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Brussel, 13 mei 2022 
  
«CompanyName» 
«ContactFirstName» «ContactLastName» 
«Address» «StreetNumber» 
«ZipCode» «City»   
«Country» 

Voorafgaand bericht : La version francophone de ce courrier est disponible sur le site www.copiepresse.be ou 
peut être obtenue sur demande (info@copiepresse.be). 

O.Ref. : CA/AP/22.005 bis 
Betreft: Uw hergebruik van persartikelen in 2021 
Uw gebruikersnaam: «ID» 
Uw paswoord: «Password»  

Mevrouw, Meneer, 

Het is mogelijk dat in uw onderneming/organisatie/instelling reproducties (of originelen) van 
persartikelen worden hergebruikt. Zoals u weet (en zoals wordt vermeld in de wettelijke bepalingen 
inzake auteursrecht in de papieren kranten, tijdschriften en titels van gratis pers en op de websites van 
de persuitgevers), worden deze artikelen beschermd door het auteursrecht. De wet laat enkel toe 
persartikelen te raadplegen of deze te gebruiken op een wijze die uitdrukkelijk via wettelijke licenties 
wordt toegelaten (bv. kopiëren op papier voor interne gebruik op voorwaarde dat een vergoeding aan 
Reprobel wordt betaald). 

Voor alle andere gebruiken, secundaire hergebruiken genoemd, is een voorafgaandelijke 
toestemming van de rechthebbenden vereist. Deze toestemming kan worden onderworpen aan een 
aantal voorwaarden (meer bepaald de vergoeding die verschuldigd is voor het gewenste hergebruik). 

License2Publish c.v. is een beheersvennootschap die opgericht werd door de Belgische 
Nederlandstalige krantenuitgevers met het oog op de bescherming en de verdediging van hun 
auteursrechten alsook de controle van het gebruik door derden van hun door het auteursrecht 
beschermde werken. 

Copiepresse s.c. is de Franstalige evenknie van License2Publish en vertegenwoordigt de Belgische 
Franstalige en Duitstalige krantenuitgevers. Zij heeft eveneens wederkerigheidsakkoorden gesloten 
met CFC en Luxorr die haar toelaten de reproductierechten van artikelen van de Franse en 
Luxemburgse pers te beheren. 

Repropress c.v. vertegenwoordigt meeste van de Belgische periodieke en gratis persuitgevers.  

De repertoria (lijst van publicaties) die wij vertegenwoordigen, vindt u op onze websites, 
respectievelijk www.license2publish.be, www.copiepresse.be en www.repropress.be. Wij nodigen u 
uit om er kennis van te nemen. 

In het kader van deze beheersmandaten verzoeken wij u tegen uiterlijk 13 juni 2022 aan te geven welk 
secundair hergebruik van persartikelen u in 2021 gemaakt heeft. 

Voor uw gebruiksgemak stellen wij een aangifteformulier ter beschikking dat u: 
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 Ofwel rechtstreeks online kunt invullen (http://declarations.copiepresse.be) door middel van 
uw gebruikersnaam en paswoord:  

o Gebruikersnaam: «ID» 
o Paswoord: «Password» (let op dat desgevallend het cijfer “0” niet wordt verward met 

de letter “O”) 
 Ofwel kunt afdrukken uit een PDF document (www.license2publish.be, rubriek 

“documenten") en vervolgens behoorlijk ingevuld per e-mail (info@copiepresse.be) kunt 
terugsturen. 

Bij gebrek aan aangifte binnen de aangegeven termijn, behouden wij ons het recht voor verdere 
stappen te ondernemen zoals wij deze ondernemen ten aanzien van elke overtreder met het oog op 
het stopzetten van de schending van de rechten die ons bij mandaat werden toevertrouwd. 

Bovendien kan deze verklaring op erewoord onderzocht worden naar de echtheid ervan. Elke 
onvolledige of leugenachtige verklaring zal als een overtreding van de auteurswet worden beschouwd, 
waaraan de noodzakelijke gevolgen zullen worden gegeven. 

Deze verklaring is van toepassing op alle persartikelen uit het repertorium van Licence2Publish, 
Copiepresse of Repropress die worden bewaard op een digitale drager en/of elektronisch worden 
verspreid binnen uw onderneming/organisatie/instelling of naar buiten toe (e-mail, intranet, extranet, 
internet etc.). Gelieve deze aangifte in te vullen, zelfs indien u geen persartikelen hergebruikt zoals 
hierboven uitgelegd. Vink dan eenvoudig het vakje “Persartikelen NIET TE REPRODUCEREN OF TE 
VERSPREIDEN...” aan. 

Eens in het bezit van het door u ingevulde document zal, indien nodig, een factuur opgemaakt worden 
die overeenkomt met de verschuldigde* rechten voor het hergebruik dat door uw 
onderneming/organisatie/instelling werd gemaakt met het oog op het zo spoedig mogelijk 
regulariseren van uw situatie. Indien de factuur een bestelbonnummer moet vermelden, gelieve dit te 
specificeren in de rubriek "opmerkingen" van de verklaring. 

Wij blijven ter uwer beschikking voor elke bijkomende inlichting op volgende adressen: 
info@license2publish.be, info@copiepresse.be en info@repropress.be. U vindt eveneens bijkomende 
nuttige informatie in de rubriek ‘FAQ’ dat ter beschikking wordt gesteld op de websites van 
License2Publish en Copiepresse. 

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij met oprechte hoogachting. 

 

 
 
 
 
 
      Catherine Anciaux,                                  Peter Blomme,                                              Marc Dupain, 
       Secretaris Generaal                                Directeur                                                  Afgevaardigd bestuurder 
       van Copiepresse                                      van Licence2Publish                                    van Repropress   
 
* Onze tarieven houden rekening met de omvang van het gemaakte hergebruik en maken het voorwerp uit van een 
ponderatie in functie van het volume aan reproducties. U vindt onze tarievenstructuur op de websites van License2Publish 
(www.license2publish.be), Copiepresse (www.copiepresse.be) en Repropress (www.repropress.be) 

 


