dit punt en de Statuten of het Reglement, hebben de bepalingen van de Statuten of het 

Reglement, te allen tijde voorrang. De regelmatig genomen beslissingen van de Raad van Bestuur 

zijn bindend voor de  leden, ongeacht of zij vennoot zijn, voor zover zij hen behoorlijk ter kennis 

werden gebracht, via een daartoe geëigend schriftelijk of elektronisch communicatiemiddel. Deze 

beslissingen zullen zo spoedig als mogelijk in het Reglement worden geïncorporeerd. Artikel 3 van 

het Reglement is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 

 Werkgroepen en commissies 

De Raad van Bestuur kan, naar eigen inzicht maar met respect voor de Statuten en het Reglement, 

werkgroepen of commissies oprichten waarin het Reglement voorziet of die voor de toepassing 

van de Statuten of het Reglement, of voor de behoorlijke werking van de vennootschap, nodig of 

nuttig zijn. Deze werkgroepen of commissies hebben een louter adviserende bevoegdheid. De 
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Raad van Bestuur kan, in een bijzonder aanvullend Reglement, nadere regels uitvaardigen 

betreffende de opdracht en bevoegdheden, de samenstelling en de werking van de werkgroepen 

en commissies waarvan sprake. De tekst van dit bijzonder Reglement dient aan alle leden van de 

betreffende werkgroep of commissie behoorlijk ter kennis te worden gebracht. Het bijzonder 

Reglement is bindend voor laatstgenoemden vanaf de behoorlijke kennisgeving hiervan. 

 Goedkeuring, wijziging en kennisgeving reglement 

Het Reglement wordt goedgekeurd of gewijzigd door de Raad van Bestuur van de vennootschap, 

met een bijzondere meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuursleden, voor zover ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig 

of vertegenwoordigd is. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij de stemopneming.  

De volledige tekst van het ontwerpreglement, of van de voorgestelde wijzigingen hiervan, dient 

minstens veertien kalenderdagen voorafgaand aan de bestuursvergadering waarop het wordt 

besproken, aan alle bestuursleden te worden overgemaakt, via een daartoe geëigend schriftelijk 

of elektronisch communicatiemiddel.  

De laatste versie van het goedgekeurde of gewijzigde Reglement wordt ter kennis gebracht van 

alle leden van de vennootschap, ongeacht of zij vennoot zijn. Het Reglement is in al zijn onderdelen 

bindend voor hen vanaf het tijdstip van de behoorlijke kennisgeving hiervan. 

 Kennisgeving aan de algemene vergadering 

Elke goedgekeurde of gewijzigde versie van het Reglement dient louter ter kennisname  te worden 

voorgelegd aan de algemene vergadering van de vennootschap, volgens de statutaire regels die 

deze vergadering beheersen. Indien in de loop van een kalenderjaar meerdere wijzigingen aan het 

Reglement werden aangebracht en goedgekeurd, mogen deze als geheel aan één enkele algemene 

vergadering worden voorgelegd. 

 Deelbaarheid 

De inhoudelijke of formele onregelmatigheid, nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of 

meerdere bepalingen van het Reglement tast de rechtsgeldigheid en de uitvoerbaarheid van de 

overige bepalingen van het Reglement, evenals van het Reglement in zijn geheel, niet aan. 

 In werking treding  

Dit Huishoudelijk Reglement treedt onmiddellijk in werking vanaf het tijdstip van goedkeuring of 

wijziging hiervan door de Raad van Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 35 § 2 en artikel 

36 § 2 van dit Reglement. 

HOOFDSTUK II. DOEL EN WERKING VAN DE VENNOOTSCHAP  

 Doel van de vennootschap 

De vennootschap heeft, ter uitvoering van haar Statuten, tot doel en opdracht de rechten, 

vergoedingen en aanspraken die krachtens de wet (in het bijzonder, maar niet uitsluitend, 

wettelijke en dwanglicenties zoals reprografie, thuiskopie, digitale onderwijsuitzondering, 
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openbaar leenrecht, bepaalde bloemlezingen) of op enige andere grondslag toekomen of 

toebehoren aan haar Rechthebbenden voor de drager “Boeken” en waarvan de Rechthebbenden 

het beheer uit kracht van de wet of statutair dan wel conventioneel of via mandaat aan de 

vennootschap hebben toevertrouwd, te bepalen, te omschrijven of beschrijven (met inbegrip van 

metadatering), te ramen, te monitoren, op te eisen, te innen, in te vorderen of terug te vorderen, 

te gelde te maken, te regelen, te beheren, in en buiten rechte te handhaven en af te dwingen, en 

op een objectieve, tijdige en transparante wijze te verdelen onder en uit te keren aan haar 

Rechthebbenden, binnen de grenzen van haar opdracht en bevoegdheden.  

De vennootschap heeft, tevens ter uitvoering van haar Statuten, tot doel en opdracht voormeld 

rechtenbeheer, wettelijk zowel als exclusief en collectief zowel als individueel, uit kracht van de 

wet of de statuten of op grond van (al dan niet “extended”) collectieve of individuele licenties, uit 

te oefenen op het Belgische grondgebied evenals op of voor de grondgebieden die vallen binnen 

het toepassingsgebied van wederkerigheidsovereenkomsten die door de vennootschap of een 

centrale beheersvennootschap werden gesloten met buitenlandse verenigingen en/of 

vennootschappen die doelstellingen nastreven die geheel of gedeeltelijk vergelijkbaar zijn met 

deze die door de vennootschap of de centrale beheersvennootschap nagestreefd worden.  

 Werking van de vennootschap via het online ledenportaal  

§1. De werking van de vennootschap, hierin begrepen doch niet exclusief het ledenbeheer, de 

repartitie, de titel- en omzetverwerking en het documentenbeheer  wordt ondergebracht in de 

web gebaseerde applicatie Libra, waarvan tevens een gedeelte toegankelijk zal zijn voor de leden 

van de vennootschap, de leden van de raad van bestuur en andere gemachtigden (‘Andere 

Gebruikers’). 

§2. Communicatie tussen Librius enerzijds en de leden, bestuurders of enige Andere Gebruiker 

anderzijds kan gebeuren via (het intranet van) Libra. 

 Provisie voor werkingskosten en reserve van de vennootschap 

§ 1. Bij elke interne verdeling van vergoedingen onder de leden, ongeacht hun aard, oorsprong, 

grondslag of omvang, wordt een redelijke maar afdoende provisie voor de werkingskosten van de 

vennootschap vooraf genomen, evenals een reserve ten bate van de nog niet aangemelde of 

bekende rechthebbenden.  

Tevens kan, in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in Hoofdstuk VII, een welbepaald 

percentage van de vergoedingen afgehouden worden voor het IO-fonds. 

§ 2 Voor de begroting van de in §1 bedoelde provisie wordt onder meer acht geslagen op de 

objectieve criteria op basis waarvan de vergoedingen intern worden verdeeld onder de leden van 

de vennootschap, de personeelsformatie en de materiële noden van de vennootschap, evenals 

boekhoudkundige en fiscale aspecten. Behoudens andersluidende en nader te motiveren 

beslissing van de Raad van Bestuur, wordt de provisie waarvan sprake forfaitair bepaald op twaalf 

procent (12 %) van het bruto bedrag van de vergoedingen die door de centrale 

beheersvennootschap aan de vennootschap worden ter hand gesteld met het oog op verdeling 

onder haar leden.  

§3 Indien de in §1 bedoelde provisie in de loop van het boekjaar kennelijk niet toereikend blijkt om 

de continuïteit of de behoorlijke werking van de vennootschap te verzekeren, kan de Raad van 

Bestuur bij een nader te motiveren beslissing een aanvullend deel van de in de loop van het 
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betreffende boekjaar ontvangen of te verdelen vergoedingen, ten bedrage van maximaal vijf 

percent (5 %) van het totaalbedrag hiervan, voor de werking van de vennootschap bestemmen. De 

leden van de vennootschap worden hiervan op een behoorlijke wijze in kennis gesteld. Het 

gebeurlijk batig saldo van deze aanvullende bestemming na verrekening van de werkelijke kosten 

overeenkomstig § 4, wordt verdeeld onder de leden volgens de nadere bepalingen van § 4, in fine.  

§4 Op het einde van elk boekjaar worden de in het kader van de werking van de vennootschap 

daadwerkelijk gemaakte kosten vastgesteld. Indien de in § 1 en § 2 bedoelde provisies in het 

betreffende boekjaar hoger blijken uit te vallen dan de in dat boekjaar daadwerkelijke gemaakte 

kosten, geschiedt een boekhoudkundige verrekening in het voordeel van de leden, naar rato van 

hun procentueel aandeel in de totaal uitgekeerde vergoedingen, van welke aard of oorsprong ook, 

voor het verstreken boekjaar, onverminderd het bepaalde in § 5. 

§5. Indien de vergoedingen die tijdens een bepaald boekjaar van de centrale beheersvennootschap 

worden ontvangen, uitzonderlijk hoog zijn, en de rechtmatige belangen van de leden hierdoor niet 

overmatig of onredelijk worden bezwaard, kan de Raad van Bestuur op een nader te motiveren 

wijze beslissen om het batig saldo van de in dat boekjaar aangelegde provisies niet te verdelen 

overeenkomstig § 4, maar dit saldo geheel of ten dele te reserveren met het oog op de vrijwaring 

van de continuïteit of de behoorlijke werking van de vennootschap. De leden van de vennootschap 

worden hiervan op een behoorlijke wijze in kennis gesteld.  

Onverminderd het bepaalde in § 2, kan de Raad van Bestuur deze buffer gedurende een termijn 

van drie opeenvolgende boekjaren te rekenen vanaf de dag van bestemming (met inbegrip van het 

lopende boekjaar) geheel of ten dele aanspreken indien de aangelegde provisies niet toereikend 

blijken om de continuïteit of een behoorlijke werking van de vennootschap te verzekeren. Na het 

verstrijken van de genoemde termijn wordt het gebeurlijk batig saldo van deze buffer verdeeld 

overeenkomstig § 6. 

Onder “uitzonderlijk hoge” vergoedingen in de zin van het vorige lid dienen te worden begrepen 

die vergoedingen die door hun omvang en mede gelet op hun oorsprong, aard of frequentie 

kennelijk geacht moeten worden het bedrag van de vergoedingen dat normalerwijze in de loop 

van het betreffende boekjaar aan de vennootschap zou zijn ter hand gesteld door de centrale 

beheersvennootschap, in beduidende mate te overtreffen. De Raad van Bestuur kan dit begrip 

nader aflijnen aan de hand van cijfermatige of andere objectieve criteria. 

§6 De reserve waarvan sprake in § 1 wordt, behoudens andersluidende en nader te motiveren 

beslissing van de Raad van Bestuur, forfaitair bepaald op drie procent (3 %) van het bruto bedrag 

van de vergoedingen die door de centrale beheersvennootschap aan de vennootschap worden ter 

hand gesteld met het oog op verdeling onder haar leden.  De reserve wordt aangelegd gedurende 

drie opeenvolgende boekjaren, met inbegrip van het lopende boekjaar tijdens hetwelk zij wordt 

aangelegd. Na het verstrijken van deze termijn wordt het gebeurlijk batig saldo van de reserve 

gevoegd bij de te verdelen vergoedingen voor het boekjaar waarin de reserve vrijkomt en 

uitgekeerd aan de leden naar rato van hun procentueel aandeel in de totaal uitgekeerde 

vergoedingen, van welke aard of oorsprong ook, voor het laatstgenoemde boekjaar. 

 Termijn van uitkering  

§ 1. De onder de leden te verdelen vergoedingen, van welke aard of oorsprong ook, worden hen, 

behoudens uitzonderlijke omstandigheden, uitgekeerd binnen een termijn van vier volle maanden 

vanaf de dag van daadwerkelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de vennootschap door de 

centrale beheersvennootschap.  
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Indien de vergoedingen niet tijdig aan de leden ter hand kunnen worden gesteld, om welke reden 

ook, worden zij onverwijld in kennis gesteld van de reden van vertraging en van het tijdstip waarop 

de vergoedingen hen zullen worden of  vermoedelijk zullen kunnen worden uitgekeerd. 

In dit geval kan de Raad van Bestuur op nader aan te geven gronden beslissen om maximaal de 

helft van de haar door de centrale beheersvennootschap ter beschikking gestelde vergoedingen 

als voorschot uit te keren aan de leden. Het nog te verdelen saldo van deze vergoedingen wordt, 

na het volbrengen van alle daartoe vereiste handelingen volgens de bepalingen van het Reglement, 

onverwijld aan de leden uitgekeerd. 

§ 2. Indien het bedrag van de onder de leden te verdelen vergoedingen evenwel te gering blijkt om 

het administratieve werk of de materiële kost van de verdeling te rechtvaardigen, kan de Raad van 

Bestuur of de gedelegeerd bestuurder beslissen om de verdeling tijdelijk op te schorten. De aldus 

ingehouden fondsen worden in dat geval bij de eerstvolgende verdeling gevoegd, tenzij ook deze 

verdeling om de aangegeven reden(en) niet verantwoord blijkt. De ingehouden fondsen worden 

verdeeld volgens de verdeelcriteria die op deze fondsen zelf betrekking hebben. 

§ 3. Indien een lid nalaat om te reageren op een verzoek van de vennootschap om haar een factuur 

te zenden met betrekking tot enige vergoeding bedoeld in het Reglement, wordt hem een eerste 

herinnering gezonden na 30 dagen, desgevallend een tweede herinnering na 60 dagen, en 

desgevallend een derde herinnering na 90 dagen. Blijft het lid na ontvangst van de derde 

herinnering nog steeds in gebreke om aan het gevraagde te voldoen, dan ontvangt hij een laatste 

herinnering, met de uitdrukkelijke vermelding dat het niet-gefactureerde bedrag na verloop van 

één jaar bij de reserve zal worden gevoegd. 

 Informatieplicht ten overstaan van de Algemene Vergadering 

Tijdens de gewone Algemene Vergadering van de vennootschap wordt, benevens de stukken die 

krachtens de vennootschaps- of boekhoudwetgeving dienen te worden voorgelegd of 

meegedeeld, minstens de volgende informatie betreffende het verstreken boekjaar ter informatie 

maar op een gedetailleerde wijze aan de stemgerechtigde leden van de vergadering verstrekt: 

a) het totaalbedrag van de door de centrale beheersvennootschap daadwerkelijk ter 

beschikking gestelde vergoedingen uit de in artikel 6 bedoelde licenties, opgedeeld naar 

licentie, naar herkomst (binnen- of buitenland) en naar drager, na aftrek van de door de 

centrale beheersvennootschap inhouden provisies en reserves; 

b)  het totaalbedrag van de door de vennootschap aangelegde provisies en reserves 

volgens de bepalingen van dit Reglement; 

c) het totaalbedrag van de door de vennootschap daadwerkelijk gemaakte kosten, en de 

wijze van verrekening tussen de forfaitair begrote en de gemaakte kosten; 

d) het totaalbedrag van de voor het IO-fonds afgehouden bedragen, evenals de totale 

omvang van het IO-fonds bij afsluiting van het boekjaar; 

e) het totaalbedrag van de vrijgekomen reserves binnen de vennootschap, evenals de 

wijze van verdeling hiervan; 

f) het totaalbedrag van de aan alle leden samen uitgekeerde vergoedingen uit de in artikel 

6 bedoelde licenties, opgedeeld naar licentie, naar herkomst (binnen- of buitenland) en 

naar drager; 
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g) in voorkomend geval, het nog uit te keren bedrag aan vergoedingen, opgedeeld naar 

licentie, naar herkomst (binnen- of buitenland) en naar drager, met opgave van de reden 

van inhouding of vertraging in de uitkering. 

 Administratieve kosten 

§ 1. In de mate dat door een derde partij aan de vennootschap wordt verzocht een taak van 

administratieve aard te verrichten (opzoekingen, ramingen, berekeningen enz.), zal een 

marktconforme vergoeding worden aangerekend, bepaald door de Raad van Bestuur.  

§ 2. In de mate dat door een Librius-lid, al dan niet vennoot, wordt verzocht om diens exclusieve 

rechten te beheren, zal een marktconforme vergoeding worden aangerekend, bepaald door de 

Raad van Bestuur. 

§ 3. In de mate dat door een Librius-lid, al dan niet vennoot, wordt verzocht auteursrechtelijk 

beschermde inhouden te klaren bij de betrokken rechthebbende, zal een marktconforme 

vergoeding worden aangerekend, bepaald door de Raad van Bestuur. 

§ 4. In de mate dat door een Librius-lid, al dan niet vennoot, wordt verzocht juridisch advies op 

maat te verlenen in individuele dossiers die het doel en de werking van de vennootschap 

overstijgen zal een marktconforme vergoeding worden aangerekend, bepaald door de Raad van 

Bestuur. 

In de mate dat door een in het boekenvak betrokken partij wordt verzocht juridisch advies op maat 

te verlenen zal een marktconforme vergoeding worden aangerekend bepaald door de Raad van 

Bestuur. 

§ 5. De in dit artikel vastgelegde vergoedingen worden bepaald door de Raad van Bestuur die deze 

ten alle tijd kan herzien.  

§ 6. De in dit artikel genoemde kosten zijn niet van toepassing op het nakomen van wettelijke 

verplichtingen in hoofde van de vennootschap.   
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HOOFDSTUK III. LIDMAATSCHAP 

 Inhoudelijke voorwaarden 

§ 1. Leden van de vennootschap dienen, naast de bijzondere vereisten gesteld in artikel 14 en 15, 

op een beroepsmatige en georganiseerde wijze Boeken (met inbegrip van zgn. non-books), 

Tijdschriften of “Andere” dragers - zoals nader omschreven in artikel 25van dit Reglement - uit te 

geven op het Belgisch grondgebied.  De publicatie op het Belgisch grondgebied kan bewezen 

worden door het wettelijk depot van de betreffende titel overeenkomstig de Belgische wetgeving 

ter zake, of door enig ander afdoend bewijsmiddel (bv. de aanmelding bij Meta4books / LIBRA, de 

toekenning van een ISBN-nummer of een andere internationale standaard of de 

uitgeefovereenkomst). De bewijslast op dit punt rust op het (kandidaat-)lid. De Raad van Bestuur 

van de vennootschap beoordeelt naar eigen inzicht maar op een objectieve wijze of de 

voorgelegde bewijsstukken de publicatie op het Belgisch grondgebied afdoende aantonen of 

aannemelijk maken. 

Fondsen en imprints kunnen geen lid noch vennoot worden van de vennootschap. 

§ 2. Daarnaast aanvaardt de vennootschap ook bijzondere rechthebbenden, zoals een curator (in 

geval van faillissement van een lid), een schuldbemiddelaar (in geval van toelating van een lid tot 

de collectieve schuldbemiddeling), een vereffenaar (in geval van ontbinding en in vereffening 

stelling van een lid), evenals elke andere categorie die door de Raad van Bestuur als bijzondere 

rechthebbende wordt aanvaard.  

§ 3. De wijze waarop leden vennoot worden van de vennootschap en de inhoudelijke en formele 

voorwaarden waaraan in het raam hiervan moet worden voldaan, evenals de gronden, de wijze en 

de rechtsgevolgen van uittreding of uitsluiting als vennoot, worden nader bepaald in de Statuten 

van de vennootschap.  

Het intekenen op een aandeel van de vennootschap geschiedt, behoudens andersluidende 

statutaire bepaling, door de storting van de nominale waarde van het aandeel op de bankrekening 

van Librius cvba (met vermelding “één aandeel cvba Librius”), of op enige andere door de Raad van 

Bestuur bepaalde of goedgekeurde wijze.  

 Aanvraag lidmaatschap 

§ 1. Het kandidaat-lid dient middels een verklaring op eer te bevestigen op een beroepsmatige en 

georganiseerde wijze Boeken uit te geven op het Belgisch grondgebied, en eveneens te bevestigen 

de ISBN-regels te kennen en na te leven. 

§ 2. Aan het kandidaat-lid wordt tevens gevraagd of het reeds lid is van een andere 

beheersvennootschap(pen). Indien dit het geval is, dient het kandidaat-lid de overdracht- of 

aansluitingsovereenkomst(en) met deze andere beheersvennootschap voor te leggen en tevens 

middels een verklaring op eer te bevestigen dat er geen overlapping bestaat inzake rechtenbeheer 

(collectief noch individueel) tussen deze andere beheersvennootschap(pen) en Librius. 

§ 3. Om lid te worden van de vennootschap dient het kandidaat-lid op de homepage van Libra een 

online lidmaatschapsaanvraag in. Hierbij worden aan het kandidaat-lid volgende gegevens 

gevraagd: 

a) alle nuttige (contact)gegevens van het kandidaat-lid 
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b) informatie aangaande de (voorgenomen) uitgeefactiviteiten van het kandidaat-lid 

c) de coördinaten van minstens 3 contactpersonen (op niveau van management, 

operationeel en boekhouding) 

d) overzicht van licenties die aan de vennootschap worden overgedragen, met specificering 

van type drager, taal en territorium  

e) de wens om al dan niet aandeelhouder van de vennootschap te worden 

§ 4. Op basis van de door het kandidaat-lid verstrekte gegevens wordt vervolgens een zogenoemde 

“Overdrachtovereenkomst” opgesteld, die door het kandidaat-lid wordt ondertekend, (met 

parafering van elke afzonderlijke bladzijde) en die vervolgens in Libra wordt geüpload. Het 

kandidaat-lid dient daarnaast te bevestigen kennis te hebben genomen van de Statuten van de 

vennootschap en van het Reglement, in zijn laatst goedgekeurde versie, en met de inhoud ervan 

akkoord te gaan.  

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Overdrachtovereenkomst en de Statuten of het Reglement 

hebben, naargelang het geval, de Statuten of het Reglement voorrang op de overeenkomst. 

Vanaf ondertekening van de Overdrachtovereenkomst, krijgt het kandidaat-lid een voorlopig en 

beperkt ledenaccount op Libra. 

§ 5. Indien de gedelegeerd bestuurder zulks aangewezen of noodzakelijk acht, kan hij het 

kandidaat-lid om bijkomende toelichting en informatie vragen die nuttig of dienstig is m.b.t. de 

lidmaatschapsaanvraag, alsook (bijkomend) bewijs m.b.t. diens uitgeefactiviteiten.  

§ 6. De lidmaatschapsaanvraag zal behandeld worden door de eerstvolgende Raad van Bestuur 

van de vennootschap. De gedelegeerd bestuurder formuleert hiertoe een advies aan de Raad van 

Bestuur. Dit advies zal tijdig ter kennis van het kandidaat-lid worden gebracht, die de mogelijkheid 

heeft hierop opmerkingen te formuleren, die eveneens aan de Raad van Bestuur zullen worden 

voorgelegd. Het kandidaat-lid heeft, mits uitdrukkelijk en voorafgaand  verzoek daartoe, het recht 

gehoord te worden op de bedoelde Raad van Bestuur of erop aanwezig te zijn om zich voor te 

stellen. 

De Raad van Bestuur beslist met gewone meerderheid over de lidmaatschapsaanvraag. De 

beslissing wordt onverwijld aan het kandidaat-lid meegedeeld, evenals aan alle bestaande leden 

in geval van een positieve beslissing.  

De Raad van Bestuur dient een weigeringsbeslissing te motiveren. Tegen deze beslissing staat geen 

verhaal of beroep open, noch voor het kandidaat-lid, noch voor derden (andere leden hierin 

begrepen).  

In geval van toekenning van het lidmaatschap krijgt het lid een definitief en volwaardig 

ledenaccount op Libra toegekend. Tevens zal aan het lid een aansluitingsbijdrage worden 

gefactureerd (zie artikel 16 van dit Reglement). 

Een nieuwe lidmaatschapsaanvraag van een eerder geweigerde kandidaat-lid wordt slechts in 

overweging genomen indien deze nieuwe aanvraag berust op nieuwe elementen of stukken die 

een fundamentele wijziging inhouden t.a.v. de eerdere aanvraag. 

§ 7. De Algemene Vergadering kan een bestaand lid het statuut van vennoot slechts weigeren 

overeenkomstig de in de Statuten bepaalde omstandigheden. 
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§ 8. De bijzondere rechthebbenden waarvan sprake in artikel 14 § 2 van dit Reglement, verwerven 

op voorlegging van de nodige documentatie die hun mandaat bewijst, toegang tot het Libra-

account van het lid waarvoor zij rechthebbende zijn. De gedelegeerd bestuurder kan beslissen de 

toegang te beperken tot welbepaalde aspecten / onderdelen van het betreffende ledenaccount. 

§ 9. Het lidmaatschap van de vennootschap is onbeperkt in de tijd.  

 Aansluitingsbijdrage 

§ 1. Nieuwe leden betalen een eenmalige aansluitingsbijdrage van € 500,00 (vijfhonderd euro), 

exclusief BTW, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur. Dit bedrag wordt 

aan het lid gefactureerd van zodra de Raad van Bestuur een beslissing tot toelating van het lid tot 

het lidmaatschap heeft genomen. De bijdrage is steeds integraal verschuldigd, ongeacht het 

tijdstip van aansluiting in het kalenderjaar. 

§ 2. De bijdrage is door het loutere feit van de aansluiting definitief verworven door de 

vennootschap en wordt door haar niet geretourneerd. Deze bepaling geldt onverkort ingeval van 

opzegging door of  ten aanzien van de vennootschap volgens de bepalingen van het Reglement, op 

welke grondslag ook. 

§ 3. De bijdrage  is verschuldigd door elke onderscheiden natuurlijke of rechtspersoon die lid is of 

wordt van de vereniging, ongeacht de gebeurlijke feitelijke of juridische band of verwantschap 

tussen de leden, en ongeacht de plaats waar de feitelijke beslissingsmacht in de schoot van het lid 

wordt uitgeoefend. 

§ 4. Indien een lid, na daartoe behoorlijk door de vennootschap te zijn aangemaand, in gebreke 

blijft om de verschuldigde aansluitingsbijdrage binnen de in de ingebrekestelling bepaalde termijn 

geheel te vereffenen, dan heeft de vennootschap het recht om de aan dit lid toekomende en nog 

niet uitgekeerde vergoedingen uit alle of een deel van de in artikel 6 bedoelde licenties geheel of 

ten dele in te houden gedurende een wachttermijn van zestig kalenderdagen. Het lid wordt de 

mogelijkheid geboden om de verschuldigde bijdragevolledig te vereffenen in de loop van deze 

wachttermijn. Wordt hieraan door het lid gevolg gegeven, dan worden de ingehouden 

vergoedingen hem onverwijld uitgekeerd. Indien het lid na verloop van deze termijn nog steeds in 

gebreke blijft om de betreffende bijdragevolledig te kwijten, dan keert de vennootschap de aan 

het lid toekomende vergoedingen alsnog uit, zij het verminderd met tweehonderd procent (200 

%) van de nog te betalen bijdrage of van het saldo hiervan ten titel van forfaitaire 

schadevergoeding en van verrekening van de openstaande bijdrage of het openstaande saldo. Het 

betreffende lid wordt hiervan behoorlijk in kennis gesteld. De vennootschap behoudt zich voorts 

alle rechten op dit punt uitdrukkelijk voor, met inbegrip van de toepassing van artikel 21, § 1, g) 

van dit Reglement. 

 Rechten van de leden: inzage, klacht, informatie 

§ 1. Elk lid van de vennootschap - ongeacht of deze vennoot is of niet - heeft naast zijn wettelijke 

inzage- en controlerechten (in het bijzonder op grond van de vennootschapswetgeving en artikel 

XI. 266 van het Wetboek van Economisch Recht) het recht inzage te nemen van alle informatie die 

hemzelf betreft. 

Dit omvat in het bijzonder de door hem aangemelde of bevestigde en door de vennootschap 

gecontroleerde en verwerkte titelinformatie en/of omzetgegevens, evenals de oorsprong, de aard, 
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het bedrag en de evolutie van de hem uitgekeerde of toegekende vergoedingen op grond van de 

licenties bedoeld in artikel 8 van het Reglement.  

Dit inzagerecht is beperkt tot de terbeschikkingstellingen van de centrale beheersvennootschap 

over het lopende en de voorbije twee boekjaren. De vennootschap kan passende maatregelen 

nemen opdat het lid alléén kennis neemt van die informatie die hemzelf betreft. Enige informatie 

die een ruimere inhoud of draagwijdte heeft en waarvan het lid op enigerlei wijze kennis neemt of 

krijgt, heeft een strikt vertrouwelijk karakter en mag zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande 

toelating van de vennootschap niet aan derden worden meegedeeld. Elke inbreuk op deze 

paragraaf kan worden gesanctioneerd overeenkomstig artikel 21 en 24 van het Reglement. 

Elk lid heeft tevens het recht om zijn ledengegevens na te kijken en deze aan te passen of 

aanpassing ervan te vragen aan de vennootschap. 

Eenvoudige materiële vergissingen of omissies kunnen ook door de gedelegeerd bestuurder van 

de vennootschap of door een door hem aangewezen aangestelde zelf worden rechtgezet zonder 

verdere plichtplegingen, voor zover het (de) betreffende lid (leden) op een behoorlijke wijze van 

de verbetering, rechtzetting of aanvulling in kennis wordt gesteld.  

Tegen een verbetering, rechtzetting of aanvulling op grond van deze paragraaf staat geen intern 

verhaal open. 

§ 2. Elk lid van de vennootschap - ongeacht of deze vennoot is of niet - heeft het recht om een 

klacht in te dienen bij de Raad van Bestuur van de vennootschap, betreffende de algemene werking 

van de vennootschap, de vergoedingen die hem op grond van de in artikel 8 bedoelde licenties 

door de vennootschap werden of hadden moeten worden uitgekeerd, of de toepassing of 

interpretatie van de Statuten of het Reglement. De klacht kan ook andere leden betreffen.  

De klacht is enkel geldig indien deze wordt ingediend overeenkomstig de volgende voorwaarden. 

Om ontvankelijk te zijn moet de klacht schriftelijk worden ingediend door een lid of een bijzondere 

gerechtigde bij de Raad van Bestuur binnen een termijn van 90 kalenderdagen, te rekenen van de 

dag waarop de klager kennis nam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen of krijgen van het 

feit dat of de omstandigheid die aan zijn klacht ten grondslag ligt. Deze dag is niet in de termijn 

begrepen, de laatste dag van de termijn wel. De termijn waarvan sprake wordt niet verlengd, ook 

niet als hij verstrijkt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.  

De Raad van Bestuur maakt de klacht onverwijld over aan de gedelegeerd bestuurder en vraagt 

hem hierover advies te verstrekken binnen 14 kalenderdagen. 

De Raad van Bestuur, of één of meerdere door haar aangestelde bestuurders die in dat geval als 

verslaggever optreden, onderzoekt de klacht binnen een termijn van zestig kalenderdagen vanaf 

de daadwerkelijke ontvangst hiervan door de vennootschap.  

De Raad van Bestuur heeft het recht om elk stuk betreffende de werking van de vennootschap en 

de door haar uitgekeerde of uit te keren vergoedingen in te zien of zich te laten voorleggen en om 

dit te onderzoeken, ongeacht het voorwerp, de aard of de oorsprong van dit stuk.  

De Raad van Bestuur neemt een beslissing binnen een termijn van een maand na de dag waarop 

de klacht werd ingediend. Voorafgaand aan de behandeling van de klacht kan de Raad, mogelijks 

op verzoek van de gedelegeerd bestuurder, de klager of enige andere betrokkene, in een besloten 

zitting horen. Evenzo kan de gedelegeerd bestuurder om nadere informatie worden gevraagd en 

kan hij, of een door hem aangewezen aangestelde, worden gehoord door de Raad van Bestuur.  
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De gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur wordt ter kennis van de klager en van de 

gedelegeerd bestuurder gebracht. Indien het een klacht van een lid aangaande een ander lid 

betreft, beslist de Raad van Bestuur tevens of de desgevallend gevraagde anonimiteit kan worden 

toegekend.  

Tegen de beslissingen van de Raad van Bestuur op grond van deze paragraaf staat geen intern 

verhaal open. 

§ 3. Om de transparantie van de werking van de vennootschap te waarborgen worden de leden, 

ongeacht of zij vennoot zijn of niet, op regelmatige basis middels een gepast communicatiemiddel 

worden ingelicht over: 

a) de werking, de personeelsformatie en de algemene toestand van de vennootschap; 

b) de door de vennootschap in het voorbije kwartaal aan haar leden uitgekeerde en in de 

nabije toekomst uit te keren vergoedingen, in totaalbedragen en opgesplitst naar licentie, 

drager en herkomst; 

c) de werking en de algemene toestand van de centrale beheersvennootschap; 

d) de door de centrale beheersvennootschap in het voorbije kwartaal aan de vennootschap 

ter beschikking gestelde en in de nabije toekomst uit te keren vergoedingen, in 

totaalbedragen en opgesplitst naar licentie, drager en herkomst; 

e) de wet- en regelgevende evolutie op het stuk van de relevante wettelijke licenties; 

f) enig ander element waarvan de mededeling aan de leden van de vennootschap nuttig 

blijkt. 

 Verplichtingen van de leden 

§ 1. De leden zijn er, in het algemeen en onverminderd de overige bepalingen van het Reglement, 

toe gehouden op een loyale en transparante wijze hun medewerking te verlenen aan de 

behoorlijke werking van de vennootschap volgens de bepalingen van de Statuten en het 

Reglement.  

§ 2. De door de leden aan te melden of mee te delen omzetgegevens worden overgemaakt aan de 

gedelegeerd bestuurder of Voorzitter van de vennootschap of een derde aangeduid door één van 

beide. Deze gegevens dienen steeds vergezeld te zijn van een gecertificeerde verklaring van een 

accountant, bedrijfsrevisor of (interne of externe) boekhouder.  

§ 3. De door de leden aangemelde, aanvullend meegedeelde of bevestigde gegevens (zonder 

exhaustief te willen zijn) omtrent titelinformatie en omzet dienen correct, volledig en juist 

gekwalificeerd en gedateerd te zijn, in overeenstemming met hun wettelijke en boekhoudkundige 

verplichtingen. De leden zijn daarnaast gehouden tot elke handeling of verplichting die hen door 

de Statuten, het Reglement of een aanvullende beslissing of richtlijn van de Raad van Bestuur 

wordt opgelegd. 

Elke inbreuk op het bepaalde in § 1 en § 2 van dit artikel, kan worden gesanctioneerd 

overeenkomst artikel 21 en 24 van het Reglement. 

§ 4.  Jaarlijks wordt, met het oog op de verdeling onder de leden van de reprografievergoedingen 

voor de drager Boeken, de titelinformatie verzameld voor het kalenderjaar dat onmiddellijk 
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voorafgaat aan het betreffende verbruiksjaar (hierna:  “het LIBRIUS-jaar”). Deze titelinformatie 

bestaat uit ten minste volgende rubrieken:: 

a)  LIBRIUS-jaar 

b) Volledige titel 

c) Hoofdauteur 

d) ISBN (13) 

e) ISBN (10) 

f) Wettelijk depotnummer 

g) Datum van eerste aanmelding op Boekenbank 

h) Gewijzigde herdruk onder nieuw ISBN (ja / neen) 

i) Vastbladig / losbladig 

j) Aantal blz. van de aanvullingen, gecumuleerd op jaarbasis 

k) Digitale publicatie (ja / neen) 

l) Gratis publicatie (ja/neen) 

m) NUR 

n) UNESCO 

o) NKC 1 

p) NKC 2  

q) Taal 

De bedoelde rubrieken worden door de vennootschap voor elk lid automatisch gegenereerd uit 

Meta4books DB op jaarlijkse basis (de ‘Titeldump’) of, indien dit niet mogelijk is of een andere 

noodzaak of nut daartoe blijkt, ter aanmelding opgevraagd bij de leden die deze informatie dienen 

in te voeren in Libra. 

Onverminderd alle overige in het Reglement bepaalde voorwaarden zijn de aangemelde of 

bevestigde titels alléén vergoedingsgerechtigd onder de dubbele voorwaarde dat  

a) hun jaartal van depot of, bij gebreke daarvan, van eerste aanmelding op Meta4books DB 

met het betreffende LIBRIUS-jaar overeenstemt, en 

b) dat zij niet reeds onder hetzelfde ISBN door de vennootschap werden aanvaard in een 

vroeger LIBRIUS-jaar.  

In uitzonderlijke gevallen kan een lid de daadwerkelijke publicatie of verspreiding op de markt van 

een Boek in een welbepaald LIBRIUS-jaar op een andere wijze bewijzen of aannemelijk maken, 

naar het redelijke oordeel van de vennootschap. De bewijslast op dit punt rust op het lid. Onder 

“daadwerkelijke publicatie of verspreiding op de markt” dient te worden begrepen de verkoop of 
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terbeschikkingstelling, tegen betaling of gratis, van het Boek aan één of meerdere eindgebruikers, 

waarbij het betreffende lid in zijn hoedanigheid van uitgever moet handelen.  

§ 5. De aangemelde of bevestigde titelinformatie wordt gecontroleerd op de in artikel 22 van dit 

Reglement uiteengezette wijze. De vennootschap kan de aanmelding of bevestiging van 

titelinformatie weigeren of naar eigen inzicht bijsturen indien die naar haar redelijke oordeel niet 

correct is (in het bijzonder met betrekking tot de criteria daadwerkelijke verschijning, 

publicatiedatum, herhaalde aanmelding, wijziging van de herdruk, ISBN aanvraag en 

genrekwalificatie), of indien zij niet over alle voor een behoorlijke verdeling van de vergoedingen 

vereiste gegevens beschikt.  

De vennootschap behoudt zich het recht voor om, in de door haar bepaalde mate, geen rekening 

te houden met onvolledige, foutieve, misleidende of laattijdige informatie, zonder op dit punt tot 

enige vergoeding ten overstaan van het betreffende lid gehouden te zijn.  

 Overname lidmaatschap 

§ 1. De gerechtigde(n) waarvan sprake in artikel 14 § 2 van dit Reglement - met uitzondering 

evenwel van de vereffenaar en de gerechtelijk mandataris  - kan binnen een termijn van 6 maanden 

te rekenen vanaf de datum van het overlijden c.q. de overdracht via een “verklaring van 

verderzetting” aan de vennootschap te kennen geven het lidmaatschap over te nemen en verder 

te zetten.  

Deze “verklaring van verderzetting” is op de eerstvolgende Raad van Bestuur voorwerp van 

beoordeling. In geval van goedkeuring van de Raad van Bestuur van de verderzetting, worden de 

eerste twee leden van deze paragraaf verder voor niet geschreven gehouden en treedt de indiener 

van de verklaring vanaf de ontvangst van de beslissing van de Raad van Bestuur, integraal en 

zonder voorbehoud in alle rechten en verplichtingen van het lid waarvan hij het lidmaatschap 

overneemt en voortzet. Tevens krijgt de opvolger van de vennootschap alle nodige gegevens 

inzake het Libra-account van het lid waarvan hij het lidmaatschap overneemt en voortzet. 

De “verklaring van verderzetting” kan enkel door meer dan één gerechtigde worden ingediend 

indien zij onderling een akkoord hebben aangaande de verdeling van de vergoedingen. Dit akkoord 

dient aan de vennootschap ter kennisgeving worden overgelegd samen met de “verklaring van 

verderzetting”.  

§ 2. Indien een lid één of meerdere van zijn fondsen of imprints overdraagt aan een ander lid of 

aan een derde, blijft het overdragende lid vergoedingsgerechtigd voor deze fondsen of imprints 

tot en met het verbruiksjaar dat overeenstemt met het kalenderjaar waarin de overdracht in rechte 

plaatsvindt.  Na het verstrijken van een termijn van twee volle kalenderjaren, te rekenen vanaf het 

tijdstip van de overdracht, is de vennootschap echter van rechtswege geen enkele vergoeding 

meer verschuldigd aan het overdragende lid, van welke aard, oorsprong of omvang ook, ongeacht 

het verbruiks- of referentiejaar waarop deze vergoeding betrekking heeft. 

In het geval bedoeld in het voorgaande lid, is het lid die de fondsen of imprints heeft overgenomen 

of verworven, vergoedingsgerechtigd vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het 

kalenderjaar van overdracht en vanaf het verbruiksjaar dat volgt op laatstgenoemd kalenderjaar, 

op voorwaarde dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden inzake lidmaatschap van de 

vennootschap en onverminderd het bepaalde in artikel 14 en 16 van het Reglement. Het lid dat de 

fondsen of imprints heeft overgenomen of verworven, dient aan de vennootschap op eenvoudig 
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verzoek een voldoende bewijskrachtig stuk voor te leggen dat de datum, het voorwerp en de 

draagwijdte van de overdracht afdoende en voldoende precies bewijst.  

Indien de overnemer niet voldoet aan de voorwaarden inzake lidmaatschap, worden de 

overgenomen fondsen of imprints niet in rekening genomen voor de berekening van de repartitie 

en dit zolang het lidmaatschap niet officieel wordt aanvaard door de Raad van Bestuur. 

 Beëindiging lidmaatschap door lid 

§ 1. Het lidmaatschap kan steeds zonder nadere motivering door het lid worden opgezegd door 

middel van een aangetekend schrijven met die duidelijke strekking en voor zover een opzegtermijn 

van zes volle maanden in acht wordt genomen. Deze opzegtermijn begint te lopen daags na de 

verzending van het aangetekend schrijven. De laatste dag van de opzegtermijn is in deze termijn 

begrepen. De bewijslast betreffende het tijdstip van de opzegging rust op het lid dat opzegt. Het 

lid dat opzegt herneemt ten volle zijn rechten op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het 

kalenderjaar waarin de opzegtermijn volledig is verstreken.  

§ 2. Een lid dat opzegt blijft vergoedingsgerechtigd tot en met het verbruiks- of referentiejaar dat 

overeenstemt met zijn laatste  kalenderjaar van lidmaatschap. Na het verstrijken van een termijn 

van twee volle kalenderjaren, te rekenen vanaf het tijdstip van opzegging, is de vennootschap 

echter van rechtswege geen enkele vergoeding meer verschuldigd aan het opzeggende lid, van 

welke aard, oorsprong of omvang ook, ongeacht het verbruiks- of referentiejaar waarop deze 

vergoeding betrekking heeft. 

§ 3. Indien een lid overlijdt of in rechte ophoudt te bestaan, op welke grondslag ook en met of 

zonder vereffening van haar vermogen, blijft het vergoedingsgerechtigd tot en met het verbruiks- 

of referentiejaar dat overeenstemt met het kalenderjaar waarin dit rechtsfeit zich heeft 

gerealiseerd. Na het verstrijken van een termijn van twee volle kalenderjaren, te rekenen vanaf de 

realisatie van de hiervoor bedoelde omstandigheid, is de vennootschap van rechtswege geen 

enkele vergoeding meer verschuldigd aan het betreffende lid, van welke aard, oorsprong of 

omvang ook, ongeacht het verbruiks- of referentiejaar waarop deze vergoeding betrekking heeft. 

De aan het lid toekomende en door de vennootschap met toepassing van het vorige lid nog uit te 

keren vergoedingen worden, naargelang het geval, uitgekeerd aan de algemene of bijzondere 

erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van dit lid, op voorlegging van een afdoende 

bewijskrachtig stuk dan wel aan de vereffenaar of enige andere gerechtelijke mandataris op 

voorlegging van diens mandaat. Bij gebrek aan kennelijke begunstigde worden deze vergoedingen 

bij de reserve van de vennootschap gevoegd. Artikel 10, §6 is in dat geval van toepassing. 

 Beëindiging lidmaatschap door Librius cvba 

§ 1. De vennootschap heeft, onverminderd de toepassing van artikel 24 van het Reglement, het 

recht het lidmaatschap van een lid eenzijdig, met onmiddellijke ingang en zonder dat de 

vennootschap tot enige vergoeding gehouden is, op te zeggen indien het lid: 

a) valse, onjuiste, onvolledige of verkeerd gekwalificeerde of gedateerde titel- of 

omzetinformatie aanmeldt of bevestigt, met het oogmerk de haar uitgekeerde of uit te 

keren vergoedingen uit de in artikel 8 bedoelde licenties te vrijwaren, te bestendigen of 

te verhogen, ongeacht of deze uitkeringen ook daadwerkelijk door het lid werden 

ontvangen; 
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b) de vergoedingen uit de in artikel 8 bedoelde licenties voor één of meerdere door haar 

aangemelde of bevestigde titels int of poogt te innen via twee of meerdere binnen- of 

buitenlandse beheersvennootschappen, waaronder de vennootschap zelf, met 

miskenning van de bepalingen van de Overdrachtsovereenkomst bedoeld in artikel 14 § 

4 van dit Reglement; 

c) geen of onvoldoende gevolg geeft aan de haar door de vennootschap gerichte 

informatieverzoeken, waardoor de behoorlijke werking van de vennootschap in gevaar 

wordt gebracht of kan worden gebracht; 

d) wederrechtelijke of onrechtmatige handelingen stelt met het oogmerk afbreuk te doen 

aan de behoorlijke werking, de goede naam of de gerechtvaardigde belangen van de 

vennootschap, evenals aan de gerechtvaardigde belangen of aanspraken van de andere 

leden, of met een soortgelijk gevolg of een soortgelijke strekking; 

e) op enige andere wijze handelingen stelt die getuigen van kwade trouw of van een intentie 

tot schaden ten overstaan van de vennootschap en de overige leden, voor zover deze 

handelingen betrekking hebben op of gevolgen (kunnen) hebben voor de behoorlijke 

werking van de vennootschap; 

f) onbekwaam wordt verklaard, onder rechterlijk toezicht wordt geplaatst of een 

gerechtelijk mandataris wordt toegewezen, failliet wordt verklaard of een gerechtelijke 

reorganisatie of een collectieve schuldenregeling wordt toegekend, in een kennelijke 

staat van onvermogen verkeert of dit onvermogen organiseert of poogt te organiseren, 

of op enige andere wijze op een duurzame wijze niet in staat blijkt om zijn schulden ten 

overstaan van de vennootschap of ten overstaan van derden te voldoen; 

g) zijn eenmalige aansluitingsbijdrage niet volledig betaalt na daartoe behoorlijk in gebreke 

te zijn gesteld door de vennootschap, binnen de in de ingebrekestelling bepaalde termijn, 

onverminderd het bepaalde in 16, § 4 van dit Reglement; 

h) informatie verstrekt dan wel diensten of bijstand verleent aan derden waardoor hij op 

een actieve of passieve wijze zijn medewerking verleent of anderszins deelneemt aan 

handelingen of constructies met het oogmerk, het gevolg of de strekking bedoeld in a) tot 

g); 

§ 2. De opzegging door de vennootschap gebeurt middels een aangetekende brief met die 

duidelijke strekking en met opgave van de reden(en) van opzegging. Tegen deze beslissing staat 

geen beroep noch verhaal open. 

§ 3. Ingeval van opzegging op deze grondslag blijft het opgezegde lid vergoedingsgerechtigd met 

betrekking tot de terbeschikkingstellingen die in het Uitgeverscollege werden goedgekeurd voor 

de dag van de opzegging, onverminderd de toepassing van het gemeen recht en de vergoeding van 

de vennootschap geleden schade indien daartoe grond bestaat. In voorkomend geval kan het 

opgezegde lid verder geen enkel recht of geen enkele aanspraak ten overstaan van de 

vennootschap laten gelden. 
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HOOFDSTUK IV. CONTROLE EN SANCTIONERING 

 Controle van titelinformatie   

§ 1.  De vennootschap heeft op de meest ruime wijze het recht om de haar aangemelde, 

meegedeelde of bevestigde titelinformatie - ongeacht de drager waarop de betreffende titels zijn 

vervat of de wijze waarop deze aan de eindgebruiker ter beschikking worden gesteld - te 

controleren op zijn materiële juistheid, volledigheid, correcte kwalificatie (in het bijzonder maar 

niet uitsluitend wat betreft: de herhaalde of foutief gedateerde titelaanmelding, de regelmatige 

aanvraag van het ISBN, de NUR-, UNESCO- of NKC-codering en de daadwerkelijke wijziging van 

herdrukken) en datering, in het bijzonder maar niet uitsluitend door: 

a) de controle van de titelinformatie via Meta4books, zoals beheerd door de VZW 

Meta4books, met verenigingszetel Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout,  ingeschreven in 

het Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 470.860.665; 

b) de controle van de titelinformatie in de Nationale Bibliotheek van België, door het 

opvragen van gegevens op de website van deze instelling (www.kbr.be), dan wel door het 

opvragen en de controle van fysieke exemplaren ter plaatse; 

c) het opvragen van een fysiek of digitaal bewijsexemplaar van één of meerdere aangemelde 

titels, zonder dat de vennootschap op dit punt tot enige vergoeding of retour gehouden 

is; 

d) de consultatie van de eigen website van het betreffende lid, of de door dit lid verspreide 

promotie- of aanbiedingsfolders; 

e) het opvragen of de consultatie van enig ander fysiek of digitaal document dat van aard is 

de controle bedoeld in deze paragraaf toe te laten of te vergemakkelijken. 

§ 2. Deze controle kan aan de hand van een steekproef gebeuren. De vennootschap kan ook door 

middel van Libra automatisch en willekeurig fysieke en/of digitale controle-exemplaren laten 

opvragen voor een bepaalde percentage van titels. Voor leden onder toezicht kan dit percentage 

worden aangepast of kan de controle gerichter worden uitgevoerd.  

§ 3. Elk lid is ertoe gehouden op een tijdige, behoorlijke en volledige wijze in te gaan op elk verzoek 

tot informatie- of bewijsverstrekking dat op grond van deze paragraaf door de vennootschap tot 

het lid wordt gericht.  

§ 4. Bij vermoeden van fraude of valse verklaringen heeft de vennootschap het recht een lid onder 

een verhoogde vorm van controle te plaatsen. De gedelegeerd bestuurder kan zo’n beslissing 

autonoom nemen indien hij indien zulks nodig of noodzakelijk acht, zonder toestemming van de 

Raad van Bestuur. Tegen deze beslissing staat geen verhaal noch beroep open. 

Het betreffende lid, noch enige derde (andere leden hierin begrepen), krijgt van deze beslissing 

bericht. Indien een lid evenwel uitdrukkelijk navraag doet naar zijn status qua toezicht, zal hem 

deze onverwijld worden meegedeeld. 

§ 5. De hierna geschetste titelcontrole, evenals alle hieraan verbonden communicatie tussen 

Librius en haar leden, gebeurt integraal via Libra. Gedurende de ganse loop van het proces van de 

titelcontrole zal een afzonderlijke ISBN steeds onder een bepaalde status vallen. Deze status 

kan/zal in de loop van het proces van de titelcontrole wijzigen.  



 

 - 20 - 

Gedurende het revisieproces kan tussen het lid en de vennootschap steeds gecommuniceerd 

worden. Elke titel krijgt, na de Titeldump of de invoering ervan door het lid in Libra, een beginstatus 

toegekend (‘Status A’). 

De eerste revisie van de titellijsten geschiedt door het lid zelf, dat de eigen titellijst kan aanvullen 

en / of verbeteren, titels kan schrappen of toevoegen, en vervolgens per ISBN de status dient aan 

te duiden die het correct acht (‘status B’). Deze eerste revisie dient te geschieden uiterlijk 1 juni 

van het desbetreffende jaar. Drie maanden na de toekenning van Status A door degene die 

bevoegd is het lid in rechte ten overstaan van derden te verbinden, dan wel door de door de 

vennootschap aanvaarde vertegenwoordiger van het lid. De titels die op deze datum niet door het 

lid werden gereviseerd, worden niettemin meegestuurd naar de vennootschap voor de hierna 

beschreven inhoudelijk controle. 

Na deze revisie door het lid wordt een inhoudelijke controle van de titellijst gevoerd door de 

vennootschap, die op haar beurt per ISBN de status aanduidt (‘Status C’), die gelijklopend of 

afwijkend kan zijn van Status B. 

Op basis van beide revisies krijgt elke titel vervolgens een “voorlopige eindstatus” (‘Status D’) 

toegekend,  afhankelijk van de convergentie tussen Status B en Status C.  

De lijst van titels wordt vervolgens uiterlijk één maand na de toekenning van Status D op 30 juni 

van het desbetreffende jaar overgemaakt aan de vennootschap voor de definitieve statusverlening 

van de titel. De gedelegeerd bestuurder kan hierbij vooreerst beslissen om een titel met een 

“Accepted”- of “Refused”-status alsnog een “Disputed”- of “Pending”-status te geven, mits hij deze 

beslissing motiveert en deze beslissing meedeelt aan het betreffende lid. 

De gedelegeerd bestuurder neemt vervolgens, uiterlijk op 1 oktober, vier maanden na de 

toekenning van Status D van het desbetreffende jaar, een gemotiveerde eindbeslissing aangaande 

de definitieve aanvaarding of weigering van titels met een “Disputed”- of “Pending”-status, waarna 

elke titel een “definitieve eindstatus” krijgt (Status E’). 

§ 5. De lijst met definitieve eindstatussen wordt vervolgens overgemaakt aan het betreffende lid, 

dat deze lijst geheel of gedeeltelijk kan goedkeuren. of, in geval van gedeeltelijke goedkeuring, kan 

een verhaal worden ingediend bij de Raad van Bestuur tegen een of meerdere eindbeslissingen. 

De goedkeuring van de lijst en/of de aantekening van een verhaal dient te gebeuren via schriftelijke 

(mag ook elektronische) weg  binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen vanaf de ontvangst 

van de lijst, door de contactpersoon op managementniveau, en dient de elektronische 

handtekening van het lid te bevatten.  

Per betwiste eindbeslissing dient een afzonderlijk verhaal te worden ingesteld, dat gemotiveerd 

dient te zijn en dient te worden aangegeven of het lid gehoord wenst te worden door de Raad van 

Bestuur. Dit verhaal wordt door de eerstvolgende Raad van Bestuur behandeld, die onmiddellijk 

een beslissing neemt op basis van de motiveringen zoals uiteengezet in de eindbeslissing en het 

verhaal van het betreffende lid, en nadat het desbetreffend lid werd gehoord.   

§ 6. Alle titels die een definitieve eindstatus toegekend hebben gekregen, behoudens deze 

waartegen een verhaal is aangetekend (de ‘betwiste titels’), worden onherroepelijk opgenomen in 

het verdelingssysteem.  

Indien een of meerdere verhalen zijn aangetekend, worden de vergoedingen van het betreffende 

lid berekend voor de integrale titellijst, waarbij voor de titels waarvoor verhaal is aangetekend, 

uitgegaan wordt van het standpunt van de vennootschap inzake de definitieve eindstatus. 
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Indien mogelijk, worden deze vergoedingen uitgekeerd aan het betreffende lid voor wat betreft 

alle niet betwiste titels.  

Desgevallend, om dubbel werk te vermijden kan de Raad Van Bestuur bij hoogdringendheid 

worden bijeengeroepen om over de “betwiste” titels een definitieve uitspraak te doen, waarna de 

vergoedingen worden berekend en verdeeld voor alle titels en leden. 

Afhankelijk van de beslissing van de Raad van Bestuur inzake de verhalen die door het betreffende 

lid werden ingesteld, dienen de vergoedingen voor de integrale titellijst al dan niet te worden 

herberekend en dienen er al dan niet bijkomende vergoedingen te worden uitgekeerd.   

 Controle van omzetinformatie 

§ 1. De vennootschap heeft op de meest ruime wijze het recht om de haar aangemelde, 

meegedeelde of bevestigde omzetinformatie te controleren op zijn materiële juistheid, 

volledigheid, boekhoudkundige overeenstemming en certificatie, in het bijzonder maar niet 

uitsluitend door een vergelijking met de omzetcijfers die de door de leden die tegelijk ook lid zijn 

van de Vlaamse Uitgeversvereniging VZW, met verenigingszetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 

37, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0410.806.678, op grond 

van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van deze vereniging worden aangemeld of 

meegedeeld. 

§ 2. Alleen ingeval van ernstige twijfel over de verstrekte omzetinformatie of in geval van van 

bewezen of vermoede kwade trouw, kunnen deze gegevens een ruimere verspreiding kennen, zij 

het uitsluitend onder de voorzitter van de Raad van Bestuur en de penningmeester van de 

vennootschap, en enkel met het oogmerk om de verstrekte informatie op haar waarachtigheid te 

toetsen.  

§ 3. De gedelegeerd bestuurder van de vennootschap heeft het recht om, na voorafgaand overleg 

met de voorzitter van de Raad van Bestuur en de penningmeester van de vennootschap, de 

gecertificeerde verklaring te laten controleren door een externe, onafhankelijke en onpartijdige 

accountant of bedrijfsrevisor, die optreedt als buitengerechtelijke deskundige en de bevoegdheid 

heeft om indien nodig een bindende derdenbeslissing te nemen, die zowel de vennootschap als 

het betrokken lid bindt. 

In voorkomend geval deelt de gedelegeerd bestuurder de nadere identiteitsgegevens van de 

aangestelde deskundige mee aan het betrokken lid. Eventuele bezwaren tegen de aanduiding van 

de deskundige dienen binnen de vijf kalenderdagen en in dezelfde vorm aan de gedelegeerd 

bestuurder te worden meegedeeld, met opgave van de precieze grond(en) van bezwaar. Worden 

binnen deze termijn door het lid geen of kennelijk ongegronde bezwaren geuit en aanvaardt de 

deskundige zijn opdracht, dan vat hij deze meteen aan. Worden binnen de vermelde termijn door 

het lid niet kennelijk ongegronde bezwaren geuit en bereiken de gedelegeerd bestuurder en het 

betrokken lid geen akkoord op dit punt, dan wordt de deskundige op verzoek van de meest gerede 

partij aangeduid door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. 

De aangestelde deskundige voert zijn opdracht uit binnen de door de gedelegeerd bestuurder 

bepaalde termijn. Deze laatste ziet toe op de behoorlijke uitvoering van de deskundigenopdracht, 

met respect voor de rechten van verdediging van het betrokken lid. De aangestelde deskundige is 

tot strikte geheimhouding en discretie gehouden. Hij deelt de gedelegeerd bestuurder en het 

betrokken lid enkel mee of de door deze laatste aangemelde, meegedeelde of bevestigde 

omzetinformatie op grond van de aan hem verstrekte informatie naar zijn oordeel correct, volledig 
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en boekhoudkundig regelmatig gecertificeerd is. Het betrokken lid is ertoe gehouden alle door de 

deskundige gevraagde en voor zijn opdracht relevante gegevens, van welke aard ook, op het eerste 

verzoek mee te delen, gestaafd door bewijskrachtige stukken.  

Indien naar aanleiding van het deskundigenonderzoek waarvan sprake in deze paragraaf blijkt dat 

de door het betreffende lid aangemelde, meegedeelde of bevestigde omzetgegevens meer dan 5 

% afwijken van de door de deskundige vastgestelde en in aanmerking te nemen omzet, dan vallen 

de kosten van het onderzoek en de meerkosten vereist voor de vaststelling van de inbreuk 

integraal ten laste van het betrokken lid, onverminderd de overige maatregelen en sancties die op 

grond van artikel 24 van het Reglement ten overstaan van dit lid kunnen worden genomen. In het 

andere geval worden deze (meer)kosten volledig door de vennootschap ten laste genomen. 

§ 4.  De Raad van Bestuur van de vennootschap kan een Gemengde Commissie oprichten, die op 

een evenredige wijze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden uit de algemene, de 

educatieve en de wetenschappelijk-professionele uitgeefsector. Deze commissie kan, indien ze 

wordt samengesteld, tot opdracht hebben: 

a) het uitvoeren van een grondige controle op de in de voorbije drie kalenderjaren door de 

leden aangemelde, meegedeelde of bevestigde titelinformatie, in het licht van de in het 

Reglement nader aangegeven verdeelcriteria, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat 

betreft: de herhaalde of foutief gedateerde aanmelding of bevestiging van titels en wat 

misbruiken op het stuk van het ISBN, beweerd gewijzigde herdrukken of de NUR-, 

UNESCO- of NKC-codering; 

b) het formuleren van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur, in het raam van de aan de 

commissie verleende opdracht en bevoegdheden, op het stuk van de hervorming van het 

Reglement, de hierin nader aangegeven verdeelcriteria, de controle op de aangemelde, 

meegedeelde of bevestigde titels en/of omzet, de sanctionering van misbruiken en de 

geschillenbeslechting; 

c) het uitvoeren van enige andere opdracht die door de Raad van Bestuur als nodig of nuttig 

wordt ervaren, voor zover deze verenigbaar is met de tekst van de Statuten en van het 

Reglement. 

§ 5. De Raad van Bestuur kan beslissen de opdrachten bedoeld in § 4, b) en c) geheel of ten dele 

toe te vertrouwen aan een door haar daartoe opgerichte werkgroep. Artikel 3 van het Reglement, 

is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 

 Sanctieregeling 

§ 1. Onverminderd de toepassing van het gemeen recht en de vergoeding van de door de 

vennootschap geleden schade of gemaakte kosten indien daartoe grond bestaat, kan de Raad van 

Bestuur op een ad hoc basis een sanctie opleggen aan elk lid dat handelingen stelt zoals bedoeld 

in artikel 21 van het Reglement . 

De opgelegde sanctie kan, naargelang de omstandigheden van het geval, onder meer bestaan uit: 

a) een informele of formele waarschuwing; 

b) de opzegging van de overeenkomst volgens de bepalingen van artikel 11, § 9, van het 

Reglement; 
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c) een voorstel tot uitsluiting van het betreffende lid als vennoot, indien van toepassing en 

overeenkomstig de statutaire bepalingen; 

d) de terugvordering van alle door het lid wederrechtelijk, onrechtmatig of onverschuldigd 

ontvangen vergoedingen, van welke aard, omvang of oorsprong ook, vermeerderd met 

de vergoedende rente vanaf de dag van de daadwerkelijke ontvangst van de 

vergoedingen door het lid en de kosten; 

e) e)het opleggen van een forfaitaire geldboete als schadevergoeding, die evenwel niet 

hoger mag zijn dan 25% van het geheel van de door het lid in het laatste boekjaar van de 

vennootschap ontvangen vergoedingen in hoofdsom. Deze sanctie kan slechts worden 

opgelegd in geval van een opzettelijke inbreuk of in geval van herhaling. Onder herhaling 

wordt begrepen het plegen van twee of meer inbreuken (al dan niet van gelijke aard) 

binnen een termijn van drie Librius-boekjaren te rekenen van de dag van de eerste 

inbreuk.  

f) Automatische inschaling in de laagste NKC categorie voor alle of een deel van de titels 

indien het lid aan wie deze toebehoren niet tijdig de gevraagde informatie heeft verstrekt 

bedoeld in artikel 22§3 van dit reglement. In de praktijk zal het betreffende lid in gebreke 

moeten zijn gebleven het nodige te doen binnen een termijn van zes maanden na de 

initiële oproep aan de leden om over te gaan tot titelcontrole en drie schriftelijke 

herhaalde verzoeken om zich alsnog in regel te stellen (waarbij deze verzoeken verzonden 

werden binnen de vermelde periode van zes maanden). § 2. Bovenstaande sancties 

kunnen worden gecombineerd. De opgelegde sanctie dient evenwel in verhouding te 

staan tot de aard, de ernst, de frequentie en het oogmerk van de gepleegde inbreuk of de 

schadelijke gevolgen hiervan voor de behoorlijke werking, de goede naam of de 

gerechtvaardigde belangen van de vennootschap en de overige leden.  

§3. Het opstarten van een sanctieprocedure kan gebeuren op initiatief van de Raad van Bestuur 

zelf. De Raad van Bestuur kan hiertoe ook besluiten wanneer  de gedelegeerd bestuurder daarom 

verzoekt of een ander lid, dat hiertoe een klacht heeft ingediend conform de werkwijze voorzien 

in art. 17 § 2 van het Reglement.  

De Raad van Bestuur geeft onverwijld kennis van de opening van de sanctieprocedure aan het 

betreffende lid, met het verzoek of de betrokkene wenst te worden gehoord. 

De gedelegeerd bestuurder wordt eveneens in kennis gesteld van de opening van de 

sanctieprocedure, en wordt gevraagd een advies terzake te formuleren, zowel wat betreft de 

beweerde inbreuk als de aangaande voorgenomen sanctie.  

De Raad van Bestuur heeft het recht om zich elk relevant stuk op te vragen en neemt uiterlijk zestig 

(60) dagen na de opening van de sanctieprocedure een beslissing. De door de Raad van Bestuur 

genomen beslissing dient de gronden te bevatten waarop zij werd genomen, evenals het 

ingewonnen advies van de gedelegeerd bestuurder, zonder dat de inhoud van dit advies dient te 

worden bekendgemaakt.  

Deze beslissing wordt aan het betrokken lid en de gedelegeerd bestuurder ter kennis gebracht.  

Tegen de beslissingen van de Raad van Bestuur op grond van dit artikel staat geen intern verhaal 

open. 
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HOOFDSTUK V. INNING EN VERDELING: VOORAFGAANDE BEPALINGEN 

 Gehanteerde definties 

§ 1. De regels inzake verdeling hebben betrekking op de dragers “Boeken” (met inbegrip van de 

zogenoemde “non-books”), “Tijdschriften” en “Andere”, evenals op de genoemde dragers in 

digitale vorm, ongeacht of ze op een materiële drager zijn vastgelegd of online worden 

aangeboden, zoals nader omschreven in de volgende §§ van dit artikel. 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

a) “Boeken”: alle producten op een papieren of gelijksoortige drager die door de leden van 

de vennootschap worden geproduceerd en die als dusdanig verspreid worden, die inhoud 

(content) bevatten en die het resultaat zijn van een scheppend en economisch proces, 

ongeacht de verschijningsvorm (losbladig of vastbladig, hardcover of paperback, …), de 

aard, de inhoud, het genre (algemene fictie of non-fictie, wetenschappelijk, educatief of 

vulgariserend informatief, enz.), de taal, het doelpubliek en de kostprijs. 

b) “Non-books”: alle producten, ongeacht hun drager, die door de leden van de 

vennootschap worden geproduceerd en als dusdanig worden verspreid en die, hoewel ze 

geen boeken in de zin van het vorige lid zijn, hiermee een zodanige verwantschap 

vertonen dat ze, op grond van het Reglement of van een bijzondere of aanvullende 

beslissing van de Raad van Bestuur, als vergoedingsgerechtigd kunnen worden 

beschouwd, ongeacht de vorm, de aard, de inhoud, het genre, de taal, het doelpubliek of 

de kostprijs hiervan; 

c) “Tijdschriften”: alle producten op een papieren of gelijksoortige drager die op een vaste 

of bepaalbare periodieke basis worden geproduceerd door de leden van de vennootschap 

en als dusdanig worden verspreid - met uitzondering evenwel van de periodieke 

aanvullingen van losbladige basiswerken - die inhoud (content) bevatten en die het 

resultaat zijn van een scheppend en economisch proces, ongeacht de verschijningsvorm, 

de aard, de inhoud, het genre (algemeen of gespecialiseerd, wetenschappelijk, educatief 

of vulgariserend informatief, enz.), de taal, het doelpubliek, de kostprijs en de wijze van 

vereffening hiervan (via een abonnement of middels losse verkoop). 

d) “Andere”: alle andere dragers die voldoen aan de bijzondere omschrijving van het 

betreffende verdeelbarema van de centrale beheersvennootschap, die worden 

geproduceerd door de leden van de vennootschap en als dusdanig worden verspreid.  

[§ 2. Voor de toepassing van het Reglement zullen Boeken, Tijdschriften en Andere producten in 

digitale vorm in de toekomst worden gelijkgesteld met dezelfde producten in gedrukte vorm, 

ongeacht of de digitale producten op een materiële drager zijn vastgelegd of online worden 

aangeboden. Deze producten worden, in functie van hun inhoud, genre of doelpubliek, ingeschaald 

in de kopieercategorie die op de gedrukte vorm hiervan van toepassing is. 

Op de periodieke updates van de in het eerste lid bedoelde digitale producten is het bepaalde in 

artikel 26 § 1, a), tweede lid van dit Reglement van overeenkomstige toepassing. De Raad van 

Bestuur kan evenwel nadere of aanvullende criteria opstellen die het in de genoemde bepaling 

gehanteerde paginacriterium vertalen naar de digitale omgeving, indien de technische noodzaak 

of het technisch nut daartoe zou blijken.] 
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 Bijzondere bepalingen boeken 

§ 1. De volgende Boeken komen slechts voor vergoeding in aanmerking, onder de hierna vermelde 

bijzondere voorwaarden of modaliteiten; 

a) Losbladige werken: een losbladig basiswerk wordt als een gewoon Boek beschouwd en 

komt als dusdanig, volgens de overeenstemmende kopieercategorie en volgens de 

normale verdeelregels, voor vergoeding in aanmerking.  

De aanvullingen van het basiswerk komen evenwel slechts voor vergoeding in aanmerking 

onder de dubbele voorwaarde dat hen een ISBN wordt toegekend en dat het totaal van 

het aantal bladzijden daarvan op jaarbasis vijftig (in de normale verschijningsvorm van het 

basiswerk) overschrijdt. Indien deze drempel op jaarbasis wordt overschreden, mag het 

lid het totaal van de jaarlijkse aanvullingen als één vergoedingsgerechtigd Boek 

aanmelden, onder één gezamenlijk ISBN; 

b) Kleuter-, kinder- en jeugdboeken: de genoemde titels worden, voor de toepassing van 

deze afdeling, onderverdeeld in twee categorieën: 

- de eigenlijke kleuter-, kinder- en jeugdboeken, met inbegrip van spelletjes- of 

puzzelboeken indien het spel of het raadsel een wezenlijk onderdeel van de publicatie 

vormt, zijn als Boek vergoedingsgerechtigd volgens de overeenstemmende 

kopieercategorie, zelfs al hebben zij een AVI niveau-aanduiding; zij worden in 

laatstgenoemd geval niet als leermiddel aangemerkt;  

- kleur-, plak-, sticker- en toverboeken en –bladen, en alle aanverwante titels of 

producten worden beschouwd als vergoedingsgerechtigde non-books in de zin van § 

3 van dit artikel, volgens de overeenstemmende kopieercategorie; 

c) Pakketten (onverminderd het bepaalde in § 1, f) en § 4, a) en d) : 

- indien het pakket een eigen ISBN heeft maar bestaat uit samenstellende boeken die 

zelf ook een ISBN hebben, zijn alléén de samenstellende titels vergoedingsgerechtigd 

als Boek, en niet het pakket als dusdanig; 

-  indien het pakket een eigen ISBN heeft en bestaat uit samenstellende boeken die 

zelf geen ISBN hebben, is het pakket vergoedingsgerechtigd als Boek, terwijl de 

samenstellende titels niet vergoedingsgerechtigd zijn; 

d) Co-edities: de uitgever die de betreffende titel aanmeldt op Meta4books DB, is 

vergoedingsgerechtigd voor de toepassing van deze afdeling, onverminderd de 

conventionele afspraken die de betreffende uitgevers onderling hebben gemaakt over de 

verdeling van de op de betreffende uitgave betrekking hebbende vergoeding(en). Werd 

de titel niet aangemeld op Meta4books DB, dan dient op eigen initiatief aan de 

vennootschap te worden meegedeeld welke uitgever vergoedingsgerechtigd is. Bij 

gebreke hiervan wordt de titel niet voor vergoeding in aanmerking genomen; 

e) Gratis boeken: boeken die op enigerlei wijze of in enigerlei vorm gratis of tegen een louter 

symbolische vergoeding op de markt worden gebracht of aan één of meerdere 

eindgebruikers ter hand worden gesteld, komen, voor zover aan de overige in het 

Reglement bepaalde voorwaarden is voldaan, in aanmerking voor vergoeding maar 

worden ondergebracht in een nieuwe of daartoe geactiveerde maar afgescheiden 

kopieercategorie; aan deze categorie wordt een kopieercoëfficiënt toegekend die één 
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tiende bedraagt van de coëfficiënt die betrekking heeft op de kopieercategorie waarin het 

boek normalerwijze op grond van zijn inhoud, genre of doelpubliek zou zijn 

ondergebracht; 

f) Gemengde producten: indien een boek samen met een digitaal of online product te koop 

wordt aangeboden, dient te worden uitgemaakt wat het hoofdbestanddeel en wat het 

ondergeschikt bestanddeel van het gecombineerde product is. Is het hoofdbestanddeel 

het boek zelf, dan is het gecombineerde product in zijn geheel vergoedingsgerechtigd als 

één Boek, in de kopieercategorie waartoe het op grond van de inhoud, het genre of het 

doelpubliek van het boek kan worden ondergebracht. Is het hoofdbestanddeel evenwel 

het digitaal of online product, dan is het gecombineerde product niet 

vergoedingsgerechtigd. De Raad van Bestuur kan nadere of aanvullende criteria opstellen 

op grond waarvan kan worden uitgemaakt welk van de samenstellende delen van het 

gecombineerde product als hoofdbestanddeel dient te worden aangemerkt. 

g) Atlassen: worden voor de toepassing van dit reglement als leermiddelen aangemerkt, 

tenzij uit hun vorm, aard, inhoud, bestemming of doelgroep, of uit de gebruikelijke 

activiteit van het producerende lid, redelijkerwijze kan worden afgeleid dat zij voor de 

algemene dan wel de professionele of wetenschappelijke boekenmarkt bestemd zijn. 

§ 2.  Voor de toepassing van dit reglement worden als leermiddelen beschouwd de voorgedrukte 

(desgevallend nog nader in te vullen)  leerboeken, handboeken, leerwerkboeken en soortgelijke 

werken - met uitzondering van het begeleidend instructief of pedagogisch materiaal voor de 

leerkrachten - in een papieren [of digitale] vorm die door de leerlingen van een erkende 

onderwijsinstelling collectief gebruikt worden ter verwerking van de opgelegde leerstof. De 

overige non-fictieboeken worden, op grond van hun inhoud, vorm, aard, (individuele) bestemming 

of doelgroep, ingeschaald als vulgariserend/informatieve, wetenschappelijke of professionele 

werken. 

§ 3. Enkel de volgende non-books zijn vergoedingsgerechtigd: agenda’s, kalenders, posters, 

geografische kaarten, ongeacht hun aard of doelpubliek, kopieerblaadjes in een 

onderwijsomgeving, en boeken die in een beperkte oplage worden geproduceerd met een 

bijzonder doel en/of voor een specifieke opdrachtgever en die niet via de reguliere 

verkoopskanalen in de markt worden gezet. 

 Alle overige non-books zijn niet vergoedingsgerechtigd, behoudens andersluidende beslissing van 

de Raad van Bestuur. 

§ 4. Komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking:  

a) ‘Displays’ die louter als omhulsel of promotiemateriaal dienen voor de producten bedoeld 

in artikel 25 van het Reglement, behoudens indien het display samen met één of 

meerdere van deze producten wordt aangeboden; in voorkomend geval wordt dit pakket 

als één te vergoeden geheel beschouwd, voor zover het één ISBN nummer draagt en 

onverminderd de toepassing van § 1 , c) eerste lid; 

b) Bladwijzers en wenskaarten; 

c) Bepaalde non-books bedoeld in § 3 laatste lid; 
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d) Flapboekjes (pop-ups), tenzij het lid aannemelijk kan maken dat het product voor een 

substantieel deel uit tekst- en/of grafische elementen bestaat die uit hun aard wel nuttig 

kunnen worden gekopieerd met een kopieerapparaat; 

e) In het algemeen elk product, ongeacht de drager waarop dit is vervat of het materiaal 

waaruit het is vervaardigd, dat redelijkerwijze niet of niet nuttig kan worden gekopieerd 

met een kopieerapparaat [dan wel elk digitaal product dat redelijkerwijze niet of niet 

nuttig kan worden afgeprint]. 

 Bijzondere bepalingen Tijdschriften  

§ 1. Voor de toepassing van het Reglement wordt elk daadwerkelijk gepubliceerd en verspreid 

nummer van een Tijdschrift  als een Boek beschouwd. 

§ 2. Gratis verdeelde periodieke publicaties - met uitzondering van de auteurs-, present- en 

aanverwante exemplaren van betalende tijdschriften die niet vergoedingsgerechtigd zijn - komen 

in aanmerking voor vergoeding maar worden ondergebracht in een nieuwe of daartoe 

geactiveerde maar afgescheiden kopieercategorie, waaraan een kopieercoëfficiënt wordt 

toegekend die één tiende bedraagt van de coëfficiënt die betrekking heeft op de kopieercategorie 

waarin het Tijdschrift normalerwijze op grond van zijn inhoud, genre of doelpubliek zou zijn 

ondergebracht. 

 Bijzondere bepalingen “Andere” 

§ 1. Voor de toepassing van het Reglement worden de dragers die onder deze noemer vallen, 

gelijkgesteld met een boek. De vergoedingen die in deze categorie van de centrale 

beheersvennootschap worden ontvangen, worden zonder onderscheid gevoegd bij de 

vergoedingen voor de drager “Boeken”, om samen met laatstgenoemde vergoedingen te worden 

verdeeld onder de leden van de vennootschap. 

§ 2. Gratis verdeelde dragers “Andere”, die niet vergoedingsgerechtigd zijn komen in aanmerking 

voor vergoeding maar worden ondergebracht in een nieuwe of daartoe geactiveerde maar 

afgescheiden kopieercategorie, waaraan een kopieercoëfficiënt wordt toegekend die één tiende 

bedraagt van de coëfficiënt die betrekking heeft op de kopieercategorie waarin de drager “Andere” 

normalerwijze op grond van zijn inhoud, genre of doelpubliek zou zijn ondergebracht; 

 Verdeelwijze voor nieuwe leden 

§ 1. Nieuwe leden zijn vergoedingsgerechtigd op een forfaitaire basis voor de door hen uitgegeven 

titels in de periode van maximaal 5 jaar voorafgaand aan het jaar van aansluiting. De omvang van 

de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren waarin het nieuwe lid in voornoemde periode 

effectief titels heeft uitgegeven, hetgeen bepaald wordt a.h.v. de door het nieuwe lid opgegeven 

informatie bij indiening van de lidmaatschapsaanvraag: 

a) Alle 5 jaren: 1.250 EUR 

b) 4 van de 5 jaren: 1.000 EUR 

c) 3 van de 5 jaren: 750 EUR 

d) 2 van de 5 jaren: 500 EUR 
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e) 1 van de 5 jaren: 250 EUR 

Voormelde vergoeding wordt betaald uit de reserves van de vennootschap. 

Het lid ontvangt een factureringsverzoek voor voormelde vergoeding bij de eerstvolgende ter 

beschikkingstelling na aansluiting. 

§ 2. Nieuwe leden zijn volledig vergoedingsgerechtigd voor het verbruiksjaar dat volgt op het 

kalenderjaar van aansluiting, en eerst voor titels die nieuw of in gewijzigde herdruk onder nieuw 

ISBN daadwerkelijk zijn verschenen in het jaar dat aan het bedoelde verbruiksjaar voorafgaat. 

§ 3. Voor alle titels, zonder onderscheid, die niet of niet meer vergoedingsgerechtigd zijn 

overeenkomstig § 1, krijgt het nieuwe lid een eenmalige en forfaitair bepaalde vergoeding van € 

100,00 (honderd euro), behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur. 

 Uitzonderlijke omissie of overmacht 

Indien reeds vergoedingen werden uitgekeerd voor een verbruiksjaar waarvoor bestaande leden 

deelgerechtigd zijn maar door omissie vanwege Librius of andere redenen van overmacht niet 

werden betrokken, geldt de volgende formule: 

aantal vergoedingsgerechtigde titels lid in de kopieercategorie voor het betreffende verbruiksjaar 

/ (totaal aantal titels van de kopieercategorie voor het betreffende verbruiksjaar + aantal titels lid 

voor het betreffende verbruiksjaar) 

x aan de kopieercategorie in het betreffende verbruiksjaar toegewezen netto vergoeding 

 Facturatie 

Binnen de termijn bepaald in artikel 11, § 1 van het Reglement en onverminderd het bepaalde in 

artikel 11, § 3, wordt aan de leden een factureringsverzoek gericht voor elke terbeschikkingstelling 

van de centrale beheersvennootschap.  
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HOOFDSTUK VI. VERDELING REPROGRAFIEVERGOEDING EN VERGOEDING UIT 
OPENBAAR LEENRECHT 

 Verdeling reprografie vergoeding binnenland  

§ 1. Voor de verdeling van de binnenlandse reprografievergoedingen (artikelen XI.190 § 15° en 6° 

en artikelen 235-239 van het Wetboek van Economisch Recht) voor de drager Boeken geldt de 

volgende verdeelwijze voor alle verbruiksjaren - zoals gedefinieerd of gehanteerd door de centrale 

beheersvennootschap - en dit voor elke terbeschikkingstelling door de centrale 

beheersvennootschap: 

a) voor elk onderscheiden verbruiksjaar worden in aanmerking genomen de Boeken die in 

de drie kalenderjaren onmiddellijk voorafgaand aan het betreffende verbruiksjaar nieuw 

of in gewijzigde herdruk onder nieuw ISBN werden uitgegeven door de onderscheiden 

leden; 

b) de aangemelde of bevestigde en door de vennootschap definitief aanvaarde Boeken die 

aan het criterium van a) voldoen worden per lid ingeschaald in de kopieercategorieën die 

hieronder in tabelvorm worden weergegeven, op basis van de door de vennootschap 

vastgelegde NUR- en UNESCO-codering; per lid wordt het totaal van de titels in elke 

kopieercategorie gemaakt; 

c) het totaal aantal aangemelde of bevestigde en door de vennootschap definitief aanvaarde 

titels die voldoen aan het criterium van a) wordt bepaald voor het betreffende 

verbruiksjaar, voor alle leden samen; 

d) het procentuele aandeel van de titels van elke kopieercategorie afzonderlijk  in het totaal 

aantal titels waarvan in c) wordt bepaald; 

e) het procentuele aandeel waarvan sprake in d) wordt, voor elke onderscheiden 

kopieercategorie, vermenigvuldigd met de hieronder in tabelvorm weergegeven 

kopieercoëfficiënt; 

f) het totaal van de aldus vermenigvuldigde procentuele aandelen wordt voor elke 

kopieercategorie berekend en teruggebracht naar 100 %; 

g) aldus wordt het gewogen procentuele aandeel van elke kopieercategorie afzonderlijk 

bepaald; 

h) dit gewogen procentuele aandeel wordt toepast op het totaalbedrag van de uit te keren 

vergoedingen, na aftrek van werkingskosten en reserve, zodat aan elke kopieercategorie 

een welbepaald deel van de totale netto uit te keren vergoeding wordt toegewezen; 

i) elk lid krijgt een procentueel aandeel van de aan elke kopieercategorie overeenkomstig 

h) toegewezen vergoeding, op basis van de verhouding: aantal door het lid aangemelde 

of bevestigde en definitief aanvaarde titels in de betreffende categorie / totaal van de 

definitief aanvaarde titels in deze categorie; de vergoedingen die aldus aan het 

betreffende lid worden toegekend worden horizontaal, over de verschillende 

kopieercategorieën, samengeteld;  
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j) voor elk lid wordt het totaal gemaakt van diens procentueel aandeel in de definitief 

aanvaarde titels als geheel genomen, evenals van diens procentueel aandeel in de 

uitgekeerde vergoedingen, zodat beide met elkaar kunnen worden vergeleken. 

§ 2. Verdeeltabel waarvan sprake in b) en e): 

NKC   categorie             kopieercoëfficiënt 

1   non-books                    0,5 

2   strips        1 

3   fictie voor volwassenen (uitz. toneel / poëzie)   2 

4   fictie en non-fictie voor kinderen en jeugd (uitz. toneel / poëzie) 3 

5   non-fictie (vulgariserend informatief)    4 

6   toneel / poëzie (volwassen, kinderen en jeugd)   8 

7   non-fictie (wetenschappelijk / professioneel)   9 

8   leermiddelen / partituren / liedjesbundels                 10 

9   elektronische publicaties      0 

(NKC: Nieuwe Kopieer Coëfficiënt, die de oude Unesco-code vervangt) 

§ 3. De verdeelwijze uiteengezet in §§ 1 en 2 wordt aangevuld met een omzetcriterium gebaseerd 

op de omzet van de onderscheiden leden in de kopieercategorieën zoals nader omschreven in 

bovenstaande verdeeltabel., voor zover 

a) dit criterium enkel alléén het onderlinge aandeel van de leden in de vergoedingen 

toegekend aan die categorie(en) nader aflijnt en  

b)  dit criterium binnen elke kopieercategorie voor niet meer dan 20 % van de aan deze 

categorie toegekende vergoedingen in aanmerking wordt genomen.;  

De in aanmerking te nemen omzet is de netto omzet (d.i. na aftrek van alle kortingen maar zonder 

aftrek van een gebeurlijke distributeurscommissie), exclusief BTW, van alle titels (dus niet alleen 

de nieuwe ISBN’s, zoals bij de titelaanmelding) die het LIBRIUS-lid in eigen naam, voor eigen 

rekening, op eigen risico en onder een eigen ISBN heeft uitgegeven in de onderscheiden 

categorieën en dit voor het boekjaar dat overeenstemt met het jaar van publicatie. 

§ 4. Voor de verdeling van de binnenlandse reprografievergoedingen voor de drager Tijdschriften 

gelden de volgende bijzondere regels: 

a) elk daadwerkelijk gepubliceerd en verspreid nummer van een Tijdschrift of van de drager 

“Andere” wordt als een Boek beschouwd en als dusdanig in de verdeeltabel opgenomen; 

de bepalingen van de voorgaande paragrafen (inclusief kopieercategorieën en 

coëfficiënten) zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de voor deze 

drager uit te keren vergoedingen het voorwerp uitmaken van een duidelijk afgescheiden 

verdeeltabel; 
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b)  Op Tijdschriften in digitale vorm is artikel 27, § 2, eerste lid, van het Reglement van 

overeenkomstige toepassing. 

§ 5. Voor de verdeling van de binnenlandse reprografievergoedingen voor de drager Andere geldt 

het bepaalde in artikelen 25, § 1, d) en 28 van dit Reglement. 

§ 6. De terbeschikkingstellingen van de centrale beheersvennootschap die betrekking hebben op 

zogenaamde “vrijgekomen bedragen in afwachting” (i.e. reserves) voor een bepaald verbruiksjaar, 

worden onder de leden van de vennootschap verdeeld volgens de verdeeltabel van het 

verbruiksjaar waarvan sprake. 

 Verdeling reprografievergoeding buitenland 

 §.1 Een lid komt slechts voor verdeling en uitkering van de in deze Afdeling bedoelde vergoedingen 

in aanmerking indien de overdracht van de overeenstemmende rechten en vergoedingen 

uitdrukkelijk werd bedongen dan wel niet uitdrukkelijk werd uitgesloten in de 

Overdrachtovereenkomst bedoeld in artikel 15, § 4, van het Reglement, voor het land, het 

landsdeel of de land(sdel)en waar de centrale beheersvennootschap(pen) gevestigd is (zijn) die de 

betreffende vergoedingen aan de Belgische centrale beheersvennootschap heeft (hebben) 

overgemaakt, onverminderd de toepassing van Hoofdstuk IV.. 

§ 2. In de volgende paragrafen wordt de verdeling uiteengezet onder de leden van alle 

vergoedingen uit een wettelijke of (gedwongen of vrijwillige) collectieve licentie of uit enige andere 

vergoedingsregeling met een zelfde strekking, die de reprografie van auteursrechtelijke 

beschermde werken [met inbegrip van digitale publicaties, ongeacht of deze op een materiële 

drager zijn vervat of online worden aangeboden] tot voorwerp heeft, voor zover: 

a) deze vergoedingen aan de centrale beheersvennootschap werden ter hand gesteld door 

een representatieve buitenlandse centrale beheersvennootschap, op grond van een 

wederkerigheidsovereenkomst of anderszins; 

b) de vergoedingen door de centrale beheersvennootschap aan de vennootschap werden 

ter hand gesteld voor verdeling onder haar leden.  

§ 3. De volgende interne verdeelwijze dient te worden toegepast. De netto buitenlandse 

vergoedingen worden onder de leden verdeeld in functie van hun omzetweging naar het 

buitenland. De referentieomzet die wordt gebruikt om te bepalen welk percentage van de door de 

Centrale Beheersvennootschap uitgekeerde gelden afkomstig uit het buitenland wordt uitgekeerd 

aan een lid, wordt bepaald op basis van de omzetcategorieën die door VUV vzw of het lid zelf ter 

beschikking worden gesteld. De jaarlijks aan te geven buitenlandse omzetgegevens worden als 

basis gebruikt voor de  volledige verdeling, ongeacht de verbruiksjaren waarop de verdeling slaat.  

§ 4. Wanneer en slechts voor zover de gedelegeerd bestuurder dit op gemotiveerde wijze beslist, 

de data van VUV vzw ontoereikend blijken te zijn voor de in §1 vermelde werkwijze wordt 

onderstaande alternatieve berekening gehanteerd : 

a) de helft van de buitenlandse vergoedingen, na aftrek van de reserves en werkingskosten 

van de vennootschap, wordt onder de leden verdeeld a rato van hun procentuele aandeel 

in de binnenlandse reprografievergoedingen voor de drager Boeken voor het 

verbruiksjaar dat overeenstemt met het verbruiks- of referentiejaar waarop de 

buitenlandse reprografievergoedingen betrekking hebben; is dit procentueel aandeel nog 

niet bepaald of bepaalbaar, dan geldt als in aanmerking te nemen verbruiksjaar het 
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verbruiksjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het verbruiks- of referentiejaar waarvan 

sprake; 

b) de andere helft van de netto buitenlandse vergoedingen wordt onder de leden verdeeld 

in functie van hun netto exportomzet naar het land, het landsdeel of de land(sdel)en waar 

de beheersvennootschap(pen) gevestigd is (zijn) die de betreffende vergoedingen aan de 

centrale beheersvennootschap heeft (hebben) overgemaakt, onverminderd het bepaalde 

in het laatste lid; 

c) onder “netto exportomzet” dient te worden begrepen de netto omzet van het lid na aftrek 

van alle kortingen maar zonder aftrek van een gebeurlijke distributeurscommissie, 

exclusief BTW, die door het lid in eigen naam, voor eigen rekening en op eigen risico, en 

onder een eigen ISBN door middel van een distributieovereenkomst of een feitelijke 

verspreiding – maar met uitsluiting van productie of verkoop door bijkantoren of 

vestigingen ter plaatse – wordt gerealiseerd naar het betreffende land of landsdeel. 

Indien een Boek als co-editie tot stand komt met een buitenlandse uitgever en zowel 

onder het ISBN van het lid als onder dat van de buitenlandse uitgever op de buitenlandse 

markt wordt gebracht, mag de daaruit voortvloeiende omzet door het lid alleen in 

rekening worden gebracht als het lid krachtens de overeenkomst met de buitenlandse 

uitgever gerechtigd is om het betreffende Boek op deze buitenlandse markt te 

verspreiden. De netto exportomzet dient te worden gecertificeerd door een accountant, 

bedrijfsrevisor of (interne of externe) boekhouder, in overeenstemming met artikel 18, § 

2, van het Reglement.  

d) het referentieomzetcijfer is het omzetcijfer voor het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat 

aan het boekjaar waarin de vennootschap de betreffende vergoedingen daadwerkelijk 

heeft ontvangen van de centrale beheersvennootschap, voor verdere verdeling onder 

haar leden; indien de vennootschap vaststelt dat geen van de leden kennelijk een in 

aanmerking te nemen omzet heeft gerealiseerd naar het land, landsdeel of de 

land(sdel)en waarvan sprake, worden de uit te keren vergoedingen voor dat land(sdeel) / 

die land(sdel)en integraal onder de leden verdeeld volgens het criterium nader 

omschreven in het eerste lid (d.i., volgens het binnenlandse verdeelsysteem). 

e) Voor de verdeling van buitenlandse reprografievergoedingen kan de vennootschap de 

buitenlandse centrale beheersvennootschappen opdelen in een Hoofdgroep en een 

Restgroep, in functie van de herkomst en de omvang van deze vergoedingen. De 

buitenlandse reprografievergoedingen worden, wat de vergoedingen afkomstig van 

centrale beheersvennootschappen behorend tot de Hoofdgroep betreft, onder de leden 

verdeeld naar rato van hun netto exportomzet naar de landen of landsdelen waar de 

bedoelde vennootschappen gevestigd zijn. De buitenlandse reprografievergoedingen 

afkomstig van beheersvennootschappen behorend tot de Restgroep worden evenwel 

samengevoegd in één pot en gevoegd bij de vergoedingen afkomstig van de centrale 

beheersvennootschappen van de Hoofdgroep, volgens een procentuele verdeelsleutel 

gebaseerd op de verhouding van de vergoedingen ter beschikking gesteld door de 

onderscheiden centrale beheersvennootschappen van de Hoofdgroep en het totaal van 

de door deze beheersvennootschappen ter beschikking gestelde vergoedingen.  

f) Te dien einde kan de vennootschap aan de centrale beheersvennootschap vragen dat elk 

opeisingsverzoek van deze laatste vennootschap voor buitenlandse 

reprografievergoedingen een nauwkeurige uitsplitsing bevat van de ter beschikking 

gestelde fondsen per buitenlandse beheersvennootschap, met vermelding van het land 
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of landsdeel waarin deze vennootschap is gevestigd. Indien nodig zal deze informatie ook 

voor het verleden worden opgevraagd bij de bedoelde vennootschap. 

§ 5. De bepalingen van afdeling I van dit Hoofdstuk zijn voor het overige, voor zover zij niet 

onverenigbaar zijn met de artikelen 27 tot 29, van overeenkomstige toepassing op de verdeling 

van buitenlandse reprografievergoedingen onder de leden.  

In afwijking van artikel 19, § 4, van het Reglement worden de buitenlandse 

reprografievergoedingen voor de drager Tijdschriften gevoegd bij de buitenlandse 

reprografievergoedingen voor de drager Boeken, om op dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip te 

worden verdeeld.  

De Raad van Bestuur van de vennootschap kan bovendien nadere of afwijkende regels op dit punt 

uitvaardigen, in overeenstemming met de Statuten en het Reglement en voor zover deze 

behoorlijk aan de leden bekend worden gemaakt. Deze regels zullen, in voorkomend geval, zo 

spoedig mogelijk in het Reglement worden geïncorporeerd. 

§ 6. Bedragen die leden rechtstreeks uit het buitenland ontvangen moeten worden afgetrokken 

van de vergoeding die door Librius wordt betaald. Een verklaring op eer van het lid dient daartoe 

worden overgemaakt. 

 Verdeling vergoedingen uit openbaar leenrecht  

§1. De bepalingen van artikel 32 van het Reglement zijn van overeenkomstige toepassing op de 

interne verdeling onder de leden van de vergoedingen uit het openbaar leenrecht (artikelen XI.192, 

XI.243-245 van het Wetboek van Economisch Recht), met dien verstande dat de verdeeltabel 

wordt vervangen door onderstaande verdeeltabel met afwijkende kopieercoëfficiënten.  

NKC   categorie                  kopieercoëfficiënt 

1   non books (art.17, § 4, (4), eerste lid)    1 

2   strips        5 

3   fictie voor volwassenen (uitz. toneel / poëzie)                10 

4   fictie voor kinderen en jeugd (uitz. toneel/poëzie)   4 

5   non-fictie (vulgariserend informatief)    6 

6   non-fictie (wetenschappelijk / professioneel)   2 

7   toneel / poëzie (volwassen, kinderen en jeugd)                  2 

8   leermiddelen / partituren / liedjesbundels     2 

9   elektronische publicaties       1 

§ 2. In afwijking van artikel 32 § 4, van het Reglement, worden de binnenlandse vergoedingen voor 

openbaar leenrecht voor de drager Tijdschriften gevoegd bij de overeenstemmende vergoedingen 

uit dezelfde wettelijke licentie voor de drager Boeken, om op dezelfde wijze te worden verdeeld. 

De vergoedingen voor het openbaar leenrecht die door buitenlandse beheersvennootschappen 

aan de centrale beheersvennootschap ter hand worden gesteld en vervolgens door deze laatste 

ter beschikking van de vennootschap worden gesteld ter verdeling onder haar leden, worden 
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evenzo integraal en ongeacht hun oorspronkelijke drager (boeken, tijdschriften, …), gevoegd bij de 

binnenlandse vergoedingen uit het openbaar leenrecht voor de drager Boeken, om op dezelfde 

wijze te worden verdeeld.  

§ 3. Op de vergoedingen uit het Openbaar Leenrecht die betrekking hebben op de drager Andere, 

zijn artikelen 25, §1, d) en 28 van het Reglement van overeenkomstige toepassing. De dragers 

“Andere” worden dus zonder onderscheid gevoegd bij de vergoedingen voor de drager “Boeken”, 

om samen met laatstgenoemde vergoedingen te worden verdeeld onder de leden van de 

vennootschap. 

§ 4. De Raad van Bestuur van de vennootschap kan nadere of afwijkende regels uitvaardigen met 

betrekking tot deze wettelijke licentie, in overeenstemming met de Statuten en het Reglement en 

voor zover deze behoorlijk aan de leden bekend worden gemaakt. Deze regels zullen, in 

voorkomend geval, zo spoedig mogelijk in het Reglement worden geïncorporeerd. 

 Verdeling vergoedingen uit de thuiskopie 

§ 1. Dit artikel regelt de interne verdeling onder de leden van de vergoedingen uit de in de 

Auteurswet van 30 juni 1994 geregelde wettelijke licentie van de Thuiskopie, nader geregeld in 

artikel XI.190, 9° en de oude versie van de artikelen XI.229 tot en met 234 (ingevoegd bij Wet van 

19 april 2014 (B.S. 12 juni 2014)) van het Wetboek van Economisch Recht, voor zover deze 

betrekking hebben op het Belgische grondgebied en door of via tussenkomst van de centrale 

beheersvennootschap aan de vennootschap ter beschikking worden gesteld voor verdere 

verdeling onder haar leden.  

§2. Voor de verdeling van de vergoedingen uit de Thuiskopie (cf. oude versie van de artikelen 229 

tot en met 234 van het Wetboek van Economisch Recht) voor de drager Boeken geldt de volgende 

verdeelwijze voor alle verbruiksjaren - zoals gedefinieerd of gehanteerd door de centrale 

beheersvennootschap - en dit voor elke terbeschikkingstelling door de centrale 

beheersvennootschap: 

a) voor elk onderscheiden verbruiksjaar worden in aanmerking genomen de Boeken die in 
de drie kalenderjaren onmiddellijk voorafgaand aan het betreffende verbruiksjaar nieuw 
of in gewijzigde herdruk onder nieuw ISBN werden uitgegeven door de onderscheiden 
leden; 

b) de aangemelde of bevestigde en door de vennootschap definitief aanvaarde Boeken die 
aan het criterium van a) voldoen worden per lid ingeschaald in de kopieercategorieën die 
hieronder in tabelvorm worden weergegeven, op basis van de door de vennootschap 
vastgelegde NUR- en UNESCO-codering; per lid wordt het totaal van de titels in elke 
kopieercategorie gemaakt; 

c) het totaal aantal aangemelde of bevestigde en door de vennootschap definitief aanvaarde 

titels die voldoen aan het criterium van a) wordt bepaald voor het betreffende 

verbruiksjaar, voor alle leden samen; 

d) het procentuele aandeel van de titels van elke kopieercategorie afzonderlijk  in het totaal 

aantal titels waarvan in c) wordt bepaald; 

e) het procentuele aandeel waarvan sprake in d) wordt, voor elke onderscheiden 

kopieercategorie, vermenigvuldigd met de hieronder in tabelvorm weergegeven 

kopieercoëfficiënt; 
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f) het totaal van de aldus vermenigvuldigde procentuele aandelen wordt voor elke 

kopieercategorie berekend en teruggebracht naar 100 %; 

g) aldus wordt het gewogen procentuele aandeel van elke kopieercategorie afzonderlijk 

bepaald; 

h) dit gewogen procentuele aandeel wordt toepast op het totaalbedrag van de uit te keren 

vergoedingen, na aftrek van werkingskosten en reserve, zodat aan elke kopieercategorie 

een welbepaald deel van de totale netto uit te keren vergoeding wordt toegewezen; 

i) elk lid krijgt een procentueel aandeel van de aan elke kopieercategorie overeenkomstig 

h) toegewezen vergoeding, op basis van de verhouding: aantal door het lid aangemelde 

of bevestigde en definitief aanvaarde titels in de betreffende categorie / totaal van de 

definitief aanvaarde titels in deze categorie; de vergoedingen die aldus aan het 

betreffende lid worden toegekend worden horizontaal, over de verschillende 

kopieercategorieën, samengeteld;  

j) voor elk lid wordt het totaal gemaakt van diens procentueel aandeel in de definitief 

aanvaarde titels als geheel genomen, evenals van diens procentueel aandeel in de 

uitgekeerde vergoedingen, zodat beide met elkaar kunnen worden vergeleken. 

§ 3. Verdeeltabel waarvan sprake in b) en e): 

NKC   categorie             kopieercoëfficiënt 

1   non-books                    0,5 

2   strips        1 

3   fictie voor volwassenen (uitz. toneel / poëzie)   2 

4   fictie en non-fictie voor kinderen en jeugd (uitz. toneel / poëzie) 3 

5   non-fictie (vulgariserend informatief)    4 

6   toneel / poëzie (volwassen, kinderen en jeugd)   8 

7   non-fictie (wetenschappelijk / professioneel)   9 

8   leermiddelen / partituren / liedjesbundels                 10 

9   elektronische publicaties      0 

(NKC: Nieuwe Kopieer Coëfficiënt, die de oude Unesco-code vervangt) 

§ 4. De verdeelwijze uiteengezet in §§ 1 tot 3 wordt aangevuld met een omzetcriterium gebaseerd 

op de omzet van de onderscheiden leden in de kopieercategorieën zoals nader omschreven in 

bovenstaande verdeeltabel, voor zover 

a) dit criterium enkel alléén het onderlinge aandeel van de leden in de vergoedingen 
toegekend aan die categorie(en) nader aflijnt en  

b) dit criterium binnen elke kopieercategorie voor niet meer dan 20 % van de aan deze 
categorie toegekende vergoedingen in aanmerking wordt genomen.;  
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De in aanmerking te nemen omzet is de netto omzet (d.i. na aftrek van alle kortingen maar zonder 

aftrek van een gebeurlijke distributeurscommissie), exclusief BTW, van alle titels (dus niet alleen 

de nieuwe ISBN’s, zoals bij de titelaanmelding) die het LIBRIUS-lid in eigen naam, voor eigen 

rekening, op eigen risico en onder een eigen ISBN heeft uitgegeven in de onderscheiden 

categorieën en dit voor het boekjaar dat overeenstemt met het jaar van publicatie. 

§ 5. Voor de verdeling van de vergoedingen uit de Thuiskopie voor de drager Tijdschriften gelden 

de volgende bijzondere regels: 

a)elk daadwerkelijk gepubliceerd en verspreid nummer van een Tijdschrift wordt als een Boek 

beschouwd en als dusdanig in de verdeeltabel opgenomen; de bepalingen van de voorgaande 

paragrafen (inclusief kopieercategorieën en coëfficiënten) zijn van overeenkomstige toepassing, 

met dien verstande dat de voor deze drager uit te keren vergoedingen het voorwerp uitmaken van 

een duidelijk afgescheiden verdeeltabel; 

b)Op Tijdschriften in digitale vorm is artikel 27, § 2, eerste lid, van het Reglement van 

overeenkomstige toepassing. 

§ 7. De terbeschikkingstellingen van de centrale beheersvennootschap die betrekking hebben op 

zogenaamde “vrijgekomen bedragen in afwachting” (i.e. reserves) voor een bepaald verbruiksjaar, 

worden onder de leden van de vennootschap verdeeld volgens de verdeeltabel van het 

verbruiksjaar waarvan sprake. 

 Vergoeding digitaal onderwijs 

§ 1. Dit artikel regelt de interne verdeling van de vergoedingen uit de in Boek XI 
van het Wetboek van Economisch Recht geregelde wettelijke licentie van de 
Onderwijsuitzondering (hierbij worden onderscheiden uitzonderings- en 
vergoedingsregelingen gehanteerd naargelang het gaat om papieren 
reproducties, digitale kopieën dan wel mededelingen via beschermde netwerken), 
nader geregeld in de artikelen XI.191/1, XI. 191/2, XI. 240 en XI.242 van het 
Wetboek van Economisch Recht, voor zover deze betrekking hebben op het 
Belgische grondgebied en door de centrale beheersvennootschap aan de 
vennootschap ter beschikking worden gesteld voor verdere verdeling onder haar 
leden. 

§2. Voor de verdeling van de vergoedingen uit de Onderwijsuitzondering (cf. 
artikelen XI.191/1, XI. 191/2, XI. 240 en XI.242 van het Wetboek van Economisch 
Recht) voor de drager Boeken geldt de volgende verdeelwijze voor alle 
verbruiksjaren - zoals gedefinieerd of gehanteerd door de centrale 
beheersvennootschap - en dit voor elke terbeschikkingstelling door de centrale 
beheersvennootschap: 

a) voor elk onderscheiden verbruiksjaar worden in aanmerking genomen de 
Boeken die in de drie kalenderjaren onmiddellijk voorafgaand aan het 
betreffende verbruiksjaar nieuw of in gewijzigde herdruk onder nieuw 
ISBN werden uitgegeven door de onderscheiden leden; 

b) de aangemelde of bevestigde en door de vennootschap definitief 
aanvaarde Boeken die aan het criterium van a) voldoen worden per lid 
ingeschaald in de kopieercategorieën die hieronder in tabelvorm worden 
weergegeven, op basis van de door de vennootschap vastgelegde NUR- en 
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UNESCO-codering; per lid wordt het totaal van de titels in elke 
kopieercategorie gemaakt; 

c) het totaal aantal aangemelde of bevestigde en door de vennootschap 
definitief aanvaarde titels die voldoen aan het criterium van a) wordt 
bepaald voor het betreffende verbruiksjaar, voor alle leden samen; 

d) het procentuele aandeel van de titels van elke kopieercategorie 
afzonderlijk  in het totaal aantal titels waarvan in c) wordt bepaald; 

e) het procentuele aandeel waarvan sprake in d) wordt, voor elke 
onderscheiden kopieercategorie, vermenigvuldigd met de hieronder in 
tabelvorm weergegeven kopieercoëfficiënt; 

f) het totaal van de aldus vermenigvuldigde procentuele aandelen wordt 
voor elke kopieercategorie berekend en teruggebracht naar 100 %; 

g) aldus wordt het gewogen procentuele aandeel van elke kopieercategorie 
afzonderlijk bepaald; 

h) dit gewogen procentuele aandeel wordt toepast op het totaalbedrag van 
de uit te keren vergoedingen, na aftrek van werkingskosten en reserve, 
zodat aan elke kopieercategorie een welbepaald deel van de totale netto 
uit te keren vergoeding wordt toegewezen; 

i) elk lid krijgt een procentueel aandeel van de aan elke kopieercategorie 
overeenkomstig h) toegewezen vergoeding, op basis van de verhouding: 
aantal door het lid aangemelde of bevestigde en definitief aanvaarde titels 
in de betreffende categorie / totaal van de definitief aanvaarde titels in 
deze categorie; de vergoedingen die aldus aan het betreffende lid worden 
toegekend worden horizontaal, over de verschillende kopieercategorieën, 
samengeteld;  

j) voor elk lid wordt het totaal gemaakt van diens procentueel aandeel in de 
definitief aanvaarde titels als geheel genomen, evenals van diens 
procentueel aandeel in de uitgekeerde vergoedingen, zodat beide met 
elkaar kunnen worden vergeleken. 

§ 3. Verdeeltabel waarvan sprake in b) en e): 

NKC   categorie            
 kopieercoëfficiënt 

1   non-books                    
0,5 

2   strips        1 

3   fictie voor volwassenen (uitz. toneel / poëzie)  
 2 

4   fictie en non-fictie voor kinderen en jeugd (uitz. toneel / 
poëzie) 3 
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5   non-fictie (vulgariserend informatief)   
 4 

6   toneel / poëzie (volwassen, kinderen en jeugd)  
 8 

7   non-fictie (wetenschappelijk / professioneel)   9 

8   leermiddelen / partituren / liedjesbundels                 10 

9   elektronische publicaties      0 

(NKC: Nieuwe Kopieer Coëfficiënt, die de oude Unesco-code vervangt) 

§ 4. De verdeelwijze uiteengezet in §§ 1 tot 3 wordt aangevuld met een omzetcriterium gebaseerd 

op de omzet van de onderscheiden leden in de kopieercategorieën zoals nader omschreven in 

bovenstaande verdeeltabel, voor zover 

a) dit criterium enkel alléén het onderlinge aandeel van de leden in de vergoedingen 
toegekend aan die categorie(en) nader aflijnt en  

b) dit criterium binnen elke kopieercategorie voor niet meer dan 20 % van de aan deze 
categorie toegekende vergoedingen in aanmerking wordt genomen.;  

 

De in aanmerking te nemen omzet is de netto omzet (d.i. na aftrek van alle kortingen maar zonder 

aftrek van een gebeurlijke distributeurscommissie), exclusief BTW, van alle titels (dus niet alleen 

de nieuwe ISBN’s, zoals bij de titelaanmelding) die het LIBRIUS-lid in eigen naam, voor eigen 

rekening, op eigen risico en onder een eigen ISBN heeft uitgegeven in de onderscheiden 

categorieën en dit voor het boekjaar dat overeenstemt met het jaar van publicatie. 

§ 5. Voor de verdeling van de vergoedingen uit de Thuiskopie voor de drager Tijdschriften gelden 

de volgende bijzondere regels: 

a)elk daadwerkelijk gepubliceerd en verspreid nummer van een Tijdschrift wordt als een Boek 

beschouwd en als dusdanig in de verdeeltabel opgenomen; de bepalingen van de voorgaande 

paragrafen (inclusief kopieercategorieën en coëfficiënten) zijn van overeenkomstige toepassing, 

met dien verstande dat de voor deze drager uit te keren vergoedingen het voorwerp uitmaken van 

een duidelijk afgescheiden verdeeltabel; 

b)Op Tijdschriften in digitale vorm is artikel 27, § 2, eerste lid, van het Reglement van 

overeenkomstige toepassing. 

§ 7. De terbeschikkingstellingen van de centrale beheersvennootschap die betrekking hebben op 

zogenaamde “vrijgekomen bedragen in afwachting” (i.e. reserves) voor een bepaald verbruiksjaar, 

worden onder de leden van de vennootschap verdeeld volgens de verdeeltabel van het 

verbruiksjaar waarvan sprake. 

 

HOOFDSTUK VII. INNOVATIE EN ONDERZOEKS-FONDS (IO-FONDS) 

 

Dit Hoofdstuk regelt de doeleinden, werking en het beheer  van het IO-Fonds (het ‘Fonds’) dat de 
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haar toevertrouwde sommen zal aanwenden voor sociale, culturele of educatieve doeleinden. De 

Statuten van de vennootschap regelen de wijze waarop een gedeelte van de door de vennootschap 

geïnde rechten bestemd kunnen worden voor het Fonds. 

 Doelstellingen IO-Fonds 

§1. Met het IO-Fonds wil Librius projecten ondersteunen die enerzijds innovatie in de Vlaamse 

boekensector stimuleren of beogen, of die anderzijds beheersvennootschappen of RRO’s uit 

andere, minder ontwikkelde landen (op het stuk van het collectieve beheer van auteursrechten) 

de kans geven om in België of ter plaatse kennis op te doen over de uitbouw of de optimalisering 

van de werking van dan wel het behoorlijk beheer door de beheersvennootschappen of RRO’s 

waarvan sprake. 

§2. De fondsen die over een welbepaald boekjaar uit het IO-fonds worden toegewezen aan 

projecten, worden globaal als volgt opgesplitst: 

a) 15% voor ontwikkelingsprojecten; 

b) 85% voor innovatieprojecten. 

Indien dit percentage op jaarbasis niet wordt gehaald voor één van de twee luiken van het fonds 

(innovatie en ontwikkeling), wordt het resterende bedrag terug bij het fonds gevoegd om in de 

toekomst te worden toegewezen. 

 Projectaanvragen 

§1. De projectaanvraag dient per aangetekende brief en per mail te worden gericht aan Librius 

CVBA, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout, ter attentie van de gedelegeerd bestuurder en met 

duidelijke vermelding van de referentie “IO-fonds: projectaanvraag”. 

§2. Projectaanvragen kunnen op tweejaarlijkse basis worden ingediend. De data zullen tijdig 

(minstens één maand op voorhand) worden bekendgemaakt op de website van de vennootschap 

en in de communicatie naar de leden.  

§ 3. De gedelegeerd bestuurder zorgt voor behoorlijke agendering van de projectaanvragen op de 

eerstvolgende aangekondigde vergadering van de Raad van Bestuur van de vennootschap, dan wel 

de daaropvolgende vergadering indien de termijn tussen projectaanvraag en de eerstvolgende 

bestuursvergadering ontoereikend is voor een behoorlijke beoordeling van het project.  

§ 4. De gedelegeerd bestuurder maakt de projectaanvraag met stavingstukken aan de Stuurgroep 

over en zorgt voor een oproeping daarvan, tevens op tweejaarlijkse basis. 

§5. De projectaanvraag moet minstens bevatten: 

c) een voorstelling van de projectindiener en van alle bij het project betrokken personen 

(met inbegrip van hun professionele achtergrond en kwalificaties); 

d) een omstandige beschrijving van het project, zijn doelstellingen en verhoopte resultaten, 

en van de mate waarin de beoordelingscriteria van het IO-fonds (zullen) zijn vervuld; 

indien mogelijk worden de doelstellingen nader gemotiveerd volgens het SMART-

principe; 

e) het tijdstip van het evenement of de looptijd van het project; 
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f) het volledige projectbudget; 

g) de gevraagde tussenkomst vanuit het IO-fonds en, in voorkomend geval, het gevraagde 

type van projectfinanciering; 

h) alle stavingstukken van de door projectaanvrager zelf al gedragen of nog te dragen 

projectkosten; 

i) enig ander stavingstuk dat nuttig is voor de beoordeling van de projectaanvraag. 

Een standaardtemplate zal elektronisch ter beschikking worden gesteld waar elke kandidaat-

indiener gebruik van dient te maken. 

 Beoordeling projectaanvragen 

§ 1. De Raad van Bestuur neemt zijn beslissing op basis van een omstandig schriftelijk advies van 

een gemengde Stuurgroep, die als volgt is samengesteld: 

a) De voorzitter en de beide ondervoorzitters van de Raad van Bestuur van Librius 

b) De gedelegeerd bestuurder van Librius; 

c) De algemeen directeur van Boek.be; 

d) Het hoofd van het Kenniscentrum van Boek.be; 

e) De gedelegeerd bestuurder van VUV; 

f) De  gedelegeerd bestuurder van VVB; 

g) De gedelegeerd bestuurder van VBI of een vertegenwoordiger van VBI; 

h) Eén extern lid, met een bijzondere expertise in financieel beheer of accountancy en/of de 

werking van beheersvennootschappen of het bredere auteursrecht. 

§2. De Stuurgroep bestudeert het dossier en geeft een advies over het projectvoorstel aan de Raad 

van Bestuur op basis van de volgende criteria: 

a) Ontwikkelingsproject: 

o Daadwerkelijke bijdrage van het project aan de uitbouw of de optimalisering van 

de werking van of het behoorlijke bestuur door de buitenlandse 

beheersvennootschap of RRO; 

o De representativiteit en de erkenning/vergunning van de buitenlandse 

beheersvennootschap of RRO; 

o De beroepskwalificaties en de professionele achtergrond van de bij het project 

betrokken personen. 

b) Innovatieproject: 

o Relevantie voor de gehele boekenketen, van auteur tot lezer; 

o Haalbaarheid van het project; 
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o Innovatieve waarde van het project. 

§ 3. De Stuurgroep kan beslissen de projectindiener te horen alvorens een advies over de 

projectaanvraag te verstrekken. Op basis van haar assessment geeft de Stuurgroep het project 

ofwel een positief ofwel een negatief advies, of wordt een advies onder voorbehoud geformuleerd. 

Indien een belangen conflict optreedt dient de betrokken stemgerechtigde persoon de kamer te 

verlaten zodat de Stuurgroep in alle onafhankelijkheid en objectiviteit het ingediende dossier kan 

beoordelen en advies kan verlenen. De Stuurgroep adviseert de Raad van Bestuur tevens over het 

bedrag van de toe te wijzen financiering, het bedrag van de voorfinanciering evenals – in 

voorkomend geval - de meest aangewezen financieringsformule. 

§4. De Raad van Bestuur beslist in de regel steeds na voorafgaand advies van de Stuurgroep, tenzij 

bijzondere omstandigheden een dergelijk advies onmogelijk of overbodig maken. De beslissing van 

de Raad van Bestuur over de projectaanvraag wordt, samen met het advies van de Stuurgroep, 

binnen een termijn van twee kalenderweken aan de projectindiener overgemaakt, bij 

aangetekende brief en per mail. 

 Financiering projectaanvragen 

§1. Indien een projectaanvraag wordt ingediend voor ontwikkelingsdoeleinden dan gelden de 

volgende financiële begrenzingen:  

a) Financiële ondersteuning van fact finding-missies door buitenlandse 

beheersvennootschappen of RRO’s of andere projecten gericht op de uitbouw of de 

optimalisering van de werking van dan wel het behoorlijk beheer door de 

beheersvennootschappen of RRO’s waarvan sprake (in België of in het land van vestiging 

van de buitenlandse beheersvennootschap of RRO, via het uitsturen van één of meerdere 

Librius-medewerkers); vergoed kunnen worden: verblijf- en reiskosten, restaurantkosten, 

leefgeld, deelname aan studiedagen of soortgelijke, evenals elk andere kost die 

rechtstreeks met de missie verband houdt en door een objectief stavingstuk wordt 

verantwoord; per missie kan maximaal 5.000 EUR worden toegekend, hetzij door 

uitbetaling aan de buitenlandse beheersvennootschap of RRO, hetzij door rechtstreekse 

tenlasteneming van de projectkost door Librius; 

b) Werkbeurzen voor individuele aangestelden, werknemers, organen of 

vertegenwoordigers van een buitenlandse beheersvennootschap of RRO, voor een 

maximaal bedrag van 7.500 EUR per beurs en voor een maximale periode van 30 

kalenderdagen;  

c) Financiële ondersteuning van studiedagen en soortgelijke bestemd voor of georganiseerd 

door buitenlandse beheersvennootschappen of RRO’s, voor een maximaal bedrag van 

2.500 EUR per studiedag. 

§ 2. Indien een projectaanvraag wordt ingediend voor innovatiedoeleinden dan gelden de 

volgende financiële begrenzingen: 

a) Projectfinanciering volgens de financieringsmogelijkheden waarvan sprake hieronder. De 

Raad van Bestuur bepaalt naar eigen inzicht het bedrag van de bedoelde financiering in 

functie van de draagkracht van het fonds op het moment van toekenning van de 

financiering, de aard, de looptijd en de omvang van het project, het innovatieve karakter 

daarvan, en het rollend karakter van het IO-fonds, zodat de behoorlijke werking van het 

fonds op lange termijn is verzekerd; 
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b) Werkbeurzen voor personen actief in het ruime boekenvak die zich willen verdiepen in 

het domein van innovatie in de boekensector, voor een maximaal bedrag van 7.500 EUR 

per beurs en voor een maximale periode van 30 kalenderdagen;  

c) Financiële ondersteuning van fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderzoek 

naar innovatie in de boekensector, voor een maximaal bedrag van 10.000 EUR per 

onderzoekstraject; 

d) Financiële ondersteuning van studiedagen en soortgelijke met als voorwerp innovatie in 

de boekensector, voor een maximaal bedrag van 2.500 EUR per studiedag. 

§3. De projectfinanciering kan volledig of partieel geschieden, volgens onderstaande parameters: 

Bij projectfinanciering wordt de projectkost evenwel volledig of partieel gefinancierd, volgens 

onderstaande parameters: 

a) 100% financiering voor projecten die relevant en haalbaar zijn, hoog scoren wat innovatie 

betreft en geen eigen inbreng vereisen van de projectindiener (bv. omwille van de 

omvang of het risico van het project en/of de beperkte financiële draagkracht van de 

indiener); 

b) 75% subsidiering: voor projecten die relevant en haalbaar zijn, hoog scoren wat innovatie 

betreft maar wel een beperkte eigen inbreng vereisen van de projectindiener (bv. omwille 

van het te verwachten commerciële rendement); 

c) 50% subsidiering: voor projecten die relevant en haalbaar zijn en gemiddeld scoren wat 

innovatie betreft en/of een substantiële eigen inbreng vereisen van de projectindiener 

(bv. omwille van het te verwachten commerciële rendement of de toereikende financiële 

draagkracht van de projectindiener); 

d) 25% financiering: voor projecten die niet volledig voldoen aan de gestelde vereisten maar 

die, omwille van hun ontwikkelend of innovatief karakter, naar het oordeel van de 

Stuurgroep en de Raad van Bestuur niettemin een duwtje in de rug verdienen.  

§4. Indien de financiering van een project niet rechtstreeks ten laste wordt genomen door het 

fonds (i.e. rechtstreekse betaling zonder tussenkomst van de aanvrager), ontvangt de 

projectindiener maximaal 60% van de totaal toegekende financiering bij goedkeuring van de 

projectaanvraag door de Raad van Bestuur. De Stuurgroep adviseert de Raad van Bestuur over de 

hoogte van de voorfinanciering, in functie van de aard, de omvang en duur van het project. Het 

financieringssaldo wordt betaald na het verstrijken van de projectduur of het tijdstip van het 

betreffende evenement, en in voorkomend geval na ontvangst en beoordeling van het 

projectverslag. 

§ 5. De projectindiener moet zich ertoe verbinden om, bij elke externe rapportering of publicatie 

over het project, de volgende vermelding op te nemen (in het Nederlands, het Engels of de taal 

van de aanvrager):  “Dit project kwam tot stand met de financiële steun van het Innovatie- en 

Ontwikkelingsfonds (IO) van Librius, de beheersvennootschap van de Vlaamse Boekuitgevers”, met 

duidelijke weergave van het logo van de vennootschap. 
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 Opvolging en eindverslag 

§1. Voor de hierna volgende projecten is de projectindiener ertoe gehouden om, binnen een 

termijn van maximaal 90 kalenderdagen na het verstrijken van de projectduur of het tijdstip van 

het evenement, een omstandig verslag in te dienen (op dezelfde wijze als de projectaanvraag) over 

het verloop van het project, de realisatie van de doeleinden en het vervuld zijn van de initiële 

beoordelingscriteria: 

a) fact finding-missies (ontwikkeling) 

b) werkbeurzen (ontwikkeling en innovatie) 

c) projectfinanciering (innovatie) 

Ook hiervoor zal een template ter beschikking worden gesteld. 

§2. Het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot een omstandig onderzoeksrapport, dat in 

afschrift aan de Raad van Bestuur en de Stuurgroep wordt overgemaakt. De projectindiener is 

ertoe gehouden Librius, Boek.be en zijn ledenverenigingen een niet-exclusieve licentie te verlenen 

voor de reproductie en de publieke mededeling van dit rapport voor de doeleinden van de 

beheersvennootschap en de verenigingen, voor de volledige duur van het auteursrecht, voor de 

volledige wereld en voor alle exploitatiewijzen en –vormen, zodat zij behoorlijk kunnen 

communiceren over het project, zijn doeleinden en resultaten. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


