Geachte relatie,
U ontvangt binnenkort een vergoeding van Stichting PRO, omdat universiteiten kopieën
opnemen in onderwijspublicaties van uw uitgegeven werken. Hieronder vindt u meer informatie
over Stichting PRO, de regeling en de factuur.
Stichting PRO
Stichting Publicatie-en Reproductierechten Organisatie (PRO) is opgericht door het Nederlands
Uitgeversverbond om de collectieve administratie voor uitgevers te verzorgen. PRO voert onder
andere de readerregeling uit die met verschillende onderwijsinstellingen is afgesloten.
Uit te keren vergoedingen
Afkoopsommen universiteiten
Stichting PRO heeft samen met het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de internationale
uitgevers (IPRO) een aangepaste overeenkomst gesloten met de Vereniging van Universiteiten
(VSNU). Hierin is vastgelegd dat voor het overnemen van korte (tot 10.0000 woorden uit een
boek respectievelijk 8.000 woorden uit een tijdschrift) en middellange gedeeltes uit een werk
(maximaal 50 pagina’s uit een werk, maar niet meer dan 25% van het totale werk), een
afkoopsom kan worden betaald. Hiermee beperken we de administratieve lasten voor de
betrokken partijen tot een minimum.
Easy Access-regeling - VSNU
In het afgelopen jaar is er een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de uitgevers en de VSNU.
Deze regeling houdt een verruiming van de huidige afkoopregeling in, waarbij de universiteiten
ook een deel van de niet-korte overnames afkopen, de zogenoemde middellange overnames.
Universiteiten hebben grote moeite met het registreren en vooraf aanvragen van toestemming
voor het gebruik van digitale niet-korte overnames.
Door de regeling nu te verruimen kunnen de instellingen eenvoudig en met nog minder
administratieve lasten gebruik maken van de digitale content en zijn uitgevers verzekerd van een
redelijke vergoeding voor dit hergebruik. Dit betekent meer gebruiksgemak voor de instellingen
en een aanzienlijke stijging van de vergoedingen voor uitgevers. Daarnaast willen wij de
normering voor het overnemen van een niet-kort gedeelte verder versoepelen. Meer informatie
over de overeenkomst met de VSNU vindt u hier.
Niet-korte gedeeltes
Voor het gebruik van niet-korte gedeeltes, die niet onder de nieuwe Easy Access-regeling vallen,
moeten de onderwijsinstellingen nog steeds vooraf toestemming aanvragen. Deze overnames
worden apart gefactureerd en worden later dit jaar titelspecifiek uitgekeerd. Dit geldt ook voor
eventuele inbreuken die PRO constateert. Meer informatie over korte, middellange en niet-korte
overnames vindt u overigens op onze website.

Gelden uit HBO regeling
Normaliter keert Stichting PRO de gelden van zowel de VSNU als de hbo-instellingen op één
moment uit. Aangezien de incasso van de VSNU later plaatsvond dan de incasso van de HBO
gelden, heeft Stichting PRO de vergoedingen vanuit de HBO afkoopsommen reeds uitgekeerd in
2017. Indien u ook voor deze uitkering in aanmerking kwam, heeft u hier reeds bericht van
ontvangen. Mogelijk ontvangt u alleen gelden uit de VSNU regeling, aangezien wij aparte
aandeelverdelingen hanteren op basis van onderzoek onder het gebruik. In het vervolg zullen
deze gelden in de normale uitkering voor de afkoopgelden worden meegenomen.
Aandeelverdeling - vaststellen aandelen per uitgever
Universiteiten hoeven door de Easy Access-regeling korte en middellange overnames niet te
melden. Daardoor is er geen titelspecifieke informatie beschikbaar. Om toch de verdeling van de
afkoopsom te bepalen, wordt er elke drie jaar een onderzoek gedaan door een onafhankelijk
onderzoeksbureau. Aan de hand van een steekproef stellen zij het aandeel per uitgever vast
voor het gebruik van de korte overnames Voor de verdeling van de middellange overnames is
het aandeel per uitgever vastgesteld door een gemiddeld aandeel te berekenen van de
toestemmingsaanvragen over de afgelopen drie jaar, aangevuld met titelspecifieke informatie die
beschikbaar is uit een onderzoek bij een universiteit.
Steeds meer onderwijsinstellingen publiceren het onderwijsmateriaal op intranet. Doordat ook
aan studenten wordt gevraagd wat zij aan digitale content aangeboden krijgen, is er tevens zicht
op het digitale hergebruik van materiaal. Daarom is er gekozen voor een aparte verdeling voor
het gebruik in digitaal en papieren gebruik. Uw aandeel in de verdeling staat op uw factuur
vermeld.
Licenties
De vergoedingen die Stichting PRO incasseert, staan onder druk vanwege
licentieovereenkomsten die enkele uitgevers met onderwijsinstellingen afsluiten waarin het
gebruik van korte en/of niet-korte overnames wordt toegestaan. Dit is uiteraard het goed recht
van de uitgever. Dit betekent echter automatisch dat de betreffende uitgever geen vergoeding
vanuit Stichting PRO meer zal ontvangen voor dat deel dat reeds direct is geregeld met de
instellingen (al dan niet via derden zoals Surfmarket). Op basis van de bij ons beschikbare
gegevens over deze licenties, hebben wij in voorkomende gevallen een correctie toegepast op
het aandeel van de uitgever. Wij willen u dan ook verzoeken om bovenstaande kenbaar te
maken binnen uw organisatie en in gedachten te houden bij eventuele onderhandelingen over
hergebruiksvoorwaarden van uw werken.
Mandaat
In het licht van de nieuwe regeling zullen wij u binnenkort benaderen om het mandaat dat u ons
verstrekt heeft, aan te passen om zowel u als de universiteiten ook in de toekomst zo goed
mogelijk te faciliteren. Het bericht hierover met nadere informatie zult u op korte termijn
ontvangen.

Repartitiefactuur
Via de portal op www.stichting-pro.nl kunt u de factuur opvragen. Omdat de gelden niet
titelspecifiek worden uitgekeerd, is er geen specificatie op de portal op te vragen.
Met de volgende gegevens kunt u inloggen:
Relatienummer:
Wachtwoord:
De vergoeding zal binnen twee weken worden overgemaakt op uw rekeningnummer.
Auteursaandeel
Zorgt u ervoor dat het auteursdeel wordt verdeeld onder de auteurs? De verdeling is afhankelijk
van wat u met de auteurs contractueel bent overeengekomen. De verdeling is alleen bestemd
voor de freelance auteurs. De freelance makers van foto’s, illustraties, bladmuziek en dagbladen
ontvangen direct via hun eigen organisaties een vergoeding. Aan de medewerkers in loondienst
hoeft niet te worden doorbetaald. Eventueel gemaakte verdelingskosten mag u inhouden als u
dat bent overeengekomen.
Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u terecht op onze site: www.stichting-pro.nl. Uiteraard is het ook
mogelijk om met Stichting PRO contact op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Stichting PRO
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
T +31 (0) 23 870 0205
E pro@cedar.nl
W www.stichting-pro.nl / www.cedar.nl

