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1.  LIBRIUS in 2011: organisatorisch 

 

1.1. Bij het begin van het boekjaar 2011 was de raad van bestuur van LIBRIUS CVBA samengesteld uit 

de volgende natuurlijke personen: 

 

(1) Rudy Vanschoonbeek (Vrijdag), voorzitter – ALGEMENE UITGEVERS 

(2) Matthias Lannoo (Lannoo), penningmeester – ALGEMENE UITGEVERS 

(3) Isi De Vries (C. De Vries-Brouwers) –  ALGEMENE UITGEVERS 

(4) Bart Desmyter (De Eenhoorn) –  ALGEMENE UITGEVERS 

(5) Nancy Derboven (Acco) –  WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS 

(6) Peter Van Achteren (Cego)  –  EDUCATIEVE UITGEVERS 

(7) Wim Verheije (WPG) –   ALGEMENE UITGEVERS 

(8) Marike Schipper (Universitaire Pers Leuven) –   WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS 

(9) Franck Libeer (Die Keure) –  EDUCATIEF/WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS 

(10) Philippe Hosten (De Boeck) –  EDUCATIEVE UITGEVERS 
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Op het einde van het boekjaar 2011 was de raad van bestuur van LIBRIUS CVBA samengesteld als 

volgt: 

 

 (1) Rudy Vanschoonbeek (Vrijdag) **, voorzitter – ALGEMENE UITGEVERS 

(2) Matthias Lannoo (Lannoo) **, penningmeester – ALGEMENE UITGEVERS 

(3) Isi De Vries (C. De Vries-Brouwers) ** - ALGEMENE UITGEVERS 

(4) Bart Desmyter (De Eenhoorn) *** - ALGEMENE UITGEVERS 

(5) Nancy Derboven (Acco) * - WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS 

(6) Peter Van Achteren (Cego) * - EDUCATIEVE UITGEVERS 

(7) Wim Verheije (WPG)* - ALGEMENE UITGEVERS 

(8) Marike Schipper (Universitaire Pers Leuven) ** - WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS 

(9) Franck Libeer (Die Keure) ** - EDUCATIEF/WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERS 

(10) Philippe Hosten (De Boeck) **** - EDUCATIEVE UITGEVERS 

 

*in mei 2011 verlengd c.q. benoemd voor een mandaat van 4 jaar – mandaat te verlengen op de AV 

van 2015 

** in mei 2008 verlengd c.q. benoemd voor een mandaat van 4 jaar – mandaat te verlengen op de AV 

van 2012 

*** in mei 2009 verlengd voor een mandaat van 4 jaar maar niet gepubliceerd– mandaat te 

herbevestigen verlengen op de AV van 2012 

 **** in mei 2010 benoemd voor een mandaat van 4 jaar – mandaat te verlengen op de AV van 2014 

 

De gedelegeerd bestuurder van de vennootschap was in 2011 Kurt Van Damme, formeel aangesteld 

door de raad van bestuur van LIBRIUS op 15 januari 2008, en dit tot zijn ontslag op 8 december 2011. 

 

Op de Raad van bestuur van 8 december 2011 werd Rudy Vanschoonbeek formeel benoemd tot 

gedelegeerd bestuurder van de vennootschap tot in zijn vervanging kon worden voorzien. 

 

De commissaris van de vennootschap is de heer Geert Van Goolen, kantoor houdend te Grimbergen. 

Hij werd op de gewone Algemene Vergadering van mei 2011 herbenoemd voor de statutair bepaalde 

termijn van drie jaar, zodat zijn mandaat op de Algemene Vergadering van 2014 moet worden 

hernieuwd. 

 

1.2. De raad van bestuur van LIBRIUS vergaderde vijf maal in de loop van 2011: in maart, april, mei, 

september en december.  

 

1.3. Operationeel werd LIBRIUS in 2011 ondersteund door Tine Philips maar werd gezien een nieuwe 

functie in het Huis van het Boek, bij Meta4Books op 14 maart vervangen door Hanne Jespers die 

ontslag nam tijdens haar proefperiode. Klaas Roggeman werd voor één maand in dienst genomen 

voor de titelafwerking 2009 en de repartities 2011. 

 

[Noot n a afsluiten boekjaar: Kurt en Hanne werden vervangen door twee nieuwe krachten. Evi 

Werkers trad in dienst begin januari 2012, Kris Van de Kerckhove vervolledigde het juridische team 

begin april 2012. Evi Werkers werkte voorheen als juridisch onderzoeker bij het Interdisciplinair 

Centrum voor Recht en ICT, verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en als Professional 

Support Lawyer bij Timelex. Gaandeweg specialiseerde zij zich in het auteursrecht, mediarecht en ICT 

recht. Kris Van de Kerckhove werkte voorheen als bedrijfsjurist bij Alfacam en bouwde een 

uitgebreide expertise op in auteursrecht, databankenrecht, vennootschapsrecht en handelsrecht.] 
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1.4 In de tweede jaarhelft van boekjaar 2011 werd de volledige boekhouding van LIBRIUS 

overgedragen aan het kantoor FIRST ACCOUNTING  met zetel te Antwerpen dat de boeken tot op 

heden beheert. FIRST ACCOUNTING  werd in de loop van april 2012 ondergebracht bij de groep 

FIDUCIAL. Onze contactpersonen blijven Jan Van Gils en Tina Pelgrims. 

 

Jan Van Gils aanvaardde op verzoek van de Raad van Bestuur van 8 maart 2012 om mede in naam 

van Librius tezamen met Dhr. Kris Van de Kerckhove te zetelen in het Overlegcomité Inzake beheer 

van auteursrechten en naburige rechten, waar zwaarwegende nieuwe boekhoudkundige normen 

voor beheersvennootschappen worden opgelegd.  

 

1.5. Eind 2011 telde LIBRIUS 80 aangesloten leden.  Het aantal vennoten bedroeg 47 (exclusief de 

vier oprichters van de vennootschap). 

 

1.6. Met het oog op de automatisering van verscheidene diensten die de leden zullen worden 

aangeboden via LIBRA en de bevindingen van de Expertengroep, zal het Huishoudelijk Reglement 

moeten worden herwerkt en andermaal voorgelegd aan de Controledienst die resideert onder FOD 

Economie. 

 

1.7. De nieuwe statuten van LIBRIUS werden op de Buitengewone Algemene Vergadering van 

LIBRIUS van 29 maart 2011 goedgekeurd door de vennoten.  

 

 

2.  LIBRIUS in 2011: de cijfers 

2.1.  Ontvangsten uit het boekjaar 2011 
 

Tijdens het boekjaar 2011 heeft LIBRIUS een bedrag van bruto 2.828.437,37 EUR (excl. BTW) 

vergoedingen ontvangen van REPROBEL, samengesteld als volgt:  

 

- Voorlopige TBS 2010 (VJ 1998-2010)       1.413.260.86 EUR 

- Vrijgemaakte bedragen (VJ 2006)               275.622,62 EUR 

- Definitieve TBS juni 2011                687.958,77 EUR 

- Vrijgemaakte bedragen (Ma-Ba TBS 2008-2011)        451.595,13 EUR 

 

Dat bedrag ligt in dezelfde lijn als het brutobedragen dat in het vorige boekjaar werd ontvangen 

(2.913.068,38 EUR) dus in die zin was 2011 een normaal boekjaar voor de vennootschap. 

 

De definitieve TBS (2011) van 687.958,77 euro bestaat uit 456.057,88 euro boeken binnenland, 

226.956.72 euro openbaar leenrecht (referentiejaar 2006-2008) en een vergoeding van 4.944,17 

euro voor tijdschriften (VJ 2005-2006). 

 

De voorlopige TBS van 2011 (i.e. de inningen van REPROBEL over de eerste negen maanden van 

2010) – goed voor een bruto bedrag van 1.465.431,96 EUR – werd na beslissing van de raad van 

bestuur op 8 december 2011 pas in januari 2012 opgeëist om te voorkomen dat er een onevenwicht 

zou ontstaan in het daarop volgende boekjaar. 

 

Voor de verbruiksjaren 2009 en volgende werd in het Uitgeverscollege van REPROBEL naar een 

repartitieakkoord gezocht tussen de betrokken beheersvennootschappen van boeken, kranten, 

tijdschriften en partituren. In afwachting daarvan keerde REPROBEL maar 70% van de betrokken 

vergoedingen uit. In het Uitgeverscollege van 16 april 2011 werd hierover een akkoord bereikt. De 

vrijgekomen bedragen zullen in 2012 nog worden verdeeld. 
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Ook op het vlak van het openbaar leenrecht mag wellicht nog voor de zomer van 2012 een doorbraak 

worden verwacht, zowel voor het verleden (voorbije tien jaar) als voor de toekomst. 

 

Van het te verdelen brutobedrag werd op LIBRIUS-niveau, zoals bekend, 5 % reserve en 10 % 

forfaitaire kosten (met een latere verrekening van de werkelijke kosten) afgetrokken.  

 

2.2 Verdelingen in 2011 

2.2.1.  
Met betrekking tot het ontvangen bedrag van Reprobel in 2011, is boekhoudkundig 2.121.328,04EUR 

netto toegewezen aan de leden.  

 

2.2.2. Het verdeelde bedrag is op te splitsen in: 

 

2.2.2.1. Verdeling van fondsen ontvangen in het boekjaar:              

 

[detail] 

- Definitieve TBS juni 2011                      515.969,08 EUR 

- Vrijgemaakte bedragen (Ma-Ba BJ 2008-2011)               338.696,35 EUR 

 

 

2.2.2.2. Verdeling van fondsen ontvangen in vorige boekjaren:    

 

[detail] 

- Voorlopige TBS 2010 (VJ 1998-2010)             1.059.945,65 EUR 

- Vrijgemaakte bedragen (VJ 2006)                   206.716,97 eur 

 

2.2.3. Op het einde van het boekjaar 2011 stond geen bedrag meer open ter verdeling aan de leden. 

Librius cvba is dus volledig achterstandsvrij wat betreft licenties, verbruiksjaren en dragers, met 

uitzondering van afwerking werkingskosten 2011, die in 2012 worden verdeeld. 

 

2.2.4. Uit de andere wettelijke licenties (i.e. thuiskopie, digitale onderwijsuitzondering) ontvangt 

LIBRIUS vooralsnog geen vergoedingen van REPROBEL, zodat hiervoor ook nog geen verdelingen 

onder de leden kunnen worden verricht 

 

Het innovatie- en ontwikkelingsfonds wordt opgebouwd met op het niveau van Reprobel 

vrijgekomen bedragen die initieel waren bestemd voor het buitenland maar daar geen bestemming 

vonden.  

 

Zoals aangehaald in het voorgaande Activiteitenverslag werd door de Controledienst een formeel-

juridisch bezwaar geformuleerd tegen deze werkwijze op grond van artikel 69 Auteurswet. Op grond 

van dit advies werd door de Raad van Bestuur beslist de opgebouwde gelden t.b.v. 388.268,60 EUR in 

de loop van april 2011 te herverdelen onder de leden volgens de verdeelsleutels die op de 

betreffende verbruiksjaren betrekking hebben. 

 

De Algemene Vergadering van 12 mei 2011 keurde met een 2/3 meerderheid het voorstel van de 

Raad van bestuur goed om het verdeelde fondsbedrag opnieuw samen te stellen in 2011 en 2012 tot 

zijn oorspronkelijke niveau van 388.268,60 EUR door een wettelijk toegelaten inhouding van 

maximaal 10% van de ontvangen vergoedingen van REPROBEL. Mei 2012 bedraagt het saldo van het 

IO-Fonds 198.961,10 euro. Dit bedrag bestaat uit 282.843,74 euro, zijnde 10% op de ontvangen 

rechten, minus de kosten die in 2011 gedragen werden door het IO fonds, zijnde 83.882,64 euro. 
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De oprichting van het IO-Fonds ging hand in hand met de oprichting van een gemengde Stuurgroep, 

de redactie van een Intern Reglement voor de afhandeling van projectaanvragen en de 

daadwerkelijke bestemming van de eerste fondsen in 2011, in overeenstemming met het advies van 

de Controledienst ter zake. Volgende projecten werden goedgekeurd: 

 

Goedgekeurde projectsteun aanvragen Goedgekeurd budget 

SINBAD 

Projectsteunaanvraag Kenniscentrum 

Projectsteunaanvraag Boek.be 

Projectsteunaanvraag Bibbank 

Projectsteunaanvraag ISTC 

Projectsteunaanvraag VAV 

Projectsteun audio integratie/synchronisatie 

Projectsteun VUV Vlaams coaching tool 

Projectsteun Polska Ksaizka project 

20.000 EUR 

  1000 EUR  

2000 EUR  

35.130 EUR  

3120 EUR  

7500 EUR  

2400 EUR 

3000 EUR  

3513 EUR  

Totaal 77.663 EUR 

 

2.2.5. De ontwikkeling van een webcrawler onder de naam SINBAD, wat staat voor “Searching the 

Internet for Non-authorised Books, Articles and Displays”,  die actief illegale links naar boeken van de 

leden van LIBRIUS opspoort en neerhaalt, werd in samenwerking met de Belgian Anti-Piracy 

Federation (BAF) opgezet en gelanceerd in juli 2011. Tegen november 2011 werden reeds 26.000 

illegale links getraceerd en neergehaald door de gekende “notice and take down” procedure die door 

BAF wordt gehanteerd. Deze resultaten tonen aan dat na de muziek- en filmsector ook de 

boekensector ernstig dreigt te zullen leiden onder de oneerlijke concurrentie van deze online piraten 

die werken via verschillende kanalen. Dit geavanceerde tool dat op maat van de boekensector werd 

ontwikkeld kan op veel interesse rekenen van zowel uitgevers als auteurs, in zowel binnen- als 

buitenland. 

 

2.2.6. Om het Huishoudelijk Reglement aan te passen aan de vernieuwde Statuten van de 

vennootschap en aan de wetgeving, om de billijkheid van de repartitie te toetsen aan de door de 

Raad van Bestuur bepaalde parameters en de gestroomlijnde LIBRA processen, werd in de schoot van 

de Raad van Bestuur een Expertgroep Repartitie opgericht, waarvan Wim Verheije, Marike Schipper 

en Franck Libeer deel uitmaakten. Zij werden ook intensief betrokken bij het voortraject van de 

LIBRA-ontwikkeling. 

 

 

3.  Librius in 2011: de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen 
 

3.1. Op het niveau van REPROBEL 
 

3.1.1. Raad van Bestuur  

Op de Raad van Bestuur van 25 november 2011 heeft de Raad van Bestuur van REPROBEL 

akte genomen van het ontslag, met ingang van 4 oktober 2011,  van Kurt Van Damme als 

Voorzitter en als vertegenwoordiger van Librius binnen de Raad van Bestuur van Librius.   

 

Dhr. Patrick Lacroix (Reprocopy) werd unaniem verkozen tot nieuwe Voorzitter van de Raad 

van Bestuur van REPROBEL, voor een termijn van drie jaar op 25 november 2011. 

Ondervoorzitter is Christian Cherdon namens ASSUCOPIE, de beheersvennootschap van 

Franstalige auteurs van educatieve en wetenschappelijke werken. Penningmeesters van 
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REPROBEL zijn Frans Wauters (JAM - journalisten) namens de auteurs en Alain Lambrechts 

(REPROPRESS - tijdschriften) namens de uitgevers.  

 

[Noot na afsluiten Boekjaar: Sedert 23 januari 2012 is Marc Hofkens (SEMU-muziekuitgevers 

partituren) benoemd tot Voorzitter van het Uitgeverscollege van REPROBEL.] 

 

Voorzitter van het Auteurscollege in 2011: Marie Gybels (Sofam). 

 

3.1.2. Dagelijkse leiding – Benoît Proot bleef ook in 2011 Algemeen Directeur van Reprobel.  

 

3.1.3. Afvaardiging LIBRIUS – Op de Raad van Bestuur van 3 februari 2012 werd Wim Verheije 

voorlopig benoemd tot bestuurder van REPROBEL namens LIBRIUS. Daarnaast zetelt Wim ook 

nog als lid van het Uitgeverscollege van REPROBEL. 

 

[Noot na afsluiten Boekjaar: Evi Werkers en Kris Van de Kerckhove woonden als experten de 

voorbije vergaderingen van de Raad van Bestuur, het Uitgeverscollege en de onderscheiden 

werkgroepen (WG Reprografie, WG Leenrecht, WG Organieke Documenten, WG CLS, WG 

Vijfjaarlijkse Studie, WG Buitenlandse licentie) bij. Samen met Wim Verheije vormen zij de 

LIBRIUS-afvaardiging binnen REPROBEL.] 

 

3.1.4. Vijfjaarlijkse studie - REPROBEL is er wettelijk toe gehouden om iedere vijf jaar een 

grootschalige en officiële studie te organiseren met betrekking tot het kopieergedrag in 

België (A-luik). REPROBEL heeft in 2009 vrijwillig beslist om deze studie uit te breiden naar 

het printgedrag (B-luik). De gunning werd toegewezen aan het onderzoeksbureau PROFACTS.  

 

[Noot n a afsluiten boekjaar: PROFACTS is met deze studie begonnen, en een eerste verslag 

werd door REPROBEL overgemaakt. Dit is een verslag over de eerste 4 maanden veldwerk, 

waarvan enkel maand 1 (december 2011) binnen het kader van dit verslag valt. Over het 

algemeen kan gezegd worden dat de verschillende targets van return worden gehaald 

(voldoende feedback uit telefonische interviews, dagboeken, exit interviews en vragenlijsten 

bedrijven zijn voldoende representatief voor betrouwbaar onderzoek. Enkel het onderdeel 

“vragenlijsten met betrekking tot gebruikte persoverzichten” heeft nog niet het verwachte 

resultaat opgeleverd. Bijkomende acties worden momenteel onderzocht om de return  van 

de vragenlijsten te verhogen. Een meer gedetailleerd voortgangsverslag wordt na de eerste 

zes maanden van 2012 verwacht.) 

 

3.1.6. Ministeriële Adviescommissies  

A. De Adviescommissie Reprografie, waarin alle betrokken stakeholders zich (zullen) buigen 

over de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2005 (die het stelsel moet uitbreiden met 

prints en printers) en waarin gebeurlijk ook een nieuw tarievenbesluit zal worden besproken, 

leed in 2011 een slapend bestaan. 

 

REPROBEL onderhandelt evenwel achter de schermen – op het niveau van Minister, kabinet 

en administratie – rechtstreeks en bilateraal met de koepelorganisaties van producenten van 

kopieerapparaten en printers (EURIMAG en AGORIA) met het oog op een herziening van het 

bestaande tarievensysteem voor heffingen op toestellen en een gebeurlijke  uitbreiding van 

het systeem met standalone printers (inkt jet en laser).   

 

[Noot na afsluiten boekjaar: Kurt Van Damme is als lid van de Ministeriële Adviescommissie 

Reprografie vervangen door Wim Verheije. Voor het eerst sinds jaren lijken deze 

onderhandelingen hun vruchten af te werpen en is  een effectief akkoord in de maak.]  

 



 7 

B. In het dossier van de thuiskopie – de heffing op onder meer USB-sticks, blanco cd’s en 

dvd’s, externe harde schijven en smartphones (K.B. 17 december 2009) die de privé-kopie in 

familiekring vergoedt – was de betreffende Adviescommissie actiever, zeker nadat het 

Europese Hof van Justitie in het arrest PADAWAN van 21 oktober 2010 de grenzen van het 

thuiskopiesysteem op scherp heeft gesteld.  

 

Naast besprekingen over het statuut van smartphones (sinds 2009 onderworpen aan een 

heffing maar voorwerp van een bijzondere studie), e-readers (niet onderworpen aan een 

heffing maar ook voorwerp van een bijzondere studie) en tablets (nog niet onderworpen aan 

een heffing) stelde de Adviescommissie vooral scherp op de interpretatie van het bedoelde 

arrest en zijn mogelijke weerslag op het Belgische collectieve vergoedingssysteem. De 

uitvoeringbesluiten die uitvoering moeten geven aan de wet van 22 mei 2005 (die de 

thuiskopieregeling uitbreidt met letterkundige en fotografische werken) werden versneld ter 

tafel gelegd in de commissie.  

 

[Noot na afsluiten Boekjaar: Beide dossiers lijken begin 2012 in een stroomversnelling te zijn 

geraakt. De nieuwe Federale Minister van Economie, Dhr. Vande Lanotte en diens Kabinet 

willen nog voor de zomer van 2012 een aantal dossiers – met name K.B. leenrecht, 

reprografie en thuiskopie – afhandelen. Reprobel zal op 29 mei 2012 een formeel mandaat 

vragen om tariefvoorstellen te mogen doen aan Agoria/Eurimag en de FOD Economie 

(Kabinet / Minister).] 

 

3.1.7. De Werkgroep Communicatie, Lobby en Strategie (CLS), werkt aan een positief imago 

met betrekking tot het auteursrecht en het functioneren van Reprobel in deze context.  

Auteursrecht en de daaraan gekoppelde vergoedingssystemen worden door het publiek nog 

te veel gepercipieerd in negatieve zin.  

 

Dit resulteerde in het inhuren van een professioneel communicatiebureau voor externe 

communicatie en lobby (WHYTE CORPORATE AFFAIRS) evenals van een groot marktbureau 

(KPMG) voor de objectivering van data die (succesvol) in onderhandelingen worden gebruikt 

en het inschatten van markttendensen. Door een betere monitoring en afgestemde reacties 

van de leden op persberichten kan het imago van rechthebbenden aanzienlijk worden 

opgepoetst. Zowel naar publiek, gebruikers als beleid toe wordt via deze werkgroep 

gestreefd naar een beter begrip van het auteursrecht en de werking ervan in de digitale 

context. 

 

[Noot na afsluiten boekjaar: De Werkgroep werd in 2012 omgetoverd tot Werkgroep 

Communications, Long-term Strategy] 

 

3.1.8. Uitgeverscollege – In het Uitgeverscollege van REPROBEL werden in 2011 verdere 

onderhandelingen gevoerd over een definitief repartitieakkoord voor de verbruiksjaren 2009 

tot en met 2011. Voor die verbruiksjaren keerde REPROBEL voorlopig maar 70% van de 

vergoedingen uit aan de leden van het college, op basis van een wiskundig gemiddelde van 

de verdeelpercentages van de verbruiksjaren 2004-2008.  

 

[Noot na afsluiten boekjaar: In april 2012 werd een principieel akkoord tussen de leden de 

informele werkgroep binnen het UItgeverscollege bereikt voor de verbruiksjaren 2009 tot en 

met 2011, waardoor de ingehouden bedragen sedert VJ 2009 zullen vrijkomen anno 2012.] 
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3.2.  Verhouding met COPIEBEL 

 

3.2.1. De relaties tussen LIBRIUS en COPIEBEL waren ook in 2011 uitstekend te noemen. Beide 

beheersvennootschappen namen quasi steeds gelijklopende standpunten in de verschillende 

colleges, werkgroepen en Raad van Bestuur van REPROBEL in, wat hun slagkracht zonder twijfel 

verhoogt.  

 

[Noot na afsluiten Boekjaar: Evi Werkers nam in navolging van Kurt Van Damme als gast deel aan de 

juridische commissie van ADEB. Ook omgekeerd zijn leden van ADEB welkom op de juridische 

commissie van VUV.  

 

Nuttige documenten worden frequent uitgewisseld tussen beide beheersvennootschappen, en 

gezamenlijke standpunten worden voorbereid tijdens formele en minder formele onderlinge 

contactmomenten.  

 

[Noot na afsluiten Boekjaar: Deze traditie zal ook door Evi  Werkers en Kris Van de Kerckhove worden 

voortgezet. Onder meer op fiscaal vlak (wijzigingen betreffende de roerende voorheffing, lobbywerk 

voor een gelijkschakeling van BTW voor papieren en digitale boeken) werden de krachten begin 2012 

gebundeld is gebleken dat een constructieve samenwerking beide partijen ten goede komt.] 

 

3.3. Wetgevende ontwikkelingen (binnenland) 

 

Reprografie en thuiskopie - De uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2005 (omzetting Richtlijn 

2001/29) laten ook in 2011 op zich wachten. Het betreft: 

- de verruiming van de reprografieregeling tot de prints van digitale letterkundige en 

fotografische publicaties en de stand-alone printers,  

- de verruiming van de thuiskopieregeling (zeg maar: de digitale kopie voor gebruik in de 

familiekring) met de letterkundige en fotografische werken.  

 

Digitale onderwijsuitzondering (d.i. digitale kopie en gesloten intranettransmissie voor onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek) – Ook op dit punt was het in 2010 nog steeds wachten op een 

uitvoeringsregeling die de vergoeding aan de rechthebbenden regelt en het aanwijzen van een 

centrale beheersvennootschap zoals REPROBEL die is voor de reprografie en het leenrecht, en 

AUVIBEL voor de thuiskopie. In tussentijd wordt gestreefd naar bewustmakingscampagnes in de 

onderwijssector. 

 

Openbaar leenrecht – In het dossier van het openbaar leenrecht haalde VEWA een belangrijke 

juridische slag thuis. De Belgische Staat werd veroordeeld door het Europese Hof Van Justitie (30 

junin2011 ; C-271/10) dat oordeelde dat bij het bepalen van de leenvergoeding onder meer de 

criteria aantal ontleningen en de grootte van de collectie in overweging moeten worden genomen. 

Dit heeft ertoe geleid dat de onderhandelingen met de diverse overheden opnieuw zijn gekomen om 

een oplossing te vinden zowel voor de achterstallige gelden voor de voorbije tien (!) jaar en voor de 

toekomst.  

 

[Noot afsluiten Boekjaar: In deze context werd aan de Werkgroep Leenrecht een eerste KB voorstel 

overgemaakt dat het oude K.B. van 25 april 2004 zou vervangen. VEWA verzet zich alvast tegen de 

vrijstelling van educatieve en wetenschappelijke instellingen. De uitkomst van deze 

onderhandelingen is wellicht te verwachten rond de zomer van 2012.] 

 

Statuut en controle beheersvennootschappen: De Wet Statuut en Controle Beheersvennootschappen 

van 2009 verscherpte het toezicht op beheersvennootschappen. De statuten van LIBRIUS werden aan 
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deze wet aangepast en goedgekeurd op 29 maart 2011 op een Buitengewone Algemene 

Vergadering.  

 

[Noot na afsluiten Boekjaar: In het licht van de boekhoudkundige omkadering werd in de schoot van 

het Overlegcomité betreffende controle op auteursrechten en naburige rechten een commissie 

inzake boekhoudkundige normen opgericht. Kris Van de Kerckhove en Jan Van Gils zetelen in dit 

comité sinds april 2012, ter vervanging van Kurt Van Damme en Wim Verheije.] 

 

3.4.  Buitenlandse ontwikkelingen 

 

3.4.1. De relevante ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau worden nog steeds van 

nabij opgevolgd, in het bijzonder door het actieve lobbywerk  door de FEP (Federation of European 

Publishers, Brussel), IPA (International Publishers’ Association) en IFRRO (International Federation of 

Reprographic Rights Organisations, Brussel).  

 

[Noot na afsluiten Boekjaar: In 2012 nam Evi Werkers samen met de nieuwe benoemde 

gedelegeerde bestuurder Rudy Vanschoonbeek deel aan de FEP Spring Meeting van FEP en de 

bijeenkomst van IPA.]  

 

Gezien de toenemende internationalisering van de wetgeving betreffende auteursrecht, fiscaliteit en 

mededingingsrecht, is het noodzakelijk deze ontwikkelingen op nabije voet te blijven volgen.  
 
[Noot na afsluiten Boekjaar: Zowel Evi Werkers als Kris Van de Kerckhove zullen met het oog op een 

transparante communicatie, een positiever imago van het auteursrecht en samenwerking, deze 

traditie verder zetten. In deze context kan reeds worden verwezen naar de verschillende 

presentaties die Evi Werkers gaf op de bijeenkomst van FEP (Spring Meeting), IPA (London Book Fair), 

CISAC (European Copyright Meeting).  Ook in de nabije toekomst werd Evi uitgenodigd als 

gastspreker op de Studiedag van ADEB (“La piraterie des oeuvres numériques/livres”). In de 

toekomst zullen Kris Van de Kerckhove, Evi Werkers, Rudy Vanschoonbeek en Geert van den Bossche 

gezamenlijk Librius en VUV in deze internationale organen blijven vertegenwoordigen.] 

 

 

4.  Librius in 2012: aandachtspunten en projecten 
 

In 2012 zullen de volgende projecten en aandachtspunten prioritair worden afgehandeld: 

 

4.1. De praktische implementatie van LIBRA, de nieuwe IT-applicatie van LIBRIUS, die wordt 

ontwikkeld door THE REFERENCE (EMAKINA). LIBRA za de volledige repartitie van de 

beheersvennootschap van de bron (ledenbeheer; titel- en eventueel omzetverwerking) tot de 

monding (uiteindelijke verdeling naar de leden en facturatie) beheersen. De applicatie zal leden 

toelaten om op een eenvoudige en grafisch aantrekkelijke manier zicht te krijgen op de algemene 

prestaties van LIBRIUS en op hun eigen aandeel in de vergoedingen. 

 

De ontwikkeling van LIBRA liep een kleine vertraging op door het verfijnen van enkele requirements 

en door het plotse vertrek van Kurt Van Damme maar zal spoedig worden afgerond. Na 

implementering van de rekenregels en verscheidene test-runs kan fase drie worden beëindigd en kan 

ook worden ingezet op de verdere automatisering. 

 

4.2. De publieke website (www.Librius.com) is sinds de zomer van 2012 online en bevat meer 

informatie omtrent de werking van Librius, de informatie die wettelijk moet worden gepubliceerd, 

updates en een duidelijke link naar de LIBRA applicatie. 
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4.3. Een globale revisie van het Huishoudelijk Reglement en van de Overdrachtsovereenkomst voor 

de leden, om deze in overeenstemming te brengen met de Wet Statuut en Controle 

Beheersvennootschappen en met de nieuwe Statuten en het gereviseerde Huishoudelijk Reglement 

van de vennootschap; De revisie van beide teksten werd in 2011 aangevat en zal in samenloop met 

LIBRA worden bewerkstelligd. 

 

4.4. Het internationaliseren van SINBAD. Door de ruime interesse in binnen-en buitenland en de 

Europese Commissie is een Europees consortium een optie die verder zal worden uitgewerkt door de 

opmaak van een beleidsplan en een project voorstel met minimum vijf deelnemende landen. 

 

4.5. Het verfijnen van projectaanvragen van het IO-fonds (het sociaal en cultureel fonds van LIBRIUS) 

met het oog op een kritische beoordeling van de ingediende dossiers door middel van templates en 

post-monitoring.  

 

4.6. Een grondige reflectie over nieuwe vormen exclusief rechtenbeheer waarop LIBRIUS op 

middellange termijn actief kan worden: multimediale rechtenclearing (in een eerste fase via een 

informatieve website), licenties voor digitaal hergebruik, digitaal leenrecht, collectieve licenties op 

het stuk van verweesde werken en out-of-prints, …  

 

4.7. Het verder actief ijveren voor de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2005 (wijziging 

Auteurswet 30 juni 1994) op het stuk van de reprografie en de thuiskopie, in het voordeel van de 

rechthebbende uitgevers; 

 

4.8. De verdere uitbouw van LIBRIUS tot een professionele, goed gestructureerde en ondersteunde, 

slagvaardige en transparante beheersvennootschap, handelend in het uitsluitende belang van haar 

leden en (pro)actief optredend op die terreinen waarop en in die gremia waarin de belangen van de 

leden moeten worden verdedigd, zeker gesteld en/of versterkt.  

 

 

 
 
 
 

Rudy Vanschoonbeek 

Gedelegeerd bestuurder LIBRIUS CVBA 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Antwerpen, 15 mei 2012 

 

 


