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MACHTIGINGSVOORWAARDEN 2011  

  

1. LICENTIES  

Licenties omvatten enerzijds de Bedrijfslicentie en anderzijds eventuele Additionele 

Bedrijfslicenties met bedrijfsmatig handelende marktpartijen.  

1.1. De Bedrijfslicentie wordt door PRO-mandaat ontwikkeld met inachtneming van de 

“Uitgangspunten Bedrijfslicentie” zoals aan deze voorwaarden gehecht en daar 

onderdeel van uitmakend.   

1.2. PRO-mandaat treedt voorts in onderhandeling met marktpartijen en uitgevers om te 

komen tot Additionele Bedrijfslicenties, voor zover passend binnen haar missie en 

doelstelling.  

1.3. PRO-mandaat zal Uitgever voorafgaand aan het exploiteren van nieuwe 

licentieregelingen schriftelijk informeren over de nieuwe regeling, waarna Uitgever in 

de gelegenheid zal worden gesteld om gebruik te maken van de mogelijkheid als 

bedoeld in artikel 2.2.  

1.4. PRO-mandaat kan besluiten het afsluiten van licenties geheel of gedeeltelijk en al dan 

niet met recht van substitutie op te dragen aan een of meerdere organisaties van 

collectief beheer waaronder Stichting Reprorecht.  

  

2. UITSLUITING VAN WERKEN EN HANDHAVING  

2.1. Voor de Bedrijfslicentie geldt dat uitsluiting van werken niet mogelijk is.  

2.2. Voor Additionele Bedrijfslicenties geldt dat de Uitgever werken kan uitsluiten. Het 

uitsluiten van werken van Additionele Bedrijfslicenties geschiedt door schriftelijke 

bekendmaking daarvan aan PRO-mandaat.   
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2.3. Als van de mogelijkheid tot uitsluiting van werken als genoemd in 2.2 geen gebruik 

wordt gemaakt wordt de Machtiging geacht te zijn verleend op basis van het gehele 

repertoire van de Uitgever.  

2.4. PRO-mandaat verplicht zich ten aanzien van de via PRO-mandaat gelicentieerde rechten 

van Uitgever alle redelijke inspanning te verrichten teneinde inbreuk op de 

auteursrechten van Uitgever op te sporen en tegen te gaan en alle redelijkerwijs 

mogelijke maatregelen te treffen jegens licentienemers om de inbreuk te beëindigen.   

  

3. INCASSO EN VERDELING  

Op de verdeling (inclusief eventuele geschillen daarover) van de uit de Licenties te ontvangen 

gelden is het Reglement Uitkeringen van PRO-mandaat van toepassing.   

  

4. WIJZIGINGEN  

4.1. Het bestuur van PRO-mandaat kan besluiten de Machtiging, Machtigingsvoorwaarden 

en het Reglement Uitkeringen te wijzigen conform de wijze als vastgelegd in de statuten 

van Stichting PRO.  

4.2. De wijzigingen treden niet eerder in werking dan nadat de Uitgever vooraf schriftelijk is 

geïnformeerd betreffende de wijzigingen en de Uitgever in de gelegenheid is gesteld om 

eventuele werken uit te sluiten als bedoeld in artikel 2.2 dan wel de Machtiging in te 

trekken.  

4.3. Voor zover redelijkerwijs mogelijk is, verbindt PRO-mandaat zich ertoe om de Uitgever 

regelmatig te informeren betreffende de status van zijn Machtiging en een overzicht te 

verstrekken van eventueel uitgesloten werken.   

  

5. BEËINDIGING  

5.1. In geval dat een partij de Machtiging wenst te beëindigen, kan zij de Machtiging voor  1 

juli van het lopende kalenderjaar opzeggen tegen het einde van dat kalenderjaar. 

Licenties afgegeven door PRO-mandaat of door haar vertegenwoordigers vóór de 

beëindigingdatum worden niet geraakt door de beëindiging van de Machtiging, in het 
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bijzonder wanneer dit het repertoire van de Uitgever betreft. PRO-mandaat zal er zorg 

voor dragen dat licentienemers tegen het einde van het kalenderjaar (bij aanvang van  

een nieuw licentiejaar) schriftelijk van de beëindiging van de Machtiging op de hoogte 

gesteld worden.  

5.2. De beëindiging van deze Machtiging (inclusief de vervanging daarvan door een nieuwe 

of geactualiseerde versie van de Machtiging), ongeacht de reden daarvan, doet geen 

afbreuk aan de rechten of rechtsmiddelen waartoe een partij gerechtigd is in het kader 

van een overtreding van de voorwaarden van deze Machtiging vóór de 

beëindigingdatum.  

  

6. AFSLUITENDE BEPALINGEN   

6.1. De Uitgever stemt erin toe dat PRO-mandaat of haar vertegenwoordigers 

wederkerigheidovereenkomsten sluiten met organisaties die vergelijkbare functies in 

het buitenland uitoefenen, met name, maar niet uitsluitend, met het oog op regelingen 

aangaande “Multi-Territory Licensing”1 en “Cross-Border Licensing”2.  

6.2. De bepalingen van toepassing op de Machtiging zijn bindend voor en komen ten goede 

aan de rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van de Uitgever (inclusief 

rechtverkrijgenden van relevante rechten op werken uit het repertoire).  

6.3. Alle gelicentieerde rechten zijn niet-exclusief, herroepbaar, wereldwijd en voor een 

onbeperkte duur en kunnen beëindigd worden in overeenstemming met artikel 4 

hierboven.  

6.4. Geen der Partijen is aansprakelijk voor een vertraging of gebrek in de nakoming van zijn 

verplichtingen voortvloeiende uit de Machtiging, voor zover het gebrek of de vertraging 

veroorzaakt wordt door een oorzaak die (i) redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van de 

betreffende Partij valt en (ii) het gebrek of de vertraging niet door de Partij in kwestie 

voorkomen had kunnen worden door redelijk en zorgvuldig te handelen (“Overmacht”).  

    

                                                           

1 “Multi-Territory Licensing” houdt vanuit Nederlands perspectief in dat aan een onderneming in 
Nederland een licentie wordt verstrekt, waarmee tegelijkertijd toestemming wordt verkregen voor 
de dochterondernemingen in het buitenland.  

2 “Cross-Border Licensing” houdt in dat buitenlandse organisaties voor reproductierechten licenties 
aanbieden aan Nederlandse gebruikers en andersom.  
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6.5. In geval van een tegenstrijdigheid of discrepantie tussen deze Machtigingsvoorwaarden 

en een ander deel van de Machtiging of daarbij behorende documentatie prevaleren 

deze Machtigingsvoorwaarden.   

6.6. Nederlands recht is van toepassing op de Machtiging en partijen komen overeen dat de 

Rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd is kennis te nemen van geschillen 

betrekking hebbende op de Machtiging en Machtigingsvoorwaarden.  

  

***  


