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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 

Auteurs- en naburige rechten 

Inleiding 

Op 23 juni 2020 heeft Stichting Publicatie -en Reproductierechten 

Organisatie (verder: PRO) het College van Toezicht collectieve 

beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (verder: het College of het 

CvTA) verzocht in te stemmen met een aantal wijzigingen in het Reglement 

van nadere verdeling van de Sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers 

(verder: het Reglement) van de Stichting Publicatie -en Reproductierechten 

Organisatie (‘PRO’).  

PRO is een collectieve beheersorganisatie als bedoeld in artikel 1, aanhef, en 

onder c, van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve 

beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Verder: Wet toezicht 

cbo’s). Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet toezicht cbo’s behoeft 

(onder meer) een besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement 

betreffende de uitoefening en handhaving van auteursrechten de 

voorafgaande schriftelijke instemming van het College. 

Wijzigingen in het voorgelegde reglement 

Het door PRO ter instemming voorgelegde document heeft betrekking op de 

verdeling van leenrechtgelden aan uitgevers. Het Reglement is geëvalueerd 

in de sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers (PLU) en daaruit is een 

aantal aanpassingen voortgekomen.  

Besluit op verzoek om instemming 

Bezoek- en postadres: 

Krom Boomssloot 22-II 

1011 GW  Amsterdam 

Contactpersoon mr. A.Smit 

E-mail 

Telefoon 

info@cvta.nl 

020 30 30 261 

Datum 

Ons kenmerk 

17 maart 2021  

2021138 

Bijlage(n) - 

Betreft Besluit op verzoek PRO tot instemming met het Reglement 

verdeling Leenrechtvergoeding 

mailto:info@cvta.nl
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Beoordeling van het verzoek 

Op 18 augustus 2020 heeft het College aan PRO een Advies uitgebracht op 

het instemmingsverzoek van 23 juni 2020. Het College adviseert PRO de 

termijn in artikel 10, vijfde lid, ongewijzigd te laten en in lijn met artikel 2i, 

achtste lid, van de Wet toezicht cbo’s een termijn van drie jaar te handhaven. 

Ook adviseert het College PRO het Reglement in lijn te brengen met de 

(minimum)maatregelen zoals beschreven in artikel 2i van de Wet toezicht 

cbo’s en de in het Advies gemaakte opmerkingen met betrekking tot 

verwijzingen in het Reglement te verwerken in een aangepaste versie van het 

document.  

Op 20 januari 2021 heeft PRO een aan het Advies van het College aangepast 

Reglement voor instemming voorgelegd. Het College constateert dat in het 

aangepaste Reglement alle opmerkingen van het College uit het Advies van 

18 augustus 2020 zijn verwerkt.  

Besluit 

Het College stemt in met het op 20 januari 2021 ter instemming voorgelegde 
Reglement  van nadere verdeling van de Sectie PRO Leenrechtvergoedingen 
Uitgevers. 

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 
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 Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW Amsterdam. Het 

bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.


