Algemene licentievoorwaarden 2012 voor het reproduceren
en/of beschikbaar stellen van knipsels voor intern en extern gebruik
(‘Algemene licentievoorwaarden’)
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Inleiding
Een loket voor beperkt gebruik van Knipsels
Bedrijven en instellingen die artikelen (‘Knipsels’) uit dagbladen, tijdschriften of andere periodiek verschijnende
media (‘Periodieken’) willen (laten) reproduceren voor intern of extern gebruik hebben daarvoor toestemming1
nodig van de makers (de rechthebbenden) van het oorspronkelijke werk (uitgevers en freelance journalisten) die
ter zake hun auteursrecht uitoefenen. Het uitgangspunt voor de uitgevers daarbij is dat zij deze bedrijven zo
mogelijk zelf rechtstreeks of via intermediairs willen en kunnen bedienen met producten en diensten.
Om beperkt gebruik van hun Periodieken (de dagbladen, tijdschriften, nieuwsbladen en andere periodiek
verschijnende media, inclusief de websites van deze Periodieken, uit binnen- en buitenland, die worden
uitgegeven door een uitgever die wordt vertegenwoordigd door CLIP en die niet zijn of worden uitgesloten in de
overeenkomst met CLIP) op een eenvoudige wijze mogelijk te maken en te regelen hebben de meeste
rechthebbenden aan de sectie Copyright Licentie,-en Incassobureau PRO2 (‘CLIP’) een volmacht verleend om
binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden de daartoe benodigde rechten te verlenen, de
vergoeding te incasseren en onder de rechthebbenden te verdelen.
De Algemene licentievoorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig in combinatie met een overeenkomst waarin
CLIP een niet exclusieve licentie verleent tot het reproduceren en ter beschikking stellen van Knipsels ten
behoeve van een Knipseldienst of een Knipselkrant voor Extern gebruik en/of het (re)produceren en verspreiden
van Knipsels of een Knipselkrant voor Intern Gebruik en de Algemene licentievoorwaarden van toepassing
worden verklaard. Afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene licentievoorwaarden zijn uitsluitend
mogelijk als deze schriftelijk worden overeengekomen in de overeenkomst met CLIP of in een overeenkomst
met de desbetreffende rechthebbende(n).
Extern Gebruik
Bedrijven en instellingen die een knipseldienst uitvoeren (digitaal of in papieren vorm) kunnen de daarvoor
vereiste toestemming verkrijgen door een overeenkomst te sluiten met CLIP voor het reproduceren en aan derden
buiten de eigen onderneming, organisatie of instelling ter beschikking stellen van Knipsels of een verzameling
van voor deze verzameling geselecteerde Knipsels, in papieren of elektronische vorm (‘Knipselkranten’). Het
bestuur van CLIP beoordeelt of hierdoor geen concurrentie ontstaat met de rechtstreekse dienstverlening van de
betreffende uitgevers. Indien sprake is van concurrentie met de rechtstreekse dienstverlening van de betreffende
uitgevers, staat het CLIP vrij om geen licentie (meer) te verlenen.
Intern Gebruik
Bedrijven en instellingen die een papieren knipselkrant maken of (elektronische) reproducties van artikelen
opslaan en uitsluitend ter beschikking stellen aan dan wel (digitaal) verspreiden onder degenen die werkzaam
zijn binnen de eigen organisatie(‘de Gebruikers’) , kunnen voor beperkt intern Gebruik de daarvoor vereiste
toestemming verkrijgen door een overeenkomst te sluiten met CLIP dan wel met de individuele rechthebbenden.
Onder ‘Intern Gebruik’ wordt derhalve verstaan het verspreiden van een papieren knipselkrant of (elektronische)
reproductie van artikelen onder medewerkers (‘Gebruikers’) van Afnemers. Onder ‘Afnemers’ wordt verstaan de
rechtpersoon of natuurlijke persoon aan wie een Licentiehouder buiten zijn eigen onderneming, organisatie of
instelling Knipsels of Knipselkranten ter beschikking stelt. De beperkingen op het (her)gebruik in de Algemene
licentievoorwaarden houden niet in dat andere vormen van gebruik niet worden toegestaan. Integendeel, in de
meeste gevallen kunnen daarover aanvullende afspraken worden gemaakt met de betreffende rechthebbenden.
CLIP kan daarbij een bemiddelende rol spelen.
De activiteiten van CLIP worden ondersteund door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV).
1

2

Behoudens het voor eigen gebruik maken van reprografische verveelvoudigingen (fotokopiëren) van korte artikelen mits daarvoor een billijke
vergoeding is overeengekomen en betaald aan Stichting Reprorecht. Het vervaardigen van knipselkranten in reprografische vorm valt niet onder
de betalingsregeling met Stichting Reprorecht. Daarvoor kan met CLIP een regeling worden getroffen.
PRO staat voor de Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (www.cedar.nl/pro).
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1. Algemene Gebruiksvoorwaarden en –rechten voor Extern en Intern Gebruik
1.1

CLIP verleent namens de betrokken auteursrechthebbenden door het sluiten van een Overeenkomst met
een onderneming, organisatie of instelling (‘Licentiehouder’) toestemming aan de Licentiehouder om
tegen betaling van het geldende tarief op niet exclusieve basis Knipsels of Knipselkranten te
vervaardigen, al dan niet in elektronische vorm van de redactionele inhoud (inclusief ‘Graphics’, doch
exclusief foto’s, tekeningen en advertenties) van de door CLIP vertegenwoordigde periodieken van de in
de bijlage genoemde uigevers en deze – afhankelijk van de overeengekomen nadere
gebruiksvoorwaarden – beschikbaar te stellen en te verspreiden onder de overeengekomen groep externe
Afnemers of onder de overeengekomen groep interne Gebruikers met inachtneming van de Algemene
licentievoorwaarden. CLIP kan voor het regelen van verdergaande gebruiksrechten een bemiddelende rol
spelen.

1.2

De Knipsels dienen integrale verveelvoudigingen (kopieën) van het oorspronkelijke werk te zijn en de
bron en de naam van de maker, indien in deze bij de bron wordt vermeld, dienen bij of in de Knipsels te
worden vermeld. Ook voor het overige mag het gebruik van een Knipsel op geen enkele wijze nadeel
toebrengen aan de eer of naam van de maker van de inhoud van het Knipsel of aan zijn waarde in deze
hoedanigheid.

1.3

De Licentiehouder verkrijgt geen verdere gebruiksrechten dan de in de Algemene licentievoorwaarden
genoemde, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen met de desbetreffende rechthebbende(n) of
in de Overeenkomst met CLIP.

1.4

De Licentiehouder mag per verschijningsnummer van een Periodiek maximaal 10% van de redactionele
inhoud ter beschikking stellen per Afnemer voor Intern Gebruik of voor Extern Gebruik. ‘Voor Intern
Gebruik’ betekent, in geval de Licentiehouder een rechtspersoon is, 10% van de redactionele inhoud per
juridische entiteit. ‘Per externe Afnemer’ betekent, in geval de Afnemer van een Licentiehouder een
rechtspersoon is, 10% van de redactionele inhoud per juridische entiteit.

1.5

Knipsels uit ochtendbladen mogen niet voor 9.00 uur en Knipsels uit avondbladen mogen niet voor 18.00
uur op de dag van verschijning worden verspreid aan Afnemers of Gebruikers, tenzij anders
overeengekomen met de betreffende uitgever. Voor bepaalde periodieken kunnen tijdelijke
verspreidingsverboden gelden, hetgeen uit de Overeenkomst zal blijken.

1.6

Knipsels die Licentiehouder vervaardigd en/of ter beschikking stelt aan derden, dienen afkomstig te zijn
uit ten minste drie verschillende periodieken van tenminste twee verschillende uitgevers(concerns) tenzij
anders overeengekomen.

1.7

Voor open internetgebruik is afzonderlijk toestemming van de desbetreffende rechthebbenden of CLIP
vereist. Onder ‘open internetgebruik’ wordt verstaan het openbaar beschikbaar stellen van Knipsels via
het internet of ander elektronisch netwerk zonder technische afscherming van de Knipsels ten behoeve
van de uitsluitende toegang voor de overeengekomen groep Afnemers of Gebruikers.

1.8

Tot de Licentiehouder wordt mede gerekend iedere entiteit, ongeacht rechtsvorm, waarmee de
Licentiehouder in relatie staat, bijvoorbeeld op basis van een samenwerkingsovereenkomst, op basis van
een directe dan wel indirecte deelneming ongeacht het aantal aandelen, of als vennoot van een V.o.f. of
C.V.. Tot de Afnemer en/of Gebruiker wordt mede gerekend iedere entiteit, ongeacht rechtsvorm,
waarmee de Afnemer en/of Gebruiker in relatie staat, bijvoorbeeld op basis van een
samenwerkingsovereenkomst, op basis van een directe dan wel indirecte deelneming ongeacht het aantal
aandelen, of als vennoot van een V.o.f. of C.V.. Doel van deze bepaling is om niet-toegestane stapeling
van licentieovereenkomsten te voorkomen.
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2. Nadere voorwaarden voor Extern Gebruik van Knipsels of Knipselkranten
(Regeling Knipseldiensten)
2.1

Licentiehouder mag op jaarbasis maximaal 3.000 Knipsels ter beschikking stellen per Afnemer.

2.2

Het is Licentiehouder toegestaan om zogenaamde ‘miniaturen’ van pagina’s te vervaardigen en aan
Afnemers ter beschikking te stellen voor zover deze uitsluitend geschikt zijn en tot doel hebben om de
plaats en opmaak van het oorspronkelijke bericht of artikel in het oorspronkelijke periodiek te tonen.

2.3

De Licentiehouder mag voor de uitvoering van zijn aan CLIP bekend gemaakte activiteiten een tijdelijk
en/of beperkt werkarchief van Knipsels aanleggen dat uitsluitend gebruikt mag worden voor de
uitvoering van de door de desbetreffende rechthebbende(n) of door CLIP krachtens de Overeenkomst
toegestane gebruiksvormen. Voor het ter beschikking stellen van het werkarchief aan derden anders dan
alleen de levering van een selectie Knipsels aan de Afnemers, bijvoorbeeld het doorzoekbaar maken van
het werkarchief van Licentiehouder door de Afnemers, dienen nadere afspraken te worden gemaakt met
CLIP of met de desbetreffende rechthebbende(n).

2.4

De Licentiehouder dient CLIP maandelijks een rapportage met de gebruiksgegevens te overleggen. De
rapportage dient, voor de 15e van de maand volgend op de periode waarop de rapportage betrekking
heeft in het bezit te zijn van CLIP en de voor uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens van
het gebruik aan te bevatten, waaronder ten minste:
a. de titels van de (digitale) periodieken waaruit Knipsels en/of Knipselkranten zijn vervaardigd en/of
zijn geleverd;
b. per titel het aantal Knipsels
c. in voorkomende gevallen per titel het aantal Gebruikers en/of het aantal Knipsels dat in een Archief
(definitie zie artikel 2.10) van Afnemers zal worden opgenomen.
De gegevens dienen in elektronische vorm te worden geleverd aan CLIP. Voor ieder periodiek dient het
door CLIP aangegeven unieke referentienummer ( het zogenoemde ‘werknummer’) vermeld te worden
en de gegevens dienen ook voor het overige te voldoen aan de daaraan door CLIP gestelde voorwaarden.
Indien de rapportage van Licentiehouder niet of niet tijdig voldoet aan de door CLIP gestelde
voorwaarden, is CLIP gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen met een minimum van 200
euro en een maximum van 2.000 euro per rapportage.

2.5

Op grond van de in artikel 2.3 genoemde gegevens ontvangt de licentiehouder een factuur van CLIP. De
Licentiehouder dient het volledige factuurbedrag binnen dertig dagen te voldoen.

2.6

De Licentiehouder dient gedurende de duur van de overeenkomst de brongegevens van elk geselecteerd
en uitgeleverd Knipsel inzichtelijk te houden in een database, inclusief de naam van de maker, indien
deze bij de bron van het Knipsel is vermeld. CLIP kan de Licentiehouder gedurende de Overeenkomst
steekproefsgewijs verzoeken deze brongegevens aan te leveren dan wel ten kantore van Licentiehouder
in te zien ten behoeve van controle namens de rechthebbenden. CLIP is gerechtigd om de in dit artikel
benoemde gegevens en resultaten van controle ter beschikking te stellen aan de uitgevers van de
periodieken en aan Stichting Lira ten behoeve van repartitie- en controledoeleinden. Naar op naam van
een individuele Afnemer herleidbare gebruiksgegevens worden uitsluitend steekproefsgewijs en voor
zover noodzakelijk voor controledoeleinden beschikbaar gesteld. De Licentiehouder dient alle kosten die
verband houden met de controle te vergoeden indien bij de controle mocht worden geconstateerd dat de
Licentiehouder CLIP en de door CLIP vertegenwoordigde rechthebbenden heeft benadeeld door zich
niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst te houden. Bij constatering door CLIP van niet
gerapporteerde maar wel beschikbaar gestelde Knipsels zal Licentiehouder gehouden zijn tot betaling per
Knipsel van het inbreuktarief dat is vastgesteld op 300% van het geldende tarief. Indien de
Licentiehouder medewerking aan de controle weigert, is CLIP gerechtigd de Overeenkomst met
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onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst,
schriftelijk te beëindigen, onverminderd aanspraken op mogelijke schadevergoedingen.
2.7

De Licentiehouder zal desgevraagd CLIP jaarlijks een door een accountant geverifieerde opgave
verschaffen van het totaal aantal Knipsels in het voorgaande kalenderjaar waarover op grond van de
Overeenkomst en deze Algemene licentievoorwaarden een vergoeding is verschuldigd aan CLIP.
Bovendien zal Licentiehouder desgevraagd CLIP jaarlijks een door een accountant geverifieerde opgave
verschaffen waaruit blijkt dat voldaan is aan het gestelde in artikel 1.4, 1.5 en 2.1 van deze Algemene
licentievoorwaarden en een opgave met de door Licentiehouder in het voorafgaande jaar gegenereerde
additionele inkomsten en totale omzet van de levering als genoemd in artikel 2.13 a en b.

2.8

De Licentiehouder zal CLIP informeren over de (merk)na(a)m(en) van zijn dienstverlening en - indien
de Licentiehouder zijn Afnemers via internet bedient – de na(a)m(en) van zijn website(s). Mocht (een
gedeelte van) een website voor Afnemers van de Licentiehouder alleen via een toegangscode
toegankelijk zijn, zal de Licentiehouder voor controledoeleinden deze toegangscode voor Afnemers ook
aan CLIP verschaffen.

2.9

In voorkomende gevallen waarin de Afnemers van de Licentiehouder de door de Licentiehouder
beschikbaar gestelde Knipsels of Knipselkranten voor Intern Gebruik wil opslaan en/of verspreiden of
aan derden willen leveren (Extern Gebruik) is daarvoor een aanvullende regeling tussen Afnemer en
CLIP of de betreffende rechthebbenden vereist.

2.11.1 Indien de Licentiehouder ook software voor intranet- en/of Archieftoepassingen aan zijn Afnemers van
Knipsels en/of Knipselkranten levert, zal de Licentiehouder dat alleen doen indien deze Afnemers
aantoonbaar een licentie voor intern gebruik voor die Knipsels hebben verkregen van de betreffende
rechthebbende(n) of van CLIP.
2.12

De Licentiehouder dient de in artikel 1 t/m 4 genoemde beperkte gebruiksrechten en de daarvoor
geldende voorwaarden overeen te komen met de Afnemers, waarbij de Afnemers dienen in te stemmen
met controle in hun vestiging(en) van de op naleving van de aan het gebruik gestelde voorwaarden door
CLIP en te verklaren aan deze controle medewerking te verlenen. De daartoe gehanteerde
overeenkomst(en) en/of leveringsvoorwaarden zullen, voor zover deze betrekking hebben op de in
voornoemde artikelen genoemde gebruiksrechten en controle daarop, aan CLIP worden voorgelegd
opdat deze zich ervan kan vergewissen dat voornoemde gebruiksrechten en de mogelijkheid tot controle
daarop niet buiten hetgeen in deze artikelen is bepaald treden.
Tarieven

2.13 a Er geldt een vaste vergoeding per Knipsel dat door de Licentiehouder aan zijn Afnemers ter beschikking
wordt gesteld. Dit tarief bedraagt een royaltypercentage van vijfentwintig (25) procent van de prijs die de
Licentiehouder voor het Knipsel per Afnemer in rekening brengt, met een minimumvergoeding per
Knipsel per Periodiek (‘de Artikelvergoeding’), die jaarlijks wordt vastgesteld door CLIP en die in 2012
63 eurocent bedraagt. De vergoeding per Knipsel is eveneens verschuldigd indien de Knipsels afkomstig
zijn van een andere licentiehouder met een CLIP Licentie voor Extern Gebruik of aan Afnemers worden
geleverd in de vorm van een Knipselkrant.
Het bestuur van CLIP kan in geval van beperkt niet-commercieel Extern Gebruik tegen nader overeen te
komen voorwaarden de gebruikslicenties voor Intern Gebruik van toepassing verklaren op de
verspreiding van Knipsels of Knipselkranten door of voor bibliotheken en onderwijsinstellingen, binnen
een groep van ondernemingen (binnen concernverband), binnen een vereniging aan leden of door een
stichting aan aangeslotenen.
2.13 b Naast de in artikel 2.13 a genoemde vaste vergoeding dient Licentiehouder aan CLIP jaarlijks een
percentage van vijfentwintig (25) procent af te dragen over de door Licentiehouder gegenereerde
additionele inkomsten. Onder ‘Additionele Inkomsten’ wordt verstaan de inkomsten die direct dan wel
indirect worden gegenereerd met de exploitatie van Knipsels del artikelen van uitgevers.
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3.

Nadere Voorwaarden en Tarieven voor Intern Gebruik van Digitale Knipsels
(Regeling Digitaal Beperkt Intern Gebruik)

3.1

De Licentiehouder mag Knipsels, met een maximum van 3.000 Knipsels per jaar, vervaardigen, in
elektronische vorm intern beschikbaar stellen en/of verspreiden aan hun Afnemers mits deze doorgaans
afkomstig zijn uit ten minste drie verschillende Periodieken van ten minste twee verschillende
uitgevers(concerns).De maximale vergoedingssom bedraagt 11.300 euro op jaarbasis. Indien het aantal
Knipsels op jaarbasis minder dan het maximum aantal van 3. 000 bedraagt doch de in rekening gebrachte
vergoedingen als genoemd in artikel 2.13 overschrijdt het bedrag van 11.300 euro, dan dienen
aanvullende afspraken gemaakt te worden met de rechthebbenden. CLIP kan daarbij een bemiddelende
rol spelen.

3.2

Intern Gebruik van de Knipsels is uitsluitend toegestaan door het in de overeenkomst vermelde aantal
effectieve gebruikers op de in de Overeenkomst aangegeven locatie(s).

3.3

Licentiehouder mag voor de duur van de overeenkomst Knipsels plaatsen in een elektronisch
doorzoekbare verzameling van Knipsels of Knipselkranten, te weten het Archief. Voor elk Knipsel dat
zich 30 dagen na de eerste verschijningsdatum (in het oorspronkelijke Periodiek) in een Archief bevindt,
is een (additionele) archiefvergoeding van 50% van de Artikelvergoeding verschuldigd.

3.4

De totale vergoedingssom (afkoopsom) wordt voor één kalenderjaar vastgesteld en bij het aangaan van
de regeling in rekening gebracht op basis van een gemaakte schatting en verklaring van de
Licentiehouder van de aantallen Knipsels en gebruikers. Indien de regeling na 1 januari van het lopende
kalenderjaar in werking treedt, wordt de vergoeding naar rato berekend, met een minimum van drie
maanden. Er vindt geen verrekening plaats van minder gebruik.

3.5

Door het aangaan van de Overeenkomst met CLIP stemt de Licentiehouder ermee in dat CLIP naleving
van de voorwaarden voor gebruik van de Knipsels en/of Knipselkranten kan controleren in de
vestiging(en) van de Licentiehouder en verklaart de Licentiehouder aan deze controle medewerking te
verlenen. De Licentiehouder zal in voorkomende gevallen desgevraagd aan CLIP kosteloos
bewijsexemplaren van papieren Knipselkranten toezenden of anderszins inzage verschaffen in de
omvang van het Interne gebruik van Knipsels en de daarvoor gebruikte bronnen.
De Licentiehouder dient alle kosten die verband houden met de controle te vergoeden indien bij de
controle mocht worden geconstateerd dat de Licentiehouder CLIP en de door CLIP vertegenwoordigde
rechthebbenden heeft benadeeld door zich niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst te houden. Bij
constatering door CLIP van structureel meergebruik van Knipsels of Gebruikers zal Licentiehouder
gehouden zijn aan betaling per Knipsel en Gebruiker van het inbreuktarief dat is vastgesteld op 300%
van het geldende tarief per Knipsel en per Gebruiker. Indien de Licentiehouder medewerking aan de
controle weigert, is CLIP gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, schriftelijk te beëindigen. CLIP is in
dat geval niet gehouden reeds betaalde vergoedingen te restitueren.

3.6

Indien de Licentiehouder ook Knipsels aan derden wil leveren (Extern Gebruik) is daarvoor een
aanvullende regeling vereist met CLIP (zie: Nadere voorwaarden voor Extern Gebruik van Knipsels of
Knipselkranten) of met de betreffende rechthebbenden.
Tarieven

3.7

De totale vergoedingssom is doorgaans opgebouwd uit de volgende elementen:
1. Een vaste vergoeding (‘de Artikelvergoeding’) voor het in elektronische vorm beschikbaar stellen
van Knipsels. De Artikelvergoeding bedraagt in 2012 63 eurocent per Knipsel.
2. Een variabele vergoeding voor het Intern Gebruik van de Knipsels (‘de Gebruikersvergoeding’). De
Gebruikersvergoeding bedraagt in 2012 gemiddeld 6,3 eurocent per Effectieve Gebruiker, per
Knipsel uit kranten en 12,4 eurocent per Effectieve Gebruiker per Knipsel uit tijdschriften.
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(NB De Gebruikersvergoeding bedraagt 10% van de gemiddelde Artikelvergoeding voor kranten en
20% van de gemiddelde Artikelvergoeding voor tijdschriften.)
‘Effectieve Gebruikers’ zijn de Gebruikers die geregeld gebruik maken van de intern beschikbaar
gestelde Knipsels, met als minimum 10% van het totaal aantal medewerkers van de desbetreffende
onderneming of organisatie. In het geval de Effectieve Gebruikers op verschillende locaties door
Licentiehouder worden bediend, bijvoorbeeld via een intranet, wordt voor de berekening van het
minimum aantal Effectieve Gebruikers uitgegaan van alle werknemers werkzaam op de
desbetreffende locaties die toegang hebben tot de door Licentiehouder voor Intern Gebruik
beschikbaar gestelde Knipsels.
3.

De Archiefvergoeding is verschuldigd voor Knipsels die 30 dagen na de eerste verschijningsdatum
(in het oorspronkelijke Periodiek) zich in een Archief bevinden. De vergoeding bedraagt 50% van
het geldende Artikeltarief per Knipsel, in 2012 gemiddeld 31 eurocent, ongeacht of de Knipsels
afkomstig zijn van een Licentiehouder met een CLIP Licentie voor Extern Gebruik.

De totale vergoedingssom wordt per kalenderjaar berekend: de som van het aantal Knipsels
vermenigvuldigd met de Artikelvergoeding, vermeerderd met de som van het aantal Effectieve
Gebruikers vermenigvuldigd met de Gebruikersvergoeding per Knipsel, alsmede in voorkomend
gevallen vermeerderd met een toeslag voor Archiefgebruik.
De vergoedingssom (afkoopsom) wordt voor één kalenderjaar vastgesteld en bij het aangaan van de
regeling in rekening gebracht op basis van een gemaakte schatting en verklaring van de Licentiehouder.
Indien de regeling na 1 januari van het lopende kalenderjaar in werking treedt, wordt de vergoeding naar
rato berekend, met een minimum van drie maanden.
Het minimumpakket bedraagt een vergoedingssom van 125 euro op jaarbasis. Voor gebruik met een
vergoedingswaarde dat volgens de geldende tarieven en voorwaarden substantieel beneden het
minimumpakket uitkomt, kan een beroep worden gedaan op de ‘bagatelregeling’: op basis van een
schriftelijke verklaring van gebruik kan CLIP het gemaakte auteursrechtvoorbehoud intrekken voor
het desbetreffende kalenderjaar.

4.

Nadere Voorwaarden en tarieven voor Papieren Knipselkranten
(Regeling Papieren Knipselkranten)

4.1

De Licentiehouder mag voor Intern Gebruik korte artikelen reprografisch verveelvoudigen (d.w.z.
fotokopiëren van papier naar papier), mits hij daarvoor een betalingsregeling heeft getroffen met
Stichting Reprorecht. Een dergelijke betalingsregeling met Stichting Reprorecht omvat niet het
vervaardigen van papieren of digitale Knipselkranten of het leveren van Knipsels aan derden of het
scannen en doorsturen van knipsels. Indien de Licentiehouder een onderwijsinstelling is die de Knipsels
of Knipselkranten gebruikt in de vorm van een onderwijspublicatie voor leerlingen of studenten en voor
deze vorm van gebruik reeds aan CLIP een vergoeding betaalt op grond van een zogenaamde
‘readerregeling’ worden de voorwaarden voor dit gebruik bepaald door deze readerregeling (waarvan de
uitvoering ligt bij Stichting PRO).

4.2

De licentiehouder mag voor Intern Gebruik Knipsels, al dan niet verkregen in elektronische vorm, in de
vorm van een papieren Knipselkrant intern ter beschikking stellen en verspreiden onder een met CLIP
overeengekomen groep interne gebruikers. De Knipsels dienen doorgaans afkomstig te zijn uit ten
minste drie verschillende Periodieken van ten minste twee verschillende uitgevers(concerns). Voor de
vervaardiging en verspreiding van papieren Knipselkranten geldt doorgaans geen maximum van het
aantal Knipsels of een maximale vergoedingssom per jaar.
Tarieven
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4.3

De vergoeding voor de papieren Knipselkrant voor Intern Gebruik bedraagt 4,5 cent per
vermenigvuldigd Knipsel. De vergoedingssom wordt berekend door de som van het totaal aantal
Knipsels op jaarbasis maal het aantal exemplaren die van een Knipselkrant worden gemaakt (de oplage)
te vermenigvuldigen met de vergoeding.
Indien naar het oordeel van CLIP sprake is van beperkt, niet-commercieel Extern Gebruik van papieren
Knipsels dan geldt in 2012 een vergoeding voor papieren Knipsels uit kranten van gemiddeld 6,3
eurocent per Knipsel per extern geleverde papieren Knipsel, voor papieren Knipsels uit tijdschriften
bedraagt de vergoeding in dat geval gemiddeld 12,4 eurocent per extern geleverde papieren Knipsel.
De vergoeding wordt voor één kalenderjaar vastgesteld en bij het aangaan van de regeling in rekening
gebracht op basis van een gemaakte schatting en verklaring van de Licentiehouder. Indien de regeling na
1 januari van het lopende kalenderjaar in werking treedt, wordt de vergoeding naar rato berekend, met
een minimum van drie maanden.
Het minimumpakket bedraagt een vergoedingssom van 125 euro op jaarbasis. Voor gebruik met een
vergoedingswaarde dat volgens de geldende tarieven en voorwaarden substantieel beneden het
minimumpakket uitkomt, kan een beroep worden gedaan op de ‘bagatelregeling’: op basis van een
schriftelijke verklaring van gebruik kan CLIP het gemaakte auteursrechtvoorbehoud intrekken voor
het desbetreffende kalenderjaar.

5.

Vrijwaring

5.1

CLIP vrijwaart de Licentiehouder voor aanspraken van alle rechthebbenden op de Knipsels totdat het
tegendeel schriftelijk aan de Licentiehouder wordt gemeld, onder meer door de auteursrechthebbenden,
dan wel Periodieken, waarvoor geen vrijwaring (meer) kan worden verleend, te vermelden in een bijlage
bij de Overeenkomst of op de website van CLIP. Een overzicht van rechthebbenden welke CLIP een
volmacht hebben verleend is opgenomen in de bijlagen.

5.2

CLIP streeft er naar van alle rechthebbenden een volmacht te verkrijgen. Indien een rechthebbende deze
volmacht niet (volledig) verleent, verleent CLIP voor de betreffende rechthebbende geen vrijwaring
(meer). CLIP zal aan de Licentiehouder schriftelijk melden voor welke rechthebbende(n) vanaf dat
moment geen vrijwaring (meer) kan worden verleend. In de bijlage is een overzicht gepresenteerd van
alle rechthebbenden die een volmacht aan CLIP hebben verleend.
Bij een dergelijke melding zal worden aangegeven: de naam van de rechthebbende en – voor zover
mogelijk – de titel(s) van publicatie die of waarin de rechthebbende publiceert.

5.3

Wanneer CLIP er niet in slaagt een voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde volmacht van
een rechthebbende te verkrijgen, zullen betrokken partijen in overleg treden over de best uitvoerbare
wijze waarop inbreuk op de rechten van de betreffende rechthebbende kan worden voorkomen. CLIP, de
Licentiehouder en de betreffende rechthebbende en/of diens uitgever hebben hierbij een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

5.4

CLIP draagt zorg voor de verdeling van de vergoeding onder de rechthebbenden en vrijwaart de
Licentiehouder tot het maximum van de per rechthebbende betaalde vergoeding voor aanspraken van
derden.

5.5

Licentiehouder dient op eerste verzoek van CLIP een geleverd werk onmiddellijk uit de door
Licentiehouder ten behoeve van de Knipsels en Knipselkranten aangelegde databank te verwijderen en
iedere levering daarvan te staken en gestaakt te houden indien sprake is van een mogelijke
onrechtmatigheid die verband houdt met het werk. Licentiehouder dient Afnemers en Gebruikers aan wie
een dergelijk werk is geleverd onmiddellijk hierover te informeren met het verzoek het werk direct te
verwijderen en verder gebruik achterwege te laten. Indien Licentiehouder hierin nalatig is, is de
vrijwaring in lid 4 van dit artikel niet van toepassing.
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6.

Duur en beëindiging

6.1

De Overeenkomst wordt voor één (deel van een) kalenderjaar aangegaan met een looptijd van 1 januari
tot en met 31 december.

6.2

Partijen die niet tijdig schriftelijk hebben aangegeven de samenwerking niet (ongewijzigd) voort te
willen zetten, verklaren daarmee de samenwerking voor maximaal één kalenderjaar voort te zetten.
Schriftelijke opzegging is alleen mogelijk tegen het einde van het lopende kalenderjaar (de laatste dag
van de Overeenkomst is dan 31 december) met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één
maand. Dat wil zeggen dat als een der partijen niet voor 1 december van het lopende kalenderjaar de
Overeenkomst heeft opgezegd, dan wel schriftelijk heeft aangegeven de Overeenkomst niet ongewijzigd
te willen voortzetten, de Overeenkomst nog een minimale looptijd heeft tot en met 31 december van het
daaropvolgende kalenderjaar.

6.3

Ieder der partijen is bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van dertig dagen ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
verbintenissen van de andere partij, welke toerekenbare tekortkoming niet na een daartoe strekkende
sommatie binnen een redelijke termijn wordt hersteld.

6.4

Ieder der partijen is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen
jegens de betreffende partij wegens:
a. aanvraag of verlening van surseance van betaling van de betreffende partij;
b. aanvraag van faillissement of faillietverklaring van de betreffende partij;
c. liquidatie van de betreffende partij;
d. structureel niet tijdige of onvolledige betaling van facturen;

6.5

Beëindiging (daaronder begrepen ontbinding en opzegging) van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan
voordien rechtsgeldig door de Licentiehouder aan derden verleende rechten. In alle gevallen waarin de
Overeenkomst eindigt, blijft zij de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de
afwikkeling daarvan noodzakelijk is. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn ook na beëindiging
of niet-voortzetting van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging of niet-voortzetting van
de Overeenkomst bestaan.

7.

Vertrouwelijkheid
Gedurende de looptijd van en na beëindiging of afloop van de Overeenkomst zal CLIP alle
vertrouwelijke informatie, welke CLIP betreffende de Licentiehouder uit hoofde van de Overeenkomst
bekend wordt, onder zich houden.

8.

Overdracht rechten en plichten
De Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door een partij niet aan
derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
Deze toestemming zal slechts op redelijke gronden mogen worden geweigerd.

9.

Slotbepalingen

a.

In alle gevallen waarin de Algemene licentievoorwaarden niet voorzien of indien wijzigingen
noodzakelijk zijn, zullen partijen bij de Overeenkomst de in overleg tot stand te komen aanvullingen of
wijzigingen schriftelijk vastleggen.
Van de Algemene licentievoorwaarden kan alleen worden afgeweken door een andersluidende afspraak
vastgelegd in de Overeenkomst.

b.
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c.
d.

e.

f.

g.

Indien afspraken worden gewijzigd die alleen zijn neergelegd in een van de bijlagen van de
overeenkomst, kan worden volstaan met het vaststellen van een nieuwe bijlage bij de overeenkomst.
CLIP is gerechtigd de Algemene licentievoorwaarden eenzijdig aan te passen en van toepassing op de
Overeenkomst te verklaren dertig dagen na toezending aan de Licentiehouder. De Licentiehouder is
gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen op grond van een wijziging van de Algemene
licentievoorwaarden door middel van een schriftelijke verklaring aan CLIP binnen dertig dagen na
toezending van de gewijzigde Algemene licentievoorwaarden. CLIP is gerechtigd de tarieven aan te
passen aan de gemiddelde prijsontwikkeling; alleen tariefverhogingen die verder gaan dan een dergelijke
indexering geven de Licentiehouder voornoemd recht op beëindiging.
Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de Licentiehouder zowel de oude als de nieuwe
gegevens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan
CLIP door te geven.
Geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam. Op de
Overeenkomst en hun daaruit voortspruitende rechtsverhouding verklaren partijen bij de Overeenkomst
Nederlands recht van toepassing.
De onderhavige Algemene licentievoorwaarden treden in werking per 1 januari 2012 en vervangen vanaf
die datum eerdere versies van Algemene licentievoorwaarden van CLIP.
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