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BEHEER- & TRANSPARANTIEVERSLAG 

 

Dit document vormt het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering over 

de resultaten van Procibel voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 

 

Dit verslag bevat ook de informatie die vereist wordt door de richtlijn 2014/26/EU van het Europees 

Parlement en van de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van het 

auteursrecht en de naburige rechten. Dit verslag en de jaarrekeningen waarnaar het verwijst, zijn 

opgesteld volgens de voorschriften van het koninklijk besluit van 25 april 2014, gewijzigd door het 

koninklijk besluit van 22 december 2017.  

 
 

1. Belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in de loop van het boekjaar 
 
2018 kende een bewogen verloop, zowel binnen als buiten de vennootschap.  De eerste helft van 

2018 was ‘klassiek’ qua werking. Het einde van dat eerste semester verliep evenwel woelig door een 

breuk tussen de meerderheid van de Raad van  Bestuur enerzijds en de Gedelegeerd bestuurder, 

Zenab bvba (vertegenwoordigd door Nicole La Bouverie), anderzijds. Deze breuk ontstond omdat de 

meerderheid van de Raad van Bestuur oordeelde dat de Gedelegeerd Bestuurder foutieve informatie 

verstrekte en de belangen van de leden van de vennootschap onvoldoende verdedigde. De 

Gedelegeerd Bestuurder Zenab bvba (vast vertegenwoordigd door Nicole La Bouverie) werd 

ontslagen  als gedelegeerd bestuurder van Procibel. Bestuurders Skyline Entertainment NV (vast 

vertegenwoordigd door Jan Theys) en AT Production NV (vast vertegenwoordigd door Arnauld de 

Battice) werden benoemd als nieuwe gedelegeerde bestuurders van de vennootschap. Zenab bvba 

en Nicole La Bouverie hebben vervolgens hierop een gerechtelijke procedure opgestart tegen 

Procibel waarbij zij  een opzegvergoeding en een morele schadevergoeding vorderen voor het 

ontslag van Zenab bvba als gedelegeerd bestuurder. Deze vorderingen worden betwist door Procibel. 

Vanaf juli 2018 werden eerst Françoise Carlier en daarna Zanzibar Producties, vertegenwoordigd 

door Jan Huyse, aangesteld door de gedelegeerde bestuurders als bijzondere lasthebber om de 

vennootschap PROCIBEL door te lichten, de werking in kaart te brengen en aanbevelingen voor de 

toekomstige werking te doen.  
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Tegelijkertijd hebben de gedelegeerde bestuurders aan een externe  commissaris, de heer Jean-B 

Ronse De Craene, gevraagd om een doorlichting te doen van de interne procedures van de 

vennootschap  ,de effectieve inning van de rechten  en de kosten en uitgaven voor 2017 en 2018 

eerste semester. De  commissaris kwam tot de conclusie dat de interne procedures gevolgd en 

toegepast werden. 

In samenwerking met advocatenkantoor Arcas Law en Deckers Notarissen werd een begin gemaakt 

van voorstel tot wijziging van de statuten van Procibel. De huidige statuten zijn verouderd en niet 

meer aangepast aan onder andere de nieuwe communicatiemiddelen en huidige werkingen binnen 

een moderne collectieve beheersvennootschap. De nieuwe statuten zullen tijdens de algemene 

vergadering in de loop van 2019 ter goedkeuring voorgelegd worden. Door een slordig tot niet 

bijgehouden aandelenregister heeft Arcas Law op vraag van de Raad van Bestuur een onderzoek 

gedaan ten einde een volledig en actueel overzicht van de huidige aandeelhouders op te stellen.  

Doordat zustervennootschap BAVP, waarmee Procibel een aantal diensten deelt, de samenwerking 

met de vennootschap Agicoa Europe Brussels heeft stopgezet, komen een aantal werkingsmiddelen 

in verdrukking.  

 

De gedelegeerde bestuurders hebben tevens beslist om de beveiliging van de Procibel-gegevens  

aangaande de inning en distributie, evenals van de informaticaomgeving,  fors te verhogen. Een 

nieuwe samenwerking met een extern informaticabedrijf werd aangegaan om hiervoor een plan te 

maken.Dit plan wordt in het voorjaar van 2019 uitgerold. 

 

De vennootschap is  aandeelhouder van AUVIBEL, de overkoepelende beheervennootschap via 

dewelke PROCIBEL (samen met BAVP) het recht op vergoeding voor thuiskopie alsook het openbaar  

leenrecht int .  

De vennootschap beheert dus voornamelijk de thuiskopie en onderhandelt samen met de andere 

leden van Auvibel de verdeelsleutel van de geïnde bedragen en verdeelt, na ontvangst van het 

bedrag van Auvibel, de vergoeding voor thuiskopie onder haar rechthebbenden.  

De inning door Auvibel  staat al een aantal jaren onder druk. Binnen Auvibel wordt daarnaast ook 

gediscussieerd over een mogelijk nieuwe verdeelsleutel. Zo werd een researchbureau ingeschakeld 

ten einde meer informatie uit de markt te halen en te kijken of het nieuwe consumptiegedrag van de 

consument tot een nieuwe verdeling moet leiden. 
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Procibel is tenslotte ook aandeelhouder van de vennootschap Be-Isan, die instaat voor het aanmaken 

van unieke codes voor audiovisuele werken. 

 

 

2. Structuur van de vennootschap 
 
 Procibel  is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  Haar aandeelhouders 

zijn producenten van radio- en televisieprogramma's, voornamelijk Belgische producenten. De 

producenten zijn helemaal vrij om al dan niet lid te worden van de vennootschap en deel te nemen 

aan haar bestuursorganen. Ze mogen zich ook beperken tot het louter aangeven van hun rechten. 

Alle rechthebbenden worden absoluut gelijk behandeld, ongeacht of ze al dan niet vennoot zijn dan 

wel gewoon lid van de vennootschap.  

De vennootschap heeft een raad van bestuur van 11 leden. Skyline Entertainment NV (vast 

vertegenwoordigd door Jan Theys) is Voorzitter van de raad van bestuur. Skyline Entertainment nv 

(vast vertegenwoordigd door Jan Theys) en AT Production nv (vast vertegenwoordigd door Arnauld 

de Battice) zijn de gedelegeerd bestuurders belast met het dagelijks bestuur. 

 

De boekhouding van de vennootschap worden intern bijgehouden, onder de regelmatige controle 

van een externe accountant. Het lokale computersysteem wordt ontwikkeld en onderhouden door 

een informaticus. De vennootschap voert in onderaanneming een aantal diensten uit voor BAVP,  de 

collectieve beheersvennootschap voor kabelrechten van audiovisuele producenten. Procibel stelt 

tevens haar infrastructuur ter beschikking van BAVP.  

 

De vennootschap heeft de regels en procedures betreffende de interne controle nauwgezet 

toegepast en uitgevoerd.  

 

In de loop van het jaar 2018 is de raad van bestuur 5 keer bijeengekomen. De mandaten van 

bestuurders zijn onbezoldigd. Zenab BVBA, vertegenwoordigd door Nicole La Bouverie, heeft in haar 

functie van afgevaardigd bestuurder, conform aan de operationele begroting goedgekeurd door de 

raad van bestuur, honoraria gefactureerd voor een totaalbedrag van 71.880  EUR excl. btw.  
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De vennootschap beschikt over geen enkel educatief, sociaal of cultureel fonds. De vennootschap 

bezit een participatie in Auvibel. Daarnaast is PROCIBEL is ook aandeelhouder van Be-ISAN en 

EUROCOPYA.  

 

De vennootschap beschikt over een intern regelement dat het geheel van interne procedures en 

controle regelt. 

 
 
3. Staat van de inningen 2018 
 
De thuiskopierechten van het ‘college producenten audiovisueel’ inningsjaar 2017 bedragen 

2.632.140,38. De thuiskopierechten betreffende de afsluiting 2013 bedragen 130.855,09 EUR. 

 

De thuiskopierechten van het ‘college producenten geluidsdragers’ van Auvibel 2017 bedragen 

68.868,14 EUR, de afsluiting 2013 bedraagt 2.517,45 EUR.  

 

Deze bedragen werden in 2018 niet gefactureerd door de late onderhandeling (6 december 2018) 

binnen de voornoemde colleges. 

 
 
4. Verdelingen 2018 
 
In de loop van het boekjaar heeft de vennootschap 2.443.405,11 EUR verdeeld onder de 

rechthebbenden. 

 

De term verdelen betekent dat een exploitatie/ uitzending werd gekoppeld aan een werk en 

rechthebbenden. Deze actie wordt geformaliseerd door het opstellen van een aanvraag tot factuur 

aan de betrokken rechthebbende. 

 

De betalingen kunnen enkel gebeuren na ontvangst door de vennootschap van een factuur. 

De betalingen die betrekking hebben op de uitzendingen/ exploitaties die in conflict zijn worden 

opgeschort tot er een regeling wordt getroffen tussen de partijen. 

 

 

 

mailto:info@procibel.be
http://www.procibel.be/


 

Col lec t ieve  beheersvennootschap van audiov i s ue le  producen ten  voor  he t  kop iëren  
voor  e igen gebru ik  in  Be lg ië  
Soc ié té  de ges t ion  co l lec t i ve  des  produc teurs  pour  la  cop ie  pr ivée  en  Be lg ique  

 

 

Rue des Chartreux/Kartuizersstraat 19C B30 T. +32 2 643 01 33 info@procibel.be 
B-1000 Bruxelles/Brussel F. +32 2 643 01 39 www.procibel.be 
 
RCB/HRB 596.854 - TVA/BTW BE0455.690.558  

a. Verdeelprocedure van rechten geïnd in België 

 

Op basis van de processen verbaal aangaande de onderhandelingen binnen het college Producenten 

Audiovisuele Dragers en het college Producenten Geluidsdragers, factureert Procibel aan Auvibel het 

haar toekomende aandeel in de thuiskopievergoeding. 

Het van Auvibel ontvangen bedrag wordt na het in mindering brengen van de bijdrage tot de 

financiering van de controledienst en het commissiepercentage voor de werkingskosten, verdeeld 

onder de begunstigde rechthebbenden. Zij krijgen op hun beurt een gedetailleerde factuuraanvraag 

toegestuurd. De facturen worden uiterlijk aan het einde van de maand na hun ontvangst betaald. 

Geen enkele betaling gebeurt door Procibel zonder een factuur te hebben ontvangen.  

 

b. Verdeling van de rechten geïnd door Procibel buiten België 

 

De Belgische werken worden weinig gekopieerd in het buitenland, met uitzondering van de 

Nederlandse en in mindere mate Franse markten. PROCIBEL ontvangt hiervoor van een aantal 

buitenlandse zustervennootschappen gelden. PROCIBEL controleert deze gegevens en de 

overeenstemming ervan met de aangiften van rechten in haar bezit. Vervolgens stuurt ze, op basis 

van deze documentatie en van de effectief geïnde sommen, na aftrek van de bijdrage tot de 

financiering van de controledienst, een factuuraanvraag aan elk van de betrokken rechthebbenden.  

In de loop van het boekjaar 2018 ontving de vennootschap een bedrag van 5.039,62 EUR aan 

thuiskopierechten vanuit het buitenland.  

 

c. Samenvattende tabel 

 

Samenvattende tabel PROCIBEL Activiteit 2018 

    

1.A. Geïnde rechten 5.039,62 

1.B. Totaal kosten 566.787,00 

1.B.1 Directe kosten 342.120,60 

1.B.2 Indirecte kosten 224.666,76 

1.C. Totaal rechten/ financiële opbrengsten 21.313.394,45 

1.C.1 Rechten in afwachting van inning 2.834.381,06 

1.C.2 Te verdelen geïnde rechten 18.479.013,39 

Niet gereserveerde te verdelen geïnde rechten 1.641.041,66 

Gereserveerde te verdelen geïnde rechten 2.033.644,17 
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1.C.3 Geïnde verdeelde rechten in afwachting van betaling 201.826,70 

1.C.4 Niet verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar) 0,00 

1.C.5 Financiële opbrengsten uit beheer van geinde rechten 3.327,56 

1.D Betaalde rechten 2.253.007,58 

2. Vergoeding voor het beheer van rechten 397.051,23 

 

 

d.        Verdeling en niet uitgevoerde betalingen 

 

De verdelingen en betalingen moeten in principe uitgevoerd worden binnen de termijn van 9 

maanden zoals vastgesteld in boek XI artikel 252§1.  

 

 

5. Algemene kosten 
 
De algemene kosten van de vennootschap bedragen 350.568,94 EUR hetgeen beduidend lager ligt 

dan de begroting die goedgekeurd werd door de RvB. De redenen hiervoor zijn de lager uitgevallen 

lasten en personeelskosten en het ontslag van Zenab bvba (vast vertegenwoordigd door Nicole La 

Bouverie) als gedelegeerd bestuurder.  

 
 
 
6. Financiële opbrengsten 
 
De vennootschap heeft financiële opbrengsten voor een bedrag van 3.036,32 EUR  

De roerende voorheffing met betrekking tot deze financiële opbrengsten werd reeds ingehouden. 

Deze opbrengst wordt verdeeld aan de rechthebbenden. 

 

 

7. Resultaat 
 
De vennootschap heeft een nulresultaat, aangezien alle opbrengsten in rekening werden gebracht 

van de schulden aan de rechthebbenden om toegevoegd te worden aan de rechten te verdelen over 

het jaar 2018. 
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8. Grootste risico’s waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt 
 

Er schuilt een groot risico in te terugloop van de globale inningen door Auvibel. Hier wordt binnen 

Auvibel wel aan gewerkt, maar de gesprekken met de beroepsfederaties verlopen moeizaam en niet 

bijster constructief. 

  De vennootschap wordt eveneens geconfronteerd met het risico van verlies van gegevens en de 

vernietiging van de databank van de rechthebbenden. De gedelegeerde bestuurders hebben 

geoordeeld dat de huidige beveiliging van deze systemen evenwel fors kan verbeterd worden en 

heeft hiertoe samen met een extern informaticabedrijf een plan opgesteld om de gegevens beter te 

beveiligen en handzamer qua werking te maken. Dit plan wordt in 2019 uitgerold. 

 

 

9. Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de afsluiting van het boekjaar 
 

Sabine Oeyen, de enige werknemer van Procibel, heeft in maart 2019 haar ontslag aangeboden. Op 

22 juni verlaat zij de vennootschap. Er wordt vervanging gezocht opdat de continuïteit van het 

operationeel functioneren van de vennootschap kan worden gegarandeerd. 

 

 
 

10. Omstandigheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling 
van de vennootschap 

 
Sinds de afsluiting van het boekjaar hebben zich geen markante gebeurtenissen voorgedaan die 

enige invloed kunnen hebben op het boekjaar. De daling van de investeringen van de 

omroeporganisaties in de productie zou, als ze zich voortzet, op termijn een impact kunnen hebben 

op de leefbaarheid van de Belgische productiebedrijven en dus op de omvang van het repertoire van 

de vennootschap. 

 

 

11. Activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling 
 
Nihil 
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12. Relaties met de toezichthoudende overheid 
 
 
De vennootschap heeft geantwoord op alle informatieaanvragen die aan haar werden gericht. De 

opmerkingen over haar rapportering met betrekking tot boekjaar 2017 werden besproken en zullen 

in de rapportering van 2018 ter harte genomen worden. 

 
 

13. Indicaties met betrekking tot het bestaan van filialen van de vennootschap 
 
De vennootschap heeft een participatie van 50 % in Be-Isan. 
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