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REGLEMENT UITKERINGEN 

als bedoeld in artikel 14 der Statuten 

Zoals vastgesteld in de vergadering van Stichting Reprorecht van 31 maart 2021 na voorafgaande 

goedkeuring door het College van Toezicht Auteursrechten op 21 januari 2021, van toepassing vanaf de 

verdeling 2019 (inning 2018). 

Algemeen 

0.1  Stichting Reprorecht is meest recentelijk bij besluit van 8 januari 2003 door de Minister van 

Justitie aangewezen en belast met de inning en verdeling van de vergoeding voor het 

reprografisch verveelvoudigen als bedoeld in artikel 16h Auteurswet en incasseert 

dientengevolge vergoedingen bij bepaalde groepen gebruikers zoals bedoeld in 1.2. 

0.2  Stichting Reprorecht is daarnaast gemandateerd door (organisaties van) 

auteursrechthebbenden om vergoedingen te innen voor bepaalde vormen van (digitaal) 

hergebruik. 

0.3  Uit oogpunt van efficiëntie worden de vergoedingen die Stichting Reprorecht als bedoeld in 0.1 

en 0.2 incasseert op gelijke wijze met inachtneming van de in 4.12 bepaalde verhoudingen 

conform dit Reglement Uitkeringen uitgekeerd. 

1  Groeperingen van gebruikers 

1.1  Aan de hand van het bepaalde bij of krachtens 16h-16m Auteurswet worden degenen die tot 

betaling van een wettelijk voorgeschreven vergoeding ter zake van reprografie zijn gehouden, 

ingedeeld in groeperingen. 

1.2  Onderscheiden worden de navolgende groeperingen: 

a. De overheid en in het algemeen belang werkzame instellingen. 

b. Het niet-commerciële onderwijs. 

c. Het bedrijfsleven en overige organisaties. 

 

1.3  Wanneer daartoe op grond van bij de incasso en/of de repartitie verkregen ervaring of op 

andere gronden de wenselijkheid mocht blijken, is tussentijdse wijziging van de onder 1.2. 

vermelde indeling mogelijk. 

2  Categorieën van geschriften 

2.1  De geschriften, alsmede de digitale representaties daarvan, ten aanzien van het (digitaal) 

hergebruik waarvan Stichting Reprorecht op grond van art. 16h e.v. Auteurswet en op grond van 

mandaten van auteursrechthebbenden vergoedingen incasseert, worden ingedeeld in 

categorieën. 

2.2  Onderscheiden worden de navolgende categorieën: 
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a. In Nederland uitgegeven geschriften, te weten: 

1 Vak- en wetenschappelijke tijdschriften: tijdschriften primair bedoeld voor bepaalde 

bedrijfssectoren of beroepsgroepen en periodieken van academisch niveau met publicaties van 

wetenschappelijk onderzoek, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en 

onderzoek). 

2 Vak- en wetenschappelijke boeken en studieboeken: managementboeken en boeken primair 

bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen, boeken van academisch niveau over wetenschappelijk 

onderzoek, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek) en boeken 

primair bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). 

3 Schoolboeken: boeken en methoden primair bedoeld voor het middelbaar beroepsonderwijs 

(MBO) en voor het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO); lesboeken, werkboeken, 

antwoordenboeken en examenopgaven. 

4 Kranten: landelijke dagbladen, regionale kranten en huis-aan-huisbladen. 

5 Publiekstijdschriften: tijdschriften en overige periodieken die niet vallen onder de categorie a1 

hierboven; alle tijdschriften die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt worden) voor 

wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke 

uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

6 Bladmuziek: uitgegeven muziekstukken. 

7 Algemene boeken: boeken en overige uitgegeven geschriften die niet vallen onder de 

categorieën a2 en a3 hierboven; alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt 

worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder populair- en 

semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

8 Visuele werken: de in a1 t/m a7 opgenomen visuele werken. 

b. Niet in Nederland uitgegeven geschriften als genoemd in a1 t/m a8. 

2.3  Wanneer daartoe op grond van bij de incasso en/of repartitie verkregen ervaring of op andere 

gronden de wenselijkheid mocht blijken, is tussentijdse wijziging van de onder 2.2. vermelde 

indeling mogelijk. 

3  Categorierekeningen 

3.1  Voor ieder der onder 2.2 genoemde categorieën opent Stichting Reprorecht in haar boeken een 

afzonderlijke rekening. 

3.2  De van elke groepering van gebruikers als bedoeld in 1.2. ontvangen vergoedingen worden, na 

aftrek van daaraan direct toerekenbare incassokosten, verdeeld over de daarvoor in aanmerking 

komende rekeningen. 
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3.3  Als sleutel (de Verdeelmatrix) voor deze verdeling zal gelden de mate waarin door een 

groepering (digitaal) hergebruik wordt gemaakt van elk der onder 2.2. genoemde categorieën 

geschriften. 

3.4  Voor elk der onder 1.2. genoemde groeperingen zal een verdeelsleutel (de Verdeelmatrix) 

worden vastgesteld op basis van onderzoek. 

3.5  Wanneer daartoe op grond van bij de incasso en/of repartitie verkregen ervaring of op andere 

gronden de wenselijkheid mocht blijken, zal de desbetreffende verdeelsleutel nader worden 

vastgesteld. 

3.6  De aan een categorie toe te rekenen directe repartitiekosten zullen in rekening gebracht worden 

aan de betreffende categorie. De niet aan een categorie toe te rekenen kosten kunnen in 

rekening gebracht worden aan de hand van een jaarlijks door Stichting Reprorecht voor iedere 

categorie vast te stellen kostenpercentage. 

4  Verdeling der aan de categorierekening toegedeelde gelden voor wat betreft de categorieën 

in Nederland uitgegeven geschriften. 

4.1  Stichting Reprorecht verdeelt ontvangen vergoedingen onder makers en uitgevers op 

transparante en niet-discriminatoire wijze en via een methode die naar het oordeel van de 

stichting voor elke categorierekening het meest efficiënt is aan daartoe door Stichting 

Reprorecht aanvaarde representatieve organisaties van rechthebbenden. 

De wijze waarop de verdeling plaatsvindt is per categorierekening weergegeven in het 

Verdeeloverzicht. 

 

VERDEELOVERZICHT  

  

CATEGORIEËN Verdeling via 

Vak- en wetenschappelijke 
tijdschriften 

Stichting PRO en Stichting LIRA 

Vak- en wetenschappelijke boeken en 
studieboeken 

Stichting PRO en Stichting LIRA 

Schoolboeken Stichting PRO en Stichting LIRA 

Kranten Stichting PRO en Stichting LIRA 

Publiekstijdschriften Stichting PRO en Stichting LIRA 

Bladmuziek FEMU 

Algemene boeken Stichting PRO en Stichting LIRA 

Visuele werken Stichting PRO en Stichting Pictoright 

4.2 Organisaties die in aanmerking willen komen voor hun aandeel in de verdeling van gelden, 

toegedeeld aan een der onder 2.2. sub a genoemde categorieën, dienen zich als gegadigden 

voor de desbetreffende categorie of categorieën aan te melden en door Stichting Reprorecht als 

zodanig te zijn aanvaard. 
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4.3  Van aanvaarding door Stichting Reprorecht zijn uitgesloten gegadigden die niet bereid zijn 

schriftelijk te verklaren, dat zij het Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht accepteren 

en de bepalingen daarvan, voor zover op hen van toepassing, getrouwelijk zullen naleven. 

4.4  Voor de verdeling onder de door Stichting Reprorecht als gegadigden aanvaarde organisaties zal 

per categorie een verdeelsleutel worden vastgesteld. Deze zal zijn gebaseerd op de voor deze 

verdeling relevante gegevens, zoals omzet en/of aantal gepubliceerde 

pagina’s/bijdragen/woorden en/of door makers ontvangen honoraria en royalty’s. 

4.5  Om als organisatie voor aanvaarding door Stichting Reprorecht in aanmerking te komen zal een 

gegadigde aannemelijk moeten maken, dat zij representatief is voor een beduidende groep van 

rechthebbenden ten aanzien van één of meer van de onder 2.2. sub a genoemde categorieën. 

Stichting Reprorecht is bevoegd daartoe overlegging van schriftelijke bewijsstukken te 

verlangen, zoals statuten, lijsten met leden, cliënten of aangeslotenen. Het lidmaatschap van 

een overkoepelende auteursrechtorganisatie kan door Stichting Reprorecht als bewijs worden 

aanvaard. 

4.6  De uitkering aan de voor een categorie als gegadigden aanvaarde organisaties zal jaarlijks 

geschieden binnen negen maanden na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de aan de 

categorierekening toegedeelde gelden zijn geïnd. De in de voorgaande zin bedoelde uitkering 

van in het verstreken kalenderjaar geïncasseerde gelden aan organisaties vindt in de regel 

jaarlijks één keer plaats. Nakomende claims zullen door Stichting Reprorecht niet worden 

erkend. 

4.7  De Stichting Reprorecht kan bepalen, dat in verband met de geringe omvang van het onder 

gegadigden te verdelen bedrag, de uitkering tot een volgend jaar wordt uitgesteld. 

4.8  Gelden toegedeeld aan een rekening, nadat de verdeling der daarop berustende gelden is 

vastgesteld, kunnen, hoewel betrekking hebbende op een of meer voorafgaande kalenderjaren, 

voor uitkering in een volgend jaar worden bestemd. 

4.9 In afwijking van het bepaalde in 4.7 kan Stichting Reprorecht, op gemeenschappelijk voorstel 

van ten aanzien van een categorierekening voldoende representatieve organisaties van 

uitgevers en makers, besluiten de aan deze rekening toegedeelde gelden geheel of gedeeltelijk 

niet voor uitkering in aanmerking te laten komen, doch daaraan overeenkomstig genoemd 

voorstel een andere, door Stichting Reprorecht aanvaardbaar geachte, bestemming te geven. 

4.10  Heeft gedurende drie achtereenvolgende jaren geen verdeling van op een rekening verblijvende 

gelden kunnen plaatsvinden, dan worden deze gelden aangemerkt als onverdeelde gelden en 

besluit het Bestuur over een aan deze gelden te geven bestemming, overeenkomstig de 

doelstellingen van Stichting Reprorecht. 

4.11  De reprorechtvergoedingen worden voor alle categorieën in Nederland uitgegeven geschriften 

verdeeld in een 50/50-verhouding tussen uitgevers en auteurs, ongeacht achterliggende 
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individuele contractafspraken. Dit geldt zonder onderscheid voor zowel de vergoedingen die 

door Stichting Reprorecht op grond van een wettelijke exceptie zijn geïncasseerd als voor de 

vergoedingen die op basis van mandaten zijn geïncasseerd. Volledigheidshalve wordt opgemerkt 

dat het uitgeversaandeel inclusief aanspraken van uitgevers op grond van het opdrachtgevers- 

en/of werkgeversauteursrecht is. 

 

5  Verplichtingen van verdelende organisaties genoemd in artikel 4 

5.1  Om door Stichting Reprorecht te worden aanvaard als een bij de verdeling betrokken 

organisatie, hierna te noemen: verdelende organisatie, dient de gegadigde organisatie 

schriftelijk een plan aan Stichting Reprorecht te overleggen. Dit plan dient inzicht te verschaffen 

in de wijze waarop de verdeling van te ontvangen gelden voor de relevante categorieën plaats 

zal vinden, en wel in al zijn relevante aspecten, zoals de bepaling van de kring van 

rechthebbenden waarvoor de organisatie wil optreden, de wijze van toeberekening van gelden 

aan rechthebbenden, de op de uit te keren gelden in rekening te brengen kosten en andere 

inhoudingen, de eventuele inhouding van een heffing voor collectieve sociale en culturele 

doeleinden, de eventuele reserveringen, het moment en de wijze van uitbetalen alsmede de 

rapportage achteraf aan Stichting Reprorecht, een eventuele bagatellenregeling, de behandeling 

van klachten en alle andere zaken waarin Stichting Reprorecht in het kader van de repartitie 

inzicht wenst te krijgen alvorens tot aanwijzing van de organisatie als verdelende organisatie 

over te gaan. Stichting Reprorecht kan aanvullende informatie op het plan vragen aan de 

gegadigde organisatie. 

5.2  De verdelende organisatie ontvangt slechts dan gelden van Stichting Reprorecht voor verdeling 

onder de in 5.1 bedoelde kring van rechthebbenden waarvoor de organisatie wil optreden, 

indien terzake tevoren schriftelijk een vrijwaring aan Stichting Reprorecht is verstrekt inzake 

eventuele claims. 

5.3  De verdelende organisatie verdeelt en betaalt de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen 

uiterlijk zes maanden na ontvangst van deze bedragen van Stichting Reprorecht, tenzij 

objectieve redenen de verdelende organisatie ervan weerhouden deze termijn na te leven. 

5.4  Aanvaarde verdelende organisaties zijn gehouden Stichting Reprorecht regelmatig en 

desgevraagd inzicht te bieden in de resultaten van de nadere verdeling en de daarmee 

gemoeide kosten, bijvoorbeeld door middel van hun jaarverslagen, en het verstrekken van 

andere door de Stichting gevraagde informatie, waaronder in ieder geval alle informatie die de 

Stichting nodig heeft om te voldoen aan haar verplichtingen aan het College van Toezicht 

Auteursrechten. Voorts dienen voorgenomen wijzigingen van het in 5.1 bedoelde plan 

voorafgaand ter goedkeuring aan Stichting Reprorecht gemeld te worden. Het besluit om een 

verdelende organisatie de status van aanvaarde organisatie te ontnemen en op grond daarvan 

niet meer bij de verdeling te betrekken kan genomen worden, indien de organisatie niet handelt 

overeenkomstig de regels in dit reglement of anderszins handelt in strijd met de belangen van 
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Stichting Reprorecht en/of de rechthebbenden, indien niet of niet tijdig of onvolledig wordt 

voldaan aan de informatieverplichtingen als in de eerste zin van dit artikel bedoeld, en indien de 

verdelende organisatie niet verdeelt of anderszins niet handelt conform het door haar 

ingediende plan als bedoeld in 5.1. 

5.5  Op de door te betalen bedragen mogen geen andere inhoudingen of kortingen worden 

toegepast dan welke in het in 5.1 bedoelde plan door Stichting Reprorecht zijn aanvaard. 

5.6  Zij die menen op grond van de bepalingen van dit Reglement aanspraak op doorbetaling door de 

verdelende organisatie te hebben, kunnen, in geval zij menen dat de organisatie haar uit dit 

Reglement voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren nakomt, zich, nadat zij met de 

organisatie niet tot overeenstemming hebben kunnen komen, met een klacht tot Stichting 

Reprorecht richten. 

5.7  Stichting Reprorecht is bevoegd, hetzij naar aanleiding van een klacht, hetzij eigener beweging 

door een door haar aan te wijzen accountant als bedoeld in art. 2:393 BW te doen controleren 

of de organisatie haar uit dit Reglement voortvloeiende verplichtingen naar behoren nakomt. 

5.8  Alvorens op grond van een klacht nader onderzoek door een accountant als bedoeld in 5.7 te 

laten plaatsvinden, kan Stichting Reprorecht vorderen, dat door klager zekerheid wordt gesteld 

voor de kosten van zulk een onderzoek, welk bedrag door klager wordt verbeurd ingeval zijn 

klacht ongegrond blijkt te zijn. 

6  Verdeling der gelden voor wat betreft de categorie niet in Nederland uitgegeven geschriften. 

6.1  De rekening voor de categorie ‘niet in Nederland uitgegeven geschriften’ is onderverdeeld in 

landenrekeningen. 

6.2  Het onder artikel 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de 

verdeling geschiedt naar land van uitgave en niet naar categorie geschriften. 

6.3  Als gegadigde voor toedeling van de op een landenrekening verblijvende gelden, komen 

uitsluitend in aanmerking naar het oordeel van Stichting Reprorecht voldoende representatieve 

organisaties, die werkzaam zijn op het gebied van de repartitie van auteursrechtelijke 

vergoedingen betrekking hebbende op geschriften en als gegadigde door Stichting Reprorecht 

zijn aanvaard nadat zij zich als zodanig bij Stichting Reprorecht hebben aangemeld. Stichting 

Reprorecht streeft bij voorkeur naar samenwerking met aan haar gelijksoortige organisaties in 

het buitenland. 

6.4  Uitkering aan als gegadigde aanvaarde organisaties zal jaarlijks geschieden bij voorkeur binnen 

negen maanden na verstrijken van het kalenderjaar, waarop de aan een landenrekening 

toegedeelde gelden betrekking hebben. 
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6.5  Gelden toegedeeld aan een landenrekening, nadat de uitkering heeft plaatsgevonden, kunnen, 

hoewel betrekking hebbende op één of meer voorafgaande kalenderjaren, voor uitkering in een 

volgend jaar worden bestemd. 

6.6  Geen uitkering zal plaatsvinden wanneer de ontvangende organisatie zich niet schriftelijk 

tegenover Stichting Reprorecht heeft verbonden haar te vrijwaren tegen alle verdere 

aanspraken van rechthebbenden op de aan de betreffende landenrekening toegedeelde gelden. 

6.7  Wanneer voor een landenrekening geen gegadigde door Stichting Reprorecht is aanvaard, 

vervallen de aan deze rekening toegedeelde gelden aan Stichting Reprorecht bij en naar gelang 

verstrijken van de termijn, die voor de Stichting Reprorecht ten aanzien van de invordering van 

deze gelden van toepassing is. Stichting Reprorecht is gehouden aan deze gelden een 

bestemming te geven overeenkomstig haar doelstelling. 

7  Geschillenregeling 

7.1  Belanghebbenden kunnen een klacht of bezwaar schriftelijk indienen bij Stichting Reprorecht, 

Afdeling Klachten en Bezwaren. Stichting Reprorecht streeft ernaar klachten en bezwaren 

binnen zes weken af te handelen. 

7.2  Belanghebbenden die niet tevreden zijn met de (wijze van) afhandeling van hun klacht of 

bezwaar kunnen zich schriftelijke wenden tot het Bestuur van Stichting Reprorecht. 

7.3  Belanghebbenden kunnen tegen besluiten van het Bestuur van Stichting Reprorecht die 

betrekking hebben op de toepassing van dit Reglement, in beroep gaan bij de Commissie van 

Beroep. De uitspraken van de Commissie van Beroep zijn bindend, zowel voor de 

belanghebbende als voor Stichting Reprorecht. Van toepassing is het Reglement van Beroep. 

7.4  Meer informatie over de procedure klachten en bezwaren en over de Commissie van Beroep 

vindt u op de website: reprorecht.nl/algemene-info/publicaties-en-

documenten#ReglementBeroep 

8  Slotbepalingen 

8.1  In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist Stichting Reprorecht. 

https://www.reprorecht.nl/algemene-info/publicaties-en-documenten#ReglementBeroep
https://www.reprorecht.nl/algemene-info/publicaties-en-documenten#ReglementBeroep

