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Geachte heer Van Brakel, beste Reinout, 
 
Door middel van deze bevestiging leggen wij vast dat partijen de huidige Easy Acces overeenkomst 
nogmaals wensen te verlengen met de periode van één jaar, tot en met 31 december 2022.  
 
De Easy Acces overeenkomst, waarbij het hergebruik van content voor onderwijsdoeleinden wordt 
geregeld, is afgesloten voor de jaren 2017 tot en met 2020. Vervolgens is deze overeenkomst ver-
lengd tot en met 2021 en is nu wederom met een jaar verlengd, tot 31 december 2022.  
 
De Easy Access overeenkomst is aan vervanging toe. Verdere invulling van een nieuwe overeen-
komst is echter complex en partijen wensen dit proces zorgvuldig af te handelen. Dat betekent dat 
er meer tijd nodig is om deze aanpassingen uit te werken en dat een verlenging van de huidige 
overeenkomst met één jaar een logisch gevolg is.  
 
Conform artikel 3a en 4 uit de overeenkomst is feitelijk geen verdere actie noodzakelijk. Zoals wij 
echter hebben besproken, sturen wij elkaar voor de volledigheid wel een bevestiging van het feit 
dat partijen de overeenkomst wensen te verlengen en de aanvullende afspraken die wij hierover 
hebben gemaakt. Partijen bevestigen dat de voorwaarden uit het huidige contract gecontinueerd 
worden. Daarnaast zijn er enkele nadere afspraken gemaakt: 
 
 

I. Gezamenlijk onderzoek 
In 2022 ronden partijen een gezamenlijk onderzoek af dat zich richt op het definiëren van een jaar-
lijkse lumpsum voor de Easy Access regeling. Het onderzoek richt zich tevens op de parameters die 
deze lumpsum kunnen beïnvloeden. Te denken valt bijvoorbeeld aan aantallen studenten die wor-
den bediend, indexatie op basis van inflatie of van loonkostenstijgingen, ontwikkelingen in het aan-
bod. Partijen nemen zich voor het aantal parameters beperkt te houden; 
 
 

II. Financieel 
We komen voor het jaar 2022 een lumpsum vergoeding overeen van €4,580 miljoen (ex btw). Alle 
financiële afspraken uit het verleden zijn na betaling van deze vergoeding afgewikkeld en maken 
geen deel meer uit van toekomstige onderhandelingen.  
 
 
 
 



omschrijving gebruik Bedrag 2022 BTW plichtig BTW bedrag incl BTW 
korte overnames digitaal en papier  €   1.424.785 nee  €         1.424.785 
middellange overnames digitaal  €  2.334.548 21%  €         490.255  €         2.824.803 
middellange overnames papier  €     820.667 21%  €         172.340  €            993.007 
basis vergoeding per jaar  €   4.580.000  €         662.595  €         5.242.595 

De UNL levert een overzicht aan voor de doorbelasting per universiteit. 
BTW over de diensten die UvO aan UNL via deze Easy Access overeenkomst levert zal onderwerp 
van onderzoek zijn. UvO zal meewerken aan dat onderzoek en aan eventuele aanpassingen aan de 
overeenkomst voor zover dat mogelijk is en voor zover deze aanpassingen geen negatieve conse-
quenties voor UvO hebben. 

III. Vrijwaring
Na betaling van bovenstaande vergoeding, vrijwaren de uitgevers (UvO/IPRO) de universiteiten voor 
aanspraken van auteursrechthebbenden voor zover deze verband houden met gebruik van au-
teursrechtelijk beschermd werk waarvoor de universiteiten de vergoedingen hebben betaald. Voor 
overnames die niet vallen onder deze overeenkomst (Andere Overnames cq inbreuken) geldt dat 
universiteiten die inzage hebben gegeven in het werkelijk gebruik gevrijwaard zijn tot 2022.  

IV. Voorkomen van inbreuken in 2022
Voor het jaar 2022 geldt dat partijen graag de werkwijze van de afgelopen jaren wensen te continu-
eren. Partijen gaan er vanuit dat facturatie van inbreuken (Andere Overnames) achterwege kan 
blijven over 2022. Universiteiten spannen zich immers in om deze inbreuken te voorkomen en UvO 
is zeer terughoudend - maar behoud zich wel het recht voor- in het factureren van deze overnames. 
Dit betekent dat UvO alleen bij zware inbreuken in actie komt. Zo'n actie bestaat in eerste instantie 
uit een bespreking over deze inbreuk met de betrokken universiteit. Bij herhaling van zware inbreu-
ken bij de betreffende universiteit behoudt UvO zich het recht voor te factureren.  
Deze coulance regeling geldt alleen voor universiteiten die inzage geven in het gebruik. Partijen 
werken verder uit  hoe deze inzage in het hergebruik geregeld kan worden, teneinde de admini-
stratieve werkzaamheden hiervoor zo beperkt mogelijk te houden. Gecertificeerde eigen verklarin-
gen zijn mogelijk een optie.  
Partijen gaan verder onderzoeken of inbreuken tijdig gesignaleerd en voorkomen kunnen worden. 
Dit met het doel de administratieve last van het bijhouden van overnames voor beide partijen te 
minimaliseren. 

Voor akkoord namens universiteiten Voor akkoord namens uitgevers 
Naam: Pieter Duisenberg  Naam: Sam Bruinsma 

27 januari 2022  27 januari 2022 

Met vriendelijke groet, 

Barry Pijnacker  


