
 

Persbericht van Reprobel over het HP-arrest van het HJEU 

De vergoeding voor reprografie, en de activiteiten van Reprobel die daarmee verband houden, zijn een 

echte motor voor de artistieke creatie en de productie en verspreiding van literaire, educatieve en 

wetenschappelijke werken en persartikelen van hoogstaande kwaliteit in dit land. De Belgische regeling 

vergoedt auteurs en uitgevers voor het bestaan van een uitzondering op het auteursrecht, waardoor 

gebruikers op een erg eenvoudige manier (zonder toestemming van auteur of uitgever) en tegen zeer 

redelijke tarieven papieren reproducties van beschermd werk kunnen maken binnen de grenzen van de 

wet (bv. de reproductie van een “kort fragment” van een boek). De reprografievergoeding is geen verdoken 

belasting maar een (wettelijke) licentievergoeding voor een reële dienst.  

Reprobel verwelkomt het arrest van het Hof van Justitie van de EU (HJEU) in de zaak Hewlett Packard 

Belgium / Reprobel (C-572/13). Dat arrest is een uitvloeier van een reeks prejudiciële vragen die het Hof 

van Beroep in Brussel eind oktober 2013 aan het Europese Hof heeft gesteld.  

Het arrest van het HJEU verschaft duidelijkheid over een aantal belangrijke punten, die toelaten om het 

bestaande vergoedingssysteem inzake reprografie verder te perfectioneren. Zo is het duidelijk dat er 

geen lager tarief kan zijn voor degenen die meewerken aan de inning van de vergoeding op reproducties 

van beschermde werken. Het Europese Hof verduidelijkt ook de basis voor vergoedingen op de 

reproductieapparaten en geeft onder meer aan dat er een apart tarief moet zijn voor 

consumentenapparaten. 

Tegelijk laat het HJEU het bestaande Belgische reprografiesysteem in zijn essentie intact. Zo bevestigt 

het Hof dat er een duaal vergoedingssysteem kan zijn op zowel apparaten als papieren reproducties, en 

geeft het de randvoorwaarden aan waaronder zo’n systeem kan functioneren. Het Hof sluit ook een 

vergoeding voor uitgevers geenszins uit: die vergoeding kan perfect op het nationale recht van een 

lidstaat zijn gestoeld, en zelfs onder het Europese recht is zo’n vergoeding denkbaar. Auteurs moeten in 

ieder geval op basis van het Europese recht een billijke vergoeding blijven ontvangen.  

Auteurs en uitgevers in België doen een oproep aan de bevoegde minister om onverwijld alle 

stakeholders rond de tafel te brengen met als doel om het vergoedingssysteem voor de toekomst te 

perfectioneren zodat het in lijn is met het Europese recht en rechtszekerheid biedt voor zowel auteurs 

en uitgevers als voor degenen die de vergoeding moeten betalen (vergoedings- en bijdrageplichtigen, 

in het jargon). Daarbij moet een toereikende vergoeding voor auteurs en uitgevers centraal blijven staan. 

Auteurs en uitgevers lijden immers een zeer aanzienlijk economisch nadeel door de massale 

reproducties op papier (fotokopieën en prints) van hun werken. Tegelijk moet maximaal worden ingezet 

op gebruiksgemak en administratieve vereenvoudiging in de concrete toepassing van het systeem, met 

een bijzondere aandacht voor kleine en middelgrote ondernemingen.  

Auteurs en uitgevers wachten al dertien jaar op een volledige en correcte omzetting van de Europese 

Richtlijn die het auteursrecht in de digitale wereld regelt (Richtlijn 2001/29). Het is nu echt de hoogste 

tijd om politiek de landing in te zetten in dit belangrijke dossier.  

Nederlandstalig perscontact: Kurt Van Damme, Deputy managing director / Head Legal & 

International, Reprobel – kvandamme@reprobel.be – (0479) 58 66 35  
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