S E M U cv
Société des Editeurs de Musique - Muziekuitgevers
Molenhoekstraat 33
9170 Meerdonk

Beheersverslag van de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering
van aandeelhouders die zal plaatsvinden op 8 juni 2020

Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Overeenkomstig de wetgeving en de statuten hebben wij de eer u de jaarrekeningen van de cv
SEMU, afgesloten op 31 december 2019, voor te stellen en u verantwoording te geven van ons
beheer tijdens hetzelfde boekjaar. De jaarrekeningen zijn opgesteld overeenkomstig de wetgeving.
1. Voorstelling van de jaarrekeningen
Het boekjaar, dat eindigt op 31 december 2019, toont een winst van 18.090,93. De balans toont
een beschikbare reserve van € 35.284,97 en een wettelijke reserve van € 2.604,00.
De gefactureerde inningsomzet van rechten, BTW niet inbegrepen, bedroeg op 31 december
€ 1.914.682,49. De gewone werkingskosten van de vennootschap, volgens de nieuwe
boekhoudkundige regels voor de beheersvennootschappen van auteursrecht bedragen €
438.936,50. Kosten eigen aan de rechthebbenden bedragen € 18.543,15 – Baten eigen aan de
rechthebbenden (Financieel resultaat uit het beheer van rechten) bedragen €76.018,57. Het eigen
vermogen is € 69.003,67 op 31 december 2019.
De Ratio werkingskost/gefactureerde rechten bedraagt 22,92%. De specifieke baten eigen aan de
rechthebbenden bedragen 3,00%, waardoor de totale bedrijfskost 19,92% bedraagt.
De Ratio werkingskost ten behoeve van de Controledienst (Art XI.252 WER), waarbij het
gemiddelde van de inningen van de laatste drie jaren wordt verrekend, bedraagt 22,26%. De
dagelijkse werking van Semu, met het licentiëren van vele duizenden kleine verenigingen en
scholen in exclusief recht, noodzaakt een kostenstructuur die afwijkt van het kostenplafond zoals
bepaald in artikel XI. 252 WER. De inningscommissie, inclusief de loonkosten, is contractueel
beperkt tot 15% van de gefactureerde rechten, de overige overheadkosten bedragen aldus 4,92%.
Het jaarverslag in cijfers, aangehecht aan dit beheersverslag, maakt onverbrekelijk deel uit van dit
beheersverslag.
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2. Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar
De raad van bestuur weet u te melden dat na afsluiting van het boekjaar 2019 er geen enkele
belangrijke gebeurtenis is geweest die van die aard zou zijn de hier voorgestelde jaarrekeningen
op significante wijze te wijzigen. Daarentegen ondergaat ook Semu de gevolgen van de Coronacrisis sinds maart 2020, waarbij de culturele sector en het verenigingsleven vanzelfsprekend hard
wordt getroffen. Semu heeft met de koepelorganisaties een aantal afspraken gemaakt om
enerzijds de gebruikers zeer flexibel tegemoet te komen, maar anderzijds ook de rechthebbenden
te behoeden van grote verliezen aan auteursrechten. Bijkomend heeft Semu versneld de
mogelijkheid tot digitaal reproduceren uitgerold voor de muziekverenigingen.
3. Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris-revisor
Rekening houdende met het voorafgaande, vragen wij u om de jaarrekeningen goed te keuren
alsook het beheersrapport voor het boekjaar 2019 in haar geheel.
We stellen u eveneens voor om de bestuurders en de directeur voor dit boekjaar van hun
opdracht en de commissaris voor dit boekjaar van zijn mandaat te kwijten.
4. Verdeling
Het totale bedrag voor uitkering van rechten werd volgens de goedgekeurde budgetten bepaald
op € 1.533.221,41 tegenover € 1.731.263,06 op het einde van het boekjaar 2018. Een bedrag van €
315.819,20 werd bestemd als bedrag in verplichte afwachting.
In opvolging van de verplichting op grond van artikel XI.252 §2 Wetboek economisch recht stelt de
raad van bestuur voor aan de Algemene Vergadering op de volgende termijnen vast te leggen voor
de Bedragen in Verplichte Afwachting, volgens de adviezen van de Controledienst:
-

Wettelijke licenties België: BVA 20%, voor een periode van 10 jaar;

-

Wettelijke licenties Buitenland: BVA 30%, voor een periode van 10 jaar, behalve de
sommen die worden overgemaakt middels een wederkerigheidsovereenkomst,
waar geen BVA wordt ingehouden;

-

Contractuele licenties België: BVA 20% voor een periode van 3 jaar;

-

Contractuele licenties Buitenland: BVA 30% voor een periode van 10 jaar behalve
de sommen die worden overgemaakt middels een wederkerigheidsovereenkomst,
waar geen BVA wordt ingehouden.

De opeenvolgende Algemene Vergaderingen beslisten om voorzichtigheidshalve een financiële
buffer aan te leggen inzake de rechtszaken tegen Reprobel en worden de ter beschikking gestelde
bedragen voor de wettelijke licenties slechts gedeeltelijk uitbetaald. Gezien het gunstige verloop
van het dossier en de reeds lange inhouding stellen wij U voor om de ingehouden bedragen vrij te
maken en uit te keren tijdens het lopende kalenderjaar.
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5. Beheer van SEMU
De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding van SEMU vanaf 1 januari 2005 toevertrouwd aan
de bv Cosblad, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Hofkens. De boekhoudkundige
verwerking gebeurt door Tilly Van Eynde Comm.V. Als commissaris-revisor werd Conscius
Bedrijfsrevisoren, Gentsebaan 71a, bus 101 te 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door de heer
Georges Koslowski, aangesteld (aanstelling tot de AV van juni 2020). Wij stellen U voor om het
mandaat aan Conscius Bedrijfsrevisoren te hernieuwen voor de periode tot aan de AV van juni
2023.
6. Controle
De vertegenwoordiger van de Minister heeft verzocht om de jaarlijkse inlichtingen: zowel de
algemene inlichtingenfiches als de formulieren ter bepaling van de vergoeding voor de financiering
van de Controledienst. Deze werden in goede orde overgemaakt.
7. Beëdigde agenten
Semu beschikt over 3 beëdigde agenten die bij KB werden gemachtigd om hun controleactiviteiten uit te voeren.
8. Vooruitzichten – Risico’s en Opportuniteiten
Zoals vermeld in punt 2 wordt Semu ook geraakt door de Corona-crisis sinds maart 2020. De
gevolgen hiervan zijn door niemand in te schatten. Als bruggenbouwer tussen de gebruikers en de
rechthebbenden vervult Semu zijn taak door goede afspraken te maken (vooral) met de sector van
het verenigingsleven en evenementen. Tevens dient er voor gewaakt om de rechthebbenden
(muziekuitgevers) hierdoor niet ongewild nog dieper in de crisis te storten, maar ze eveneens zo
mogelijk optimaal te ondersteunen.
Na de herstructurering lijkt Reprobel op goede weg, en evolueren de inningen positief. Het dossier
wordt stipt en van nabij opgevolgd en de vertegenwoordiger van SEMU is o.a. voorzitter van het
Uitgeverscollege sinds mei 2020 en lid van de werkgroep “Repartitie” binnen datzelfde
Uitgeverscollege.
Sinds september 2019 zijn de “literaire uitgevers” waaronder Semu opnieuw toegevoegd aan de
begunstigden van de vergoeding voor Thuiskopie. We verwachten de eerste betalingen hiervoor in
de loop van 2020.
9. Culturele ondersteuning.
Semu besteedt jaarlijks een maximum van 1% van de geïnde rechten aan culturele ondersteuning
van de sectoren waar effectief wordt geïnd of waarin de rechthebbenden actief zijn. In 2019 werd
hiervoor een bedrag van € 0 besteed. Dit bedrag bleef ruim onder het beschikbare bedrag.
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10. ISMN en Repertoire-databases
In 2007 werd de vzw Partitor, ondersteund door en in samenwerking met SEMU, aangesteld als
Belgisch agent voor het beheer en verstrekking van de ISMN gegevens voor de muziekuitgeverijen.
Deze activiteit is in 2010 definitief ontwikkeld. De structuur van het ISMN wordt gebruikt als
unieke identificatie van de muziekwerken voor de ontwikkeling van digitale bestanden, de
identificatie voor de Semu-repartitiewerken en voor het Partitor™-systeem.
11. Tarieven en repartitiereglement
De Raad van Bestuur vraagt aan de Algemene vergadering om de tarieven en reglementen te
(her)bevestigen en goed te keuren.
12. Aanpassing waarderingsregels
Anticiperend op de gewijzigde wetgeving past Semu vanaf het boekjaar 2019 de waarderingsregels
aan van degressief naar lineair.
13. Bijkomende informatie in het jaarverslag (artikel Xl.248/6 WER)
13.1.
Informatie over weigeringen om een licentie te verlenen op grond van artikel
XI.262, §2: nihil.
13.2.
Een beschrijving van de wettelijke en bestuurlijke structuur van de
beheersvennootschap: de raad van bestuur heeft alle bevoegdheden om de handelingen
uit te voeren die het maatschappelijk doel omschrijft, met uitzondering van de
bevoegdheden die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. Er is een
controlerend vennoot, niet deel uitmakend van de raad van bestuur. De raad van bestuur
kan voor het dagelijks bestuur een directeur aanstellen.
13.3.
Informatie over entiteiten die direct of indirect eigendom zijn, of geheel of
gedeeltelijk onder toezicht staan van de beheersvennootschap: nihil.
13.4.
Informatie over het beloningsbedrag betaald aan de personen die de activiteiten
van de beheersvennootschap beheren: in totaal werd een bedrag van € 5.350 betaald als
forfaitaire onkosten of verplaatsingskosten van de bestuurders. Dit bedrag wordt
geattesteerd door de bedrijfsrevisor.
13.5.
Informatie over de niet-verdeling binnen de termijn vastgesteld in artikel XI.252 §1,
tweede lid: Alle voor uitkering bestemde bedragen zijn ruim binnen de voorgeschreven
termijn toegewezen en verdeeld. Wat betreft de uitbetaling, legt Semu bepaalde jaarlijks
goedgekeurde verplichte reserves aan (zie onder punt 4). De termijn voor de beschikbare
rechten valt steeds binnen de termijn vastgesteld in art. XI.252. De specifieke uitbetaling
bepaald in art. XI.260 §3 wordt deels overschreden omdat de Algemene Vergadering
binnen 6 maanden na einde boekjaar het definitieve kostenpercentage goedkeurt en het
saldo pas dan kan worden uitbetaald. In overleg met de Controledienst werd
voorzichtigheidshalve en als goede huisvader, de uitbetaling van een percentage van de
bedragen geïnd voor de wettelijke licenties (reprografie en thuiskopie) tijdelijk bevroren.
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de ingehouden sommen volledig vrij te
maken voor uitkering in de loop van het kalenderjaar.
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13.6.
Informatie over de niet-verdeelbare rechten bedoeld in artikel XI.254: Semu heeft,
na toepassing van het repartitiereglement, geen niet-toewijsbare rechten.
13.7.
Informatie over de betrekkingen met andere beheersvennootschappen of
collectieve beheerorganisaties: Semu is aandeelhouder en bestuurder bij Reprobel en
Auvibel. Wederkerigheidscontracten en/of mandaten zijn afgesloten met SEAM, SECLI, VG
Musikedition, CEDRO, MCSC en CCC. Via de wederkerigheidsovereenkomsten van
Reprobel werd tevens met tal van buitenlandse beheersvennootschappen wederzijdse
vertegenwoordiging gerealiseerd.
Opgemaakt te Meerdonk, op 8 mei 2020.
Voor de Raad van Bestuur

Karel Goutsmit,
Voorzitter
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Hans Hemeryck,
gedelegeerd bestuurder
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