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VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK  

PERSARTIKELEN 
 
OPGELET : deze verklaring heeft enkel betrekking op:  

- Belgische Franstalige en Duitstalige persartikelen, 
- Belgische periodieke en gratis persartikelen 
- Franse persartikelen, 
- Luxemburgse persartikelen. 

 
Gelieve dit formulier in HOOFDLETTERS in te vullen. 
 
BELANGRIJK:  

Deze verklaring van secundair hergebruik1 van persartikelen (artikels, infografieken in welke vorm 

ook, gepubliceerd in een krant, een tijdschrift of een gratis titel of gepubliceerd op een website ) 

die onder het repertorium van Copiepresse en Repropress2 vallen en die uw 

onderneming/instelling/organisatie in 2016 heeft gemaakt, dient absoluut te worden ingevuld, 

ongeacht of u gedurende deze periode al dan niet persartikelen heeft hergebruikt. Het niet invullen 

van de verklaring kan niet worden geïnterpreteerd als zijnde dat u geen persartikelen heeft 

hergebruikt gedurende deze periode. Overigens, elke onvolledige of leugenachtige verklaring zal 

worden beschouwd als een overtreding op de wet op het auteursrecht waaraan de noodzakelijke 

gevolgen zullen worden gegeven. Bovendien kan deze verklaring aanleiding geven tot een 

onderzoek naar de echtheid ervan. 
 

Deze verklaring dient elk jaar te worden ingevuld en laat ons toe de auteursrechten die 

verschuldigd zijn voor deze secundaire hergebruiken3 en deze die eventueel verschuldigd zijn voor 

het volgende jaar, te evalueren. 

 
Ondergetekende mevrouw/de heer …………………………………………………………………………………………………. 

 
Verantwoordelijke voor het gebruik van persartikelen binnen de onderneming/ de instelling/ de 
organisatie/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Gebruikersnaam ( 5 cijfers) : ………………………………………………………. 
 
gelegen te 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                              
1 Onder secundair hergebruik  van persartikelen dient te worden verstaan elk secundair hergebruik van persartikelen dat een 

voorafgaandelijke toestemming behoeft van Copiepresse, beheersvennootschap gemandateerd door de Franstalige en Duitstalige 
krantenuitgevers of Repropress beheersvennootschap gemandateerd door de periodieke en gratis persuitgevers. Het bedoelde  
hergebruik is o.a.: het maken van een intern persoverzicht op een elektronische drager, de elektronische reproductie (of via scanning) 
met het oog op het uitbouwen van een databank of met het oog op de verspreiding  via internet, intranet, extranet, het gebruik van 
persartikelen in documenten die naar  buiten toe verdeeld worden, de reproductie in een newsletter, een ondernemingskrant, een e-
mail, etc. 
Het fotokopiëren van persartikelen voor privégebruik of intern in een onderneming ten behoeve van het eigen personeel of agenten  
waarbij aan Reprobel reprografierechten worden betaald, vallen niet onder het toepassingsgebied van de secundaire rechten.  
2De repertoria zijn beschikbaar op de website van Copiepresse (www.copiepresse.be) en Repropress (www.repropress.be).    
3 De tarievenstructuur is beschikbaar op de website van Copiepresse (www.copiepresse.be) en Repropress (www.repropress.be).  

 
 

http://www.copiepresse.be/
http://www.repropress.be/
http://www.copiepresse.be/
http://www.repropress.be/
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BTW-plichtig :    JA   NEE  
 
Indien ja, BTW-nummer: …………………………………………………………………………… 
 
Contactpersoon :………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer : …………………………………………………………………..……………….. 
 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Facturatieadres (indien verschillend van bovenvermeld adres): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Verklaart op erewoord door dit schrijven het volgende hergebruik te maken (het (of de) 
overeenkomstige vakje(s) aankruisen): 
 

 Persartikelen NIET TE REPRODUCEREN OF TE VERSPREIDEN en/of te bewaren op een papieren 

drager. 

 

NB: indien persartikelen op een elektronische drager worden bewaard gedurende meer dan drie maanden, 

dient u de rubriek “bewaren van persartikelen op een georganiseerde manier…” te raadplegen. 

 

 SCANNEN van persartikelen:  

 

 Belgische Franstalige en Duitstalige krantenartikelen: 

o Jaarlijks aantal artikelen: …………………………………… 

 

 Belgische periodieke en gratis persartikelen (*): 

o Jaarlijks aantal artikelen: …………………………………… 

 

 Franse persartikelen (*): 

o Jaarlijks aantal artikelen:………………………………………. 

 

 Luxemburgse persartikelen: 

o Jaarlijks aantal artikelen: …………………………………………… 

 

 BEWAREN4 van persartikelen op een georganiseerde manier gedurende een periode van meer 

dan drie maanden op een elektronische drager:  

 

                                              
4 Onder « Bewaren » dient te worden verstaan : ”op een georganiseerde wijze persartikelen digitaal bewaren zodat een aan de uitgevers 
parallelle database wordt uitgebouwd”. Het gaat dus om elke vorm van bewaring van persartikelen die op een algemene wijze het 
opzoeken van een artikel in de archieven van de uitgevers vervangt. 
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NB : De bewaring op een elektronische drager is beperkt tot drie maanden: 

- Indien u de persartikelen langer dan drie maanden wenst te bewaren en de verschuldigde rechten 
wenst te betalen, gelieve onderstaande rubriek in te vullen. 

- Indien u beslist de persartikelen te verwijderen (nadat u ze eventueel heeft geprint), gelieve dit aan te 

duiden op het einde van dit formulier in de rubriek “opmerkingen”.  

 

 Belgische Franstalige en Duitstalige krantenartikelen: 

o Jaarlijks aantal artikelen: ……………………………. 

o Aantal personen dat toegang heeft: ……………………………….. 

 

o Aantal artikelen dat een bijkomend jaar wordt bewaard (en reeds vorig jaar 

werd aangegeven): …………………………………………… 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 

 

 Belgische periodieke en gratis persartikelen (*): 

o Jaarlijks aantal artikelen: ……………………………. 

o Aantal personen dat toegang heeft: ……………………………….. 

 

o Aantal artikelen dat een bijkomend jaar wordt bewaard (en reeds vorig jaar 

werd aangegeven): …………………………………………… 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 

 

 Franse persartikelen (*): 

o Jaarlijks aantal artikelen:……………………………………… 

 

 Luxemburgse persartikelen: 

o Jaarlijks aantal artikelen: ………………………………………… 

 
 

 VERSPREIDEN van persartikelen via INTRANET/EXTRANET (op een intern netwerk (bv. een 

server) of veelvoudige raadpleging op een platform ter beschikking gesteld door 

tussenhandelaren die persartikelen verspreiden): 

 

 Belgische dagbladpers:  

 

 Dagelijks persoverzicht (minstens 1 persartikel per dag dat elke dag op het intranet 

wordt geplaatst) : 

 

 Belgische Franstalige en Duitstalige krantenartikelen: 

o Aantal artikelen per dag: ……………………………. 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 

 

o Aantal artikelen dat een bijkomend jaar ter beschikking wordt gesteld (en 

reeds vorig jaar werd aangegeven): …………………………………………… 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 
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 Belgische periodieke en gratis persartikelen (*): 

o Aantal artikelen per dag: ……………………………. 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 

 

o Aantal artikelen dat een bijkomend jaar ter beschikking wordt gesteld (en 

reeds vorig jaar werd aangegeven): …………………………………………… 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 

 

 

 Occasionele verspreiding (minder dan 1 persartikel dat per dag op het intranet wordt 

geplaatst): 

 

 Belgische Franstalige en Duitstalige krantenartikelen: 

o Jaarlijks aantal artikelen: ……………………………. 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 

 

o Aantal artikelen dat een bijkomend jaar ter beschikking wordt gesteld (en 

reeds vorig jaar werd aangegeven): …………………………………………… 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 

 

 Belgische periodieke en gratis persartikelen (*): 

o Jaarlijks aantal artikelen: ……………………………. 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 

 

o Aantal artikelen dat een bijkomend jaar ter beschikking wordt gesteld (en 

reeds vorig jaar werd aangegeven): …………………………………………… 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 

 

 Franse persartikelen (*): 

o Jaarlijks aantal artikelen:………………. 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 

 

 Luxemburgse persartikelen: 

o Jaarlijks aantal artikelen: ………………………. 

o Aantal personen dat toegang heeft: ………………………… 
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 VERSPREIDEN van persartikelen via E-MAIL (intern of ter attentie van derden):  

 

 Belgische dagbladpers:  

 Dagelijks persoverzicht (minstens 1 persartikel per dag dat elke dag wordt verstuurd): 

 

 Belgische Franstalige en Duitstalige krantenartikelen: 

o Aantal artikelen per dag: ……………………………. 

o Aantal bestemmelingen: ………………………… 

 

 Belgische periodieke en gratis persartikelen (*): 

o Aantal artikelen per dag: ……………………………. 

o Aantal bestemmelingen: ………………………… 

 

 Occasionele verspreiding (minder dan 1 persartikel dat per dag wordt verstuurd): 

 Belgische Franstalige en Duitstalige krantenartikelen: 

o Jaarlijks aantal artikelen: ……………………………. 

o Aantal bestemmelingen: ………………………… 

 

 Belgische periodieke en gratis persartikelen (*): 

o Jaarlijks aantal artikelen: ……………………………. 

o Aantal bestemmelingen: ………………………… 

 

 Luxemburgse persartikelen: 

o Jaarlijks aantal artikelen: ……………………………. 

o Aantal bestemmelingen: ………………………… 

 

 VERSPREIDEN van persartikelen via INTERNET:  

 

 Belgische Franstalige en Duitstalige krantenartikelen: 

o Jaarlijks aantal artikelen: ………………… 

 

 Belgische periodiek persartikelen: 

o Jaarlijks aantal artikelen: ………………… 

 

 Franse persartikelen: 

o VERBODEN 

 

 Luxemburgse persartikelen: 

o VERBODEN 

 

Gelieve de url van de website(s) waar deze verklaring betrekking op heeft, op te geven: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
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Als u van mening bent dat de verschillende categorieën van hergebruik van persartikelen zoals 

vermeld in dit formulier niet representatief zijn voor uw hergebruik; of als u een ander hergebruik in 

2017 wenst te doen of al doet; of als u niet weet bij welke categorie uw hergebruik hoort, gelieve uw 

hergebruik hieronder te beschrijven. 

 

(*) Gelieve voor de Belgische periodieke en gratis persartikelen en Franse persartikelen hieronder 

de titel van de betrokken publicaties in te vullen, alsook het aantal gereproduceerde artikelen per 

publicatie.  

 

Eventuele opmerkingen:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Oprecht en echt verklaard, .................................... 2017 
 
 
Handtekening van de aangever: 
 
 
Stempel van de onderneming: 


