versie 27 juli 2012
Gecombineerde PRO/Reprorecht-regeling voor MBO-instellingen
Essentie van deze regeling
1. MBO-instellingen die enkele losse fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken
maken, of korte delen of korte werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, kopiëren en
overnemen in een onderwijspublicatie, mogen dit op basis van de artikelen 16en 16h van de
Auteurswet zonder toestemming doen, mits zij daarvoor onder meer een (billijke) vergoeding
betalen aan rechthebbenden.
2. In deze PRO/Reprorecht-regeling wordt tussen de partijen in vervolg op de in 2005 en 2009
gemaakte afspraken nadere invulling gegeven aan deze bepalingen in de Auteurswet, door de
hoogte van de vergoeding en maximale omvang van een kort gedeelte overeen te komen.
3. De huidige regeling voor MBO-instellingen is een succes te noemen. Praktisch alle MBOinstellingen betalen een vergoeding per leerling waardoor men zonder enige vorm van
administratieve lasten korte gedeelten van auteursrechtelijk beschermde werken mag
kopiëren en opnemen in readers.
Achtergrond
4. Stichting Reprorecht int op aanwijzing van de wetgever de vergoedingen voor het
fotokopiëren van een artikel in een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift of van een
klein gedeelte van een boek.
5. Stichting PRO is opgericht door het Nederlands Uitgeversverbond en int namens de
betrokken rechthebbenden de vergoedingen voor het overnemen van korte auteursrechtelijk
beschermde werken of korte delen van auteursrechtelijk beschermde werken in
onderwijspublicaties, zoals readers.
6. Op basis van onderzoek door Bureau Veldkamp, waarin het feitelijk gebruik van
auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen MBO-instellingen is onderzocht, hebben de
MBO Raad, Stichting Reprorecht en Stichting PRO voor de jaren 2005-2007 een afkoopsom
vastgesteld. Die afkoopsom was bepaald op € 3,75 per student per jaar. Voor het aantal
studenten wordt gebruik gemaakt van het aantal gewogen deelnemers per jaar.
Uitgangspunten
7. De gegevens over de studentenaantallen (aantal gewogen deelnemers per MBO-instelling)
worden door de MBO Raad elk jaar verstrekt aan Stichting Reprorecht. Stichting Reprorecht
verzorgt de uitvoering van deze regeling namens Stichting Reprorecht en Stichting PRO.
8. De afzonderlijke MBO-instellingen ontvangen een gecombineerde factuur van Stichting PRO
en Stichting Reprorecht. Door betaling van de factuur, neemt een MBO-instelling deel aan
deze regeling.
9. Voordat tot de jaarlijkse facturatie wordt overgegaan wordt de MBO Raad hiervan op de
hoogte gesteld zodat de MBO-instellingen geïnformeerd kunnen worden.
10. Om de betrouwbaarheid van de gegevens over de gewogen deelnemers te waarborgen,
levert de MBO Raad de gegevens aan van het jaar van facturatie minus twee jaar (stand per 1
oktober). Ter verduidelijking: voor de afkoopsom over 2012 wordt de peildatum van het aantal
gewogen deelnemers per 1 oktober 2010 gebruikt.
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11. Deelname aan deze regeling houdt tevens in dat een MBO-instelling wordt gevrijwaard van
eventuele juridische stappen door of namens individuele rechthebbenden voor zover het
gebruik valt onder deze regeling.
12. Deze regeling geldt voor een periode van vijf jaar, vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december
2016. De betrokken partijen zullen deze regeling jaarlijks evalueren.
Billijke vergoeding
13. Partijen zien geen reden om de methodiek van de huidige afkoopregeling voor het
overnemen van korte gedeelten aan te passen. Er is geen reden om aan te nemen dat het
gebruik significant is gestegen of gedaald. Vandaar dat de afkoopsom per leerling, in 2004
vastgesteld op € 3,75, nog steeds het uitgangspunt vormt voor deze regeling.
14. Jaarlijks wordt de vergoeding per gewogen deelnemer geïndexeerd op basis van de
(consumenten) prijsindex vastgesteld door het CBS. De hoogte van de vergoeding bedroeg
voor het jaar 2011 per gewogen deelnemer € 3,95.
Kort gedeelte
15. Op grond de betaling van bovenstaande billijke vergoeding kunnen MBO-instellingen per
gewogen deelnemer zonder aanvullende kosten korte gedeelten overnemen voor gebruik ter
toelichting van het onderwijs middels losse kopieën, in onderwijspublicaties (reader,
docentendictaat, werkboek of syllabus, dan wel een soortgelijke publicatie) en in besloten
elektronische omgevingen (waaronder intranet-omgevingen).
16. Gebruik in besloten elektronische vorm is uitsluitend toegestaan op dragers die alleen aan
ingeschreven studenten en medewerkers van de MBO-instelling ter beschikking worden
gesteld, dan wel via een netwerk waartoe uitsluitend ingeschreven studenten en
medewerkers van de instelling toegang hebben. Voor open internetgebruik is altijd
afzonderlijke toestemming van de rechthebbenden vereist.
17. Onder een kort-gedeelte wordt verstaan:
o Uit niet-literaire boekwerken: maximaal 5.000 woorden, mits niet meer omvattend
dan een vierde deel van het gehele oorspronkelijke werk waaruit wordt
overgenomen;
o Uit werkboeken: maximaal 2.500 woorden, mits niet meer omvattend dan een tiende
deel van het gehele oorspronkelijke werk waaruit wordt overgenomen;
o Uit dagbladen, tijdschriften en andere periodieken met een niet-literaire inhoud:
maximaal 8.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van de
aflevering waaruit wordt overgenomen;
o Uit literaire geschriften: maximaal 100 regels poëzie of 2.500 woorden proza mits niet
meer omvattend dan een tiende deel van het gehele oorspronkelijke werk;
o Grafieken, tabellen, schema’s en soortgelijke werken mogen in hun geheel als kort
werk worden overgenomen, mits niet meer dan 25 van dergelijke werken uit dezelfde
oorspronkelijke uitgave;
o Bladmuziek en notenschrift: een liedtekst van maximaal één couplet en één refrein of
maximaal vijf notenbalken met een maximum van 20% van het originele werk;
o Als er naast de tekst ook foto’s en/of illustraties overgenomen worden telt iedere
foto/illustratie als 200 woorden. Dit is uitsluitend relevant voor de beoordeling of de
omvang van het overgenomen gedeelte binnen de grenzen van een kort werk of kort
gedeelte is gebleven.
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Overschrijding van de normen voor kort gebruik
18. MBO-instellingen kunnen via de Stichting PRO (via www.stichting-pro.nl) tegen geldende
tarieven aanvullende toestemming verkrijgen voor een overname van maximaal 25% van de
inhoud van niet-literaire boekwerken en maximaal van 10% van de inhoud van een werkboek
voor gebruik ter toelichting van het onderwijs middels losse kopieën, in readers en in besloten
elektronische omgevingen (waaronder intranet-omgevingen). Voor de overige werken is
eveneens toestemming te verkrijgen tot een maximum van een derde deel van het originele
werk.
19. Dit gebruik zal separaat worden gefactureerd aan de betreffende MBO-instelling.
Voorlichting
20. De website www.auteursrechtenonderwijs.nl bevat informatie over auteursrecht voor alle
soorten onderwijs. De MBO Raad heeft zijn bereidheid uitgesproken om een link naar deze
site op te nemen in de eigen site en onder de aandacht te brengen van de MBO-instellingen.
Aanvullende informatie of voorstellen tot verbeteringen van de informatie op deze website
zijn altijd van harte welkom.
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