Collectieve Beheersvennootschap
van de Producenten van Audiovisuele Werken
BEHEER- & TRANSPARANTIEVERSLAG (JAARVERSLAG) 2021
Dit document vormt het jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering over de
resultaten van BAVP 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.

1. Wettelijke en bestuurlijke structuur van de vennootschap
De vennootschap beheert voornamelijk het kabeldoorgifterecht en meer in het algemeen de rechten die
verschuldigd zijn voor iedere simultane of uitgestelde communicatie van een audiovisueel werk door
tussenkomst van een andere distributeur dan de omroeporganisatie. De vennootschap vertegenwoordigt en
beheert de naburige 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 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 gelijk behandeld, ongeacht of ze al dan niet
lid zijn van de vennootschap.
De vennootschap heeft sinds juni 2020 een raad van bestuur van 10 leden. Sinds 21 november 2019 is ATProduction NV, vast vertegenwoordigd door Arnauld de Battice, de voorzitter van de raad van bestuur. Het
dagelijks bestuur van de vennootschap wordt sinds juni 2020 waargenomen door gedelegeerd bestuurder
Eric Wirix.
In de loop van het jaar 2021 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 de bestuurders zijn onbezoldigd met uitzondering van Eric Wirix aan wie,
uit hoofde van zijn prestaties als gedelegeerd bestuurder, een vergoeding werd uitgekeerd conform aan de
operationele begroting goedgekeurd door de raad van bestuur.
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De vennootschap heeft één werknemer vast in dienst, de heer Gaëtan De Deken.
De boekhouding van de vennootschap wordt intern bijgehouden, onder de regelmatige controle van een
externe accountant.
De Raad van Bestuur heeft reeds in 2019 beslist om de beveiliging van de BAVP-gegevens aangaande de
inning en distributie fors te verhogen en de informaticaomgeving te moderniseren en deze inspanningen zijn
ook in 2021 verdergezet.
De vennootschap beschikt over geen enkel educatief en sociaal cultureel fonds.
De vennootschap is aandeelhouder van Agicoa Europe Brussels. De Heer Jan Huyse zetelde namens BAVP in
de Raad van Bestuur van Agicoa Europe Brussels (AEB) maar heeft gezien de grote problemen met de
werkwijze van AEB en het totaal gebrek aan enige transparantie met ingang van 15/12/2021 zijn ontslag
aangeboden.
De vennootschap is eveneens aandeelhouder van AUVIBEL, de overkoepelende beheervennootschap via
dewelke BAVP samen met Procibel het recht op vergoeding voor thuiskopie alsook het openbaar leenrecht
int. Eric Wirix zetelt namens BAVP in de Raad van Bestuur van Auvibel.
BAVP 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
Ook in 2021 was de Covid crisis nog niet voorbij doch de impact op de werking van BAVP bleef beperkt.
NIEUWE TARIFERINGSREGELS
Op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap op 7 mei 2021 werden de nieuwe
tariferingsregels van BAVP unaniem goedgekeurd.
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Deze tariferingsregels werden voorgelegd aan de Controledienst van de beheersvennootschappen van de
FOD Economie die na onderzoek tot de conclusie kwam dat de tariferingsregels voldoende objectieve
parameters bevatten om tot de berekening van het tarief te komen en dan ook geen bezwaren had.
DE INNINGEN
Op basis van de nieuwe tariferingsregels werden er in de loop van het jaar onderhandelingen gevoerd met
verschillende operatoren.
•

TELENET

De gesprekken met Telenet verliepen vlot en resulteerden al snel in een langlopende overeenkomst
betreffende de toelating voor het gebruik (met inbegrip van de mededeling aan het publiek) door Telenet
van het actuele en toekomstige BAVP-repertoire, met inbegrip van de niet-vertegenwoordigde producenten
in de zin van artikel XI. 224, §2 Wetboek Economisch Recht, en de door Telenet hiervoor verschuldigde
vergoedingen voor de periode vanaf 1 juli 2019.
•

PROXIMUS

De gesprekken met Proximus waren eveneens constructief doch verliepen veel moeizamer. Vooral de zeer
agressieve houding van Agicoa Europe Brussels die met exorbitante claims zwaait en het belang van het BAVP
repertoire tracht te minimaliseren, zorgde voor enige terughoudendheid vanwege Proximus. BAVP heeft
echter voldoende objectieve elementen kunnen aanreiken om het belang van haar repertoire te
onderbouwen en zo is er een vertrouwensbasis ontstaan die nu op korte termijn ook tot een overeenkomst
met Proximus zou moeten leiden.
•

VOO – BRUTELE

Hoewel er initieel wel bereidheid leek vanwege deze operatoren om snel tot een overeenkomst te komen,
zijn zij het belang van het BAVP repertoire steeds meer in vraag beginnen stellen. Zij verschuilen zich
momenteel vooral achter de claims van anderen (AEB, PlayRight) en de hangende gerechtelijke procedures.
•

ORANGE

Met Orange werden er nog geen onderhandelingen gevoerd in 2021.
Zoals reeds uiteengezet vorig jaar, blijft BAVP afhankelijk van AEB voor de uitbetaling van de rechten geïnd
bij:
Telenet en Proximus: tot 30/6/2019
VOO – Brutele - Orange: tot 31/12/2019
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3. Lopende gerechtelijke procedures
3.1. Gerechtelijke procedure BAVP / Zenab BVBA - Nicole La Bouverie
Zenab bvba en Nicole La Bouverie zijn in 2018 een gerechtelijke procedure opgestart tegen BAVP en Agicoa
Europe Brussels n.a.v. het ontslag van Zenab BVBA als gedelegeerd bestuurder van BAVP. In deze procedure
vorderen Zenab BVBA en Nicole La Bouverie om BAVP n.a.v. dit ontslag te veroordelen tot betaling van een
opzegvergoeding en een schadevergoeding. Deze vorderingen worden integraal betwist door BAVP
aangezien hier geen wettelijke/contractuele grondslag voor is. In deze procedure zijn de pleidooien
gehouden in 2021 en is een uitspraak van de rechtbank te verwachten in de eerste helft van 2022.
3.2. Gerechtelijke procedures BAVP / Agicoa Europe Brussels / Agicoa
a) Het aandeelhouderschap van BAVP in AEB
Zoals vorig jaar al werd uiteengezet, heeft de raad van bestuur van Agicoa Europe Brussels CVBA op 19 juli
2019 besloten dat BAVP van rechtswege geen vennoot meer zou zijn van AEB en dus ook geen bestuurder
meer kan hebben ingevolge de opzeg van de samenwerkingsovereenkomst tussen BAVP en AEB. BAVP was
genoodzaakt om deze besluiten in rechte aan te vechten, waarom AEB middels een tegenvordering
belangrijke schadevergoedingen eiste van BAVP.
Inmiddels heeft het hof van beroep te Brussel op 22 februari 2022 beslist dat de uitsluitingsbeslissing van de
raad van bestuur van AEB geldig zou zijn. De tegenvorderingen van AEB werden – anders dan in eerste aanleg
– integraal afgewezen.
b) Overlegging van bewijsstukken en betaling van achterstallige facturen
Gezien het totale gebrek aan transparantie van de verdelingen van AEB, haar weigering om hierover enige
informatie te verschaffen, onrechtmatige inhoudingen van rechten en de nog openstaande facturen, heeft
BAVP op 14/12/2020 AEB gedagvaard voor de Ondernemingsrechtbank te Brussel .
Per tussenvonnis dd. 26 oktober 2021 werd de vordering van BAVP ontvankelijk en gegrond verklaard door
de rechtbank in die mate dat een gerechtsdeskundige is aangesteld (KPMG) met de opdracht een audit uit te
voeren van de verdeling van de rechten per jaar door AEB voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. De
deskundige is inmiddels met deze taak gestart en er zijn reeds verschillende vergaderingen geweest.
Bijzonder opmerkelijk daarbij is dat de heer Hans Van Poucke, tot 30 juni 2019 adjunct van de gedelegeerd
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bestuurder van BAVP, nu optreedt als bijzonder gevolmachtigde van AEB in deze expertise en niettemin elke
persoonlijke kennis of betrokkenheid ontkent en afwijst.
c) Agicoa Genève / BAVP
Net zoals door AEB, wordt er ook door AGG geargumenteerd dat er een onverschuldigde betaling zou hebben
plaats gevonden (over een periode van 10 jaar). AGG probeert dan dit bedrag terug te vorderen van BAVP.
De zaak staat vastgesteld voor pleidooien op 28 maart 2023 voor de Franstalige ondernemingsrechtbank te
Brussel.

3.3. Gerechtelijke procedure Telenet / BAVP e.a.
BAVP sloot inmiddels een dadingsovereenkomst met Telenet, waarbij BAVP afstand deed van de procedure.
BAVP blijft wel (op passieve wijze) partij bij de procedure.

3.4. Gerechtelijke procedures PlayRight vs. de operatoren
PlayRight, de collectieve beheersvennootschap die de rechten van de uitvoerende kunstenaars behartigt, is
al enkele jaren in enerzijds onderhandelingen en anderzijds juridische procedures met de verschillende
kabelmaatschappijen. BAVP is tegen wil en dank ook bij deze procedures betrokken geraakt.
PlayRight dagvaardde Telenet op 17 december 2019 in betaling van de rechten van de uitvoerende
kunstenaars. AEB is vrijwillig tussen gekomen in deze procedure op basis van een vrijwaringsovereenkomst
van 1 juli 2014 en een addendum van 5 september 2017 tussen AEB en Telenet. Aangezien BAVP (Nicole La
Bouverie) aanwezig was bij de ondertekening van de overeenkomsten, meent AEB dat ook BAVP in deze
procedure betrokken moet worden. BAVP werd dan ook op 4 juni 2021 door AEB gedagvaard in gedwongen
tussenkomst en vrijwaring. AEB stelt inderdaad dat BAVP haar dient te vrijwaren indien zij zou veroordeeld
worden, echter zonder dit op enige manier te staven.
Op 20 december 2019 werd BAVP, samen met Playright, AEB en Agicoa gedagvaard door VOO en Brutélé
voor de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel. Deze procedure hangt samen met een andere
procedure die hangende is tussen VOO-Brutélé en Playright waarbij de tarieven van Playright worden
aangevochten. Een identieke procedure werd aangespannen door Proximus tegen PlayRight, Agicoa en AEB,
doch BAVP werd hierbij initieel niet gedagvaard. Inmiddels hebben partijen echter aan de rechtbank
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gevraagd om alle procedures samen te voegen, zodat BAVP nu ook gedwongen is tussengekomen in de
procedure tegen Proximus.
BAVP betwist uiteraard elke betrokkenheid in al deze procedures vermits zij – in tegenstelling tot AEB –
•

geen gelden ontving in naam of voor rekening van PlayRight en

•

geen vrijwaring gaf aan de verschillende kabelmaatschappijen ter zake.

Pleidooien in al deze zaken zijn pas te verwachten in 2023.
3.5 Gerechtelijke procedures AEB vs. Proximus en Orange (stakingsvorderingen)
AEB heeft op 30 juli 2021 een stakingsvordering ingesteld tegen Proximus voor de Voorzitter van de
Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel. AEB vordert de staking van de terbeschikkingstelling van het
AEB-repertoire aan de abonnées van Proximus en dit vanaf 1 januari 2019.
Op 27 januari 2022 heeft Proximus een dagvaarding in tussenkomst en gemeenverklaring betekend aan
zowel BAVP als Playright. Proximus beoogt hiermee dat het eventuele vonnis in deze procedure
tegenstelbaar zou zijn t.a.v. BAVP en Playright. Momenteel is er nog geen “agressieve” vordering gesteld
lastens BAVP.
AEB heeft een gelijke en parallelle procedure ingeleid tegen Orange, eveneens op 30 juli 2021. Ook hier stelt
AEB een gelijkaardige stakingsvordering. Op 21 januari 2022 heeft ook Orange een dagvaarding in
tussenkomst en gemeenverklaring betekend aan BAVP en Playright. Ook hier is er momenteel nog geen
“agressieve” vordering gesteld lastens BAVP.
De zaken worden gepleit respectievelijk op 21 en 28 september 2022.

4. Samenwerking met de verenigingen van de Belgische audiovisuele producenten
BAVP neemt meer in het algemeen, rechtstreeks of onrechtstreeks via de verenigingen van producenten
UPFF en VOFTP de verdediging op zich van de belangen van de producenten van audiovisuele werken. VOFTP
en UPFF leveren eveneens ondersteunende diensten voor de werking van BAVP.
UPFF en VOFTP rapporteren jaarlijks de door hun geleverde diensten aan BAVP en ontvangen hiervoor een
vergoeding.
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5. Inningen 2021
In de loop van het boekjaar heeft de vennootschap 7.740.489 EUR aan rechten geïnd.
Dat bedrag is samengesteld als volgt:
•

Kabelrechten België:

7.207.147 €

•

Kabelrechten Europa:

436.850 €

•

Leenrecht (Auvibel):

96.492 €

6. Verdelingen 2021
In de loop van het boekjaar heeft de vennootschap 5.633.206 EUR aan rechten verdeeld.
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.
Wanneer verdelingen en betalingen niet uitgevoerd werden binnen de termijn vastgesteld in boek XI artikels
252§1, dan is dit hoofdzakelijk te verklaren door het nog niet ontvangen hebben van facturen van
rechthebbenden.

Tabel artikel 23
Informatie betreffende Kabel - audiovisueel
Geïnde rechten

7.740.489

Inhoudingen op rechteninkomsten om de
beheerskosten te financieren

703.570

Ontvangen financiële opbrengsten
voortvloeiend uit het beheer van geïnde
rechten
-15.767
Rechten in afwachting van inning
4.634.916
Verdeelde geïnde rechten
5.633.206
Betaalde rechten
2.369.476
Totaal van nog niet verdeelde geïnde rechten
Totaal bedrag: 5.636.787
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Niet verdeelde
voorbehouden rechten

Inningsjaar
<2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Niet verdeelde niet
voorbehouden rechten

1.474.851
132.167
78.070
147.729
0
0
0
985.356
2.818.613

Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
2021
1.973.336
Totaal van de niet-verdeelbare sommen
Totaal van de niet-verdeelbare sommen
0

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

Totaal
703.570
686.108
9%

7. Algemene kosten
De algemene kosten van de vennootschap bedragen 685.901 EUR, de hoger vermelde vergoedingen aan
VOFTP en UPFF inbegrepen, en liggen daarmee in lijn met de begroting die goedgekeurd werd door de raad
van bestuur.

8. Financiële opbrengsten
De vennootschap heeft geen financiële opbrengsten.
.

9. Resultaat
De vennootschap sluit het boekjaar af met een positief resultaat van 206 EUR, en eenzelfde bedrag aan
belastingslast waardoor het netto resultaat 0 EUR bedraagt.
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10. Grootste risico’s waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt
Zoals uit hogerstaand overzicht blijkt, is BAVP momenteel verwikkeld in tal van juridische procedures. De
meeste hiervan zijn louter formalistisch en houden dan ook weinig risico’s in. Voor die procedures waaraan
er een financieel risico verbonden is, beschikt BAVP in principe over voldoende reserves om aan deze risico’s
het hoofd te bieden mochten ze zich realiseren.

11. Belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de afsluiting van het boekjaar
Er vallen op dit moment geen uitzonderlijke gebeurtenissen te melden.

12. Omstandigheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de
vennootschap
De nieuwe Europese Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt houdt een risico in
qua een aantasting van het territoriale beheer van de rechten. De voorbereiding van de omzetting van de
richtlijn wordt bijgevolg nauwgezet opgevolgd door BAVP.
De daling van de investeringen van de omroeporganisaties in de producties 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.
Het belangrijkste risico lijkt zich te situeren in de daling van het aantal kabelabonnees. 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 producenten onder druk
kunnen zetten.

13. Activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling
De beroepsverenigingen VOFTP en UPFF verrichtten zoals hoger al aangegeven doorlopend onderzoek van
de audiovisuele markt ten behoeve van BAVP. Een stuk van de kosten hiervoor worden door BAVP gedragen.

14. 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 kalenderjaar 2020 werden besproken en worden in
de rapportering van 2021 ter harte genomen.
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15. Gegevens over het bestaan van bijkantoren
De vennootschap heeft geen bijkantoren.

Namens de raad van bestuur,

Arnauld de Battice

Eric Wirix

Voorzitter

Gedelegeerd bestuurder
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