Reglement van nadere verdeling van de Sectie PRO
Mandaat van de Stichting Publicatie – en Reproductierechten Organisatie (‘PRO’), ten behoeve van de
verdeling van Reprorechtvergoedingen.
INLEIDING
Stichting Reprorecht is belast met de inning en verdeling van de vergoeding voor het
reprografisch verveelvoudigen als bedoeld in artikel 16h Auteurswet en incasseert
dientengevolge vergoedingen bij de overheid en in het algemeen belang werkzame
instellingen, het niet-commerciële onderwijs, het bedrijfsleven en overige organisaties. Stichting Reprorecht is daarnaast gemandateerd door (organisaties van) auteursrechthebbenden om vergoedingen te innen voor bepaalde vormen van (digitaal)
hergebruik. Stichting Reprorecht keert de door haar geïncasseerde vergoedingen uit
aan door haar aangewezen verdeelorganisaties met inachtneming van de bepalingen
neergelegd in het door het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties
goedgekeurde Reglement Uitkeringen.
Dit Reglement van Nadere Verdeling regelt de verdeling en uitkering, door Sectie
PRO Mandaat van de verdelingsorganisatie Stichting PRO, van de door de Stichting
Reprorecht geïncasseerde vergoedingen voor het maken van kopieën uit en/of bepaalde vormen van digitaal (her)gebruik van vak- en wetenschappelijke tijdschriften,
vak- en wetenschappelijke boeken en studieboeken, schoolboeken, kranten, publiekstijdschriften en algemene boeken, alsmede de daarin opgenomen visuele werken.
De sectie PRO Mandaat is vooralsnog belast met de uitvoering van de nadere verdeling van Reprorechtvergoedingen aan uitgevers.
DEFINITIES
Artikel 1.
In dit reglement van Nadere Verdeling wordt verstaan onder:
Stichting PRO: de door het bestuur van de Stichting Reprorecht in het kader van het
Reglement Uitkeringen aangewezen verdelingsorganisatie: de Stichting Publicatieen Reproductierechten Organisatie (PRO) statutair gevestigd in Amsterdam, kantoorhoudende te Hoofddorp.
Reprorechtvergoeding:
de vergoedingen die Stichting Reprorecht incasseert
voor het reprografisch verveelvoudigen als bedoeld in artikel 16h Auteurswet en voor
bepaalde vormen van (digitaal) hergebruik;
Het Reglement van
Nadere Verdeling:
het Reglement van Nadere Verdeling op grond waarvan Stichting PRO de Reprorechtvergoeding berekent en uitkeert aan uitgevers
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Het Verdelingsreglement:
recht.

het Reglement Uitkeringen van de Stichting Repro-

De Uitgave(n): vak- en wetenschappelijke tijdschriften, vak- en wetenschappelijke
boeken en studieboeken, schoolboeken, kranten, publiekstijdschriften en algemene
boeken, alsmede de daarin opgenomen visuele werken waartoe Stichting PRO door
de Stichting Reprorecht is aangewezen om de nadere verdeling op zich te nemen.
Artikel 2.
Voor het overige wordt in het Reglement van Nadere Verdeling verstaan onder:

Statuten:

de statuten van Stichting Reprorecht;

Het Bestuur:

het bestuur van de Stichting Reprorecht;

Rechthebbenden:
Zij die op grond van het bepaalde in artikel 16h Auteurswet
alsmede het Reglement Uitkeringen, met inachtneming van dit Repartitiereglement
aanspraak hebben op een Reprorechtvergoeding;
Verdelingsorganisatie:
Collectieve beheersorganisatie van één of meerdere
specifieke categorieën auteursrechthebbenden ten aanzien waarvan door het bestuur een aanwijzingsbesluit is genomen;
Netto-opbrengsten:
het na aftrek van de kosten met inbegrip van getroffen voorzieningen in het kader van de jaarrekening door het Bestuur vastgestelde voor verdeling beschikbare bedrag ter zake van de Reprorechtvergoeding;
Nadere Verdeling:
de verdeling van Netto-opbrengsten door de Verdelingsorganisatie onder desbetreffende Rechthebbenden, conform een door het Bestuur goedgekeurd Reglement van Nadere Verdeling;
Sectie PRO Mandaat: de Sectie PRO Mandaat van Stichting PRO, onder andere belast met de uitvoering van dit reglement.

WERKINGSTERREIN
Artikel 3.
Het Reglement van Nadere Verdeling regelt de verdeling van de gedurende enig
boekjaar door de Stichting Reprorecht ontvangen Netto-opbrengsten, betrekking
hebbende op Uitgaven onder uitgevers.

DE UITGEVER
Artikel 4.
Als Uitgever wordt aangemerkt:
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de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig in of op de Uitgave
wordt aangeduid of zich als zodanig presenteert;
of de persoon of rechtspersoon die anderszins naar het oordeel van het bestuur van Stichting PRO voldoende aannemelijk heeft weten te maken dat hem de
kwaliteit van uitgever van de Uitgave toekomt;
behoudens bewijs van het tegendeel wordt als Uitgever aangemerkt de natuurlijk persoon of rechtspersoon op wiens naam het ISBN of vergelijkbare codering
vermeld staat, of bij gebreke daarvan, die als uitgever wordt vermeld in gegevensbestanden van interne of externe bronnen.

NADERE VERDELING UITGEVERSAANDEEL GESCHRIFTEN EN BEELD
Artikel 5.
5.1
Bij de vaststelling van de hoogte van de uit te keren Reprorechtvergoeding
wordt ten aanzien van de categorieën vak- en wetenschappelijke tijdschriften, vaken wetenschappelijke boeken en studieboeken, schoolboeken en kranten de procedure gehanteerd zoals omschreven in de Titel- en omzetopgave van Stichting Reprorecht (voor uitkering in 2019), die als bijlage 1 aan dit Reglement van Nadere
Verdeling is gehecht en daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.
5.2
Als voorwaarde voor deelname aan de Nadere Verdeling dient de uitgever
een verklaring af te geven luidende als volgt:
“Uitgever verklaart (1.) onherroepelijk (2.) jegens alle bij het reprorecht betrokken

partijen, waaronder in ieder geval begrepen makers, auteursrechthebbenden, uitgevers en collectieve beheersorganisaties, (3.) ten aanzien van bestaande door Uitgever verzorgde uitgaven en uitgaven die tot stand komen gedurende de periode 1
januari 2019 tot en met 31 december 2023, geen (4.) beroep te zullen doen op bedingen in auteurscontracten en algemene voorwaarden die ertoe strekken dat (inkomsten uit) de wettelijke en/of niet wettelijke reprorechten via een andere verdeelsleutel tussen makers en uitgevers worden verdeeld dan:
A. overeengekomen in het Hoofdlijnenakkoord van 28 juni 2019, wat neerkomt op een 50/50-verhouding, waarbij aanspraken van uitgevers op
grond van het opdrachtgevers- en/of werkgeversauteursrecht bij het uitgeversaandeel zijn inbegrepen, of
B. in een andere verhouding dan genoemd in A, als dat wordt overeengekomen door de Partijen bij voornoemd akkoord en op voorwaarde dat die
andere verhouding, indien en voor zover op dat moment wettelijk vereist,
is neergelegd in een door het CvTA goedgekeurd Reglement Uitkeringen
van Stichting Reprorecht.
5.3
Bij de vaststelling van de uit te keren Reprorechtvergoedingen wordt een bagatellenregeling gehanteerd die inhoudt dat alle deelnemende uitgevers in ieder geval een bedrag van € 50 ontvangen, zelfs indien hun rechtmatig aandeel op basis
van de opgegeven omzet, minder is dan € 50.
5.4
Voor de categorieën algemene boeken en publiekstijdschriften geldt dat uitgevers hebben afgezien van een individueel aandeel en de in deze categorieën beschikbare Reprorechtvergoedingen ten behoeve van collectieve doelen beschikbaar

Reglement van nadere verdeling Stichting PRO, sectie PRO Mandaat inzake Reprorechtvergoedingen, pagina 3 van 6

worden gesteld aan de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de Media Magazine
Association (MMA) van de Mediafederatie.

UITKERING, KWIJTING, VRIJWARING, VERJARING
Artikel 6.
6.1
De uitkering van de Reprorechtvergoeding vindt in beginsel één keer per jaar
plaats, binnen zes maanden na ontvangst van de betaling door Stichting Reprorecht,
tenzij objectieve redenen haar daarvan weerhouden. De vergoedingen zullen echter
in ieder geval niet later dan drie jaar na ontvangst van Stichting Reprorecht zijn verdeeld en uitbetaald.
6.2
De Uitgever verleent door acceptatie van de Reprorechtvergoeding volgend
op de desbetreffende controlespecificatie aan Stichting PRO finale kwijting voor zijn
aanspraak op het Uitgeversdeel in de Reprorechtverdeling over de in de controlespecificatie genoemde periode en vrijwaart Stichting PRO van aanspraken van derden-rechthebbenden ter zake.
6.3
Nadat Stichting PRO een Uitgever voor de eerste keer schriftelijk heeft benaderd, is die Uitgever verplicht van iedere adreswijziging onverwijld mededeling te
doen aan Stichting PRO. Ingeval Stichting PRO zich tot die uitgever heeft te wenden,
is Stichting PRO gedechargeerd wanneer dat wordt gedaan aan het laatste adres dat
van die Uitgever bekend is.
6.4
Alvorens Sectie PRO Mandaat overgaat tot uitkering van een Reprorechtvergoeding, dient tevens aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:
de adres-en bankgegevens van de rechthebbende Uitgever dienen
bij de Stichting PRO bekend te zijn;
tussen (vermeende) rechthebbende Uitgevers mag geen geschil bestaan
over de onderlinge verdeling.
6.5
Bij de uitkering van de Reprorechtvergoeding wordt aan de Uitgever een specificatie aangeboden met alle gegevens die Stichting PRO heeft verzameld.
6.6
Indien na uitkering van een Reprorechtvergoeding aan een uitgever blijkt dat
Stichting PRO ten onrechte deze vergoeding heeft overgemaakt aan de Uitgever, is
Stichting PRO gerechtigd de ten onrechte uitgekeerde gelden, vermeerderd met de
wettelijke rente te rekenen vanaf de dag van uitkering, terug te vorderen dan wel in
mindering te brengen op (een) volgende uitkering(en).
6.7
Indien een Uitgever, na daartoe minimaal twee keer herinnerd te zijn op een
adres waar de uitgever op dat moment geregistreerd staat, niet binnen de gestelde
redelijke termijn de benodigde gegevens verschaft om de uitkering mogelijk te maken, dan wel de ontvangen vergoeding terug stort, is Stichting PRO gerechtigd dit
nalaten of terugstorten te beschouwen als het afzien van de aanspraken van deze
uitgever op de aangeboden gelden en deze gelden opnieuw in verdeling te nemen
onder de andere Uitgevers.
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6.8
Indien, ondanks inspanningen die redelijkerwijs van Stichting PRO verlangd
mogen worden, geen adres is te achterhalen van een uitgever, is Stichting PRO gerechtigd de desbetreffende gelden opnieuw in verdeling te nemen.
6.9
Stichting PRO kan besluiten specifieke of algemene reserveringen aan te
houden.

INWERKINGTREDING EN DUUR
Artikel 7.
Dit Reglement van Nadere Verdeling is in werking getreden na initiële goedkeuring
door het bestuur op 22 januari 2020 en instemming van Stichting Reprorecht op 23
januari 2020 en het College van Toezicht Auteursrechten op 19 mei 2020 en met
verwerking van een advies van het College van Toezicht Auteursrechten van 17 juli
2020.

WIJZIGINGEN VAN REGLEMENT
Artikel 8.
Het bestuur van Stichting PRO is bevoegd bij bestuursbesluit wijzigingen in dit Reglement aan te brengen. Deze wijzigingen worden pas van kracht, zodra zij door het
Bestuur, en het College van Toezicht Auteursrechten zijn goedgekeurd.

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING
Artikel 9.
Rechthebbenden kunnen bij geschillen die betrekking hebben op de nadere verdeling
van het uitgeversaandeel een klacht indienen conform de klachten en geschillenregeling die is gepresenteerd op de website van Stichting PRO.
Artikel 10.
10.1 Geschillen die naar aanleiding van de uitvoering van het Reglement van Nadere Verdeling rijzen, kunnen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de
arrondissementsrechtbank te Den Haag.
10.2

Op het Reglement van Nadere Verdeling is Nederlands recht van toepassing.

GELDIGHEIDSDUUR
Artikel 11.
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Het Reglement van Nadere Verdeling is van toepassing ten aanzien van de Nadere
Verdeling van Reprorechtvergoedingen uit hoofde van de Reprorecht repartitie 2019
(incassojaar 2018) en volgende jaren en is voor onbepaalde tijd van kracht.

NIET VOORZIENE GEVALLEN
Artikel 12.
In gevallen waarin het reglement van Nadere Verdeling van de Stichting PRO niet
voorziet, beslist het bestuur van Stichting PRO.
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