Simim cv
Lenneke Marelaan 8, Bus 5 - 1932 Zaventem
BTW: BE 0455.701.446 - RPR Brussel

Jaarverslag van de Raad van Bestuur
aan de Gewone Algemene Vergadering van de vennoten
die zal plaatsvinden op 17 september 2020
Geachte Vennoten,

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en de statuten hebben wij het genoegen u
de jaarrekening van de SIMIM cv, afgesloten op 31 december 2019, voor te leggen en u verslag
uit te brengen over ons beheer in de loop van datzelfde boekjaar. De jaarrekening werd
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, met inbegrip van het KB van 25 april 2014.

1. Rechten van boekjaar 2019
1.1. Billijke Vergoeding
Het aandeel van Simim in de geïnde bedragen billijke vergoeding voor de mededeling in
openbare plaatsen, in 2019 bedraagt 9.621.770,08 euro (t.o.v. 9.465.239,43 euro in 2018), hetzij
4.804.207,44 euro (t.o.v. 4.507.429,77 euro in 2018) voor de horeca en discotheken/dancings,
1.707.886,85 euro (t.o.v. 1.783.654,72 euro in 2018) voor de winkels, 651.535,34 euro (t.o.v.
634.083,98 euro in 2018) voor de kappers en schoonheidssalons, 478.049,03 euro (t.o.v.
446.809,44 euro in 2018) voor de diensten, 1.980.091,42 euro (t.o.v. 2.093.261,52 euro in 2018)
voor de socio-culturele sector en de bioscoopzalen.
De inning van de rechten voor muziekgebruik in ondernemingen bedraagt 1.606.382,14 euro in
2019 (t.o.v. 1.261.048,40 euro in 2018). Voordien werd deze inning gerapporteerd onder sectie
1.3 Mededeling aan het publiek maar voortaan conform de wetswijziging gerapporteerd onder
de billijke vergoeding.
De inningen bij de radio-omroepen zijn licht gestegen in 2019 naar 1.817.811,81 euro (t.o.v.
1.768.854,43 euro in 2018).
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1.2. Reproductierechten
De rechten voor simulcasting/podcasting/webcasting bedragen 101.140,82 euro (t.o.v.
149.671,60 euro in 2018).
De rechten voor achtergrondmuziek bedragen 800.624,11 euro (t.o.v. 1.066.953,73 euro in
2018).
De inkomsten voor de DJ-licenties bedragen 609.511,40 euro (t.o.v. 469.067,98 euro in 2018).
De rechten voor de reproductie van muziek ten behoeve van audiovisuele producties die
bestemd zijn voor TV, bedragen 1.506.856,55 euro (t.o.v. 1.405.654,73 euro in 2018).
1.3. Mededeling aan het publiek
De inning voor muziekgebruik op websites en voor wachtmuziek bedraagt 235.569,07 euro in
2019 (t.o.v. 108.254,83 euro in 2018)
De inning van de rechten voor muziekgebruik in ondernemingen wordt conform de
wetswijziging voortaan onder de billijke vergoeding gerapporteerd (zie 1.1 Billijke
Vergoeding).
1.4. Thuiskopie
De inningen voor de thuiskopie bedragen (op basis van de inkomsten van Auvibel in 2018)
2.195.691,52 euro wat een daling van 21% betekent t.o.v. het vorige jaar (2.785.396,58 euro in
2018).
1.5. Kabelrechten
De netto geboekte kabelrechten en rechten voor de doorgifte van muziek via telefoonlijnen
bedragen voor het boekjaar 2019 3.099.976,25 euro (t.o.v. 4.347.676,87 euro in 2018, hetgeen
uitzonderlijk hoog was omwille van het akkoord met Proximus betreffende voorgaande jaren).

2. Voorstelling van de jaarrekening
Het boekjaar sluit af op 31.12.2019 met een winst van 223,83 euro en een balanstotaal van
37.962.628 euro.
Het eigen vermogen is van 97.380,98 euro op 31.12.2018 gestegen naar 97.604.81 euro op
31.12.2019.
Op 31.12.2019 bedragen de schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de activiteit
van het beheer van de rechten 36.850.322,10 euro en de andere schulden 1.014.700,86.
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3. Presentatie van gegevens per inningsrubriek
Artikel 23 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 verplicht de beheersvennootschappen
een aantal gegevens te presenteren voor elk inningsrubriek volgens een vooraf bepaald model.
TOTAAL
1.A.1

Rechten 2019

21.708.267

1.A.2

Geïnde rechten in 2019

23.289.820

1.B

Totaal commissie 2019

3.775.603

1.B.1

* Directe kosten

1.B.2

* Indirecte kosten

1.C

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2019)

1.C.1

* Rechten in afwachting van inning

1.C.2

* Te verdelen geïnde rechten

1.C.3

* Verdeelde rechten in afwachting van betaling

1.C.4

* Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbaar)

1.C.5

* Financiële opbrengsten uit het beheer van geïnde rechten

1.D

Verdeelde rechten in 2019

18.315.957

1.E
1.B2

Betaalde rechten in 2019 (na aftrek RV)
Verdeelde rechten en 2016

19.201.240

2.102.681
(inclusief Resultaat van het boekjaar)

1.672.922

36.850.322
1.195.686
30.767.944
4.886.692

De1.B2
rechten 2019 (1.A.1) betreffen alle inningen die betrekking hebben op het afgesloten
boekjaar, zelfs als deze nog niet betaald waren op 31 december 2019.
De geinde rechten in 2019 (1.A.2) betreffen alle rechten (die betrekking hebben op het
afgesloten boekjaar of de vorige boekjaren) die geïnd werden in 2019 en die terug te vinden
zijn in het kasstroomoverzicht.
Overeenkomstig artikel XI. 251 WER en de beslissing van de Algemene Vergadering van 14
juni 2018 worden de inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten in mindering gebracht
van de beheerskosten van de vennootschap.
Het bedrag van de vergoeding voor het beheer van rechten (1.B Commissie) afgehouden op de
inningen dekt de werkingskosten van de beheersvennootschap, met inbegrip van een bedrag
van 46.580,97 euro ter dekking van de bijdrage aan het organiek fonds (zijnde 0,2% voor de
Controledienst) en het resultaat van het boekjaar 223,83 euro). Sinds het boekjaar 2015 is het
de commissie die de omzet vormt.
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Het totaalbedrag aan schulden met betrekking tot de te verdelen rechten (1.C.1 + 1.C.2)
bedraagt 31.963.630 euro per 31 december 2019.
Het totaalbedrag aan schulden met betrekking tot verdeelde rechten in afwachting van
betaling (1.C.3) bedraagt 4.886.692 euro per 31 december 2019, waarvan 80% betrekking heeft
op de repartitie van eind december 2019. De verdeling van deze schulden is beschikbaar per
rechthebbende, niet per inningsrubriek.
De Financiële opbrengsten voortvloeiend uit het beheer van rechten (1.C.5) zijn
geglobaliseerd met de rechten (1.C).
De Niet verdeelbare geïnde rechten (1.C.4) zijn bij de afsluiting van het boekjaar inbegrepen
in de Te verdelen geïnde rechten (1.C.2) vermits het definitief bedrag pas gekend is op het
moment van de definitieve afsluiting van de repartitie die volgt op de goedkeuring van de
Algemene Vergadering van 2020.
Het totaalbedrag van de Verdeelde rechten (toegekend) (1.D) in 2019 aan de rechthebbenden
bedraagt 18.315.957 euro (exclusief BTW en vóór eventuele afhouding van een roerende
voorheffing).
Het totaalbedrag van de Betaalde rechten in 2019 aan de rechthebbenden (1.E) bedraagt
19.201.240 euro (exclusief BTW en na eventuele afhouding van een roerende voorheffing) en
heeft betrekking op rechten die verdeeld werden in 2019 of in de voorbije jaren. De verdeling
van de betaalde rechten is beschikbaar per rechthebbende en niet per inningsrubriek.
A. Reproductie
1.A.1
1.A.2

Rechten 2019
Geïnde rechten in 2019

3.018.103
3.273.837

1.B
1.B.1
1.B.2

Totaal commissie 2019

390.922

* Directe kosten

157.744

1.C
1.C.1
1.C.2

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2019)
* Te verdelen geïnde rechten

6.974.006

1.D

Verdeelde rechten in 2019

2.258.952

1.B2

Droits répartis en 2016

* Indirecte kosten

(inclusief Resultaat van het boekjaar)

* Rechten in afwachting van inning

232.248

7.470.180
496.174
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C. Mededeling aan het publiek
1.A.1
1.A.2

Rechten 2019
Geïnde rechten in 2019

235.569
228.318

1.B
1.B.1
1.B.2

Totaal commissie 2019

37.880

* Directe kosten

19.663

1.C
1.C.1
1.C.2

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2019)

1.D

Verdeelde rechten in 2019

1.B2

DroitsI.répartis
Kabelen 2016

1.A.1
1.A.2

Rechten 2019
Droits répartis
Geïnde rechten in 2019

3.099.976
3.889.307

1.B
1.B.1
1.B.2

Totaal commissie 2019

239.628

1.C
1.C.1
1.C.2

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2019)
* Te verdelen geïnde rechten

5.559.348

1.D

Verdeelde rechten in 2019

3.444.689

1.B2

DroitsO.
répartis
envergoeding
2016
Billijke

1.A.1
1.A.2

Rechten 2019
Droits répartis
Geïnde rechten in 2019

13.115.601
13.658.800

1.B
1.B.1
1.B.2

Totaal commissie 2019

2.933.985

1.C
1.C.1
1.C.2

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2019)
* Te verdelen geïnde rechten

14.071.045

1.D

Verdeelde rechten in 2019

9.943.964

1.B2

Droits répartis en 2016

* Indirecte kosten

(inclusief Resultaat van het boekjaar)

* Rechten in afwachting van inning
* Te verdelen geïnde rechten

* Directe kosten
* Indirecte kosten

2.827.715
32.512
2.795.203

81.472

0
(inclusief Resultaat van het boekjaar)

* Rechten in afwachting van inning

* Directe kosten
* Indirecte kosten

18.217

239.628

6.000.379
441.031

1.925.274
(inclusief Resultaat van het boekjaar)

* Rechten in afwachting van inning

1.008.711

14.297.014
225.969
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Droits répartis

P. Leenrecht
1.A.1
1.A.2

Rechten 2019
Geïnde rechten in 2019

43.866
43.866

1.B
1.B.1
1.B.2

Totaal commissie 2019

3.391

1.C
1.C.1
1.C.2

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2019)
* Te verdelen geïnde rechten

56.869

1.D

Verdeelde rechten in 2019

50.709

1.B2

Droits répartis en 2016
Q. Thuiskopie

1.A.1
1.A.2

Rechten
2019
Droits répartis
Geïnde rechten in 2019

2.195.692
2.195.692

1.B
1.B.1
1.B.2

Totaal commissie 2019

169.727

1.C
1.C.1
1.C.2

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2019)
* Te verdelen geïnde rechten

1.311.473

1.D

Verdeelde rechten in 2019

2.536.171

1.B2

Droits répartis en 2016

* Directe kosten
* Indirecte kosten

0
(inclusief Resultaat van het boekjaar)

* Rechten in afwachting van inning

* Directe kosten
* Indirecte kosten

3.391

56.869
0

0
(inclusief Resultaat van het boekjaar)

* Rechten in afwachting van inning

169.727

1.311.473
0

4. Overschrijding van het plafond van 15 procent werkingskosten (artikel
XI.252 WER / XI.256 WER)
Droits répartis
Het percentage van de directe en indirecte kosten (verminderd met de kosten die
doorgefactureerd zijn aan andere beheersvennootschappen en diverse gerecupereerde kosten)
bedraagt voor het boekjaar 2019 17,39% van de inningen (geboekte inningen al dan niet
betaald). Een bedrag van 46.580,97 euro, zijnde de bijdrage 2019 aan het organiek fonds, is
inbegrepen in de kosten.
Het zijn vooral de kosten verbonden aan de inningen die aan andere bedrijven zijn
toevertrouwd, die op de kosten van het boekjaar 2019 wegen.
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Deze kosten daalden in 2019 weliswaar naar 2.102.681 euro (t.o.v. 2.362.542 euro in 2018 en
2.314.193 euro in 2017).
Er dient opgemerkt te worden dat de ratio zoals gedefinieerd in artikel XI.252 WER preciseert
dat de kosten van het afgesloten boekjaar, mits aftrek van de bijdrage aan het organiek fonds,
afgezet dienen te worden, tegen het gemiddelde van de tijdens de drie laatste boekjaren geïnde
rechten. De toepassing van deze formule brengt de ratio op 16,44%.

Evolutie

2015

2016

2017

2018

2019

16,75%

16,67%

16,65%

18,63%

16,44%

5. Bijkomende informatie in het jaarverslag (artikel XI.248/6 WER)
Hierna vindt u de bijkomende gegevens die vermeld zijn in het nieuwe artikel XI.248/6 WER:
1° Informatie over weigeringen om een licentie te verlenen op grond van art.XI.262 § 2: Nihil
2° Beschrijving van de wettelijke en bestuurlijke structuur van de beheersvennootschap:
De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden om alle handelingen uit te voeren die
binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap vallen, met uitzondering van de
wettelijke of statutaire bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Er
is geen auditcomité.
3° Informatie over entiteiten die eigendom zijn of onder toezicht staan van de
beheersvennootschap:
Simim bezit of controleert geen enkele entiteit, noch direct noch indirect.
4° Informatie over het beloningsbedrag betaald aan de personen die de activiteiten van de
beheersvennootschap beheren:
Zoals de voorbije jaren, werden in 2019 geen bezoldigingen noch forfaitaire kosten of
voordelen van welke aard uitgekeerd aan de bestuurders. Het mandaat van de algemeen
directeur is wel bezoldigd maar omwille van privacy redenen wordt deze bezoldiging niet
gepubliceerd in het jaarverslag en enkel opgenomen in de jaarlijkse verklaring ter vermijding
van belangenconflicten.
5° Informatie over de niet verdeling binnen de termijn vastgesteld in artikel XI.252 §1, tweede
lid:
De « Niet voorbehouden te verdelen rechten » die niet binnen de opgelegde termijn werden
verdeeld en betaald, zijn te verklaren door:
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* gebrekkige rapportering en ontbrekende gegevens i.v.m. het gebruik. Dit speelt voornamelijk
bij inningsrubrieken die verdeeld worden op basis van rapporteringen van bepaalde TVomroepen, lokale radiostations en achtergrondmuzieksystemen;
* afstemmen van gegevens met rechthebbenden;
* complexiteit en werklast van de verdeling.
Simim verdeelt conform de verdelingsregels die opgesteld en goedgekeurd zijn door de
rechthebbenden. Deze regels bepalen de verwerking van een zeer uitgebreide set gegevens
(playlists van meer dan tachtig radiostations, rapporteringen van achtergrondmuzieksystemen,
hitparades-jaarlijsten, statistische gegevens over gebruikte muziekbronnen bij de debiteurs,
marktgegevens…).
Het doel is de verdeling zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij het effectieve gebruik van elke
inningsbron (en bv. niet enkel de fonogrammen/producenten te vergoeden die op een
steekproef van radio’s aan bod komen), alsook de rechthebbenden genoeg detail te bezorgen
die hen in staat stelt om correct door te betalen indien nodig.
De verdeling gebeurt telkens per volledig kalenderjaar. Veel gegevens over jaar n, zijn pas
beschikbaar in de loop van jaar n +1.
De huidige gedetailleerde verdeling gebeurt op vraag van en in het belang van de
rechthebbenden, die een nauwkeurige en gedetailleerde verdeling verkiezen boven een snellere
verdeling.
6° Informatie over de niet-verdeelbare bedragen bedoeld in artikel XI.254:
De algemene vergadering gehouden op 13 juni 2019 heeft unaniem beslist over te gaan tot de
verdeling van niet toegewezen rechten, rekening houdende met de noodzakelijke provisies. Een
totaal netto bedrag van 1.659.811,99 euro werd toegekend aan de rechthebbenden van de
betrokken categorie na aftrek van de directe en indirecte lasten aangerekend aan de betrokken
inningen.
Aan de algemene vergadering van september 2020 zal een voorstel tot verdeling van de nietverdeelbare rechten ter goedkeuring worden voorgelegd met het oog op de verdeling ervan in
2020.
7° Informatie over de betrekkingen met andere beheersvennootschappen of collectieve
beheerorganisaties:
Er bestaat een dienstenovereenkomst tussen Simim en Imagia. Het beheer van de
beheersvennootschap Imagia werd aan Simim toevertrouwd.
Simim is aandeelhouder (één aandeel) en bestuurder bij Auvibel.
Simim heeft een samenwerkingsakkoord met Sabam (Muziek in bedrijven, DJ-licentie en
Achtergrondmuziek).
Simim heeft een wederkerigheidscontract afgesloten met volgende buitenlandse
beheersvennootschappen: GVL, PPL, SCPP, Sena, Soproq, SoundExchange en AARC.

6. Vooruitzichten voor 2020
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De inningsvooruitzichten voor 2020 bedroegen initieel 21.146.400 euro.

Echter, in navolging van de gebeurtenissen vermeld in punt “7. Belangrijke gebeurtenissen na
de afsluiting van het boekjaar” (negatieve gevolgen COVID-19) wordt deze inschatting
aangepast naar 16.211.694 euro (-23,34%)

7. Belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting van het boekjaar
In 2020 worden wij geconfronteerd met een COVID-19-crisis die op de meeste sectoren (en
zeker de onze) een significante impact heeft. De duur en intensiteit kunnen op dit moment niet
goed ingeschat worden, maar het is duidelijk dat deze crisis een negatief effect zal hebben op
onze omzet (lees: op onze inningen). Met het doel om de impact op onze leden tot een minimum
te beperken, besliste de vennootschap om op maximale capaciteit te blijven functioneren om zo
een maximale (inning en) verdeling te kunnen bewerkstellingen. De vennootschap beschikt
evenwel over een voldoende grote liquiditeitspositie opdat het normale functioneren van de
vennootschap niet in het gedrang komt. Het effect op het resultaat in 2020 (en 2021) kan nu
nog niet goed ingeschat worden, maar we verwachten wel dat we onze waarderingsgrondslagen
niet zullen moeten wijzigen.

8. Risico’s en onzekerheden
De grote rechtszaken waarin Simim betrokken is (Telenet en Belgische Staat) kennen hun
verder verloop.
De waardering van de activa en passiva houdt geen elementen in waarvan de onzekerheid
dusdanig is dat een bijkomende vermelding in dit rapport noodzakelijk is.

9. Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
Op het gebied van onderzoek of ontwikkeling werd gedurende het afgelopen boekjaar geen
enkele activiteit uitgeoefend of begonnen.

10. Bestemming van het resultaat
De winst van het boekjaar, afgesloten op 31.12.2019, bedraagt 223,83 euro. Gezien de
overgedragen winst van het vorige boekjaar 47.755,98 euro bedroeg, bedraagt de te bestemmen
winst 47.979,81 euro. De Raad van Bestuur stelt voor het bedrag van 47.979,81 euro toe te
wijzen aan de overgedragen winst.
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11. Goedkeuring van de jaarrekening
Rekening houdend met wat voorafgaat, verzoeken wij u de jaarrekening en het jaarverslag voor
het boekjaar 2019 in hun geheel goed te keuren.

12. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Wij verzoeken u eveneens kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor
de uitoefening van hun mandaat gedurende het jaar dat afgesloten werd op 31.12.2019.

Gedaan te Zaventem op 31 augustus 2020,

Voor de Raad van Bestuur,

Alex De Maegd
Sony Music Entertainment Belgium NV
Voorzitter

Geert De Blaere
N.EW.S. NV
Ondervoorzitter
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