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BEHEER- & TRANSPARANTIEVERSLAG (JAARVERSLAG) 2021
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 2021.
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 boekhouding van de vennootschap wordt intern bijgehouden, onder de regelmatige controle van
een externe accountant.
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.
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Procibel is ook aandeelhouder van de vennootschap Be-Isan vzw, die instaat voor het aanmaken van
unieke codes voor audiovisuele werken.
Bestuur
De vennootschap heeft een raad van bestuur van momenteel 11 leden. Het dagelijks bestuur van de
vennootschap werd sinds 21 november 2019 waargenomen door één gedelegeerd bestuurder m.n.
Skyline Entertainment nv, vast vertegenwoordigd door Eric Wirix. Op de algemene vergadering van
juni 2020 heeft Skyline Entertainment ontslag genomen als bestuurder en is Eric Wirix benoemd als
onafhankelijke bestuurder. Op de daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur is Eric Wirix
in eigen naam benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Sinds 21 november 2019 is AT-Production NV, vast vertegenwoordigd door Arnauld de Battice, de
Voorzitter van de raad van bestuur.
In de loop van het jaar 2021 is de raad van bestuur 2 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, een vergoeding
ontvangen conform aan de operationele begroting goedgekeurd door de raad van bestuur.
Alle bestuurders verklaren bij deze geen weet te hebben van enig belangenconflict tussen hen of de
door hen vertegenwoordigde entiteit en de vennootschap.
2. Belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in de loop van het boekjaar
Ook in 2021 was de Covid crisis nog niet voorbij doch de impact op de werking van Procibel bleef
beperkt. De financiële gevolgen van de crisis zijn voorlopig ook nog beperkt en de inkomsten van
Auvibel zijn in 2021 ongeveer op het niveau gebleven van 2020.
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In 2020 werd een nieuwe, meerjarige samenwerking aangegaan met informaticabedrijf SmartStaff
om het portaal te beheren en de verdelingen te organiseren. Dit heeft geresulteerd in een grote
inhaalbeweging wat de uitkering van rechten uit het verleden betreft (zie hierna). Maar liefst 395
rechtenhouders zijn inmiddels geregistreerd op het platform. Deze inspanning wordt verdergezet
zodat alle achterstand hopelijk tegen eind 2022 weggewerkt is.
AUVIBEL
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 en de inkomsten dalen sinds 2015 gemiddeld met zo’n 15% per jaar
maar zijn in 2021 wel stabiel gebleven.
2016
€

22.885.525

2017
20.723.816

2018
18.931.210

2019
19.940.182

2020
17.444.659

2021
17.114.417,27

In 2021 hebben de vele initiatieven om nieuwe tarieven te laten invoeren eindelijk vruchten
afgeworpen. Door de bemiddeling van het kabinet van minister Dermagne, de nieuwe minister van
economie, is er een doorbraak gerealiseerd en is een akkoord bereikt. Volgend op de samenroeping
van de commissie voor de privé copie op 21 oktober 2021, is een nieuw koninklijk besluit betreffende
de vergoeding voor de thuiscopie uitgevaardigd en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 18
februari 2022. Dit koninklijk besluit en de daarin vervatte nieuwe tarieven is in voege getreden op 1
april 2022.
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. Dit leidde
voorlopig echter vooral tot veel onenigheid tussen de verschillende colleges. Voor audiovisuele
werken lijkt er echter niets te veranderen zodat hun aandeel in de verdeling allicht ongewijzigd blijft.
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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
ook in 2021 geen doorbraak bereikt.
In 2020 is een Taskforce Auvibel – Reprobel opgericht die moest nagaan welke synergie mogelijk was
tussen beiden vennootschappen. Dit mondde uit in een aanbeveling om een operationele integratie
van Auvibel en Reprobel op te starten waarbij beide juridische structuren apart blijven bestaan, maar
waarbij het personeel in een gemeenschappelijke organisatiestructuur zou ondergebracht worden,
met een beknopt en uniek directiecomité voor beide vennootschappen. Beide vennootschappen
blijven eveneens hun eigen budget en financiële rapportering behouden. Wel kunnen
gemeenschappelijke kosten en investeringen gemaakt worden. Op termijn zullen beide teams op 1
nieuwe locatie gehuisvest worden. Deze aanbeveling is op 25 maart 2021 door beide Raden van
Bestuur goedgekeurd en wordt inmiddels geïmplementeerd.
3. Inningen 2021
De thuiskopierechten van het ‘college producenten audiovisueel’ van Auvibel inningsjaar 2020
bedragen 1.496.049,94 €. De thuiskopierechten betreffende de afsluiting 2017 bedragen 94.897,72
EUR, deze betreffende de afsluiting 2018 bedragen 329.938,96 EUR en deze betreffende de afsluiting
2019 bedragen 354.932,49 EUR.
De thuiskopierechten van het ‘college producenten geluidsdragers’ van Auvibel 2020 bedragen
37.001,93 EUR. De thuiskopierechten betreffende de afsluiting 2017 bedragen 2.459,10 EUR, deze
betreffende de afsluiting 2018 bedragen 4.485,03 EUR en deze betreffende de afsluiting 2019
bedragen 4.825,60 EUR.
De Belgische werken worden in het buitenland weinig gekopieerd, met uitzondering van de
Nederlandse en 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.
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In de loop van het boekjaar 2021 ontving de vennootschap een bedrag van 126.312,91 EUR aan
thuiskopierechten vanuit het buitenland.
4. Verdelingen 2021
De verdelingen en betalingen moeten in principe uitgevoerd worden binnen de termijn van 9
maanden zoals vastgesteld in boek XI artikel 252§1. Dat is in 2021 (nog steeds) niet gelukt maar alle
inspanningen om de grote achterstand uit het verleden weg te werken beginnen nu wel te renderen.
In de loop van het boekjaar heeft de vennootschap aldus 4.678.579,87 EUR aan rechten kunnen
identificeren over de jaren 2011-2017 en op 31/12/2021 was daarvan ook reeds een bedrag van
3.020.488,27 EUR effectief uitbetaald aan de rechthebbenden. In de eerste maanden van 2022 werd
het saldo uitbetaald. Dit is mogelijk gemaakt door het harde werk dat werd verricht in het digitaliseren
en automatiseren van de uitzendgegevens en de identificatie van 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.
Zoals hoger aangegeven, moet deze nieuwe en geïnformatiseerde werkwijze de vennootschap in staat
stellen om in 2022 de verdelingen van de inningsjaren 2018, 2019 én 2020 te verwerken en de nog
resterende achterstallen weg te werken.
5. Definitief onverdeelbare rechten
Gezien het feit dat er inmiddels grote inspanningen werden geleverd om zoveel mogelijk
rechtenhouders te identificeren en achterstallige rechten uit te keren, stelt de raad van bestuur aan
de algemene vergadering voor om rechten ouder dan 10 jaar definitief niet-verdeelbaar te verklaren.
Het bedrag van nog openstaande rechten van de jaren tot en met 2011 bedraagt 560.990,97 EUR.
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6. Samenvattende tabel

Tabel artikel 23
Informatie betreffende Thuiskopie - audiovisueel
Mededeling aan het publiek
2.455.304

Geïnde rechten

Inhoudingen op rechteninkomsten om de
beheerskosten te financieren

454.849

Ontvangen financiële opbrengsten
voortvloeiend uit het beheer van geïnde
rechten
-79.747
Rechten in afwachting van inning
0
Verdeelde geïnde rechten
4.529.082
Betaalde rechten
3.020.488
Totaal van nog niet verdeelde geïnde rechten
Totaal van nog niet verdeelde geïnde rechten: 15.167.898
Niet verdeelde
Niet verdeelde niet
Inningsjaar
voorbehouden rechten
voorbehouden rechten
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1.054.084
1.133.750
1.061.045
1.637.709
1.350.992
2.516.061
2.360.806
2.493.344
1.560.107

Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling: 1.508.594
Totaal van de niet-verdeelbare sommen
Totaal van de niet-verdeelbare sommen
560.990,97

A - totaal van de kosten
B - Totaal van de kosten excl FOD
Ratio

Totaal
454.849
449.938
18%
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7. Algemene kosten en overschrijding
De totale algemene bedrijfskosten van de vennootschap bedragen 511.029 EUR.
De beheerskosten overschrijden het plafond van 15% van het gemiddelde van de tijdens de laatste
drie boekjaren geïnde rechten zoals voorzien in Art. XI.256 van het WER. Er zijn drie belangrijke
redenen die deze overschrijding verklaren:
a) De gestage daling van de geïnde rechten tijdens de laatste jaren
Zoals hoger reeds aangegeven zijn de inkomsten van Auvibel en daarmee dus ook de
inkomsten van de vennootschap de laatste jaren behoorlijk gedaald, waardoor er ook minder
middelen beschikbaar zijn om de werking te verzekeren.
b) De grote inspanningen om de verdelingen te versnellen en te optimaliseren
Tegenover die daling van de inkomsten staat dat de vennootschap de voorbije twee jaar grote
inspanningen geleverd heeft om de werking te professionaliseren. De volledig verouderde ITinfrastructuur is

inmiddels

vervangen

en

nieuwe

systemen zoals

het

portaal

geïmplementeerd, hetgeen meteen geleid heeft tot een bijna verdubbeling van de jaarlijks
verdeelde gelden. Tegelijk heeft het bestuur ervoor gewaakt geen te zware investeringen te
doen gelet op de onzekerheid rond de toekomstige inningen.
c) De huidige negatieve intrestvoet is een zware kost
Gezien het feit dat er nog steeds belangrijke tegoeden op de rekeningen staan en ondanks
toegevingen van ING, heeft de vennootschap in 2021 een extra kost van 79.747 EUR.
negatieve intresten moeten dragen.
8. Financiële opbrengsten
Gezien de huidige negatieve intrestvoet heeft de vennootschap zoals vermeld geen financiële
opbrengsten maar integendeel een zware extra kost van 79.747 EUR.
9. Uitzonderlijke opbrengsten en provisies
De vennootschap heeft geen uitzonderlijke opbrengsten.
10. Resultaat
De vennootschap sluit het boekjaar af met een positief resultaat van 1.268 EUR, en eenzelfde bedrag
aan belastingslast waardoor het nettoresultaat 0 EUR bedraagt.
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11. Procedures
Zenab bvba en Nicole La Bouverie zijn in 2018 een gerechtelijke procedure opgestart tegen Procibel,
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 alsook van een schadevergoeding. Deze vorderingen worden integraal betwist. Het
vonnis van de rechtbank wordt verwacht in het eerste semester van 2022.
12. Grootste risico’s waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt
Gezien de invoering van nieuwe tarieven, is er alvast één groot risico – de steeds verdere terugloop
van de inkomsten van Auvibel – hopelijk ondervangen. Er mag in principe terug een stijging van de
inkomsten verwacht worden in 2022.
Dat neemt niet weg dat met alle nieuwe technologische evoluties het kopieergedrag van de
eindgebruiker in de loop van de komende jaren verder zal veranderen (cfr. de nPVR problematiek).
Met name de steeds snellere toename van het online-kijken en streamen van audiovisuele content
en het zich afkeren van de traditionele kabeldistributie (cord cutting) zal het vergoedingsmodel voor
de thuiskopie allicht onder druk zetten.
13. Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de afsluiting van het boekjaar
Zoals reeds aangegeven, is er een nieuw koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor de
thuiscopie uitgevaardigd en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 18 februari 2022. Dit koninklijk
besluit en de daarin vervatte nieuwe tarieven is in voege getreden op 1 april 2022.
14. Activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling
De Vennootschap is zoals hoger aangegeven een samenwerking aangegaan met informaticabedrijf
SmartStaff om software te ontwikkelen die de toewijzing van rechten en de verdeling veel efficiënter
moet maken dan in het verleden. Deze samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen en wordt nog
intensiever naar de toekomst toe.
De Vennootschap en SmartStaff zijn ook actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van ISAN,
hetgeen de identificatie van werken en rechthebbenden in de toekomst zal vergemakkelijken.
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15. 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 2020 werden besproken en zullen
in de rapportering van 2021 ter harte genomen worden.
16. Gegevens over het bestaan van bijkantoren
De vennootschap heeft geen bijkantoren.
Namens de Raad van Bestuur

Eric Wirix

Arnauld de Battice

Gedelegeerd bestuurder

Voorzitter
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