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Echtverklaring op erewoord - periodieke pers
Gegevens voor de in 2015 uitgegeven periodieke publicaties
Uiterste datum van inlevering: 30 augustus 2017

Reprografierechten voor de uitgevers van periodieke publicaties? U hebt er recht op!
“De auteurs en de uitgevers van werken die op een grafische of soortgelijke drager zijn vastgelegd,
hebben recht op een vergoeding voor de reproductie van die werken”
(Art. 59 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten)

15 minuten
Dit is de maximumtijd die u nodig hebt om de reprografierechten voor uw titel aan te vragen.

?

Hoe gaat u tewerk?
1.

Lees aandachtig ‘geldigheid’ en ‘rechten en plichten’

2.

Vul luik A in (pagina 2): inlichtingen betreffende uw uitgeverij/organisatie (= de rechthebbende)

3.

Vul luik B in (pagina 3, 4 en 5): inlichtingen betreffende uw periodieke publicatie (= uw titel)

4.

Hebt u meerdere titels? Dan hoeft u luik A niet meer opnieuw in te vullen.
Per extra titel enkel luik B kopiëren en invullen. Deze bijvoegen bij uw echtverklaring op erewoord.

5.

Dateer en onderteken uw echtverklaring op erewoord

6.

Stuur uw echtverklaring op erewoord naar Repro PP.

Geldigheid
Om geldig beschouwd te worden, moet uw echtverklaring op erewoord voldoen aan volgende voorwaarden:
33 Betrekking hebben op de inlichtingen van 1 periodieke publicatie. M.a.w. er moeten zoveel extra
exemplaren (enkel luik B) ingevuld en ondertekend worden als er periodieke publicaties zijn waarvoor
u reprografierechten aanvraagt. Opgelet: geeft u eenzelfde titel in 2 (bevoorbeeld Frans en Nederlands)
of meerdere talen uit, dan moet u elke taal als een aparte titel beschouwen en dus voor elke taal een
luik B invullen.
33 Betrekking hebben op een periodieke publicatie welke in 2015 op het Belgisch grondgebied te koop
gesteld of verdeeld werd. Uw echtverklaring op erewoord moet vergezeld zijn van 2 verschillende
edities (bevoorbeeld 1 exemplaar van de februari-editie en 1 exemplaar van de septembereditie)
van elk tijdschrift (uitgegeven in 2015) waarvoor u een aanvraag indient.
33 Volledig ingevuld en ondertekend zijn door de afgevaardigd bestuurder of een directielid van uw
organisatie/uitgeverij.
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1.

LUIK A

Inlichtingen betreffende uw organisatie/uitgeverij (=de rechthebbende)

Naam van uw organisatie/uitgeverij
Straat/nr./bus:

Adresgegevens

Postcode en gemeente:
Land:

Algemene contactinfo van uw
organisatie/uitgeverij

Algemeen telefoonnummer:
Algemeen e-mailadres:
Naam en voornaam:

Contactpersoon voor Repro PP cvba
binnen uw organisatie/uitgeverij

Telefoonnummer:
E-mailadres:

Ondernemingsnummer
(het vroegere BTW-nummer)
Bankrekeningnummer
van uw organisatie/uitgeverij
(volgens Europees formaat SEPA)

IBAN:
BIC:

Rechten en plichten
33 Repro PP cvba garandeert het vertrouwelijk karakter van de aan haar toevertrouwde gegevens.
33 Repro PP cvba garandeert dat de aan haar toevertrouwde gegevens exclusief gebruikt worden voor
de berekening en de uitbetaling van de reprografievergoeding aan de rechthebbende.
33 De rechthebbende aanvaardt zonder voorbehoud en verklaart kennis genomen te hebben, door
ondertekening van deze echtverklaring, van de in deze echtverklaring gestelde regels, het Reglement
van Inwendige Orde en de statuten. Het Reglement van Inwendige Orde en de statuten van Repro PP
cvba zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.
33 De rechthebbende aanvaardt, door ondertekening van deze echtverklaring, een door Repro PP cvba
georganiseerde controle toe te staan en inzage te verlenen aan de door Repro PP cvba gemandateerde
personen van alle boekhoudkundige stukken, zonder enig voorbehoud.
33 Repro PP cvba behoudt zich het recht voor sancties te treffen (conform het Reglement van Inwendige
Orde van Repro PP cvba) in geval er verschillen worden vastgesteld tussen de door de rechthebbende
opgegeven informatie en de informatie die door de door Repro PP cvba aangestelde mandataris werd
gecontroleerd.
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2.

LUIK B

Inlichtingen betreffende uw periodieke publicatie (= uw titel)

1. Titel van uw periodieke publicatie
2. Betalende periodieke publicatie
-- Indien rubriek 2 niet van toepassing is voor uw titel, ga naar rubriek 3: gratis periodieke publicatie
-- Indien uw titel reeds het voorwerp uitmaakt van een controle van uw betaalde verspreiding door het CIM (Centrum voor
Informatie over de Media) kan u een kopie van het proces-verbaal van echtverklaring (jaar 2015) toevoegen, wat u vrijstelt van
het invullen van de rubriek 2.2. en 2.3.

(Kruis aan, slechts 1 kruisje mogelijk)

2.1. Soort betalende publicatie

 Te koop aangeboden publieksbladen (algemeen informatief)
 Te koop aangeboden publieksbladen (special interest)
 Te koop aangeboden opvoedkundige en wetenschappelijke publicaties
 Te koop aangeboden vakbladen
 Andere te koop aangeboden periodieke publicaties

2.2. Periodiciteit (voor het jaar 2015)

Aantal nummers / jaar:

2.3. Totaal aantal verkochte
exemplaren (voor het jaar 2015)

Totaal aantal exemplaren in het jaar 2015:
(= het totale aantal ex. van alle edities van uw
magazinetitel, uitgegeven en verdeeld in 2015)

Wat verstaat REPRO PP cvba onder:
Totale verkoop
= de verkoop per nummer (de zgn. losse verkoop) + de verkoop via abonnement
Verkoop per nummer
= de zgn. losse verkoop, i.e. de verkoop per nummer in de tijdschriftenwinkels, boekhandels,
supermarkten en superettes, speciaalzaken, in vliegtuigen of treinen of andere plaatsen waar
deze verkoop per nummer gerealiseerd wordt.
Opmerking: de verkoop per nummer aan een verkoopprijs lager dan 50% van de prijs vermeld op de cover
van de titel wordt niet als betalend exemplaar beschouwd en komt dus niet in aanmerking voor de
verkoop per nummer.
Verkoop via abonnementen
= in ruil voor een voorafbetaald bedrag ontvangt de abonnee met vaste regelmaat de edities
van een periodieke publicatie gedurende een vooraf afgesproken periode.
Opmerking: de verkoop van een abonnement aan een verkoopprijs lager dan 50% van de prijs vermeld op
de cover x het aantal afgesproken edities van de titel binnen het abonnement worden niet als betalende
abonnee-exemplaar beschouwd en komen dus niet in aanmerking voor de verkoop via abonnement.
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3.

LUIK B

(vervolg)

3. Gratis periodieke publicaties

Indien uw titel reeds het voorwerp uitmaakt van een controle van de gratis verspreiding door het CIM (Centrum voor Informatie over
de Media) kan u een kopie van het proces-verbaal van echtverklaring (jaar 2015) toevoegen, wat u vrijstelt van het invullen van de
rubriek 3.2. en 3.3.

(Kruis aan, slechts 1 kruisje mogelijk)

3.1. Soort gratis periodieke
publicatie

 Gratis verspreide publieksbladen
 Vakbladen met gerichte verspreiding (gratis)
 Ledenbladen / verenigingsbladen
 Personeelsbladen
 Andere gratis verspreide periodieke publicaties

3.2. Periodiciteit (voor het jaar 2015)

Aantal edities per jaar:

3.3. Totaal aantal verspreide
exemplaren (voor het jaar 2015)

Totaal aantal verdeelde exemplaren in 2015:
(= het totale aantal ex. van alle edities van uw
magazinetitel, uitgegeven en verdeeld in 2015)

Wat verstaat REPRO PP cvba onder:
De gratis verspreiding vertegenwoordigt:
33 Hetzij het aantal exemplaren van een periodieke publicatie die door een distributie-organisatie aan de
leden van een vereniging worden bezorgd en waarbij de lidmaatschapsbijdrage deze dienst dekt. Enkel
de exemplaren bezorgd aan leden die in regel zijn met hun lidmaatschapsbijdrage mogen meegerekend
worden.
33 Hetzij de gratis verspreide exemplaren in een welbepaald geografisch gebied.
33 Hetzij de gratis verspreide exemplaren van een technische of gespecialiseerde periodieke publicatie die zich
richten tot de professionelen van een welbepaalde sector.
33 Hetzij de gratis verspreide exemplaren die uitgegeven worden door bedrijven en welke zich richten tot hun
klanten of toekomstige klanten.
33 Hetzij de gratis verspreide exemplaren die uitgegeven worden door organisaties die zich richten tot hun
personeelsleden.
(Kruis aan, slechts 1 kruisje mogelijk)

4. Verkoopprijs
(zoals vermeld op de cover)

 Gratis
 Inbegrepen in het lidmaatschap
 Betalend > verkoopprijs per nummer = ............€
(Kruis aan, slechts 1 kruisje mogelijk)

5. Formaat van uw periodieke
publicatie

6. Hoeveelheid redactionele pagina’s

 A2
 A3
 A4
 A5
 Gemiddeld aantal pagina’s per editie:
 Gemiddeld aantal REDACTIONELE pagina’s per editie:
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4.

LUIK B

(vervolg)
(Kruis aan, meer dan 1 kruisje mogelijk)

 Facturen van bpost mbt de zendingen aan abonnees
 Facturen van uw drukker(s)
 Gedetailleerde lijsten van de abonnees (met volledig adres)
 Documenten van uw persdistributeur

Deze echtverklaring op
erewoord steunt op volgende
(boekhoudkundige) stukken:

(verkoop per nummer / verkoop via abonnement)

 Proces-verbaal voor echtverklaring van CIM
 Andere (te specifiëren):

!

Opgemaakt op datum:

/

/

Naam en handtekening van de afgevaardigd bestuurder of een directielid
(handgeschreven vermelding “voor akkoord” voorafgaand aan de handtekening)

Checklist
33 Alle rubrieken ingevuld
33 Echtverklaring vergezeld van 2 verschillende edities per periodieke publicatie
33 (Extra gekopieerde en ingevulde luik B-formulieren toegevoegd bij uw echtverklaring indien
u meerdere periodieke publicaties hebt)
33 (CIM proces-verbaal toegevoegd indien uw periodieke publicatie(s) door CIM gecontroleerd worden)
33 Echtverklaring gedateerd en ondertekend
Checklist OK?
Stuur uw echtverklaring op erewoord naar: Repro cvba, Edmond Machtenslaan 79 bus 23 - 1080 Molenbeek
Hebt u nog vragen over deze echtverklaring op erewoord? Mail ons op info@repropp.be of bel 02/410 06 65

!

Wat doet Repro PP cvba na ontvangst van uw echtverklaring?
33 Bij ontvangst, stuurt Repro PP cvba u een ontvangstbevestiging via mail.
33 Repro PP cvba encodeert uw echtverklaring(en) voor uw publicatie(s) uitgegeven in 2015 conform de
wettelijke vereisten.
33 In de 2de helft van 2017 worden alle vereiste gegevens door Repro PP cvba structureel doorgestuurd
naar de centrale beheersvennootschap REPROBEL (opgericht door de auteurswet).
33 In de loop van 2018 weet REPRO PP cvba welk totaalbedrag ter beschikking gesteld werd door
REPROBEL aan REPRO PP cvba (REPROBEL int de reprografierechten bij bedrijven, copyshops en
producenten van copieerapparaten en verdeelt deze geïnde bedragen op basis van verdeelcriteria aan
de beheersvennootschappen van de diverse dragers, bvb kranten, boeken, periodieke publicaties, …).
33 Ten laatste eind 2018 betaalt REPRO PP de ontvangen reprografierechten uit voor de door u uitgegeven
periodieke publicatie(s) in 2015.

SCRL REPRO PP CVBA

Boulevard Edmond Machtenslaan 79/23 | Bruxelles 1080 Brussel | T 02 410 06 65 | F 02 410 27 74
info@repropp.be | ING BE 89 310 -1406111 - 85 BIC BBRU BE BB | TVA (BE) 0473.139.967 BTW

5.

