
Voorwaarden 2015/2016 – Reprorecht Basisregeling t/m 19 FTE 

 

1 Definities 
a. Gebruiker: De op de factuur genoemde 

onderneming inclusief haar nevenvestigingen 
binnen Nederland. 

b. Bevoegde Personen: Werknemers van 
Gebruiker en door Gebruiker ingeschakelde 
hulppersonen en/of andere door Gebruiker 
ingeschakelde derden, voor zover handelende 
binnen het kader van de bedrijfsvoering van 
Gebruiker. 

 
2 Grondslag 
a. Volgens artikel 16h Auteurswet is het 

reprografisch verveelvoudigen – een 
reproductie op papier of een soortgelijke 
drager, met behulp van een fotografische 
techniek of een andere werkwijze die een 
soortgelijk resultaat oplevert, hierna: 
fotokopiëren – van artikelen uit kranten, 
tijdschriften en soortgelijke uitgaven en kleine 
gedeeltes uit boeken toegestaan, mits 
daarvoor een vergoeding betaald wordt aan 
Stichting Reprorecht.  

b. Voor andere bedrijfsmatige vormen van 
verveelvoudiging en openbaarmaking is 
volgens artikel 1 Auteurswet de toestemming 
van de auteursrechthebbende vereist. Stichting 
Reprorecht is door Nederlandse organisaties 
van auteursrechthebbenden gemandateerd om 
licenties te verlenen ten aanzien van bepaalde 
vormen van gebruik, zoals omschreven in 
artikel 3b van deze voorwaarden. Hierbij 
hebben auteursrechthebbenden de 
mogelijkheid om niet aan de Regeling deel te 
nemen (opt-out). In voorkomende gevallen 
zullen deze auteursrechthebbenden bekend 
gemaakt worden op de website van Stichting 
Reprorecht, www.reprorecht.nl.  

c. In het Convenant Regeling Reprorecht 
Bedrijfsleven vanaf 2013, zoals 
overeengekomen met VNO-NCW, MKB-
Nederland en aangesloten 
brancheorganisaties, VOI©E en het 
Nederlands Uitgeversverbond zijn de 
uitgangspunten vastgelegd van de 
reprorechtregeling (hierna: Regeling), waarin 
de vergoedingen voor het gebruik als bedoeld 
onder 2a en 2b zijn samengebracht. 

 
3 In Nederland uitgegeven repertoire 
 Door betaling van de factuur binnen 30 dagen 

na factuurdatum verkrijgt Gebruiker ten 
behoeve van Bevoegde Personen, voor zover 
vereist, de niet-exclusieve en niet-
overdraagbare toestemming om, ten aanzien 
van in Nederland uitgegeven repertoire, onder 
de in deze voorwaarden genoemde condities, 
binnen de eigen onderneming, binnen 
Nederland: 

a. Fotokopieën te maken van artikelen uit 
kranten, tijdschriften en soortgelijke uitgaven 
en kleine gedeeltes uit boeken, zoals bedoeld 
in artikel 16h Auteurswet, en 

b. Incidenteel artikelen uit kranten, tijdschriften en 
soortgelijke uitgaven, alsmede de digitale 
representaties daarvan, waaronder websites 
van uitgeverijen, en kleine gedeeltes uit 
(digitale) boeken digitaal te kopiëren en 
openbaar te maken op de volgende wijzen:  
i. Scannen. 
ii. Printen. 
iii. E-mailen als bijlage. 
iv. Opslaan op de harde schijf van Gebruiker.  
v. Op intranet plaatsen voor een periode van 

maximaal 30 dagen. 
c. Onder kleine gedeeltes uit een boek als 

bedoeld in dit artikel wordt verstaan: 
 - maximaal een hoofdstuk uit het boek, of 
 - maximaal 5% van het boek, 
 waarbij het meerdere van de twee geldt. 
d. Onder incidenteel als bedoeld in dit artikel 

wordt verstaan: per titel enkele artikelen per 
jaar. 

 
4 In het buitenland uitgegeven repertoire 

Stichting Reprorecht is door organisaties van 
buitenlandse auteursrechthebbenden 

gemandateerd om toestemming te verlenen 
ten aanzien van bepaalde vormen van gebruik. 
Hierbij kunnen andere gebruiksvoorwaarden 
gelden. Een actueel overzicht van de 
deelnemende landen en voorwaarden is te 
vinden op de website van Stichting Reprorecht, 
www.reprorecht.nl. 

 
5 Nadere voorwaarden en uitgesloten  

vormen van gebruik 

a. Het kopiëren en openbaar maken van werken 
onder deze Regeling mag niet direct of indirect 
aankoopvervangend zijn ten aanzien van het 
oorspronkelijke werk en/of een (digitaal) 
abonnement. 

b. Onverminderd het in artikel 16h Auteurswet 
bepaalde dient Gebruiker in het bezit te zijn 
van een origineel exemplaar waaruit 
gekopieerd of openbaar gemaakt wordt, of 
dient het werk op andere wijze rechtmatig aan 
hem ter beschikking te zijn gekomen. 

c. Deze Regeling biedt geen toestemming om 
kopieën systematisch geïndexeerd op te slaan 

voor de vorming van een archief of database. 
d. Deze Regeling biedt geen toestemming tot een 

structurele, georganiseerde interne distributie 
van nieuwsberichten en/of artikelen, 
waaronder knipselkranten en syllabi. 

e. Deze Regeling is beperkt tot gebruik binnen de 
onderneming, binnen Nederland. Deze 
Regeling biedt geen toestemming tot 
verspreiding van werken aan derden, zoals 
klanten en andere relaties. 

f. Het gebruik als bedoeld in artikel 3b van 
werken van auteursrechthebbenden die van de 
mogelijkheid tot opt-out als genoemd in artikel 
2b gebruik hebben gemaakt, valt buiten de in 
artikel 3 genoemde toestemming en de in 
artikel 8 genoemde vrijwaring. 

 
6 Normaantal auteursrechtelijk relevante 

pagina’s 
a. De in artikel 3 bedoelde toestemming wordt 

verkregen voor maximaal het aantal met het 
betaalde factuurbedrag corresponderende 
auteursrechtelijk relevante pagina’s, waarbij 
wordt uitgegaan van een tarief van 4,527 
Eurocent per gelicentieerde pagina. 

b. Het aantal feitelijk binnen de onderneming van 
Gebruiker gebruikte auteursrechtelijk relevante 
pagina’s wordt berekend door het aantal 
fotokopieën of digitale reproducties, uitgedrukt 
in aantal pagina’s, te vermenigvuldigen met het 
aantal Bevoegde Personen aan wie de 
reproducties ter beschikking zijn gesteld. 

c. Om dubbele betaling te voorkomen worden, 
voor zover Gebruiker aantoonbaar 
rechtstreeks overeenkomsten heeft gesloten 
met de relevante auteursrechthebbenden, 
waarin het gebruik zoals in deze voorwaarden 
genoemd reeds is voorzien, kopieën die onder 
dergelijke rechtstreekse afspraken zijn 
gemaakt niet meegeteld.  

d. Er vindt geen restitutie plaats indien Gebruiker 
niet het volledige aantal auteursrechtelijk 
relevante pagina’s waarvoor toestemming is 
gekregen gebruikt of minder Bevoegde 
Personen dan het aantal Bevoegde Personen 
waarvoor de Regeling is gegeven bij Gebruiker 
werkzaam zijn geweest binnen de op de 
factuur genoemde periode. 

 
7 Inbreuk 

Indien Gebruiker handelt buiten de grenzen 
van deze voorwaarden dan komt de 
toestemming onmiddellijk te vervallen. 
Gebruiker is alsdan schadeplichtig ten opzichte 
van Stichting Reprorecht en/of de betreffende 
auteursrechthebbenden. Verval van de 
toestemming op grond van dit artikel leidt niet 
tot restitutie van reeds betaalde gelden. 

 
8 Vrijwaring 
a. Indien Gebruiker een claim van een 

auteursrechthebbende ontvangt ten aanzien 
van een door deze Regeling toegestane vorm 
van gebruik, dan zal zij dit binnen 10 

werkdagen aan Stichting Reprorecht melden, 
waarna laatstgenoemde zich zal inspannen om 
alsnog toestemming van de betreffende 
auteursrechthebbende te krijgen.  

b. Stichting Reprorecht vrijwaart Gebruiker voor 
alle aanspraken van auteursrechthebbenden 
op in Nederland uitgegeven repertoire ten 
aanzien van de toegestane vormen van 
gebruik zoals genoemd in deze voorwaarden, 
op voorwaarde dat Gebruiker aantoont dat hij 
volledig volgens deze Voorwaarden gehandeld 
heeft. 

 
9 Looptijd 

De Regeling geldt voor de periode zoals 
aangegeven op de factuur en eindigt 
automatisch aan het eind van die periode. 

 
10  Klachten en geschillen 
a. Het doorgeven van wijzigingen in de 

bedrijfsgegevens alsmede het indienen van 
bezwaar tegen de hoogte van de factuur is 
mogelijk tot 3 maanden na de factuurdatum, bij 

gebreke waarvan de hoogte van de factuur 
tussen partijen vast staat. 

b. De Klachten- en geschillenregeling voor 
gebruikers en betalingsplichtigen zoals 
opgenomen in artikel II.7 van de CBO-
Keurmerkcriteria van de brancheorganisatie 
VOI©E is van toepassing en te vinden op 
www.reprorecht.nl/algemene-info. 

 


