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Conform Artikel 9 Statuten hanteert het Bestuur de volgende vergoedingsregels. 
 
1. Voor de deelname aan de bestuursvergaderingen van Stichting Reprorecht kunnen 

bestuursleden aanspraak maken op de standaard vacatievergoeding plus reiskosten.  

2. Voor de deelname aan sommige andere vergaderingen kunnen bestuursleden eveneens 
aanspraak maken op de standaard vacatievergoeding plus reiskosten, namelijk die 
vergaderingen waaraan zij op verzoek van het bestuur of bureau deelnemen als delegatie van 
Stichting Reprorecht. Dit kunnen zowel interne vergaderingen zijn zoals van project- of 
werkgroepen van de stichting, als externe vergaderingen zoals met gebruikersorganisaties, 
leveranciers of branchegenoten.  

3. Voor vergaderingen met, of waaraan wordt deelgenomen uit hoofde van, de eigen kring van 
vertegenwoordigde rechthebbenden, kunnen bestuursleden geen aanspraak maken op de 
standaard vacatievergoeding, uurvergoeding en/of reiskostenvergoeding. 

4. Grondslag voor de hoogte van de standaard vacatievergoeding is een veronderstelde 
gemiddelde tijdsbesteding per vergadering, maal een uurvergoeding rekening houdend met 
prijsindexatie. 

5. Voor de standaard vacatievergoeding wordt bij de veronderstelde gemiddelde tijdsbesteding 
uitgegaan van vier uur effectief per vergadering: twee uur vergadertijd plus een uur 
voorbereidingstijd plus een uur reistijd. 

6. Voor reistijd geldt 50% van de uurvergoeding. Bij de berekening van de standaard 
vacatievergoeding, hierboven bij 5, wordt dus uitgegaan van een gemiddelde feitelijke reistijd 
van twee uur per vergadering waarvan de helft, een uur, effectief wordt vergoed. 

7. Indien de feitelijke tijdsbesteding voor een vergadering sterk afwijkt van de veronderstelde 
gemiddelde tijdsbesteding per vergadering, dan maken de bestuursleden in plaats van de 
standaard vacatievergoeding aanspraak op de uurvergoeding maal het aantal feitelijk bestede 
uren plus reiskosten. Dit geldt zowel voor afwijkingen naar beneden zoals bij een conference 
call van drie kwartier zonder reis- of voorbereidingstijd (0,75 uur declarabel), als naar boven 
zoals bij een slepende onderhandelingssessie met een gebruikersorganisatie. 

8. Leden van het Presidium zijn meer dan incidenteel genoodzaakt om los van vergaderingen, op 
verzoek van het bestuur of bureau, tijd te besteden aan het lezen en reageren op stukken 
meestal via e-mail. In dat geval kunnen deze bestuursleden in redelijkheid aanspraak maken 
op de uurvergoeding maal het aantal feitelijk bestede uren. 

9. De hoogte van de uurvergoeding, de standaard vacatievergoeding en de reiskostenvergoeding 
wordt driejaarlijks vastgesteld door het Bestuur. 

10. De uurvergoeding voor de periode van januari 2019 t/m december 2021 bedraagt € 77,50. 

11. De standaard vacatievergoeding voor de periode van januari 2019 t/m december 2021 
bedraagt € 310 per vergadering.  
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12. De reiskostenvergoeding voor de periode van januari 2019 t/m december 2021 geschiedt op 
basis van € 0,28 per kilometer of declaratie van het vervoersbewijs.  

13. De hoogte van de vergoeding per kilometer kan tussentijds worden aangepast, naar 
beoordeling van de penningmeester. 

14. Van vergoeding aan bestuursleden van andere ‘in het belang van de stichting gemaakte 
kosten’, anders dan reiskosten en eventuele verblijfskosten, is in principe geen sprake. 

15. Het bureau faciliteert bestuursleden bij het eenvoudig declareren van de standaard 
vacatievergoeding en de reiskostenvergoeding. 

16. Overige declaraties dienen uiterlijk twee maanden na dato te worden ingediend door 
bestuursleden. 

17. De penningmeester beoordeelt en accordeert declaraties van bestuursleden, de voorzitter 
beoordeelt en accordeert declaraties van de penningmeester. 

18. In haar jaarverslag publiceert de stichting een overzicht van de aan haar bestuursleden 
verstrekte vergoedingen, per bestuurslid op naam. Het doet hierbij niet ter zake of de 
vergoeding door de stichting is overgemaakt aan het bestuurslid zelf of, op zijn verzoek, is 
overgemaakt aan de werkgever, beroepsorganisatie of een andere derde. 

19. Het totaalbedrag per bestuurslid, de vacatiegelden plus de vergoede (reis)kosten, wordt 
vervolgens opgenomen in het jaarverslag van het College van Toezicht Auteursrechten en 
daar, geanonimiseerd, afgezet tegen de norm van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 
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