Repartitiereglement van de Sectie PRO Readerregeling
Nederland (PRN) van de Stichting Publicatie – en
Reproductierechten Organisatie (‘PRO’)
I JURIDISCH KADER
a) Universiteiten en onderwijsinstellingen stellen werken als bedoeld in artikel 10 lid 1
Auteurswet (‘Aw’) in papieren of digitale vorm ter beschikking aan studenten ter toelichting
bij het onderwijs dat binnen die universiteiten en instellingen wordt verzorgd. Het voor dit
doel overnemen van (gedeelten van) auteursrechtelijk beschermde werken wordt niet als
inbreuk op het auteursrecht van de maker beschouwd, mits dit beperkt blijft tot enkele korte
werken of korte gedeelten van werken van dezelfde maker en, waar het betreft werken als
bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 6°, 9° of 11° Aw, tot enkele van die werken en mits wordt
voldaan aan de voorwaarden van artikel 16 Aw.
Onder onderwijsinstelling worden ook bedrijven en organisaties begrepen die op
commerciële of niet-commerciële basis opleidingen verzorgen of voorlichtingsactiviteiten
verrichten en in het kader daarvan een beroep kunnen doen op artikel 16 Aw.
b) De voorwaarden van artikel 16 Aw houden onder meer in, dat het overnemen in
overeenstemming moet zijn met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer
redelijkerwijs geoorloofd is, dat de persoonlijkheidsrechten van de maker worden
gerespecteerd, dat bronvermelding plaatsvindt en dat voor het overnemen een billijke
vergoeding aan de rechthebbende(n) wordt betaald.
c) De uitgever van de auteursrechtelijk beschermde werken bezit of behartigt doorgaans de
hier van toepassing zijnde auteursrechten.
d) Het Nederlands Uitgeversverbond (‘NUV’) als brancheorganisatie van uitgevers van boeken,
dagbladen en tijdschriften en Stichting International Publishers Rights Organisation (‘IPRO’),
als gemachtigde namens de in het buitenland gevestigde uitgevers, hebben overeenkomsten
gesloten met (vertegenwoordigende instanties van) universiteiten en onderwijsinstellingen,
waarin partijen de voorwaarden van artikel 16 Auteurswet nader zijn ingevuld, waaronder de
verschuldigde vergoeding (de ‘Overeenkomsten’).
e) Het NUV en IPRO hebben de incasso en verdeling van de vergoedingen die op grond van de
Overeenkomsten toekomen aan door hen vertegenwoordigde uitgevers, vertegenwoordigende
organisaties en daarmee door het bestuur gelijk te stellen rechthebbenden (hierna tezamen
‘rechthebbenden’) opgedragen aan de Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie
(PRO); de Sectie PRN verdeelt het aandeel van de in Nederland gevestigde uitgevers, terwijl
IPRO het aandeel van de buiten Nederland gevestigde uitgevers verdeelt. Dit reglement ziet
toe op de verdeling van de sectie PRN van Stichting PRO (hierna ‘PRO’).
f)

Voor de uitvoering van de overeenkomsten met koepelorganisaties, met betrekking tot
vergoedingen voor het reproduceren van werken in onderwijspublicaties, hanteert PRO de
voorwaarden zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomsten.
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g) Voor rechthebbenden die aan PRO daartoe een volmacht hebben verleend, factureert PRO de
gebruikers conform de paginatarieven die op de website van PRO worden gepresenteerd.
Stichting PRO keert de vergoeding uit aan en via de uitgever op basis van de verkregen
brongegevens.

Voor overgenomen niet-korte gedeelten waarvoor niet de vereiste toestemming is verkregen
van de rechthebbende(n) of van PRO, hanteert PRO de aanvullende paginatarieven, ook deze
tarieven worden op de website van PRO gepresenteerd. Ook deze vergoedingen worden zoveel
als mogelijk aan en via de uitgever uitgekeerd op basis van verzamelde brongegevens.
h) De in Nederland gevestigde uitgevers verlenen een volmacht en vrijwaring aan Stichting
PRO om hun rechten in deze te behartigen. Mocht een uitgever geen volmacht hebben
verleend aan Stichting PRO, zal Stichting PRO een bemiddelende rol op zich nemen.
II AANDELEN RECHTHEBBENDEN
a) De vergoedingen die door PRO worden geïncasseerd voor overname uit uitgaven van in Nederland
gevestigde uitgevers worden uitgekeerd aan de betreffende rechthebbenden, die verantwoordelijk
zijn voor de verdere verdeling, met inachtneming van het hierna onder sub c. tot en met e.
bepaalde.
b) Van het aandeel dat door PRO wordt uitgekeerd aan de uitgevers van dagbladen, wordt 50%
uitgekeerd aan Stichting Lira, die verantwoordelijk is voor de verdere verdeling.
c) Het aandeel van de makers van visuele werken wordt aan Stichting Pictoright uitgekeerd, die
verantwoordelijk is voor de verdere verdeling.
d) Het aandeel van de uitgevers en makers van bladmuziek wordt direct aan de uitgever uitgekeerd,
die verantwoordelijk is voor de verdere verdeling.
e) De vergoedingen die door PRO worden geïncasseerd voor overname uit uitgaven van in het
buitenland gevestigde uitgevers worden uitgekeerd aan IPRO, die verantwoordelijk is voor de
verdere verdeling.
III DE VERDELING
a) Verdeling van de verschuldigde bedragen vindt, met inachtneming van het in artikel II
bepaalde, regelmatig, zorgvuldig en correct plaats op basis van door PRO verworven gegevens
over het gebruik, waaronder de jaarlijkse opgaven van universiteiten en onderwijs instellingen
en marktonderzoek naar gebruik. Bij gebreke van voldoende gebruiksgegevens stelt het
bestuur een verdeling vast op basis van de meest recente markt onderzoeken of zo goed
mogelijke inschatting van het feitelijk gebruik op basis van gebruiksgegevens voor
vergelijkbare werken.
b) Verdeling vindt zo spoedig mogelijk na vaststelling plaats en in ieder geval uiterlijk
i. negen maanden na afloop van het boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn
geïnd, of
ii. zes maanden na ontvangst van een andere CBO,
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tenzij objectieve redenen verhinderen dat PRO zich aan deze termijnen kan houden, met name
in relatie tot de rapportage van brongegevens, het identificeren, lokaliseren, verifiëren of
koppelen van rechten en rechthebbenden, dan wel van andere relevante informatie. .
c) Verschuldigde bedragen die niet binnen de in lid b) genoemde termijn kunnen worden
verdeeld, omdat de betrokken rechthebbenden of hen vertegenwoordigende organisaties niet
geïdentificeerd of gelokaliseerd kunnen worden nadat de in lid d) bedoelde maatregelen zijn
genomen, of de betrokken rechthebbenden niet worden vertegenwoordigd door een
organisatie die PRO heeft gemachtigd, dan wel de betrokken rechthebbende of organisatie
geen vrijwaringverklaring heeft ondertekend, worden door PRO apart geregistreerd in de
boekhouding, tenzij de uitzondering op de termijn uit lid b) van toepassing is. PRO reserveert
onverdeelde bedragen voor rechthebbenden tot drie jaar na het jaar van inning.
d) PRO treft de nodige maatregelen, in overeenstemming met lid c) om de rechthebbenden te
identificeren en te lokaliseren, waaronder, indien en voor zover gerechtvaardigd door de
kosten daarvan in verhouding tot de betrokken bedragen:
i. controle van in aanmerking komende registers;
ii. uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de in lid c) vermelde termijn, het
informeren van de rechthebbenden en organisaties van rechthebbenden die
PRO vertegenwoordigt en de collectieve beheersorganisaties waarmee PRO
vertegenwoordigingsovereenkomsten heeft gesloten over, voor zover
beschikbaar, (i) de titel van het op grond de Auteurswet beschermd materiaal;
(ii) de naam van de rechthebbende; (iii) de naam van de betrokken uitgever of
producent; en (iv) alle overige ter zake dienende beschikbare informatie die
kan helpen om de rechthebbende te identificeren;
iii. ter beschikking stellen van deze informatie op de website van PRO.
e) Alle vergoedingen worden uitgekeerd na aftrek van de kosten van het beheer, waaronder mede
begrepen management vergoedingen en andere aantoonbare kosten van het incasseren,
beheren en verdelen van de vergoedingen. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting vast en de
kosten van activiteiten en werkzaamheden van de organisatie van PRO. Kosten zullen redelijk
zijn in verhouding tot de aan rechthebbenden verleende diensten en zullen worden
gecalculeerd op basis van objectieve criteria.
f)

Bedragen onder €50 worden gereserveerd voor de betreffende rechthebbende tot 3 jaar na het
jaar van inning. Indien het binnen deze periode in totaal voor de betreffende rechthebbende
gereserveerde bedrag het minimum bedrag niet overstijgt, worden de gereserveerde gelden na
afloop van deze periode pro rata verdeeld onder de rechthebbenden die in het betreffende jaar
een vergoeding hebben ontvangen, onverminderd het recht van de betreffende
rechthebbenden om alsnog aanspraak te maken op deze vergoeding zolang de vordering niet is
verjaard.. Indien de binnen deze periode gereserveerde uitkering het minimum bedrag wel
overstijgt, wordt alsnog tot uitkering overgegaan.

g) Overeenkomstig lid c) gereserveerde vergoedingen die tot 3 jaar na het jaar van inning niet
kunnen worden verdeeld, nadat de toepasselijke in lid d) genoemde maatregelen zijn genomen,
worden als onverdeeld beschouwd en vervolgens pro rata verdeeld onder de rechthebbenden
die een vergoeding hebben ontvangen in het jaar waarop de onverdeelde vergoeding
betrekking heeft, onverminderd het recht van de betreffende rechthebbenden om alsnog
aanspraak te maken op deze vergoeding zolang de vordering niet is verjaard.
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h) De in Nederland gevestigde rechthebbenden zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere
verdeling van de gelden. Verdeling moet plaatsvinden binnen zes maanden na ontvangst van
de vergoedingen van PRO, tenzij objectieve redenen verhinderen dat een rechthebbende zich
aan deze termijn kan houden, met name in relatie tot de rapportage van brongegevens, het
identificeren, lokaliseren, verifiëren of koppelen van rechten en rechthebbenden, dan wel van
andere relevante informatie. PRO zal ontvangers van vergoedingen verzoeken PRO hierover
jaarlijks een verslag toe te zenden. PRO kan de uitbetaling van toekomstige vergoedingen
opschorten als een ontvanger niet aan de verplichtingen van deze bepaling voldoet.
i)

Een rechthebbende zal ter zake van te ontvangen vergoedingen een getekende
vrijwaringsverklaring aan PRO afgeven, volgens het door PRO opgestelde model, waarin de
ontvanger garandeert bevoegd te zijn de vergoedingen te ontvangen voor de betreffende
rechten en waarin de rechthebbende PRO vrijwaart tegen en schadeloos stelt voor vorderingen
van derden ter zake van de betreffende vergoedingen. PRO mag betaling van de vergoedingen
opschorten tot het de ondertekende verklaring heeft ontvangen.

j)

Het bestuur streeft naar optimale transparantie en verantwoording ten aanzien van zijn
besluiten tot verdeling van vergoedingen en in de communicatie daarvan aan de ontvangers,
met inbegrip van de toepasselijke bepalingen uit dit reglement en de berekening van het voor
verdeling beschikbare bedrag. Alle communicatie tussen IPRO en rechthebbenden en hen
vertegenwoordigende organisaties kan langs elektronische weg plaats vinden.

k) Verdeling van geïncasseerde vergoedingen vindt plaats op basis van een vertegenwoordiging
overeenkomst tussen PRO en uitgevers en de hen vertegenwoordigende organisaties. De
overeenkomst beperkt rechthebbenden niet in het verlenen van licenties voor nietcommercieel gebruik. Rechthebbenden en de hen vertegenwoordigende organisaties kunnen
een vertegenwoordiging overeenkomst beëindigen tegen het einde van een kalenderjaar, met
inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden en zijn vrij zich aan te sluiten bij een
andere CBO. In geval van beëindiging behoudt de rechthebbende recht op vergoedingen voor
het gebruik van zijn rechten voorafgaand aan de beëindigingsdatum. Rechthebbenden kunnen
licenties verlenen voor niet-commercieel gebruik.
IV RECHTEN VOORBEHOUDEN AAN STICHTING PRO
a) PRO is gerechtigd om kosten in rekening te brengen aan de desbetreffende
uitgever voor bij PRO ingediende toestemmingsaanvragen voor niet-korte
gedeelten die worden doorgestuurd naar de uitgever ter afhandeling omdat de uitgever
PRO geen volmacht heeft verleend dergelijke aanvragen af te handelen namens
de uitgever.
b) Indien een rechthebbende, na daartoe twee keer schriftelijk herinnerd te zijn, niet binnen een
daarbij gestelde redelijke termijn de in artikel III onder k) bedoelde vrijwaringsverklaring
ondertekend retourneert voor de aangeboden vergoeding, mag PRO ervan uitgaan dat de
rechthebbende afziet van de aanspraken terzake en worden de betreffende gelden verdeeld
onder de rechthebbenden die in het betreffende jaar een vergoeding hebben ontvangen,
onverminderd het recht van de betreffende rechthebbenden om alsnog aanspraak te maken op
deze vergoeding zolang de betreffende vordering niet is verjaard.
c) Indien een rechthebbende vanwege een geschil met PRO over de voorgestelde verdeling van
een vergoeding weigert de in artikel III onder k) bedoelde ondertekende vrijwaringsverklaring
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af te geven en onverminderd het bepaalde in artikel IV onder b) en de geschillen- en
klachtenregeling bedoeld in artikel V, zal PRO er naar streven het onbetwiste gedeelte van de
vergoeding aan de betreffende rechthebbende uit te keren, na afgifte van een
vrijwaringverklaring voor dat gedeelte, in afwachting van een beslissing over het betwiste
gedeelte.
d) PRO is bevoegd, al dan niet naar aanleiding van een klacht, een door PRO aan te wijzen
registeraccountant te doen controleren of een rechthebbende zijn uit dit reglement
voortvloeiende verplichtingen naar behoren nakomt, waaronder mede begrepen de verdere
verdeling van door PRO uitgekeerde vergoedingen aan uitgevers, auteurs en mogelijke andere
houders van rechten waarvoor de vergoedingen zijn uitgekeerd, overeenkomstig het bepaalde
in artikel III onder i). Indien de rechthebbende weigert aan de controle mee te werken of uit
de controle blijkt dat de rechthebbende niet heeft voldaan aan een of meer verplichtingen
onder dit reglement kan PRO de uitbetaling van toekomstige vergoedingen opschorten.
V KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING
Rechthebbenden en gebruikers kunnen bij geschillen die betrekking hebben op de uitvoering
van de readerregelingen een klacht indienen conform de klachten en geschillenregeling die is
gepubliceerd op de website van Stichting PRO www.stichting-pro.nl.
VI SLOTBEPALINGEN
a) Dit herziene repartitiereglement is op 23 november 2017 vastgesteld door het bestuur
overeenkomstig de statuten van Stichting PRO en de toepasselijke Nederlandse regelgeving, en
treedt in werking na goedkeuring van het College van Toezicht Auteursrechten.
b) Het Bestuur van Stichting PRO zal dit reglement iedere 3 jaar evalueren, voor het eerst in
2020. De resultaten van de evaluatie worden opgenomen in het jaarverslag.
c) Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van Stichting PRO www.stichting-pro.nl.
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