Reglement van nadere verdeling van de Sectie PRO
Mandaat van de Stichting Publicatie – en
Reproductierechten Organisatie (‘PRO’), ten behoeve van
de verdeling van Thuiskopievergoedingen.
INLEIDING
Stichting de Thuiskopie is belast met de inning en verdeling van de vergoeding als bedoeld in
artikel 16c van de Auteurswet en artikel 10 lid 1 onder e van de Wet op de naburige rechten
(hierna: “Thuiskopievergoeding”) en keert de door haar geïncasseerde Thuiskopievergoeding uit
aan door haar aangewezen verdeelorganisaties op basis van de verdeelsleutels en met
inachtneming van de bepalingen neergelegd in het door het College van Toezicht Collectieve
Beheersorganisaties goedgekeurde Repartitiereglement.
Het reglement van Nadere Verdeling vormt één geheel met het Repartitiereglement van de
Stichting Thuiskopie als bedoeld in artikel 6 van het Repartitiereglement van de Stichting
Thuiskopie. Dit Reglement van Nadere Verdeling regelt de verdeling en uitkering, door Sectie
PRO Mandaat van de verdelingsorganisatie Stichting PRO, van de door de Stichting Thuiskopie
geïncasseerde vergoedingen voor het maken van kopieën - voor eigen oefening studie en
gebruik- van boeken, e-books, periodieke geschriften waaronder dagbladen en andere in
aanmerking komende uitgaven op blanco beeld en geluidsdragers, telefoons, hardware of
consumentenelektronica.
De sectie PRO Mandaat is vooralsnog belast met de uitvoering van de nadere verdeling van
Thuiskopievergoedingen aan uitgevers. Uitgevers hebben recht op een aandeel uit de
Thuiskopievergoeding vanwege bestaande wet-en regelgeving.
DEFINITIES
Artikel 1.
In dit reglement van Nadere Verdeling wordt verstaan onder:
Stichting PRO:

de door het bestuur van de Stichting Thuiskopie in het kader van
het verdelingsreglement aangewezen verdelingsorganisatie: de
Stichting Publicatie-en Reproductierechten Organisatie (PRO)
statutair gevestigd in Amsterdam, kantoorhoudende te Hoofddorp.

Thuiskopievergoeding:

de vergoeding voor het reproduceren op blanco informatiedragers
(waaronder telefoons, hardware of consumentenelektronica) van
werken in de zin van de Auteurswet en van op grond van de Wet
op de naburige rechten beschermd materiaal als bedoeld in de
artikelen 16c lid 1 Auteurswet en 10 lid 1 onder e van de Wet
op de naburige rechten;

Het Reglement van
Nadere Verdeling:

het Reglement van Nadere Verdeling op grond waarvan Stichting
PRO de Thuiskopievergoeding berekent en uitkeert aan uitgevers
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Het Verdelingsreglement:

het verdelingsreglement van de Stichting Thuiskopie.

De Uitgave(n):

boeken, e-books, periodieke geschriften waaronder dagbladen en
andere in aanmerking komende uitgaven waartoe Stichting PRO
door de Stichting de Thuiskopie is aangewezen om de nadere
verdeling op zich te nemen.

Artikel 2.
Voor het overige wordt in het Reglement van Nadere Verdeling overeenkomstig het
Verdelingsreglement verstaan onder:
Stichting Thuiskopie:
De stichting Stichting de Thuiskopie, gevestigd te Amsterdam,
zijnde de rechtspersoon die laatstelijk bij Besluit van 18 mei 2017
door de staatssecretaris van veiligheid en justitie op basis van
artikel 16d Auteurswet is aangewezen als rechtspersoon belast
met de inning en verdeling van de vergoeding als bedoeld in artikel
16c van de Auteurswet 1912 en artikel 10, lid 1 onder e van de
Wet op de naburige rechten;;
Thuiskopiewetgeving:

Artikel 16c e.v van de Auteurswet 1912 inzake een vergoeding
voor het reproduceren van beeld- of geluidsopnamen voor eigen
oefening, studie of gebruik, en artikel 10 lid 1 onder e van de Wet
op de naburige rechten en daarop gebaseerde regelgeving;

Statuten:

de statuten van Stichting de Thuiskopie.

Het Bestuur:

het bestuur van de Stichting de Thuiskopie.

Rechthebbenden:

Zij die op grond van het bepaalde in artikel 16c Auteurswet en/of
artikel 10 lid onder e Wet op de naburige rechten, met
inachtneming van dit Repartitiereglement aanspraak hebben op
een Thuiskopievergoeding;.

Verdelingsorganisatie:

Collectieve beheersorganisatie van één of meerdere specifieke
categorieën auteurs- en/of naburig rechthebbenden 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
Thuiskopievergoeding

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.
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WERKINGSTERREIN
Artikel 3.
3.1

Het Reglement van Nadere Verdeling regelt de verdeling van de gedurende enig boekjaar
door de Stichting Thuiskopie uit hoofde van de Thuiskopiewetgeving ontvangen Nettoopbrengsten, betrekking hebbende op het kopiëren van Uitgave(n) op blanco beeld en
geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica, onder uitgevers, voor de
in het Verdelingsreglement genoemde subrubriek ‘Geschriften’ alsmede de subrubriek
‘Beeld’.

3.2

Stichting PRO kan, indien daartoe aangewezen door de Stichting de Thuiskopie, ook de
verdeling onder uitgevers op zich nemen van de Thuiskopievergoeding betrekking
hebbende op uitgaven in andere vorm dan de eerder bedoelde Uitgave(n). In dat geval is
het Reglement van Nadere Verdeling van Stichting PRO ook op deze verdeling van
toepassing.

DE UITGEVER
Artikel 4.
Als Uitgever wordt aangemerkt:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig in of op de privé gekopieerde
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.
Artikel 5.
5.1

In dit reglement wordt verstaan onder Buitenlandse Uitgever: een Uitgever die niet in
Nederland is gevestigd.

5.2

Stichting PRO kan aan de Buitenlandse Uitgever de voorwaarde stellen dat hij zich laat
vertegenwoordigen door een buitenlandse zusterorganisatie of via een, naar het oordeel
van een representatieve organisatie van de betreffende Buitenlandse uitgever, daartoe
geschikt geachte organisatie. Aan laatstgenoemde organisatie mogen de voorwaarden
worden gesteld dat zij Stichting PRO namens de desbetreffende Buitenlandse Uitgevers
finale kwijting kan verlenen voor de uitkering van hun aandeel in de Netto-opbrengsten en
aan Stichting PRO vrijwaring kan verlenen voor aanspraken van derden. Aan organisaties
afkomstig uit landen waar Nederlandse Rechthebbenden aanspraak kunnen maken op
een vergoeding op grond van Thuiskopiewetgeving of daarmee gelijk te stellen wet- of
regelgeving, mag Stichting PRO de nadere voorwaarde stellen dat uitkering uitsluitend op
basis van wederkerigheid plaatsvindt.
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NADERE VERDELING
Artikel 6.
6.1

Alvorens tot Nadere verdeling over te gaan zal Stichting PRO, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 8 van het Verdelingsreglement, de door Stichting PRO gemaakte
kosten en de in het kader van de jaarrekening door Stichting PRO nodig geoordeelde
voorziening, in mindering brengen op de nader te verdelen Netto-opbrengsten. Partijen
streven naar een gezamenlijke inhouding van maximaal 15%. Indien er volgens Stichting
PRO een hoger percentage noodzakelijk is, zal dit door Het Bestuur moeten worden
goedgekeurd.

GRONDSLAGEN NADERE VERDELING
Artikel 7.
7.1

Bij de vaststelling van de hoogte van de uit te keren Thuiskopievergoeding wordt een
verdeling gehanteerd welke een zo goed mogelijk afspiegeling vormt voor de mate waarin
de werken privé gekopieerd worden zoals dat onder meer naar voren komt uit te
verzamelen gegevens, zoals marktonderzoek, verkoopcijfers, marktaandelen en/of
omzetgegevens van uitgevers.

7.2

Bij de vaststelling van de uit te keren Thuiskopievergoedingen wordt een bagatellenregeling gehanteerd. Dit betekent dat Thuiskopievergoedingen die niet hoger zijn dan
d50 euro per jaar per uitgever door Sectie PRO Mandaatniet worden uitbetaald maar
worden toegevoegd aan de door Sectie PRO Mandaat te verdelen Netto-opbrengsten.

7.3

Indien en voor zover bij de vaststelling van de hoogte van de Thuiskopievergoeding
factoren, in het vorige lid vermeld, worden toegepast, zijn daarop de artikelen 8 en 9 van
toepassing.

DE NADERE VERDELING UITGEVERSAANDEEL GESCHRIFTEN EN BEELD
Artikel 8.
8.1

Verdeling van beschikbare gelden over de verschillende categorieën van Uitgaven, wordt
vastgesteld op basis van gegevens over de mate waarin deze werken privé gekopieerd
worden. Bij het ontbreken van dergelijke gegevens wordt de aandeelbepaling per
categorie Uitgaven gebaseerd op de voor de uitkering relevante gegevens. De te
verzamelen gegevens kunnen bestaan uit bijvoorbeeld marktonderzoek, verkoopcijfers,
marktaandelen en/of omzetgegevens van categorieën Uitgaven.

8.2

Er kunnen nadere eisen worden gesteld aan Uitgevers indien aanlevering van gegevens
voor nadere verdeling noodzakelijk zijn. Deze eisen worden vastgesteld door de Sectie
PRO Mandaat.

8.2

De verdeling van de in het vorige lid bedoelde Thuiskopievergoeding onder Buitenlandse
Uitgevers vindt in beginsel plaats via buitenlandse representatieve organisaties,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2.
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8.3

De verdeling van in het buitenland geïncasseerde vergoedingen voor het kopiëren van
Uitgaven voor eigen oefening, studie of gebruik, door de Stichting Thuiskopie of door een
Verdelingsorganisatie, bestemd voor Uitgevers, vindt in beginsel plaats door Sectie PRO
Mandaat op grond van de uit het buitenland verkregen gegevens eventueel aangevuld
met gegevens uit andere bronnen.

8.4

Sectie PRO Mandaat zal zich gedurende drie jaar – te rekenen vanaf het jaar van incasso
– inspannen om de beschikbare gegevens per Uitgave te koppelen aan de Uitgever. Na
verloop van deze drie jaar zullen de vergoedingen bestemd voor de Uitgaven die niet aan
de desbetreffende Uitgever konden worden gekoppeld, worden toegevoegd aan de te
verdelen gelden onder de overige Uitgevers in het daaropvolgende jaar, tenzij de
verwachting gerechtvaardigd is dat de desbetreffende gelden binnen afzienbare tijd
alsnog aan de desbetreffende (groep) Uitgevers beschikbaar kunnen worden gesteld.
Sectie PRO Mandaat zal in het laatste geval een plan voor nadere verdeling opstellen.

UITKERING, KWIJTING, VRIJWARING, VERJARING
Artikel 9.
9.1

De uitkering van de Thuiskopievergoeding vindt in beginsel één keer per jaar plaats,
binnen zes maanden na ontvangst van de betaling door Thuiskopie.

9.2

De Uitgever verleent door acceptatie van de Thuiskopievergoeding volgend op de
desbetreffende controlespecificatie aan Stichting PRO finale kwijting voor zijn aanspraak
op het Uitgeversdeel in de Thuiskopieverdeling over de in de controlespecificatie
genoemde periode en vrijwaart Stichting PRO van aanspraken van derdenrechthebbenden te zake.

9.3

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.

9.4

Alvorens Sectie PRO Mandaat overgaat tot uitkering van een Thuiskopievergoeding, dient
tevens aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:
het 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;
ten aanzien van Buitenlandse Uitgevers moeten door of namens Stichting PRO
afspraken zijn gemaakts met de desbetreffende in artikel 5.2 bedoelde
organisatie.

9.5

Bij de uitkering van de Thuiskopievergoeding wordt aan de Uitgever een specificatie
aangeboden met alle gegevens die Stichting PRO heeft verzameld.

9.6

In geval van een Buitenlandse Uitgever dient in dit artikel voor “uitgever” te worden
gelezen de in artikel 5.2 bedoelde organisatie.
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9.7

Indien na uitkering van een Thuiskopievergoeding 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).

9.8

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.

9.9

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.

9.10

De verdelingstermijn is door Het Bestuur vastgesteld op maximaal drie kalenderjaren na
incasso door Stichting de Thuiskopie. De verjaringstermijn is vastgesteld op drie jaren,
door Stichting PRO kan derhalve een beperkte reserve aangehouden worden.

INWERKINGTREDING EN DUUR
Artikel 10.
Dit Reglement van Nadere Verdeling is in werking getreden na goedkeuring door het Bestuur
conform bepaalde in de Artikel 3 lid 2 van het Verdelingsreglement van Thuiskopie en na
instemming van het College van Toezicht Auteursrechten.

WIJZIGINGEN VAN REGLEMENT
Artikel 11.
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 12.
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 13.
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13.1

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 s’ –Gravenhage.

13.2

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

GELDIGHEIDSDUUR
Artikel 14.
Het Reglement van Nadere Verdeling is voor het eerst in werking getreden per 1 januari 2010 en
is voor onbepaalde tijd van kracht.
NIET VOORZIENE GEVALLEN
Artikel 15.
In gevallen waarin het reglement van Nadere Verdeling van de Stichting PRO niet voorziet,
beslist het bestuur van Stichting PRO.
Aldus, op voorstel van het bestuur van de sectie PRO Mandaat van de Stichting PRO, door het
Bestuur van de Stichting Thuiskopie, in vergadering bijeen te Hoofddorp 8 juni 2017
goedgekeurd.
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