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I  Juridisch kader 

 

a) Voor het reproduceren (anders dan voor eigen oefening, studie of gebruik) en/of ter 

beschikking stellen, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt het scannen en/of 

via een intern netwerk ter beschikking stellen van artikelen uit kranten, tijdschriften en 

andere periodieken is op grond van de Auteurswet  toestemming vereist van de 

auteursrechthebbenden. 

b) Stichting PRO, opgericht door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), heeft de 

uitvoering van de incasso en verdeling van de regelingen met knipseldiensten, 

bedrijven en instellingen en overheidsinstanties voor het hergebruik van artikelen uit 

kranten, tijdschriften en andere periodieken tegen een vergoeding opgedragen aan de 

sectie Copyright Licentie en Incassobureau PRO (CLIP). Voor de uitvoering van de 

regelingen hanteert de sectie CLIP de Algemene Licentievoorwaarden voor het 

reproduceren en/of beschikbaar stellen van knipsels voor intern en extern gebruik 

(‘Algemene Licentievoorwaarden’). 

c) De  vergoeding wordt berekend op basis van de abonnementstarieven van de 

periodieken alsmede gerapporteerde gebruiksgegevens, maar kan in bepaalde gevallen 

op grond van administratieve overwegingen en kosten via een jaarlijkse afkoopsom 

worden voldaan. 

d) De uitgever van de auteursrechtelijk beschermde werken, bezit of behartigt de hier van 

toepassing zijnde auteursrechten, tenzij door de uitgever anders is aangegeven. De 

uitgevers verlenen Stichting PRO een volmacht en een vrijwaring op grond waarvan de 

sectie CLIP hun rechten in deze behartigt. 

 

II  CLIP Regelingen: 

 

Knipseldiensten 

 

Commerciële knipseldiensten mogen per verschijningsnummer van een periodiek maximaal 

10% van de redactionele inhoud per afnemer ter beschikking stellen. Knipsels uit 

ochtendbladen mogen vanaf 09:00 uur en knipsels uit avondbladen mogen vanaf 18:00 uur op 

de dag van verschijning worden verspreid aan de afnemers. De knipseldiensten rapporteren 

periodiek de gebruiksgegevens aan CLIP op basis waarvan de vergoedingen worden geïnd en 

uitgekeerd. Zie voor verdere beperkingen en voorwaarden de Algemene Licentievoorwaarden 

van CLIP. 

 

Intern digitaal gebruik van knipsels bij bedrijven en instellingen 

 

Voor beperkt intern gebruik van digitale knipsels (tot een bepaald maximum aantal artikelen en 

met een maximum van de licentievergoeding per jaar) kan met CLIP  een regeling worden 
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getroffen op basis van de Algemene Licentievoorwaarden. Voor meergebruik verwijst CLIP de 

gebruiker naar de juiste contactpersoon of bemiddelt in het contact met de uitgevers. 

 

Papieren Knipselkranten 

 

Bedrijven en instellingen die artikelen uit kranten, tijdschriften of andere periodiek 

verschijnende media reproduceren en daarvan een papieren knipselkrant samenstellen en intern 

verspreiden kunnen daarvoor via CLIP een licentie verkrijgen. 

 

Archiefgebruik tijdschriftartikelen (pilot) 

 

De ministeries en hoge colleges van staat hebben een raamovereenkomst gesloten met CLIP 

om het archiefgebruik van artikelen uit tijdschriften te regelen.  

 

LiteROM 

 

Sectie CLIP van Stichting PRO is belast met de uitkering van het uitgeversaandeel in de 

vergoedingen die worden geïnd in het kader van de overeenkomst tussen 

auteursrechthebbenden en NBD Biblion voor het digitaal gebruik van Nederlandstalige 

literatuurrecensies op de LiteROM. CLIP verzorgt de uitkering van het uitgeversdeel (30%) in 

de vergoeding op basis van de door NBD Biblion per kalenderjaar verstrekte brongegevens van 

de in de LiteROM opgenomen recensies.  

 

III  Aandelen rechthebbenden 

 

Het aandeel van de uitgevers en auteurs wordt aan de uitgevers op concernniveau uitgekeerd, 

waarbij de uitgever, afhankelijk van hetgeen met de auteurs is overeengekomen, 

verantwoordelijk is voor de verdeling. Indien er sprake is van Nederlandse freelance 

journalisten waarmee door de uitgever geen afspraken zijn gemaakt omtrent het hergebruik van 

hun artikelen, dan kan hun aandeel in de uitkering via Stichting Lira  verlopen.  

De uitgevers geven per publicatie aan of ze een volledige dan wel beperkte vrijwaring kunnen 

afgeven. 

 

IV De verdeling 

 

a) De verdeling vindt in beginsel plaats op basis van door Stichting PRO, sectie CLIP 

verworven gegevens over het gebruik per publicatie. Bij gebreke daarvan wordt door het 

bestuur een verdeling vastgesteld die zoveel mogelijk aansluit bij de gegevens die over het 

gebruik bekend zijn. 

b) Alvorens het aandeel aan de uitgevers beschikbaar te stellen, separeert CLIP (indien van 

toepassing) op basis van het door de uitgevers afgegeven vrijwaringpercentage het aandeel 

dat verdeeld wordt via Stichting LIRA-Nieuwswaarde. 

c) De uitgevers hebben de volgende mogelijkheden om een vrijwaring af te geven: 

 

1. Volledige (100%) vrijwaring: 

De uitgever bezit alle rechten met betrekking tot het hergebruik van artikelen van 

alle auteurs van alle publicaties en ontvangt derhalve 100% van de bruto 
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royaltyvergoeding die door CLIP werd geïnd voor de knipsels uit de desbetreffende 

publicaties. 

 

2. Beperkte vrijwaring: 

a) Wanneer de uitgever niet inzichtelijk heeft met welke freelance journalisten wel of 

geen afspraken zijn gemaakt over de rechten op het hergebruik van artikelen dan 

geeft de uitgever een vrijwaring op basis van het aandeel van alle freelance 

journalisten op het totaal van de auteurs per publicatie samen met een verklaring 

van de hoofdredacteur. De uitgever vrijwaart in feite alleen het aandeel van auteurs 

die in vaste dienst zijn. 

b) Wanneer de uitgever inzichtelijk heeft wat het exacte aandeel is van de niet 

gemandateerde freelance journalisten op het totaal van de auteurs (inclusief de 

freelance journalisten waarmee wel afspraken zijn gemaakt) per publicatie dan 

vrijwaart de uitgever CLIP overeenkomstig. De uitgever dient dan wel de volgende 

gegevens aan CLIP te door te geven:  

1. per publicatie het aandeel van de rechten die wel in bezit van de uitgever zijn.  

2. jaarlijks per publicatie de NAW gegevens van de freelance journalisten waarmee 

de rechten op het hergebruik niet zijn geregeld. 

3. een schriftelijke verklaring van de hoofdredacteur(en)  

 

3. 50 % vrijwaring 

Wanneer een uitgever niet inzichtelijk heeft wat de verhouding (niet 

gemandateerde) freelancers op het totaal van de auteurs per publicatie is, dan 

bestaat de mogelijkheid om CLIP alleen voor het uitgeversdeel (50%) een 

vrijwaring te geven. Het andere 50% aandeel gaat naar Stichting Lira . Hiermee 

bespaart de uitgever veel administratief werk. 

 

d) Alle vergoedingen worden uitgekeerd na aftrek van een door het bestuur vastgesteld 

percentage administratiekosten. Deze kosten zijn ter dekking van het jaarlijks door het 

bestuur van Sectie CLIP goedgekeurde activiteitenplan en begroting. Deze begroting 

betreft niet alleen kosten van incasso en verdeling, maar heeft voor een belangrijk deel ook 

betrekking op controle bij licentiehouders en voorlichting van de markt.  

e) Stichting PRO hanteert om administratieve redenen bij het beschikbaar stellen van de 

gelden voor uitkering (‘repartitie’) een bodembedrag van 15 euro per uitgever per 

repartitiespecificatie. Bedragen onder het bodembedrag worden gereserveerd voor de 

uitgever gedurende, naar keuze van het bestuur van de sectie CLIP, minimaal 1 jaar en 

maximaal 5 jaar. Blijft een uitgever per kalenderjaar onder een bodembedrag van 60 euro 

per jaar, dat wil zeggen beneden de 120 euro na 2 jaar of beneden de 300 euro na 5 jaar, 

dan vallen deze gelden weer terug in het totaal voor alle uitgevers en auteurs voor uitkering 

beschikbare bedrag. 

f) De in Nederland gevestigde uitgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere verdeling 

van de gelden onder de in aanmerking komende auteurs op grond van de ter zake met de 

auteurs gemaakte afspraken.  

g) Stichting PRO keert uitsluitend uit aan rechthebbenden of organisaties van rechthebbenden 

na ontvangst van een volledig ingevulde volmacht (en vrijwaringsverklaring) waarmee 

finale kwijting wordt verleend voor het aandeel in de uitkering op grond van het 

onderhavige repartitiereglement volgens bij de uitkering aangegeven specificaties. Tevens 

dient men daarbij Stichting PRO te vrijwaren voor aanspraken van derden vanwege deze 
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uitkering en dient men daarbij toe te zeggen al het redelijke te doen om indien van 

toepassing de aan de makers toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de daarvoor in 

aanmerking komende makers uit te keren.  

h) Stichting PRO geeft rechthebbenden uitsluitend inzage in de gebruiksgegevens van 

licentiehouders indien deze de sectie CLIP een volmacht en vrijwaring hebben gegeven en 

voor zover de gebruiksgegevens betrekking hebben op de publicaties waarvan de 

rechthebbenden de auteursrechten bezitten. 

i) Sectie CLIP zal zich gedurende drie jaar – te rekenen vanaf het jaar van incasso – 

inspannen om de gebruikte artikelen te koppelen aan de juiste Uitgever. Na verloop van 

deze drie jaar zullen de vergoedingen bestemd voor de Uitgaven die niet aan de 

desbetreffende Uitgever konden worden gekoppeld, worden toegevoegd aan de te verdelen 

gelden onder de overige Uitgevers in het daaropvolgende jaar, tenzij de verwachting 

gerechtvaardigd is dat de desbetreffende gelden binnen afzienbare tijd alsnog aan de 

desbetreffende (groep) Uitgevers beschikbaar kunnen worden gesteld. Sectie CLIP zal in 

het laatste geval een plan voor nadere verdeling opstellen. 

 

V Rechten voorbehouden aan Stichting PRO 

 

Indien een uitgever, na twee keer binnen een jaar volgend op het betreffende incassojaar 

herinnerd te zijn, geen volmacht en vrijwaringsverklaring afgeeft voor de aangeboden 

uitkering, mag Stichting PRO ervan uitgaan dat de uitgever afziet van de aanspraken ter 

zake van de betrokken uitgever en is Stichting PRO gerechtigd de desbetreffende gelden 

opnieuw in verdeling te nemen. 

 

VI Klachten- en geschillenregeling 

 

Rechthebbenden en gebruikers kunnen bij geschillen die betrekking hebben op de uitvoering 

van de regelingen met knipseldiensten, bedrijven en instellingen en overheidsinstanties een 

schriftelijk beargumenteerde klacht indienen bij het sectiebestuur van CLIP. De klachten 

zullen worden behandeld door het sectiebestuur van CLIP, dat een adviescommissie kan 

samenstellen. Het sectiebestuur rapporteert jaarlijks over het aantal klachten, de soort klachten 

en de beslissingen die zijn genomen. Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van 

zijn klacht, kan het geschil worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Stichting PRO 

 

 VII  Slotbepalingen  

 

a) Zij die menen op grond van het  onderhavige repartitiereglement aanspraak te maken op 

uitkering van gelden, kunnen zich wenden tot de sectie CLIP van Stichting PRO. 

b) In gevallen waarin het onderhavige repartitiereglement niet voorziet, beslist het bestuur van 

de sectie CLIP van Stichting PRO.  

 

Dit reglement is per 7 september 2011 voor onbepaalde tijd in werking getreden. 

 

Copyright Licentie- en Incassobureau PRO (CLIP) is een sectie van Stichting Publicatie- en 

Reproductierechten Organisatie (PRO Postbus 3060- 2130 KB  Hoofddorp - 023-799 7809 -  

info@clip.nl –  www.clip.nl 
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