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Voorwoord 
Het jaar 2015 is voor Stichting Reprorecht voorspoedig verlopen. De incasso is stabiel en verliep in goed overleg met de diverse partijen. Daarnaast heeft Stichting Reprorecht in 2015 

weer een stap gezet om de verdeling klantvriendelijker te maken.  

 

Incasso 

De hoogte van de vergoedingen die Stichting Reprorecht in 2015 inde bij overheid en bedrijfsleven is stabiel ten opzichte van eerdere jaren. De incasso bij het onderwijs laat enkele 

verschuivingen zien, waardoor het resultaat lager is dan in het vorige verslagjaar. Ten eerste voerde de stichting in 2014 een uitgestelde facturering uit bij universiteiten. Daardoor werd 

dat jaar in verhouding een hoger bedrag geïnd. Ten tweede sprak Stichting Reprorecht in 2015 met het primair en voortgezet onderwijs over een actualisering van de regeling; reden om 

de facturering uit te stellen tot het eerste kwartaal van 2016. Als gevolg hiervan is de inning in 2015 relatief laag bij de sector primair en voortgezet onderwijs. De nieuwe regeling voor 

deze laatstgenoemde sectoren is inmiddels succesvol geïntroduceerd. 

  

Daarnaast zijn in 2015 belangrijke stappen gezet naar één regeling voor de gehele Rijksoverheid. We verwachten daar in 2016 overeenstemming over te bereiken. 

  

Verdeling 

Stichting Reprorecht heeft in 2015 in nauw overleg met partijen nieuwe verdeelmatrices vastgesteld. Daar ging een omvangrijk onderzoek aan vooraf. Het actualiseren van de 

verdeelmatrices is belangrijk, want de matrices bepalen de verdeling van de voor uitkering beschikbare gelden per categorie werken. De nieuwe verdeelmatrices zijn met directe ingang in 

het verslagjaar toegepast. 

  

Daarnaast heeft Stichting Reprorecht in 2015 weer een stap gezet om de verdeling klantvriendelijker te maken: er is nu een portal waarmee uitgevers online hun titel- en omzetopgave 

kunnen doen. Deze opgave is nodig om vast te stellen welk bedrag een uitgever ontvangt. Voorheen deden de uitgevers de titel- en omzetopgave gesplitst, maar met de introductie van 

de portal zijn deze opgaven samengevoegd. Dit betekent een effectiviteitsslag voor zowel de uitgevers als Stichting Reprorecht. 

  

Omdat uitgevers en makers nog met elkaar in gesprek zijn over de exacte verdeling over het jaar 2013/2014, heeft Stichting Reprorecht in december 2015 de helft (12 mln.) van de voor 

uitkering beschikbare gelden uitbetaald. De tweede helft volgt later in 2016, als er overeenstemming tussen partijen is bereikt. Het te verdelen bedrag is iets hoger dan bij de repartitie 

van vorig verslagjaar. Dit komt door een toevoeging uit het eigen vermogen.  
 

Tot slot 

Constructief overleg met auteurs en uitgevers heeft ertoe geleid dat nieuwe inzichten zullen worden omgezet in werkbare afspraken. In de loop van 2016 worden de gesprekken hierover 

voortgezet, om recht te doen aan ieders belangen.  

 

Mevr. drs. M.J. Sanders-ten Holte 

Voorzitter 
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Over Reprorecht 
De Auteurswet is er om de rechten van auteurs te beschermen. Zo is voor het kopiëren uit boeken, kranten en tijdschriften in principe toestemming vereist van de auteursrechthebbende 

makers (bijvoorbeeld schrijvers, fotografen en uitgevers). 

 

Kopiëren door onderwijs- en overheidsinstellingen, bibliotheken en andere instellingen 

Op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), het zogenaamde ‘Reprobesluit’, mogen bepaalde instellingen kopieën maken van (gedeeltes van) auteursrechtelijk 

beschermde werken en deze voor intern gebruik aan anderen geven. Dit geldt voor onderwijs- en overheidsinstellingen, bibliotheken en andere instellingen die werkzaam zijn in het 

algemeen belang. Zij mogen dus kopieën verstrekken aan hun leerlingen, aan de eigen ambtenaren en aan andere bibliotheken voor onderlinge uitlening. Voorwaarde is dat de instelling 

voor deze kopieën een billijke vergoeding betaalt aan Stichting Reprorecht. 

 

Kopiëren door bedrijven 

Ook bedrijven mogen kopieën maken voor intern gebruik ten behoeve van de eigen medewerkers, mits zij een billijke vergoeding betalen aan Stichting Reprorecht. Het reprotarief, 

vastgesteld in 1974, bedraagt 4,5 eurocent per kopie. Met betrekking tot het bedrijfsleven heeft Stichting Reprorecht een regeling getroffen waarbij ondernemingen een vaste vergoeding 

per onderneming betalen, die is gebaseerd op het aantal werknemers. Dit is gebeurd in overleg met de centrale werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Op basis van 

onderzoek naar het kopieergedrag van werknemers zijn twee tariefschalen vastgesteld: één voor bedrijfstakken met een relatief laag percentage vergoedingsplichtig gebruik en één voor 

bedrijfstakken met een relatief hoog percentage vergoedingsplichtig gebruik. Deze Regeling Reprorecht Bedrijfsleven is erop gericht de administratieve last voor het bedrijfsleven tot een 

minimum te beperken. 

In juni 2013 hebben VNO-NCW en MKB-Nederland en Stichting Reprorecht een convenant getekend met afspraken over verlenging van de regeling voor het bedrijfsleven, en uitbreiding 

van de regeling naar digitaal hergebruik. Organisaties van rechthebbenden – Stichting LIRA (tekstmakers), Stichting PRO (uitgevers) en Stichting Pictoright (visuele makers) – hebben 

Stichting Reprorecht in 2014 de daarvoor benodigde mandaten gegeven.  

 

De rol van Stichting Reprorecht 

Stichting Reprorecht is opgericht door organisaties van auteurs en uitgevers en is bij AMvB (met uitsluiting van ieder ander) aangewezen om de vergoedingen voor het bij wet en AMvB 

toegestane kopiëren te incasseren. Hierop voorziet de wetgever twee uitzonderingen, ook wel ‘opting-out’ genoemd. De eerste mogelijkheid is dat de maker ervoor kan kiezen om zijn 

reprorecht niet uit te oefenen en afstand te doen van zijn recht op vergoeding. De tweede mogelijkheid is dat de organisatie die kopieert met de maker afspreekt dat zij de vergoeding 

rechtstreeks aan hem/haar betaalt. Beide vormen van opting-out komen nauwelijks voor. Belangrijkste reden: de administratieve rompslomp. De organisatie die kopieert (en die een 

reprorechtvergoeding zou moeten betalen) zal namelijk moeten aantonen dat de maker afstand heeft gedaan van het reprorecht, dan wel dat ze rechtstreeks met de maker heeft 

afgerekend. Ook zal ze moeten aangeven hoeveel er is gekopieerd uit het desbetreffende werk en welk aandeel dat is van het totale aantal gemaakte kopieën uit andere publicaties. Een 

omslachtige en tijdrovende administratie, die juist wordt voorkomen door de betalingsregeling van Stichting Reprorecht. Als centraal loket faciliteert Stichting Reprorecht het maken van 

losse kopieën op een eenvoudige manier. Een eerlijke vergoeding voor de makers, met zo min mogelijk administratieve last voor de bedrijven en instellingen die kopiëren: dat is het 

uitgangspunt van alle regelingen van Stichting Reprorecht. 
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Verdeling 

Stichting Reprorecht verdeelt de geïncasseerde bedragen op basis van steekproefgegevens over de verschillende categorieën geschriften. Ieder jaar stelt Stichting Reprorecht deze 

bedragen per categorie ter beschikking aan desbetreffende verdeelorganisatie of de betrokken uitgevers. De uitgevers kunnen aan de hand van een accountantsverklaring aantonen dat 

zij in het jaar van incasso in die categorie omzet hebben behaald. Het incassojaar is doorgaans het jaar dat voorafgaat aan de verdeling. Ieder jaar nodigt Stichting Reprorecht, onder 

meer via haar website, alle uitgevers uit voor de jaarlijkse verdeling. Een uitgever die niet tijdig reageert, verliest zijn aanspraak op een aandeel in de uitkering van het desbetreffende 

jaar. De uitgevers ontvangen een vergoeding naar rato van hun aangetoonde omzet. Een externe registeraccountant van Stichting Reprorecht stelt dit aandeel vast. Voorwaarde voor een 

vergoeding is dat de uitgevers ten minste 50% uitkeren aan de makers van de werken die deze omzet hebben gegenereerd. De verdeling van de reprovergoeding is gebaseerd op het 

Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht, zoals goedgekeurd door de Minister van Justitie. De uitvoering staat onder toezicht van het door de Minister ingesteld College van 

Toezicht Auteursrechten (CvTA). 
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Kerncijfers 
Bedragen * € 1000 2015 2014 2013 2012 2011

Rechtenopbrengsten

Nederlandse gebruikers 25.362 19.390 11.407 22.039 22.283

Buitenlandse CBO's 1.010 1.909 721 2.882 2.428

26.372 21.299 12.128 24.921 24.711

Repartitie

Rechthebbenden 8.502 11.836 14.490 14.442 14.470

Nederlandse CBO's 2.291 3.124 3.255 4.160 4.949

Buitenlandse CBO's 156 2.180 2.021 2.301 2.780

Netto repartitie 10.949 17.140 19.766 20.903 22.199

Ingehouden administratievergoeding 1.750 2.784 3.140 3.444 4.648

Repartitie 12.699 19.924 22.906 24.347 26.847

Te verdelen gelden 36.901 22.432 20.966 28.407 25.343

Staat van baten en lasten

Baten 3.569 2.975 1.050 3.963 4.648

Lasten -2.693 -2.682 -3.057 -2.679 -3.353

Saldo van baten en lasten 876 293 -2.007 1.284 1.295

Financieel resultaat 270 329 726 1.079 805

Resultaat 1.146 622 -1.281 2.363 2.100

Kengetallen

Feitelijke inhoudingspercentage 13,8% 14,0% 14,0% 14,0% 17,5%

Bedrijfslasten in % van rechtenopbrengst 10,2% 12,6% 25,2% 10,7% 13,6%

Bedrijfslasten in % van repartitie 21,2% 13,5% 13,3% 11,0% 12,5%

Jaarmutatie bedrijfslasten 0,4% -12,3% 14,1% -20,1% -6,2%

Jaarmutatie CPI 0,6% 1,0% 2,5% 2,5% 2,3%

Aantal gefactureerde gebruikers 212.881 203.395 32.022 316.887 182.611

Aantal uitgekeerde rechthebbenden 267 300 353 240 293

Aantal fte 15,5 13,1 17,5 15,5 21,0
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Toelichting op de kerncijfers 2015  

De kerncijfers geven in het kort de belangrijkste financiële ontwikkelingen weer in de cijfers van het verslagjaar en de voorgaande jaren. Hieronder wordt op een aantal posten een 

toelichting gegeven. 

 

Rechtenopbrengsten 

De incasso vertoont op totaalniveau een sterke fluctuatie door de jaren heen. Dat komt doordat naast de jaarlijkse incasso bij overheid, onderwijs en buitenland, tevens een tweejaarlijkse 

incasso plaats vindt bij het bedrijfsleven. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 11. 

 

Administratiekosten ingehouden bij verdeling 

De post administratiekosten ingehouden bij verdeling betreft een bate doordat aan de rechthebbenden wordt uitgekeerd onder inhouding van administratiekosten. De inhouding dient ter 

dekking van de exploitatiekosten. De stichting heeft in 2012 het inhoudingpercentage verlaagd van 17,5% naar 14% en bij gelden ontvangen uit het buitenland 9% of 2%. In 2015 heeft 

de stichting deze inhoudingspercentages kunnen continueren. 

 

Financieel resultaat 

De post financiële baten en lasten bestaat uit renteopbrengsten op banktegoeden. De volledige rente-inkomsten worden toegerekend aan de te verdelen gelden, nadat deze eerst via de 

resultaatbestemming zijn toegevoegd aan de ‘Bestemmingsreserve Te verdelen gelden’. De financiële baten en lasten komen hiermee dus volledig in het exploitatieresultaat tot uiting. 

 

Exploitatiekosten 

De exploitatiekosten € 2.693.000 (2014: € 2.682.000) worden gemaakt ten behoeve van de facturering, de inning, de verdeling en de overige activiteiten van Stichting Reprorecht. 

De totale exploitatiekosten zijn nagenoeg hetzelfde gebleven t.o.v. 2014. Er zijn hogere doorbelaste personele en andere kosten gemaakt voor het factureren doordat het aantal 

gefactureerde gebruikers hoger is dan in 2014. In tegenstelling tot 2014 (€ 300.000 in 2014) zijn er geen kosten BREIN. 

 

Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming 

Het Financieel resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve te verdelen gelden en het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
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Te verdelen rechten 

Het totaalbedrag heeft betrekking op de verschillende uitkeringsrubrieken voor Nederlandse rechthebbenden € 32,0 mln (2014: € 16,4 mln) en op de verschillende landenrekeningen voor 

buitenlandse rechthebbenden € 4,9 mln (2014: € 6,0 mln). Voor een specificatie van de in 2015 verdeelde gelden, zie pagina 13 en 14. Jaarlijks in december worden doorgaans alle 

beschikbare bedragen in de verschillende uitkeringsrubrieken onder de rechthebbenden verdeeld en uitgekeerd. In beginsel zijn dit de gelden die in het voorafgaande jaar zijn geïnd. 

 

Kengetallen 

Aangezien de verdeling tussen de uitgevers en de makers nog niet definitief is, heeft Stichting Reprorecht in december 2015 de helft van de gelden gereparteerd. Hierdoor is de 

percentage bedrijfslasten ten opzichte van de repartitie hoog. Bij volledige repartitie zou dit percentage rond 9,3% uitkomen. 

 

Het gewogen gemiddelde inhoudingspercentage voor beheerskosten over de gehele keten van incasso en verdeling van reprogelden komt voor 2015 uit op 15,6% (2014: 16,0%) en ligt 

daarmee boven de in de Wet Toezicht opgenomen norm van 15%. De overschrijding wordt veroorzaakt door de relatief hoge incassokosten bij Reprorecht als gevolg van de fijnmazigheid 

van de facturatie van de reproregeling, waardoor het eigen inhoudingspercentage van Reprorecht 14% bedraagt.  Ongeveer 80% van de reprogelden wordt door Stichting Reprorecht 

direct aan rechthebbenden c.q. buitenlandse zusterorganisaties uitgekeerd.  Het inhoudingspercentage van de in de keten betrokken verdeelorganisaties ligt rond de 10%. 
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Begroting 2016 

 
 

Bedragen * € 1000 

Administratievergoeding 3.520

Totaal baten 3.520

Personele kosten 1.287

Bestuurskosten 59

Huisvestingskosten 142

Overige bedrijfslasten 1.936

Totaal lasten 3.424

Saldo van baten en lasten 96

Financieel resultaat 0

Resultaat 96

 

 

Het financieel resultaat wordt niet begroot in de staat van baten en lasten aangezien deze niet ten gunste van de exploitatie komt maar wordt toegevoegd aan de te verdelen rechten. 
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Jaaroverzichten 
 

Jaaroverzicht rechtenopbrengsten 2015 

Bedragen * € 1.000

2015 2014 2013 2012 2011

Rechtenopbrengsten

Overheid 1.622 1.454 1.845 1.670 1.733

Onderwijs 4.925 8.945 7.109 6.573 7.140

Bedrijfsleven 18.815 8.991 2.453 13.796 13.410

Incasso uit buitenland 1.010 1.909 721 2.882 2.428

Totaal incasso 26.372 21.299 12.128 24.921 24.711

 

 

Overheid 

Stichting Reprorecht sluit overeenkomsten met individuele instellingen en koepelorganisaties van de overheid. Deze zijn gebaseerd op onderzoek naar het kopieergedrag, en op een 

wettelijk bepaald tarief. Onder overheidsinstellingen verstaan wij: 
 instanties werkzaam in het algemeen belang 

 politie 

 gemeenten 

 provincies 

 bibliotheken 

 waterschappen 

 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

 ministeries 

 Rijkswaterstaat 

Wij maken afspraken met de overkoepelende organisaties over de medewerking van hun leden aan een onderzoek naar het totaal aantal gemaakte kopieën en naar het percentage 

kopieën uit publicaties als boeken, tijdschriften en kranten. Een onafhankelijk bureau voert het onderzoek uit. De afgelopen jaren zijn de bij overheidsinstellingen geïnde vergoedingen 

stabiel. Er zijn in 2015 belangrijke stappen gezet naar één regeling voor de gehele Rijksoverheid. Deze regeling wordt naar verwachting in 2016 gelanceerd en zal voorzien in zowel 

fotokopiëren als digitaal hergebruik. Stichting Reprorecht is nog in gesprek met de Rijksoverheid over een ministeriebrede vergoedingsregeling, waarin tevens digitaal gebruik wordt 

ondergebracht. Wij hopen deze besprekingen in 2016 te kunnen afronden en overeenstemming te bereiken over de nieuwe regeling. 
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Onderwijs 

Jaarlijks wordt binnen de sector onderwijs gemiddeld ongeveer € 7 mln. geïnd. De afgelopen jaren zien we fluctuaties in de inning bij deze sector. In 2014 is door het inlopen van een 

uitgestelde facturatie dubbel geïnd bij universiteiten. Daardoor is de inning in 2014 relatief hoog. De facturatie van het primair en voortgezet onderwijs is, als gevolg van gesprekken over 

actualisering van de regelingen, uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2016. Als gevolg hiervan is de inning in 2015 relatief laag bij de sector onderwijs. 

 

Auteursrecht Geregeld  

Het onderwijsproject Auteursrecht Geregeld is in 2015 gecontinueerd. In dit project van Stichting Reprorecht wordt nauw samengewerkt met Stichting Lira, Stichting Pictoright, Stichting 

PRO en de Groep Educatieve Uitgeverijen van het Nederlands Uitgeversverbond. Auteursrecht Geregeld richt zich op auteursrechtelijke vraagstukken rondom de digitalisering binnen het 

onderwijs. Het voorkomen van illegaal kopiëren is hierbij een belangrijk aandachtspunt.  

 

Belangrijke mijlpaal van het project was dit jaar het tot stand komen van geactualiseerde regelingen voor het primair en voortgezet onderwijs. De nieuwe regelingen voorzien in de 

behoefte van het onderwijs om ook het digitale hergebruik bij Stichting Reprorecht te regelen. De regelingen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn vanaf nu inclusief printen, 

scannen, e-mailen, opslaan op een computer, tablet en elektronische leeromgeving, en zelf lesmateriaal samenstellen. 

 

Verder is door het projectteam Auteursrecht Geregeld de promotiecampagne voor de website www.onderwijsenauteursrecht.nl voorbereid. In 2016 wordt deze website met informatie 

over auteursrecht binnen het onderwijs middels advertenties in verschillende media breed onder de aandacht gebracht van leraren en docenten. 

 

Bedrijfsleven 

Stichting Reprorecht werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening aan het bedrijfsleven. Ondernemers weten de webportal goed te vinden. Ze vinden er de informatie die ze 

nodig hebben en gebruiken de portal voor het doorgeven van wijzigingen. Om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de markt, houdt Stichting Reprorecht nauw contact met 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, zoals VNO-NCW en MKB-Nederland. 

 

Het factureren en incasseren bij het bedrijfsleven verloopt volgens plan. De facturatie over de periode 2013-2014 was al in 2014 van start gegaan; deze hebben we in 2015 voortgezet en 

afgerond. Daarmee is over deze periode in totaal € 13 mln. geïnd. Daarnaast ging in 2015 de facturering van de periode 2015-2016 van start. Daarvoor is in het verslagjaar € 5 mln. 

geïnd; de rest volgt in 2016. 

 

 

Buitenland 

Stichting Reprorecht heeft nauwelijks invloed op de omvang van de ontvangsten uit het buitenland. De buitenlandse zusterorganisaties hanteren uiteenlopende repartitiesystemen en 

keren niet altijd jaarlijks uit. Stichting Reprorecht sluit met haar zusterorganisaties overeenkomsten van het type A (Transfer of Funds) of type B (Repertoire Exchange). Een overzicht van 

landen waarmee Stichting Reprorecht inmiddels een overeenkomst heeft vindt u op pagina 14. 

 

Stichting Reprorecht werkt nauw samen met haar buitenlandse zusterorganisaties binnen de International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO). Uitgebreide 

informatie hierover vindt u op www.ifrro.org. 
  

http://www.onderwijsenauteursrecht.nl/
http://www.ifrro.org/
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Jaaroverzicht verdeling 2015 

 

Jaaroverzicht verdeling onder auteurs en uitgevers 

Eind 2015 verdeelde Stichting Reprorecht de helft van de gelden die zij in 2014 incasseerde. Het ging dit jaar om € 12,7 mln (2014: € 19,9 mln).  

 

 

Bruto repartitie Verdeling via 2015 2014 2013 2012 2011

Bedragen * € 1.000

Vak- en wetenschappelijke tijdschriften Uitgevers en auteurs 1.757 3.689 3.348 4.430 5.495

Vak- en wetenschappelijke boeken Uitgevers en auteurs 2.667 3.077 3.961 4.635 5.532

Educatieve geschriften Uitgevers en auteurs 2.531 3.824 3.749 3.980 4.481

Kranten auteurs Stichting LIRA 587 382 257 380 436

Kranten uitgevers Uitgevers 778 354 360 424 436

Publiekstijdschriften auteurs Stichting LIRA 119 397 399 433 467

Publiekstijdschriften uitgevers NUV Groep Publiekstijdschriften 119 397 399 433 467

Publiekstijdschriften Onderwijsfonds NUV/NVJ Onderwijsfonds Publiekstijdschriften 59 199 200 217 233

Muziekuitgaven Stichting Stemra 0 128 120 154 189

Alg. boeken en overige geschriften auteurs Stichting LIRA 223 198 121 159 150

Alg. boeken en overige geschriften uitgevers NUV Groep Algemene Uitgevers 223 198 121 159 150

Visuele werken binnenlandse auteurs Stichting Pictoright 1.538 2.121 1.980 2.548 3.108

Visuele werken binnenlandse uitgevers Uitgevers en NUV 1.688 1.978 2.101 3.580 2.002

Compensatie Nederlandse rechthebbenden Uitgevers, Auteursfonds en NUV Groep UVW 0 1 2.812 0 0

Ontvangen uit buitenland Uitgevers en auteurs volgens specificaties 228 41 579 28 322

Repartitie binnenlandse rechthebbenden 12.517 16.984 20.507 21.560 23.468
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2015 2014 2013 2012 2011

Vereningde Staten CCC 0 972 906 1.162 1.446

Verenigd Koninkrijk CLA 0 604 570 730 913

Verenigd Koninkrijk NLA 0 41 32 42 48

Frankrijk CFC 182 169 217 270 0

Belgie Reprobel 0 345 214 0 266

Canada Acces Copy 0 18 18 22 27

Canada Copibec 0 6 6 7 9

Austratie CAL 0 14 13 17 21

Ierland ICLA 0 10 9 12 15

Noorwegen Kopinor 0 4 4 5 0

Nieuw Zeeland CLL 0 2 2 3 3

Spanje Cedro 0 1 1 2 2

Japan Japan Academic 0 318 0 0 0

Overige Buitenland IFRRO Development Fund 0 29 29 29 30

Visuele werken Pictoright 0 407 378 486 599

Repartitie buitenlandse rechthebbenden 182 2.940 2.399 2.787 3.379

Totaal 12.699 19.924 22.906 24.347 26.847

 

 

De repartitie voor buitenlandse rechthebbenden is in plaats van eind 2015 begin 2016 voor 50% uitgekeerd. De repartitie in 2015 aan Frankrijk betreft nog gelden uit tijdvak 2013. 

 

Landen waarmee Stichting Reprorecht inmiddels A (Transfer of Funds) of B (Repertoire Exchange) overeenkomsten heeft gesloten.  

Type A: Australië; België; Canada; Frankrijk; Ierland; Japan; Nieuw Zeeland; Noorwegen; Spanje; Verenigd Koninkrijk; Verenigde Staten 

Type B: Argentinië; Denemarken; Duitsland; Finland; Georgië; Hongkong; Hongarije; IJsland; Mexico; Polen; Roemenië; Vietnam; Zuid-Afrika; Zuid-Korea; Zwitserland 
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Toelichting op de verdeling 

 

Verdeling 2015 

Het Reglement Uitkeringen – als bedoeld in artikel 14 van de Statuten – is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht en goedgekeurd door het College van Toezicht 

in maart 2005. Op de website van Stichting Reprorecht zijn deze documenten te downloaden. De actualiteit en bruikbaarheid van het Reglement Uitkeringen zal in 2016 worden getoetst 

door het bestuur.  

 

Totaal beschikbare bedrag: € 25,4 mln 
Het totaal beschikbare bedrag voor de verdeling 2015 € 25,4 mln is in lijn met de repartitie vorig jaar en zelfs iets hoger door een toevoeging uit het eigen vermogen. 

 

Nu 50% in verdeling genomen: € 12,7 mln 

Stichting Reprorecht heeft in december 2015 de helft van het beschikbare bedrag van de voor uitkering beschikbare gelden uitbetaald (2014: € 19,9 mln). De vergoeding is opgesplitst 

omdat uitgevers en makers nog in overleg zijn over de exacte verdeling. Stichting Reprorecht streeft ernaar het tweede deel van de vergoeding aan het eind van het tweede kwartaal van 

2016 uit te keren aan de in het overzicht op pagina 13 genoemde rechthebbenden. 

 

Volgens nieuwe verdeelmatrix 

Stichting Reprorecht heeft de afgelopen tijd omvangrijk onderzoek laten uitvoeren bij bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen naar het hergebruik van de verschillende categorieën 

uitgegeven werken. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Stichting Reprorecht de zogeheten Verdeelmatrix per 2015 geactualiseerd en aangepast. Het totaal beschikbare bedrag is 

aan de verschillende uitkeringscategorieën toegerekend volgens de nieuwe verdeelmatrix.  

 

Jaarlijks beschikbaar bedrag 

De hoogte van de verdeelde bedragen vertoont door de jaren heen een sterke fluctuatie. Dat komt doordat naast de jaarlijkse inning bij overheid, onderwijs en buitenland, tevens een 

tweejaarlijkse inning plaatsvindt bij het bedrijfsleven. De geïnde gelden worden volgens de zogeheten Verdeelmatrix toegevoegd aan verschillende uitkeringsrubrieken. Deze 

uitkeringsrubrieken lichten we hieronder toe. 

 

Auteurs en uitgevers 

De verdeling tussen uitgever en auteur is gebaseerd op het Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht. 
 

Vak- en wetenschappelijke tijdschriften Vak-, studie- en wetenschappelijke boeken, en Schoolboeken 

In deze drie uitkeringsrubrieken wordt het beschikbare bedrag verdeeld onder de desbetreffende uitgevers naar rato van hun aangetoonde omzet. Voorwaarde voor een vergoeding is dat 

de uitgever ten minste 50% van het ontvangen bedrag doorbetaalt aan de makers van de werken die deze omzet hebben gegenereerd. 

 

Kranten 

Stichting Lira ontvangt de helft van het beschikbare bedrag ter verdere verdeling en uitkering onder individuele journalisten. De andere helft wordt verdeeld onder de desbetreffende 

uitgevers naar rato van hun aangetoonde omzet. 

 

http://www.lira.nl/


Jaarverslag 2015 Stichting Reprorecht           16 

Muziekuitgaven 

Het beschikbare bedrag wordt uitgekeerd aan Stichting Stemra ter verdere verdeling en uitkering onder rechthebbende componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. 

 

Publiekstijdschriften 

Deze uitkeringsrubriek kent een 40/40/20-verdeling. Stichting Lira ontvangt 40% ter verdere verdeling en uitkering onder individuele journalisten, NUV Groep Publiekstijdschriften 

ontvangt 40% ter besteding aan collectieve doelen en het Onderwijsfonds (een samenwerking van NVJ, FLA en NUV) ontvangt 20% ter besteding aan collectieve doelen. 

 

Algemene boeken 

Stichting Lira ontvangt de helft van het beschikbare bedrag ter verdere verdeling en uitkering onder individuele auteurs en NUV Groep Algemene Uitgevers ontvangt de andere helft ter 

besteding aan collectieve doelen. 

 

Visuele werken auteurs 

Het beschikbare bedrag wordt uitgekeerd aan Stichting Pictoright ter verdere verdeling en uitkering onder rechthebbende fotografen, illustratoren en beeldend kunstenaars. 

 

Visuele werken uitgevers 

Het beschikbare bedrag wordt toegevoegd aan de uitkering aan uitgevers en het NUV, naar rato van hun aandeel in de verdeling van de verschillende tekstrubrieken.  

 

Compensatie Nederlandse rechthebbenden 

Conform een Repertoire Exchange wederkerigheidovereenkomst ‘met gesloten beurzen’ voegt Stichting Reprorecht jaarlijks de door haar geïnde bedragen voor Denemarken, Duitsland, 

Finland, Mexico en Zwitserland toe aan deze uitkeringsrubriek en keert die eens in de vier jaar uit.  

 

Ontvangen uit het buitenland 

Deze uitkeringsrubriek betreft gelden die de stichting ontving van buitenlandse zusterorganisaties waarbij specifieke gegevens worden meegeleverd voor de doorbetaling aan individuele 

uitgevers en auteurs in Nederland. Wanneer de buitenlandse zusterorganisatie geen specifieke gegevens bij de betaling heeft verstrekt, worden de ontvangen gelden geheralloceerd 

volgens de Verdeelmatrix. 
 

Buitenlandse rechthebbenden 

Stichting Reprorecht incasseert ook gelden voor buitenlandse rechthebbenden. Deze gelden worden per land gereserveerd totdat met een buitenlandse zusterorganisatie op basis van 

wederkerigheid een uitwisseling van gelden plaatsvindt. De vaststelling van het buitenlandse deel en de verdeling over de landen vindt plaats op basis van de steekproefsgewijze 

marktonderzoeken. 

 

Administratiekosten ingehouden bij verdeling 

De post administratiekosten ingehouden bij verdeling betreft een bate doordat aan de rechthebbenden wordt uitgekeerd onder inhouding van administratiekosten. De inhouding dient ter 

dekking van de exploitatiekosten. Het inhoudingpercentage bedraagt 14% en bij gelden ontvangen uit het buitenland 9% of 2%. 

 

  

http://www.lira.nl/
http://www.gpt.nuv.nl/
http://www.nvj.nl/
http://www.lira.nl/
http://www.gau.nuv.nl/
http://www.reprorecht.nl/uploads/files/file/Reprorecht2010/Verdeelmatrix.pdf
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Jaaroverzicht te verdelen rechten 2015 

 

Bedragen * € 1000 2015 2014

Vak- en wetenschappelijke tijdschriften 5.026 3.109

Vak- en wetenschappelijke boeken 8.905 3.751

Educatieve geschriften 2.455 3.320

Kranten auteurs 1.866 241

Kranten uitgevers 1.936 361

Publiekstijdschriften auteurs 385 408

Publiekstijdschriften uitgevers 385 408

Publiekstijdschriften Onderwijsfonds 193 204

Bladmuziek (incl. beeldcomponent uitgevers) 255 113

Alg. boeken en overige geschriften auteurs 759 114

Alg. boeken en overige geschriften uitgevers 759 114

Visuele werken binnenlandse auteurs 4.049 1.853

Visuele werken binnenlandse uitgevers 4.119 2.051

Compensatie Nederlandse rechthebbenden 846 376

Ontvangen uit buitenland 1.281 2.751

Nog te verbijzonderen 67 0

Te verdelen binnenlandse rechthebbenden 33.286 19.174

Buitenlandse rechthebbenden tekst 2.605 2.901

Visuele werken buitenland 1.010 357

Te verdelen buitenlandse rechthebbenden 3.615 3.258

Totaal te verdelen rechten 36.901 22.432

 

Stichting Reprorecht heeft in december 2015 de helft € 12,7 mln (2014: € 19,9 mln) van de voor uitkering beschikbare gelden uitbetaald. De vergoeding is opgesplitst omdat uitgevers en 

makers nog in overleg zijn over de exacte verdeling. Stichting Reprorecht streeft ernaar het tweede deel van de vergoeding aan het eind van het tweede kwartaal van 2016 uit te keren 

aan de in het overzicht op pagina 13 genoemde rechthebbenden. 

 

Stichting Reprorecht heeft de afgelopen tijd omvangrijk onderzoek laten uitvoeren bij bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen naar het hergebruik van de verschillende categorieën 

uitgegeven werken. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Stichting Reprorecht de zogeheten Verdeelmatrix per 2015 geactualiseerd en aangepast. Het totaal beschikbare bedrag is 

aan de verschillende uitkeringscategorieën toegerekend volgens de nieuwe verdeelmatrix. De nieuwe verdeelmatrix en een vergelijking met de oude verdeelmatrix vindt u op onze 

website. 
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Organisatie 
Bestuur 

Bestuurders worden statutair aangewezen door representatieve organisaties van auteurs respectievelijk uitgevers of aangezocht door het bestuur van Stichting Reprorecht. 

 

Auteursvertegenwoordiging  

De acht auteursvertegenwoordigers worden als volgt aangewezen: 

• Vak- en wetenschappelijke boeken – een lid aangezocht door het dagelijks bestuur van Stichting Reprorecht 

• Vak- en wetenschappelijke tijdschriften – een lid aangewezen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 

• Educatieve geschriften – een lid aangewezen door de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) 

• Kranten – een lid aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) 

• Algemene boeken en overige uitgegeven geschriften – een lid aangewezen door de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) 

• Publiekstijdschriften – een lid aangewezen door de Freelancers Associatie (FLA) en de VsenV gezamenlijk 

• Visuele werken – twee leden aangewezen door Pictoright 

 

Uitgeversvertegenwoordiging  

De acht uitgeversvertegenwoordigers worden aangewezen door het Nederlands Uitgeversverbond: 

• Drie leden op voordracht van de Media voor Vak en Wetenschap 

• Een lid op voordracht van de Groep Educatieve Uitgeverijen 

• Een lid op voordracht van NDP Nieuwsmedia 

• Een lid op voordracht van de Groep Algemene Uitgevers/overige uitgevers 

• Een lid op voordracht van de Groep Publiekstijdschriften 

• Een lid op voordracht van de Vereniging van Muziekuitgevers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2015 Stichting Reprorecht           19 

Mutaties juni 2015 - juni 2016 

Teruggetreden: Gijsbers, Louis, Molenaar, Schaap en Wolffensperger  

Aangewezen: Balk, Bekink, Bon, Janssen en Van Toorn 

Her-aangewezen: Van Amerongen, Van den Eijnde, Griffiths, Hilberdink en Kramer 

  

Bestuursleden per 16 juni 2016  Categorie      Termijn loopt af eind 

Mw. drs. M.J. Sanders-ten Holte, voorzitter* o       2016 

Dhr. R.F. van Amerongen   u Educatieve geschriften    2018 

Dhr. R. Appel     a Algemene boeken en overige geschriften  2016 

Dhr. C. Balk     u Vak en wetenschap boeken en tijdschriften  2017 

Mw. mr. A. Bekink    a Visuele werken     2018 

Dhr. P. Bon     u Vak en wetenschap boeken en tijdschriften  2016 

Dhr. J. Buizer*    u Kranten      2017 

Dhr. drs. L. Dijkema, penningmeester*  u Vak en wetenschap boeken en tijdschriften  2017 

Dhr. mr. V.F.R.M. van den Eijnde, vicevoorzitter* a Visuele werken     2018 

Dhr. mr. D. Griffiths    a Vak en wetenschap boeken   2018 

Dhr. dr. K. Hilberdink    a Vak en wetenschap tijdschriften   2018 

Dhr. E. Janssen    u Bladmuziek     2016 

Dhr. mr. M.B. Kramer    u Algemene boeken en overige geschriften  2018 

Dhr. mr. A.PH. Maandag*   a Kranten      2016 

Dhr. mr. B. Momma    u Publiekstijdschriften    2016 

Dhr. A. Pottjegort    a Educatieve geschriften    2016 

Mw. mr. drs. A. van Toorn   a Publiekstijdschriften    2017 

a= vertegenwoordiger auteurs; u= vertegenwoordiger uitgevers; o= onafhankelijk bestuurslid; *= dagelijks bestuur 

 

Overzicht van de (neven)functies van de bestuursleden 

U vindt op pagina 40 een overzicht van alle (neven)functies van de bestuursleden van Stichting Reprorecht. Dit overzicht, evenals de profielschets bestuurder en de profielschets 

onafhankelijke voorzitter op pagina 47, zijn opgenomen in dit jaarverslag conform de Richtlijn Goed Bestuur en Toezicht en de Richtlijn Integriteit. 
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Bestuurlijke transparantie 

Stichting Reprorecht hecht aan bestuurlijke transparantie, zij heeft hiertoe onder meer de Richtlijn Goed Bestuur en Toezicht en de Richtlijn Integriteit van de brancheorganisatie VOI©E 

onderschreven en is in het bezit van het CBO-Keurmerk. Stichting Reprorecht heeft als bestuursmodel gekozen voor het model dat in de Richtlijn Goed Bestuur en Toezicht wordt 

omschreven als ‘Bestuur’. Dit model houdt in dat het bestuur van de stichting alle bevoegdheden heeft die niet door wet of statuten aan andere organen zijn toegekend. Het bestuur is 

onder meer verantwoordelijk en beslissingsbevoegd ten aanzien van de strategie, naleving van relevante wet- en regelgeving, risicobeheersing, activiteitenplan en begroting, jaarrekening 

en jaarverslag, aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden, statutenwijziging en het benoemen van de externe accountant. 

 

Elk jaar publiceren wij dit openbaar jaarverslag met een verantwoording van onze activiteiten en het financieel beleid. Dit jaarverslag wordt ter controle voorgelegd aan onze accountant 

voor het afleggen van verantwoording aan klanten, rechthebbenden, toezichthouders en het maatschappelijk verkeer in brede zin.  

 

Middelenbeheer 

Door het bestuur van de Stichting Reprorecht is in het Statuut middelenbeheer beleid vastgesteld voor het beheer van de beschikbare liquide middelen. Het Statuut wordt gebruikt om de 

afspraken tussen stichting, Cedar B.V. en banken voor het beheer van de liquide middelen te formaliseren. Zoals vastgelegd in het Statuut middelenbeheer van de stichting dienen de 

voor beheer van de liquide middelen van de stichting gekozen producten een grote mate van zekerheid te geven met betrekking tot het garanderen van de hoofdsom op einddatum van 

de belegging. De beoordeling hiervan wordt gedaan op basis van de criteria welke zijn afgeleid van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). Stichting Reprorecht heeft de 

uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot (onder meer) de inkomende en uitgaande geldstromen uitbesteed aan Cedar B.V. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is Cedar 

bv tekenbevoegd voor de bankrekeningen van de stichting. 
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Bureau en Toezicht 

Stichting Reprorecht heeft op basis van een dienstverleningscontract de uitvoering van haar activiteiten ondergebracht bij het Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante 

Rechten (Cedar B.V.). Cedar voert de volledige facilitaire dienstverlening uit voor zes auteursrechtenorganisaties: 
 Stichting Leenrecht 

 Stichting Lira 

 Stichting Pro 

 Stichting Reprorecht 

 Stichting de Thuiskopie 

 Vereniging VEVAM 

Daartoe behoren diensten als juridische zaken, financiële administratie, communicatie, huisvesting en personeelszaken. Daarnaast heeft Stichting Reprorecht zitting in het bestuur van 

Stichting Cedar, de aandeelhouder van Cedar B.V. Het bureau van Stichting Reprorecht is het uitvoeringsorgaan van het bestuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 

medewerkers die functioneel worden aangestuurd door de manager van de stichting, de heer M.P. Bakker Schut.  

 

Klachten en bezwaren 

Als Stichting Reprorecht doen wij er alles aan om onze werkzaamheden in de keten van inning en verdeling van vergoedingen zorgvuldig uit te voeren. Om eventuele klachten binnen de 

voorgeschreven regels van het CBO-Keurmerk te kunnen behandelen, heeft Stichting Reprorecht een officiële klachten- en bezwarenprocedure. Klachten over bijvoorbeeld de 

administratieve afhandeling of bezwaren van meer principiële aard worden via deze procedure op correcte wijze afgehandeld. Meer informatie hierover vindt u op www.reprorecht.nl. 

 

VOI©E 

Stichting Reprorecht is lid van de Vereniging van Organisaties die het Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren, kortweg VOI©E. De vereniging streeft ernaar het begrip voor de 

uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van collectieve beheersorganisaties te verbeteren. VOI©E fungeert namens de 

collectieve beheersorganisaties als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitvoering van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt 

voor kritiek of klachten. Alle collectieve beheersorganisaties die in Nederland actief zijn, zijn lid van VOI©E en verbinden zich daarmee aan de CBO-Keurmerkcriteria. VOI©E verleent de 

keurmerkcertificaten op bindend advies van een onafhankelijke certificerende instelling. Meer informatie hierover vindt u op www.voice-info.nl.  

 

College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) 

Op 15 juli 2003 is de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in werking getreden(‘Wet toezicht’). Deze wet heeft geleid tot de instelling van het College 

van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Het CvTA is belast met het toezicht op de inning en de verdeling van vergoedingen door collectieve beheersorganisaties. Het CvTA ziet er onder 

meer op toe dat deze collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en tijdig verdelen onder 

rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren en voldoende zijn toegerust om hun taken naar behoren uit te voeren.  

 

Het College van Toezicht Auteursrechten is als volgt samengesteld: 

Dhr. drs. J.W. Holtslag, voorzitter 

Dhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper 

Dhr. H.B. van der Veen RA 

Het CvTA wordt ondersteund door secretaris en directeur dhr. dr. V.L. Eiff 

http://www.voice-info.nl/
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Commissie van Beroep 

Een rechthebbende kan bij de Commissie van Beroep in beroep gaan tegen beslissingen van het Dagelijks Bestuur van Stichting Reprorecht. Het gaat hier om beslissingen waartegen op 

grond van artikel 14 Statuten resp. artikel IX Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht mogelijkheid voor beroep open staat. In 2015 heeft de Commissie geen beroepschrift 

ontvangen. 

 

Samenstelling Commissie van Beroep: 

Dhr. mr. G.H. Marcus, voorzitter 

Dhr. prof. mr. F.W. Grosheide 

Mw. prof. mr. Dr. E.M. Kneppers-Heijnert 

Dhr. mr. H.F. Doeleman (plaatsvervangend lid) 

De Commissie is bereikbaar via de secretaris, dhr. mr. J.W.A. Meddens. Op onze website www.reprorecht.nl vindt u de contactgegevens van de Commissie van Beroep en het Reglement 

van Beroep. 

 

Ondertekening jaarverslag 

 

Hoofddorp, 16 juni 2016 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

  

Mevr. drs. M.J. Sanders-ten Holte        Dhr. drs. L. Dijkema 

Voorzitter           Penningmeester 

 

 

 

http://www.reprorecht.nl/
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2015 

(na resultaatbestemming, bedragen * € 1.000) 

 

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 51 a 0

Overige vorderingen 320 b 296

Overlopende activa 3 c 0

374 296

Liquide middelen 44.717 d 31.601

Totaal 45.091 31.897

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 6.111 e 8.035

Overige reserves 0 f 0

6.111 8.035

Te verdelen rechten 36.901 g 22.432

Kortlopende schulden

Repartitiecrediteuren 436 h 167

Overige schulden 457 i 533

Overlopende passiva 1.186 j 730

2.079 1.430

Totaal 45.091 31.897

31 december 2015 31 december 2014
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Staat van baten en lasten over 2015 

(bedragen * € 1.000) 

 

Exploitatie 

2015

Begroting 

2015

Exploitatie 

2014

Administratievergoeding 3.569 k 4.008 2.975

Totaal baten 3.569 4.008 2.975

Personele kosten 1.111 l 1.271 959

Bestuurskosten 59 m 54 49

Huisvestingskosten 141 n 141 133

Overige bedrijfslasten 1.382 o 1.960 1.541

Totaal lasten 2.693 3.426 2.682

Saldo van baten en lasten 876 582 293

Financieel resultaat 270 0 329

Resultaat 1.146 582 622

Resultaatbestemming

Mutatie Algemene reserve 876 582 293
Mutatie Bestemmingsres. Te verdelen rechten 270 0 329

1.146 582 622
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Kasstroomoverzicht over 2015 

(volgens de indirecte methode, bedragen * € 1.000) 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten 876 293

Aanpassingen voor:

Afname vorderingen -1 11

Toename schulden 380 212

379 223

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.255 516

Kasstroom uit rechtenopbrengsten en repartitie

Gefactureerde rechtenopbrengsten 26.372 21.299

Repartitie -12.699 -19.924 

Overige mutaties -2.274 -238 

Aanpassingen voor:

Afname debiteuren -51 0

Toename repartitiecrediteuren 269 -540 

Kasstroom uit rechtenopbrengst en repartitie 11.617 597

Ontvangen interest 244 472

Kasstroom uit operationele activiteiten 13.116 1.585

Netto kasstroom 13.116 1.585

Liquide middelen 1 januari 31.601 30.016

Liquide middelen 31 december 44.717 31.601

Mutatie liquide middelen boekjaar 13.116 1.585

2015 2014
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Mutatieoverzicht te verdelen rechten over 2015 

(bedragen * € 1.000) 

 

2015 2014

Stand per 1 januari 22.432 20.966

Rechtenopbrengsten 26.372 21.299

Overige mutaties 796 91

Repartitie -12.699 -19.924 

Stand per 31 december 36.901 22.432

Rechtenopbrengsten

Nederlandse Gebruikers 25.362 19.390

Buitenlandse CBO's 1.010 1.909

26.372 21.299

Overige mutaties

Toevoeging vanuit algemene reserve 2.800 0

Toevoeging financieel resultaat 270 329

Mutatie te realiseren admin.vergoeding -2.274 -238 

796 91

Repartitie

Rechthebbenden 8.502 11.836

Nederlandse CBO's 2.291 3.124

Buitenlandse CBO's 156 2.180

Netto repartitie 10.949 17.140

Ingehouden administratievergoeding 1.750 2.784

Bruto repartitie 12.699 19.924

Te verdelen rechten 36.901 22.432
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Toelichtingen op de Balans en de Staat van baten en lasten 

 

Algemene toelichting  

Doelstelling van Stichting Reprorecht: Stichting Reprorecht, gevestigd te Hoofddorp, is opgericht op 4 december 1974 door organisaties van auteurs en uitgevers. 

Vertegenwoordigers van deze groeperingen vormen het bestuur van de stichting. Doel van Stichting Reprorecht is het innen van de verschuldigde vergoedingen voor kopiëren van 

auteursrechtelijk beschermde werken en de verdeling hiervan onder de daarvoor in aanmerking komende auteurs en uitgevers. 

 

Grondslagen voor de waardering 

Algemeen: De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder Winststreven’ van de Raad 

voor de Jaarverslaggeving, alsmede met de eisen van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en het CBO Keurmerk van 

VOI©E. De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro's. 

 

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de 

balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.  

 

Vergelijking met het voorgaand boekjaar: De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd. 

 

Vorderingen: De per 31 december openstaande gefactureerde bedragen worden niet gewaardeerd aangezien het op basis van de aard en samenstelling van de gefactureerde bedragen 

niet mogelijk is om een betrouwbare inschatting te maken van de inbaarheid hiervan. Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, voor zover deze door het bestuur als 

noodzakelijk wordt gezien onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid voor vorderingen uit hoofde van de exploitatie van auteursrechten wordt 

gevormd ten laste van de te verdelen rechten. Aan gebruikers gefactureerde rechtenopbrengsten worden pas verdeeld onder rechthebbenden nadat deze daadwerkelijk geïncasseerd zijn. 

 

Liquide middelen: De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

 

Te verdelen rechten: Als rechtenopbrengsten worden uitsluitend de in het verslagjaar geïncasseerde bedragen opgenomen. De geïncasseerde bedragen betreffen de voor 

rechthebbenden beschikbare gelden en worden derhalve niet via de Staat van baten en lasten verwerkt, maar rechtstreeks in de Balans. 

 

Op de te verdelen rechten worden de nog in te houden administratievergoedingen in mindering gebracht. Voor zover deze niet in het jaar van verantwoording van de rechtenopbrengst 

als bate worden gerealiseerd, worden deze separaat gepresenteerd onder de overlopende passiva.  

 

Kortlopende schulden: Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

 

Administratievergoedingen: De administratievergoedingen worden indien en voor zover mogelijk gerealiseerd naar rato van de verrichte werkzaamheden. De door rechthebbenden 

verschuldigde administratievergoedingen voor verrichte werkzaamheden worden ingehouden op de repartitie, maar worden in de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de 

door Stichting Reprorecht verrichte werkzaamheden. De vergoeding voor de werkzaamheden met betrekking tot het innen van rechten wordt in de staat van baten en lasten verantwoord 

in het jaar waarin ook de rechtenopbrengst wordt verantwoord. Het restant van de administratievergoeding wordt beschouwd als zijnde ter dekking van de repartitiekosten en wordt 

verantwoord in het jaar waarin de repartitie wordt verantwoord. Indien de voortgang van verrichte werkzaamheden onvoldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld wordt de 

administratievergoeding in de staat van baten en lasten verantwoord bij de repartitie. 

 

De administratievergoedingen voor Stichting Reprorecht zijn 14% voor uitgevers en CBO’s en 9% voor bedragen ontvangen uit het buitenland. Voor de verantwoording in de staat van 

baten en lasten wordt ervan uitgegaan dat 80% betrekking heeft op werkzaamheden met betrekking tot de inning van rechtenopbrengsten en 20% op de verdeling daarvan. 

 

Bedrijfslasten: De bedrijfslasten bestaan uit de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De personeelskosten betreffen de doorbelasting vanuit Cedar voor de directe personele inzet 

die in het verslagjaar werkzaam is voor Stichting Reprorecht. De algemene kosten betreffen de doorbelasting vanuit Cedar voor indirecte personele inzet en overheadkosten. De 

huisvestingskosten betreffen de doorbelasting vanuit Cedar voor het aandeel van Stichting Reprorecht in de totale huisvestingskosten van Cedar.  

 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht is geen btw 

opgenomen buiten de mutatie in de betreffende balanspositie. De repartitie wordt netto opgenomen, dus na inhouding van administratievergoedingen.  

 

Risicobeheersing 

Operationele risico’s 

Stichting Reprorecht maakt voor haar uitvoerende processen gebruik van de automatiseringssystemen van Cedar. De stichting loopt hierbij het risico dat systemen niet beschikbaar zijn, 

niet juist functioneren waardoor de verdeling van gelden niet (tijdig) kan plaatsvinden of foutieve verdelingen gedaan worden. Binnen Cedar zijn maatregelen getroffen om de 

beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevensverwerkingsprocessen te waarborgen. 

 

Valutarisico 

Stichting Reprorecht incasseert de bedragen ten behoeve van haar rechthebbenden voornamelijk in euro. Bedragen die worden ontvangen van buitenlandse zusterorganisaties kunnen in 

een andere valuta zijn betaald, deze bedragen worden ontvangen in euro tegen de koers op het moment van ontvangst. Gezien het geringe aandeel van de incasso in vreemde valuta en 

het feit dat deze bedragen direct bij ontvangst in euro luiden is het valutarisico beperkt. 
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Kredietrisico 

De rechtenopbrengsten van Stichting Reprorecht betreffen voornamelijk gelden die van Nederlandse betalingsplichtigen en buitenlandse zusterorganisaties worden ontvangen en die op 

kasbasis worden verantwoord. Het kredietrisico van de stichting is hierdoor zeer beperkt en betreft niet het vermogen van de stichting maar de aan rechthebbenden door te betalen 

rechten. 

  

Prijs- en renterisico 

Stichting Reprorecht maakt geen gebruik van financiële producten zoals rentederivaten of swaps en belegt niet in aandelen, obligaties, etc. 

 

Liquiditeitsrisico 

Stichting Reprorecht beschikt over substantiële bedragen aan liquide middelen die uitstaan bij meerdere grote Nederlandse banken. Deze gelden zijn grotendeels direct opeisbaar en voor 

het resterende deel tegen beperkte kosten of op korte termijn opeisbaar. 

 

Verbonden partijen 

Cedar B.V. kan worden aangemerkt als verbonden partij aangezien Stichting Reprorecht is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Cedar. Stichting Cedar bezit 100% van de 

aandelen in Cedar B.V. Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst worden de operationele activiteiten en bestuurlijke ondersteuning van Stichting Reprorecht uitgevoerd 

door of middels Cedar B.V. De hiervoor door Cedar B.V. gemaakte kosten worden doorbelast. 
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Toelichting op de Balans 
 

 

a Debiteuren 
2015 2014

Debiteuren 51 0

Totaal debiteuren 51 0

 

De post debiteuren betreft doorbelaste juridische kosten. 

 

b  Overige vorderingen 

 
Nog te ontvangen interest 240 214

Vooruitbetaalde bedragen 80 82

Totaal overige vorderingen 320 296
 

De post Vooruitbetaalde bedragen bestaat uit vorderingen op Cedar voor € 80.000 (2014: € 82.000). Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar. 

 

c Overlopende activa 

 
Overlopende activa 3 0

Totaal overlopende activa 3 0  

 

d Liquide Middelen 

 
Bankrekeningen 761 240

Spaarrekeningen 43.956 31.361

Totaal liquide middelen 44.717 31.601
 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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e Algemene reserve 

 

2015 2014

Stand per 1 januari 8.035 7.742

Mutatie vanuit resultaatbestemming 876 293

Mutatie naar overige reserve -2.800 0

Stand per 31 december 6.111 8.035

 

 

De algemene reserve heeft als doel de continuïteit van de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting te verzekeren. De gewenste omvang wordt bepaald door de hoogte van de 

activiteiten en de daarmee verbonden risico's. Het bestuur heeft gezien de inschattingen hieromtrent besloten om het exploitatieresultaat over 2015 aan de algemene reserve toe te 

voegen. Er is in 2015 2,8 mln. vanuit het algemene reserve via de overige reserve toegevoegd aan de te verdelen gelden. 

 
Stichting Reprorecht streeft naar een eigen vermogen van maximaal twee maal de gemiddelde driejaarlijkse bedrijfslasten. 

 

 

f Overige reserve 

 

Stand per 1 januari 0 0

Bij: resultaatbestemming boekjaar 270 0

Bij: toevoeging vanuit algemene reserve 2.800 329

Af: Toevoeging aan te verdelen gelden -3.070 -329 

Stand per 31 december 0 0

 

Het financieel resultaat wordt vanuit de overige reserve toegevoegd aan de te verdelen gelden. Daarnaast is in 2015 2,8 mln. vanuit het algemene reserve via de overige reserve 

toegevoegd aan de te verdelen gelden. 
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g Te verdelen rechten 

2015 2014

Stand per 1 januari 22.432 20.966

Rechtenopbrengsten 26.372 21.299

Overige mutaties 796 91

Repartitie -12.699 -19.924 

Stand per 31 december 36.901 22.432

Opbouw naar jaarlaag

2011 en ouder 54 670

2012 67 400

2013 431 2.329

2014 11.841 19.033

2015 24.508 0

Totaal te verdelen rechten 36.901 22.432

 

De gelden die Stichting Reprorecht langer dan drie jaar heeft aangehouden (2012 en ouder, totaal € 121.000) betreffen vergoedingen die werden ontvangen uit het buitenland en die nog 

niet konden worden gekoppeld aan rechthebbenden, en vergoedingen gereserveerd voor rechthebbenden aan wie nog niet kon worden uitgekeerd. 

 

h Repartitiecrediteuren 

 

Repartitiecrediteuren 436 167

Totaal repartitiecrediteuren 436 167  

De resterende looptijd van de repartitiecrediteuren is korter dan één jaar. 

 

 

i Overige Schulden 

 

Handelscrediteuren 59 58

Omzetbelasting 199 391

Overige schulden 199 84

Totaal overige schulden 457 533

 

 

De resterende looptijd van de overige schulden is korter dan één jaar. 
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j Overlopende Passiva 

 

2015 2014

Nog te realiseren administratievergoeding 1.186 730

Totaal overlopende passiva 1.186 730

 

 
 
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Op basis van de dienstverleningsovereenkomst met Cedar B.V. heeft Stichting Reprorecht de verplichting om bij beëindiging van deze overeenkomst een vergoeding te betalen voor haar 

aandeel in de langlopende huisvestingskosten van Cedar B.V., alsmede een vergoeding voor de kosten die Cedar zou moeten maken voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten 

van de direct ten behoeve van de stichting werkzame medewerkers.  

  

De verplichting ultimo 2015 is conform de in de dienstverleningsovereenkomst tussen Cedar B.V. en Stichting Reprorecht vastgestelde berekeningswijze vastgesteld op € 804.000 

(2014: € 762.000) 
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 

 

 

k Administratievergoeding 
2015 Begroting 2015 2014

Administratievergoeding 3.569 4.008 2.975

Totaal administratievergoeding 3.569 4.008 2.975

 

Op verdeelde bedragen wordt 14% administratievergoeding ingehouden, met uitzondering van repartities van gelden ontvangen uit het buitenland (9% of 2%). 

 

 

l Personele kosten 

 

Doorbelasting Cedar 1.069 1.211 924

Overige personeelskosten 42 60 35

Totaal personele kosten 1.111 1.271 959
 

 

 

m Bestuurskosten 

 
Vergoedingen bestuur 52 49 44

Overige bestuurskosten 7 6 5

Totaal bestuurskosten 59 55 49
 

De bestuursleden van Stichting Reprorecht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding conform het Reglement Bestuursvergoedingen. Over de bestuursvergoedingen worden 

geen sociale verzekeringspremies afgedragen. Hieronder staat het overzicht waaruit blijkt in welke hoedanigheid de bestuursleden aan Stichting Reprorecht verbonden zijn en welke 

beloning zij hiervoor in 2015 hebben ontvangen. 
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Bedragen * €1 Beloning Functie Periode Opmerking

Mevr. M.J. Sanders-ten Holte 24.601 €   Voorzitter gehele jaar

Dhr. L. Dijkema 4.167 €    Penningmeester gehele jaar

Dhr. R.F. van Amerongen 900 €       Bestuurslid gehele jaar

Dhr. R. Appel 1.506 €    Bestuurslid gehele jaar

Dhr. C.P. Balk 719 €       Bestuurslid vanaf 1 juli Betaald t.n.v. Reed Business

Dhr. J. Buizer 1.500 €    Bestuurslid gehele jaar

Dhr. V. van den Eijnde 0 €           Bestuurslid gehele jaar

Dhr. C. Gijsbers 3.650 €    Bestuurslid gehele jaar

Dhr. D. Griffiths 2.048 €    Bestuurslid gehele jaar

Dhr. K. Hilberdink 600 €       Bestuurslid gehele jaar Betaald t.n.v. KNAW

Dhr. M. Kramer 1.200 €    Bestuurslid gehele jaar

Dhr. N. Louis 369 €       Bestuurslid t/m 30 juni

Dhr. A. Maandag 4.988 €    Bestuurslid gehele jaar

Dhr. A. Molenaar 0 €           Bestuurslid t/m 31 december

Dhr. B. Momma 650 €       Bestuurslid gehele jaar

Dhr. A. Pottjegort 2.068 €    Bestuurslid gehele jaar

Dhr. W. M. Schaap 1.639 €    Bestuurslid t/m 31 december

Dhr. G. Wolffensperger 913 €       Bestuurslid t/m 31 december

51.517 €   

 

Op grond van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties valt Stichting Reprorecht onder enkele bepalingen uit de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT). De 

bezoldiging van de voorzitter en de overige bestuursleden ligt onder het in art. 2.2 WNT voor toezichthouders opgenomen maximum van 15% resp. 10%. Op grond van een 

beleidsrichtlijn van het CvTA kan de omrekening naar een voltijds dienstverband dan achterwege blijven. 

 

n Huisvestingskosten 

 
2015 Begroting 2015 2014

Huisvestingskosten 141 141 133

Totaal huisvestingskosten 141 141 133

 

De huisvestingskosten bestaan volledig uit de door Cedar B.V. doorbelaste kosten. 
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o Overige bedrijfslasten 

 

2015 Begroting 2015 2014

Kosten callcenter  97 75 44

Kosten postverwerking facturen 293 259 202

Overige kosten factureren  174 291 82

Kosten repartitie 14 45 39

Kosten communicatie 32 150 41

Adviseurskosten 82 100 47

Accountantskosten 20 15 22

Kosten contributies en bijdragen 82 125 64

Bankkosten 35 30 42

Kosten BREIN 0 0 300

Automatiseringskosten 476 535 545

Overige kosten 77 335 113

1.382 1.960 1.541

 

Er zijn hogere kosten gemaakt voor het factureren doordat het aantal gefactureerde gebruikers hoger is dan in 2014. 

 

Op verzoek van de Federatie Auteursrechtbelangen heeft Stichting Reprorecht in 2013 en 2014 incidenteel bijgedragen aan de financiering van Stichting BREIN. Dit betrof een eenmalige 

bijdrage die vanaf 2015 niet meer is voorzien. Conform de CvTA beleidsregel Kosten en collectieve bestedingen van 30 maart 2015 rapporteert Stichting Reprorecht deze collectieve 

besteding als beheerskosten. 
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Ondertekening 

 

Hoofddorp, 16 juni 2016 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

Mevr. drs. M.J. Sanders-ten Holte        Dhr. drs. L. Dijkema 

Voorzitter           Penningmeester 
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Overige gegevens 
Resultaatbestemming 

In de statuten van Stichting Reprorecht is geen resultaatbestemming opgenomen. De bestemming van het resultaat heeft bij bestuursbesluit plaatsgevonden zoals is toegelicht bij de 

staat van baten en lasten. De bestemming van het resultaat is verwerkt in de jaarrekening. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die toelichting in dit jaarverslag behoeven. 
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Overzicht (neven)functies Bestuursleden Stichting Reprorecht  
 

Mevr. M.J. Sanders-ten Holte 

Bezoldigde functies 

• Voorzitter Stichting Reprorecht, onafhankelijk voorzitter 

• Bestuurslid Stichting Cedar bv 

Onbezoldigde functies 

• Honorair consul Republiek Botswana in Nederland 

• Lid Commissie van deskundigen van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden namens Nederland van Raad van 

Europa 

• Lid Adviescommissie Kaderverdrag ter bescherming van Minderheden namens Nederland van Raad van Europa 

• Voorzitter Wertheimer Stichting 

• Bestuurslid Stichting Kees Verwey 

 

Dhr. R.F. van Amerongen  

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie educatieve geschriften) (vacatiegeld) 

• Senior Business Developer bij ThiemeMeulenhoff 

Onbezoldigde functies 

• Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 

 

Dhr. R. Appel 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van auteurs (categorie algemene boeken en overige geschriften) (vacatiegeld) 

• Schrijver 

Onbezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Libris Literatuur Prijs 

• Voorzitter bestuur Stichting Digitale Werken 
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Dhr. C.P. Balk (bestuurslid per 1 juli 2015) 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie vak en wetenschap, boeken en tijdschriften) (vacatiegeld) 

• Business Controller bij Reed Business Information 

Onbezoldigde functies 

• Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 

 

Mw. A.E. Bekink (bestuurslid per 1 januari 2016) 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van auteurs (categorie visuele werken) (vacatiegeld) 

• Manager collectieve rechten bij Stichting Pictoright  

 

Dhr. P. Bon (bestuurslid per 26 januari 2016) 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie vak en wetenschap, boeken en tijdschriften) (vacatiegeld) 

• Senior uitgever bij Wolters Kluwer 

Onbezoldigde functies 

• Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 

 

Dhr. J. Buizer 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie kranten) (vacatiegeld) 

• Productmanager bij FD Mediagroep 

Onbezoldigde functies 

• Voorzitter Raad van Bestuur van Landgoed Schovenhorst bv 

• Voorzitter Stichting Oudemans 

• Bestuurslid sectie CLIP van Stichting PRO 

• Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 

• Secretaris SBBP van Het Financieele Dagblad 

• Lid Raad van Advies van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen 
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Dhr. L. Dijkema 

Bezoldigde functies 

 Penningmeester Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie vak en wetenschap, boeken en tijdschriften) (vacatiegeld) 

 (mede)Directeur Dutch Card Printing B.V. 

 Vicevoorzitter Raad van Toezicht en voorzitter Audit Commissie van Alfa College 

 Bestuurslid en Voorzitter sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 

 Lid Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PGB 

 Voorzitter Reglementscommissie van KVGO 

 Voorzitter Bestuur TechnologieCentrum Noord-Nederland 

 Bestuurslid SAK Royal Jongbloed 

Onbezoldigde functies 

 Voorzitter Klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van VNO-NCW 

 Voorzitter Stichting Ondernemers Fonds Assen OFA 

 Voorzitter Stichting Cultureel Hart Assen 

 Voorzitter Raad van Advies van Vincent van Gogh College 

 Voorzitter Stichting Drents Monument 

 Voorzitter Stichting Trovato 

 

Dhr. V. van den Eijnde  

Bezoldigde functies 

• Directeur bij Stichting Pictoright 

Onbezoldigde functies 

• Vicevoorzitter Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van auteurs (categorie visuele werken) 

• Bestuurslid Stichting Leenrecht 

• Bestuurslid sectie Geschriften van Stichting Leenrecht 

• Voorzitter sectie Visuele werken van Stichting Leenrecht 

• Voorzitter Kunstfonds van Stichting Leenrecht  

• Bestuurslid VOI©E 

• Bestuurslid Stichting Auteursraad 

• Bestuurslid European Visual Artists 

• Bestuurslid International Federation of Reproduction Rights Organisations 
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Dhr. mr. C. Gijsbers 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid van Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie vak en wetenschap, boeken en tijdschriften) (vacatiegeld) 

• Publishing Manager bij Kluwer Tax & Accounting 

Onbezoldigde functies 

• Lid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 

 

Dhr. D. Griffiths 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van auteurs (categorie vak en wetenschap) (vacatiegeld) 

• Advocaat bij Griffiths Advocaten 

 

Dhr. K. Hilberdink 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van auteurs (categorie vak en wetenschap, tijdschriften) (vacatiegeld) 

• Hoofd Genootschap bij Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

Onbezoldigde functies 

• Bestuurslid Spui25 Cultureel en Academisch debatcentrum 

• Lid Wetenschappelijke Adviesraad van Koninklijk Nederlands Instituut Rome 

• Lid Wetenschappelijke Adviesraad van TedEx Amsterdam 

• Bestuurslid Stichting ter bevordering van de uitgave van de volledige Correspondentie van Desiderius Erasmus 

• Bestuurslid Stichting Perdu Amsterdam 

 

Dhr. E. Janssen (bestuurslid per 1 januari 2016) 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie bladmuziek) (vacatiegeld) 

• Artistiek Directeur bij Molenaar Edition 

• Dirigent bij Koninklijke Marechaussee 

• Dirigent zelfstandig ondernemer 

Onbezoldigde functies 

• Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 
• Bestuurslid Vereniging voor Muziekhandelaren en –uitgevers Nederland 
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Dhr. M. Kramer 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie algemene boeken en overige geschriften) (vacatiegeld) 

• Hoofd Economische en Juridische Zaken bij Nederlands Uitgeversverbond 

Onbezoldigde functies 

• Secretaris Stichting Platform Multimediaproducenten 

• Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 

• Ambtelijk secretaris Algemeen Bestuur van Stichting PRO 

• Bestuurslid Sociëteit Trou moet Blycken 

• Penningmeester Stichting Nicole Art Sense 

• Bestuurslid Vereniging van alumni van de New York University School of Law in Nederland 

• Bestuurslid Stichting Egress Foundation 

• Bestuurslid Scholarship Foundation 

 

Dhr. N. Louis (bestuurslid tot 1 juli 2015) 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie vak en wetenschap, boeken en tijdschriften) (vacatiegeld) 

• Directeur van BIM Media B.V. 

Onbezoldigde functies 

• Voorzitter Media voor Vak en Wetenschap, Nederlands Uitgeversverbond 

• Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 

• Penningmeester HOI, Instituut voor Media Auditing 

• Bestuurslid Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf 
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Dhr. A. Maandag 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van auteurs (categorie kranten) (vacatiegeld) 

• Plaatsvervangend voorzitter Hoorzittingen Algemene Wet Bestuursrecht van Gemeente Velsen 

• Zelfstandig adviseur Wet openbaarheid van bestuur 

• Medewerker bij Villamedia Magazine en Villamedia.nl 

• Vertrouwenspersoon personeel Nederlandse Vereniging van Journalisten 

Onbezoldigde functies 

• (Vice)voorzitter Raad van Uitvoering CAO Dagbladjournalisten 

• Bestuurslid Stichting Ondersteuning HDC Media 

• Coördinator regio Noord-West Volvo Klassieker Vereniging 

• Voorzitter Adviesraad Volvo Klassieker Vereniging 

 

Dhr. A. Molenaar (bestuurslid tot eind 2015) 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie bladmuziek) (vacatiegeld) 

• Directeur Molenaar Edition B.V. 

Onbezoldigde functies 

• Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 
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Dhr. B. Momma 

Bezoldigde functies 

 Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van uitgevers (categorie publiekstijdschriften) (vacatiegeld) 

 Algemeen Directeur Bindinc. 

Onbezoldigde functies 

 Bestuurslid Groep Publiekstijdschriften, Nederlands Uitgeversverbond 

 Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO 

 Voorzitter Werkgroep Omroepbladen van Groep Publiekstijdschriften, Nederlands Uitgeversverbond 

 Voorzitter International Television Magazines Association 

 Voorzitter Bestuur Het Beste voor Kees B.V. 

 Voorzitter Stichting CWM-beheer 

 Lid raad van toezicht Stichting Sportklinieken Nederland 

 Ambassadeur SIMAVI 

 

Dhr. A. Pottjegort 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van auteurs (categorie educatieve geschriften) (vacatiegeld) 

• Eigenaar Zinvol Leren educatieve producties 

• Docent basisonderwijs 

Onbezoldigde functies 

• Voorzitter Vereniging van Educatieve Auteurs 

 

 

Dhr. W.M. Schaap (bestuurslid tot eind 2015) 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van auteurs (categorie publiekstijdschriften) (vacatiegeld) 

• Zelfstandig ondernemer in de journalistiek 

Onbezoldigde functies 

• Voorzitter Coöperatief Cultureel Persbureau 
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Mw. A. van Toorn (bestuurslid per 1 januari 2016) 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van auteurs (categorie publiekstijdschriften) (vacatiegeld) 

• Beleidsmedewerker bij Vereniging voor Schrijvers en Vertalers 

 

Dhr. G. Wolffensperger (bestuurslid tot eind 2015) 

Bezoldigde functies 

• Bestuurslid Stichting Reprorecht, vertegenwoordiger van auteurs (categorie visuele werken) (vacatiegeld) 

• Voorzitter Stichting Pictoright (vacatiegeld) 

• Adviseur van voorzitter Stichting Onderhandeling Thuiskopievergoedingen 

Onbezoldigde functies 

• Vicevoorzitter Stichting SEM Presser Fonds 

 

 

Profielschetsen bestuur 

 

Algemene informatie Stichting Reprorecht 

Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door organisaties van auteurs en uitgevers. De Minister van Justitie heeft Stichting Reprorecht aangewezen als de enige instantie 

verantwoordelijk voor de inning van reprorechtvergoedingen. Hiermee is één loket gecreëerd voor overheids- en onderwijsinstellingen, ondernemingen en andere organisaties. 

Stichting Reprorecht verdeelt de reprorechtvergoedingen naar rato onder auteurs en uitgevers, op basis van een door de overheid goedgekeurd reglement. Een eerlijke vergoeding voor 

de makers, met zo min mogelijk administratieve last voor de bedrijven en instellingen die kopiëren: dat is het uitgangspunt van alle regelingen van Stichting Reprorecht. Het College van 

Toezicht Auteursrechten (CvTA) rapporteert aan de Minister van Justitie over de activiteiten van Stichting Reprorecht. 

Stichting Reprorecht heeft op basis van een dienstverleningscontract de uitvoering van haar activiteiten ondergebracht bij het Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante 

Rechten (Cedar bv). Cedar voert de volledige facilitaire dienstverlening uit voor auteursrechtenorganisaties: Stichting Leenrecht, Stichting Lira, Stichting Pro, Stichting Reprorecht en 

Stichting de Thuiskopie en de Vereniging VEVAM. Daartoe behoren diensten als juridische zaken, financiële administratie, communicatie, huisvesting en personeelszaken. Daarnaast heeft 

Stichting Reprorecht zitting in het bestuur van Stichting Cedar, de aandeelhouder van Cedar bv.  

Het bureau van Stichting Reprorecht is het uitvoeringsorgaan van het bestuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers die functioneel worden aangestuurd door de 

manager van de stichting. 

De samenstelling van het bestuur van Stichting Reprorecht is representatief voor de verschillende groepen van rechthebbenden en staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. 

Bestuurders worden statutair aangewezen door representatieve organisaties van auteurs respectievelijk uitgevers of aangezocht door het bestuur van Stichting Reprorecht. Het dagelijks 

bestuur van de Stichting komt gemiddeld om de zes weken bijeen, het algemeen bestuur twee keer per jaar. 
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Profielschets bestuurder 
 beroepservaring als auteursrechthebbend auteur respectievelijk uitgever; 

 gebleken belangstelling voor de voorwaarden waaronder auteurs respectievelijk uitgevers in Nederland werken; 

 in staat tot het beargumenteren en formuleren van een onafhankelijk oordeel; 

 bij voorkeur enige affiniteit met, en kennis van het auteursrecht; 

 ervaring als bestuurder van een auteurs- respectievelijk uitgeversorganisatie of een collectieve beheersorganisatie strekt tot aanbeveling; 

 voor de bestuursfunctie van penningmeester en vicevoorzitter gelden aanvullende functiegerelateerde competenties. 

Profielschets onafhankelijk voorzitter 

De voorzitter van de Stichting Reprorecht is lid van het algemeen en het dagelijks bestuur. De voorzitter draagt zorg voor evenwichtige besluitvorming door het bestuur. Hij/zij leidt de 

vergadering. De voorzitter is bereid en in staat om de verwachte energie en tijdsinvestering aan de functie te besteden. De verwachte tijdbesteding voor de functie van voorzitter van 

Stichting Reprorecht is vijf uur op weekbasis. 

 

Taken 

• voorzitten vergadering algemeen en dagelijks bestuur; 

• zorgdragen voor tijdige en afgewogen besluitvorming door het bestuur; 

• toezien op de uitvoering van de statutaire taken van de Stichting; 

• vertegenwoordigen van de Stichting in en buiten rechte; 

• in samenwerking met het bureau beleidsvorming en bestuursbesluiten voorbereiden en formuleren; 

• toezichthouden op het beheer en de administratie van de Stichting; 

• in samenwerking en in overleg met het bureau werken aan de uitvoering van bestuursbesluiten; 

• steunen en stimuleren van de bestuursleden van de Stichting bij het uitvoeren van hun taken; 

• onderhouden van de relatie met de toezichthouder, politiek en brancheorganisaties. 

 

 Profiel 

• kennis van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het auteursrecht en visie daarop kunnen ontwikkelen en uitdragen; 

• affiniteit met auteursrecht en naburige rechten; 

• bruggenbouwer; 

• relevant netwerk in cultuur en politiek; 

• gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; 

• helikopterview en daadkracht; 

• academisch denkniveau. 

• bestuurlijke ervaring; 

• strategisch en commercieel inzicht; 

• gevoel voor bedrijfsvoering. 
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Colofon 
 

Stichting Reprorecht 

www.reprorecht.nl 

Bezoekadres 

Kruisweg 793-795 

2132 NG Hoofddorp 

 

postadres voor het bedrijfsleven 

Postbus 3051 

2130 KB Hoofddorp 

 

postadres voor overheid en onderwijs, en voor auteurs en uitgevers 

Postbus 3060 

2130 KB Hoofddorp 
  








