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BEHEER- & TRANSPARANTIEVERSLAG (JAARVERSLAG) 2019 

 

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 2019. 

 

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. Wettelijke en bestuurlijke structuur van de vennootschap 

De vennootschap beheert voornamelijk naburige rechten en meer in het bijzonder de vergoedingen 

die verschuldigd zijn aan de producenten van een audiovisueel werk voor het privé kopiëren van hun 

werk door eindgebruikers. De vennootschap vertegenwoordigt en beheert deze rechten die in het 

bezit zijn van de producenten of hun vertegenwoordigers en volgt op Belgisch niveau elke 

ontwikkeling op het vlak van auteurs- en naburige rechten. 

 

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  Haar 

aandeelhouders zijn hoofdzakelijk Belgische producenten van films en van televisieprogramma's. De 

producenten zijn 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 aangeven van hun rechten. Alle 

rechthebbenden worden absoluut gelijk behandeld, ongeacht of ze al dan niet lid zijn van de 

vennootschap.  

 

De vennootschap heeft een raad van bestuur van momenteel 10 leden. Het dagelijks bestuur van de 

vennootschap werd tot 21 november 2019 waargenomen door twee gedelegeerde bestuurders: 

Skyline Entertainment nv (vast vertegenwoordigd door Jan Theys) en AT Production nv (vast 

vertegenwoordigd door Arnauld de Battice).  In juni 2019 besliste Skyline Entertainment NV op 

verzoek van Jan Theys om Eric Wirix aan te stellen als nieuwe vast vertegenwoordiger van Skyline ter 

vervanging van Jan Theys en dit met onmiddellijke ingang.  
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Deze vervanging werd ter kennis gebracht van de aandeelhouders op de algemene vergadering van 

de vennootschap op 17 juli 2019. Op haar vergadering van 21 november 2019 nam de raad van 

bestuur akte van het vrijwillig ontslag van AT-Production NV, vast vertegenwoordigd door Arnauld de 

Battice, als gedelegeerd en dagelijks bestuurder van de vennootschap. Dit heeft tot gevolg dat het 

dagelijks bestuur van de vennootschap sinds 21 november 2019 door één gedelegeerd bestuurder 

wordt waargenomen m.n. Skyline Entertainment nv, vast vertegenwoordigd door Eric Wirix. Skyline 

Entertainment nv (Eric Wirix) was tot 21 november 2019 voorzitter van de raad van bestuur. Sinds 21 

november 2019 is AT-Production NV, vast vertegenwoordigd door Arnauld de Battice, de nieuwe 

voorzitter van de raad van bestuur. 

 

In de loop van het jaar 2019 is de raad van bestuur 4 keer bijeengekomen. De raad van bestuur heeft 

beraadslaagd over alle aangelegenheden met betrekking tot het beheer van de vennootschap, buiten 

het dagelijks bestuur. De mandaten van bestuurders zijn onbezoldigd. Eric Wirix heeft voor zijn 

diensten en adviezen ten behoeve van het dagelijks bestuur van de vennootschap, conform aan de 

operationele begroting goedgekeurd door de raad van bestuur, honoraria gefactureerd voor een 

totaalbedrag van 60.548,58  EUR excl. btw.  

 

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

een externe accountant. De vennootschap heeft de regels en procedures betreffende de interne 

controle nauwgezet toegepast en uitgevoerd. De vennootschap beschikt over een intern reglement 

dat het geheel van interne procedures regelt. 

 

De Raad van Bestuur heeft 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 een nieuwe website en een nieuw digitaal portaal 

te creëren waarbinnen alle aangiftes in de toekomst digitaal kunnen gebeuren en waar de leden alles 

kunnen  raadplegen.  Dit nieuwe digitale portaal zal een aanzienlijke verbetering vormen ten opzichte 

van de huidige situatie. De website en het portaal zouden midden 2020 operationeel moeten zijn.  

Daarnaast werd er ook een nieuw logo ontworpen.  
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De vennootschap beschikt over geen enkel educatief en sociaal cultureel fonds. De vennootschap is 

eveneens aandeelhouder van AUVIBEL, de overkoepelende beheervennootschap via dewelke Procibel 

het recht op vergoeding voor thuiskopie alsook het openbaar leenrecht int. Eric Wirix zetelt namens 

Procibel in de Raad van Bestuur van Auvibel.  

 

Procibel is ook aandeelhouder van de vennootschap Be-Isan, die instaat voor het aanmaken van 

unieke codes voor audiovisuele werken. 

 

2. Belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in de loop van het boekjaar 

2019 kende andermaal een bewogen verloop, zowel binnen als buiten de vennootschap.  Het eerste 

semester verliep woelig als gevolg van het ontslag van Zenab bvba als Gedelegeerd Bestuurder medio 

2018. Dit ontslag tezamen met het feit dat Zenab wel nog steeds bestuurder was van de vennootschap 

en weigerde om vrijwillig ontslag te nemen, zorgden voor een vertrouwensbreuk met enkele 

bestuurders en aandeelhouders.  Met name bestuurder Procirep stelde zich vragen bij het dagelijks 

bestuur van de vennootschap en wenste de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. De 

meerderheid der bestuurders behield het vertrouwen in Gedelegeerd Bestuurders Skyline 

Entertainment en AT Production NV. Tijdens de laatste vergadering van de Raad van Bestuur eind 

2019 werden alle plooien gladgestreken en werd het vertrouwen tussen de bestuurders hersteld.  

 

Zenab bvba en Nicole La Bouverie zijn in 2018 een gerechtelijke procedure opgestart tegen Procibel, 

BAVP en Agicoa Europe Brussels n.a.v. het ontslag van Zenab BVBA als gedelegeerd bestuurder. In 

deze procedure vorderen Zenab BVBA en Nicole La Bouverie om Procibel n.a.v. dit ontslag te 

veroordelen tot betaling van een opzegvergoeding van 431.280 euro alsook van een 

schadevergoeding van 50.000,00 euro. Deze vorderingen worden integraal betwist aangezien hier 

geen wettelijke/contractuele grondslag voor is. Deze procedure wordt gepleit in december 2020. 

 

In samenwerking met advocatenkantoor Arcas Law en Berquin Notarissen werd verder gewerkt aan 

het 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.  
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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. 

 

De tarieven van Auvibel zijn bovendien erg verouderd en Auvibel dringt reeds jaren aan bij de 

Belgische overheid, die niet enkel de bevoegdheid maar ook de plicht heeft om hiervoor in te staan,  

om deze tarieven te actualiseren. Gezien het totaal gebrek aan initiatief terzake, heeft de Raad van 

Bestuur van Auvibel finaal de Belgische staat gedagvaard. 

 

Omtrent de opname van nPVR in het toepassingsgebied van de privé kopie zodat er ook voor de 

daaruit voortvloeiende rechten kan geïnd worden door Auvibel  blijven de meningen verdeeld en is er 

nog geen discussie ten gronde gevoerd. Procibel heeft zich binnen de raad van bestuur van Auvibel 

uitgesproken tegen dergelijke opname en inmiddels hebben ook verschillende andere 

beheersvennootschappen zoals Sabam en Sacd zich achter dat standpunt geschaard. Anderen zoals 

PlayRight blijven wel voorstander van de opname. Vermits er binnen Auvibel nu een voorstel ligt tot 

nader onderzoek en bemiddeling hieromtrent, zullen we de uitkomst hiervan afwachten alvorens dit 

punt opnieuw op de agenda te zetten binnen Procibel en een definitief standpunt te bepalen.  

 

3. Staat van de inningen 2019 

De thuiskopierechten van het ‘college producenten audiovisueel’ inningsjaar 2018 bedragen 

2.018.341,35 €. De thuiskopierechten betreffende de afsluiting 2014 bedragen 140.545,42 EUR.  

 

De thuiskopierechten van het ‘college producenten geluidsdragers’ van Auvibel 2018 bedragen 

52.794,51 EUR, de afsluiting 2014 bedraagt 3.505,27 EUR. Deze bedragen werden in november 2019 

gefactureerd en door Auvibel betaald. 
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De thuiskopierechten van het ‘college producenten audiovisueel’ inningsjaar 2017 bedroegen 

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 bedroegen 

68.868,14 EUR, de afsluiting 2013 bedraagt 2.517,45 EUR. Deze bedragen werden ook pas in het 

voorjaar 2019 gefactureerd en betaald door de late onderhandeling ( december 2018) binnen de 

voornoemde colleges. 

 

4. Verdelingen 2019 

In de loop van het boekjaar heeft de vennootschap 2.716.330,56 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. In regel verdeelt de vennootschap de rechten in de loop van het boekjaar volgend op het jaar 

van ontvangst. 

 

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 
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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 2019 ontving de vennootschap een bedrag van  5.383,35 EUR aan 

thuiskopierechten vanuit het buitenland.  

 

c. Samenvattende tabel 

 

Samenvattende tabel PROCIBEL Activiteit 2019 

    

1.A. Geïnde rechten 5.052.849 

1.B. Totaal kosten 606.238 

1.B.1 Directe kosten 313.099 

1.B.2 Indirecte kosten 293.139 

1.C. Totaal rechten/ financiële opbrengsten 20.099.069 

1.C.1 Rechten in afwachting van inning 8.543 

1.C.2 Te verdelen geïnde rechten 20.086.064 

Niet gereserveerde te verdelen geïnde rechten 18.052.420 

Gereserveerde te verdelen geïnde rechten 2.033.644 

1.C.3 Geïnde verdeelde rechten in afwachting van betaling 12.891 

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

1.C.5 Financiële opbrengsten uit beheer van geinde rechten 4.462 

1.D Betaalde rechten 2.716.182 

2. Vergoeding voor het beheer van rechten 317.424 
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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.  Vermits de verdeling van de inning 2015 nog niet 

voldoende was verwerkt en er bovendien nog een grote achterstand weg te werken viel in de 

verdelingen van de jaren 2004 – 2009, is er echter beslist om hier een prioriteit van te maken en de 

verdeling van de inning 2016 pas op te starten in 2020.  

 

5. Algemene kosten 

De algemene bedrijfskosten van de vennootschap bedragen 313.098,96 EUR.  

 

6. Financiële opbrengsten 

De vennootschap heeft financiële opbrengsten voor een bedrag van 4.462 EUR. De roerende 

voorheffing met betrekking tot deze financiële opbrengsten werd reeds ingehouden. Deze opbrengst 

wordt verdeeld aan de rechthebbenden. 

 

7. Uitzonderlijke opbrengsten en provisies 

De vennootschap heeft uitzonderlijke opbrengsten ten belope van 229.191,77 €. Het betreft hier een 

terugname van een provisie van 219.204,39 € aangelegd in de zaak Telenet. Vermits de Raad van 

Bestuur van oordeel is dat deze zaak geen verdere impact  meer zal hebben op de werking van de 

vennootschap, is er geen reden voor het aanhouden van deze provisie.  

 

Tevens werd een bedrag van 9.987,38 €, aangelegd als provisie voor IT-kosten, aangewend voor deze 

kosten. De vennootschap heeft nog een provisie van 94.724,12 € die jaren geleden werd aangelegd 

voor IT-kosten en die in de loop van 2020 zal worden aangewend voor de  verdere uitbouw en werking 

van de portaalsite en de website. 

 

8. 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 2019.  

 



 

Collectieve beheersvennootschap van de producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik 
HRB: 596.854 WWW.PROCIBEL.BE BTW: BE0455.690.558  

Kartuizersstraat 19 C 30 
1000 Brussel 
Tel.: +32 (0)2.643.01.30 
info@procibel.be 
 

9. Grootste risico’s waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt 

Er schuilt een groot risico in de 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. 

 

Zoals hoger uiteengezet worden de inningstarieven van Auvibel bepaald door de overheid.  De 

laatste keer dat die tarieven zijn vastgelegd (zonder te indexeren) dateert van 2010. Na 10 jaar 

overleg, marktstudies, meerdere voorstellen van KB’s en wetsvoorstellen - die uiteindelijk nooit 

gestemd zijn - is er nog steeds niets gewijzigd.  Door het uitblijven van wetgevende actie zijn de 

inningen van Auvibel sinds 2013 in vrije val: de inningen dalen jaarlijks met 15%, wat concreet al een 

verlies betekent van tientallen miljoenen euro voor de auteurs, artiesten, producenten en uitgevers. 

Bij gebrek aan een update van de lijst van apparaten en dragers waarvoor de privékopievergoeding 

geldt en een herziening van de verouderde tarieven, heeft Auvibel in 2019 een gerechtelijke 

procedure gestart tegen de Belgische Staat, omdat die niet langer voldoet aan haar wettelijke 

verplichting van resultaatsverbintenis 

   

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

In maart 2020 barstte de Covid 19 crisis in alle hevigheid los en dit had uiteraard ook een grote impact 

op de werking van Procibel en dan met name op de werkzaamheden die uitbesteed worden aan 

derden. Zo werden de personeelsleden van het informaticabedrijf dat gelast was met de aanmaak van 

het digitale portaal en de vernieuwde website in technische werkloosheid geplaatst hetgeen uiteraard 

voor een grote vertraging in de werkzaamheden zorgt.  

 

De boekhouding van de vennootschap werd nog steeds op de lokale server bewaard, waardoor men 

fysiek op kantoor moest aanwezig zijn om deze te raadplegen. Er is dan ook versneld werk gemaakt 

van het overhevelen van de boekhouding naar de cloud. 

 

De gevolgen van de crisis op de inkomsten van de vennootschap zijn momenteel moeilijk in te schatten  

al is de impact op de sector uiteraard groot. De inkomsten van Auvibel zijn de in loop van de maand 

maart 2020 met ongeveer 30% teruggelopen, hetgeen uiteraard een rechtstreekse impact zal hebben 

op de inkomsten van de vennootschap. 
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11. 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 behoudens zoals hoger aangegeven. 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. 

 

12. Activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling 

De Vennootschap is zoals hoger aangegeven een samenwerking aangegaan met informaticabedrijf 

Smartstaff (Slingshot) teneinde software te ontwikkelen die de toewijzing van rechten en de 

verdeling veel efficiënter moet maken dan in het verleden. 

 

13. 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 2018 werden besproken en zullen 

in de rapportering van 2019 ter harte genomen worden. 

 

14. Gegevens over het bestaan van bijkantoren 

De vennootschap heeft geen bijkantoren. 

 

 


