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Inleiding
Naar aanleiding van het gesprek tussen het CvTA en Stichting Reprorecht
(verder: Reprorecht) op 1 juli jl. heeft het CvTA op 3 juli 2020 een afschrift
ontvangen van het gewijzigde Reprorecht Reglement Uitkeringen 2019 en de
bijbehorende getekende overeenkomsten zoals, blijkens de begeleidende
mail, goedgekeurd door het Toezichthoudend Bestuur van Reprorecht op 1
juli 2020. Het College merkt dit aan als een verzoek om goedkeuring als
bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub b, van de Wet toezicht cbo’s. In de
begeleidende e-mail van 3 juli 2020 heeft Reprorecht vermeld voornemens te
zijn op basis van de voorgelegde set documenten medio juli uit te keren aan
de verdeelorganisaties. De verdeelorganisaties zullen dan overgaan tot
nadere verdeling en uitkering aan individuele rechthebbenden.
Voorgelegde documenten – goedkeuringsverzoeken
De door Reprorecht toegestuurde set documenten bevat de volgende gecoördineerd- voorgelegde documenten van Reprorecht en de
verdeelorganisaties Stichting PRO (verder: PRO), Stichting Lira (verder: Lira)
en Stichting Pictoright (verder: Pictoright):
− Reprorecht
• Reglement Uitkeringen 2019
• Reprorecht – Aanwijzingsovereenkomst PRO
• Reprorecht - Aanwijzingsovereenkomst Lira
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• Reprorecht – aanwijzingsovereenkomst Pictoright m.b.t visuele
werken in uitgegeven geschriften
• Reprorecht – aanwijzingsovereenkomst Pictoright m.b.t. visuele
werken in buitenlandse uitgegeven geschriften
−

PRO
• Mandaatverlening aan Reprorecht
• Verdeelplan (als bedoeld in art. 5.1 Reglement Uitkeringen 2019)
• Reglement van nadere verdeling ten behoeve van de verdeling van
Reprorechtvergoedingen.

−

Lira
• Mandaatverlening aan Reprorecht
• Verdeelplan (als bedoeld in art. 5.1 Reglement Uitkeringen 2019)
• Repartitiereglement Reprorechtvergoeding

−

Pictoright
• Mandaatverlening aan Reprorecht
• Verdeelplan (als bedoeld in art. 5.1 Reglement Uitkeringen 2019)
• Repartitiereglement (door het College reeds op 22 januari 2018
goedgekeurd)

Aanpassingen in Reglement Uitkeringen
In het besluit d.d. 19 mei 2020 heeft het College ingestemd met een
gedeeltelijke goedkeuring van het op 6 april 2020 ter goedkeuring
voorgelegde Reglement Uitkeringen 2019. Het College heeft gemotiveerd
instemming onthouden aan de in het voorgelegde Reglement Uitkeringen
2019 voorgestelde verdeelsleutel – opgenomen in artikel 4.11 van het
Reglement Uitkeringen, zoals voorgelegd op 6 april 2020.
Het op 3 juli 2020 door Reprorecht voorgelegde Reglement Uitkeringen 2019
bevat in de artikelen 4.11 t/m 4.13 de verdeelsleutel zoals neergelegd in de
artikelen 4.12 t/m 4.14 van het Reglement Uitkeringen 2016. De artikelen
4.11 t/m 4.13 van het reglement 2019 luiden thans:
“4.11 Bij de verdeling tussen de maker en uitgever gelden tot en met 2020
de volgende uitgangspunten:
a. wettelijke vergoedingen worden volledig uitgekeerd aan de originaire
auteursrechthebbenden (alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene
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titel), met inbegrip van fictief makers zoals bedoeld in art. 7 en 8
Auteurswet.
b. niet-wettelijke vergoedingen worden voor 50% uitgekeerd aan de
originaire auteursrechthebbenden (alsmede hun rechtsopvolgers onder
algemene titel), met inbegrip van fictief makers zoals bedoeld in art. 7 en
8 Auteurswet, en voor 50% aan de uitgevers als zodanig.
4.12 De onderlinge verhouding tussen wettelijke en niet-wettelijke
vergoedingen ten opzichte van de in totaal door Stichting Reprorecht in
Nederland geïncasseerde vergoedingen wordt tot en met 2020 vastgesteld
op 50/50.
4.13 Wanneer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving
en/of in kracht van gewijsde gegane rechtspraak (incl. uitspraken van het
Europese Hof van Justitie) daartoe aanleiding geven kunnen de in 4.11 en
4.12 genoemde percentages tussentijds worden herzien.”

Beoordeling verzoek tot goedkeuring Reglement Uitkeringen van Stichting
Reprorecht
Door het opnemen van de artikelen 4.11, 4.12 en 4.13 in het Reglement
Uitkeringen 2019 is de verdeelsleutel uit het Hoofdlijnenakkoord vervangen
door de verdeelsleutel zoals deze voorheen werd toegepast. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan het besluit van het College van 19 mei 2020.

Mandaatverleningen
Door de verdeelorganisaties wordt mandaat verleend aan Reprorecht om
binnen de kaders als beschreven in de overeenkomst toestemming te
verlenen voor (digitaal) hergebruik van (gedeeltes van) auteursrechtelijke
beschermde werken en vergoedingen voor dat gebruik te incasseren.
Met de mandaatovereenkomst vrijwaren de verdeelorganisaties Reprorecht
voor alle aanspraken van een tot de kring van rechthebbende behorende
rechthebbende van de verdeelorganisatie, die voortvloeien uit of
samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst met Reprorecht. Deze
vrijwaring is beperkt tot het bedrag dat de verdeelorganisatie van Reprorecht
ontvangt uit hoofde van de mandaatovereenkomst en het Reglement
uitkeringen in het betreffende licentiejaar waarin de aanspraak is ontstaan.
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Het Reglement Uitkeringen van Reprorecht geldt met betrekking tot de
verdeling van de vergoedingen die op basis van de overeenkomst tussen
Reprorecht en de verdeelorganisatie worden geïncasseerd.

Beoordeling mandaatverleningen
De mandaatovereenkomsten tussen Reprorecht en de verdeelorganisaties
geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. In de
mandaatovereenkomsten wordt verwezen naar het Reglement Uitkeringen
van Reprorecht.

Aanwijzingsovereenkomsten
De Aanwijzingsovereenkomsten tussen Reprorecht en de verdeelorganisaties
maken deel uit van de toegestuurde set documenten. In overweging 3 bij de
Aanwijzingsovereenkomsten wordt gesteld dat Reprorecht de verdeling van
de reprorechtvergoeding uitvoert overeenkomstig het vastgestelde
Reglement Uitkeringen 2019.

Beoordeling Aanwijzingsovereenkomsten
In de Aanwijzingsovereenkomsten wordt in artikel 3.4 verwezen naar de
verdeelsleutel zoals overeengekomen in het Hoofdlijnenakkoord van 28 juni
2019. Artikel 3.4 onder B. geeft tevens een mogelijkheid om een andere
verdeelsleutel toe te passen, mits dat wordt overeengekomen tussen partijen
in het Hoofdlijnenakkoord. Hiermee lijkt te worden beoogd dat kan worden
afgeweken van de verdeelsleutel zoals opgenomen in het Reglement
Uitkeringen van Reprorecht
Het College is van mening dat in de Aanwijzingsovereenkomsten met
betrekking tot de verdeelsleutel voor verdeling van de reprorechtvergoeding
naar het repartitiereglement van Reprorecht zou moeten worden verwezen,
waarin de geldende verdeelsleutel is neergelegd. Een eventuele wijziging van
de verdeelsleutel zou ook via het repartitiereglement moeten lopen.
Het College adviseert Reprorecht en de verdeelorganisaties om de
aanwijzingsovereenkomsten aan te passen en daarin niet te verwijzen naar
een akkoord tussen partijen, maar naar het vastgestelde en goedgekeurde
Reglement Uitkeringen 2019.
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Verdelingsreglementen en -plannen van verdeelorganisaties
De verdeelorganisaties zijn volgens de Aanwijzingsovereenkomsten en het
Reglement Uitkeringen verplicht bij Reprorecht een verdeelplan in te dienen.
Wijzigingen in de verdeelplannen moeten verplicht ter goedkeuring aan
Reprorecht worden voorgelegd.

Beoordeling verdeelplannen en verdelingsreglementen.
De verdeelplannen bevatten een toelichting op de verdeelreglementen van
de verdeelorganisaties en geven geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.
Het Nadere verdelingsreglement van PRO, het Repartitiereglement
Reprorechtvergoeding van Lira en het repartitiereglement van Pictoright.
maken deel uit van de set toegestuurde documenten.
Het repartitiereglement van Pictoright is in 2018 reeds goedgekeurd door het
College. PRO en Lira hebben de door hen aangepaste repartitiereglementen
in november en december 2019 ter goedkeuring voorgelegd aan het CvTA.
Het CvTA heeft in adviezen aan PRO en LIRA gemeld dat, nu in de betreffende
Reglementen wordt verwezen naar het Reglement Uitkeringen 2019 van
Stichting Reprorecht en de verdeling en uitkering regelt van de door de
Stichting Reprorecht geïncasseerde vergoedingen, instemming met deze
reglementen afhankelijk is van de instemming met het gewijzigde Reglement
Uitkeringen 2019 van Reprorecht. Voorwaarde voor goedkeuring is een
goedgekeurd Reglement Uitkeringen 2019 van Reprorecht en daarmee
gecoördineerde ter instemming voorgelegde verzoeken van PRO en Lira.
Deze instemming wordt verleend in separate besluiten gericht aan PRO en
Lira. (Met dien verstande dat PRO in zijn reglement dan ook uitdrukkelijk
dient te verwijzen naar (de nu voorgelegde versie van) het Reglement
Uitkeringen 2019 van Reprorecht.

Addendum
Het College heeft na de hierboven herhaald genoemde bespreking van 1 juli
kennis genomen van een Addendum bij het eveneens eerder genoemde
Hoofdlijnenakkoord.
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In de considerans sub F en in artikel 2 van dit addendum keren betrokken
partijen zich uitdrukkelijk tegen het standpunt van het College, maken zij
melding van de reservering van het ‘betwiste deel’ van de uit te keren gelden
en koppelen zij de uitkering van het gereserveerde deel aan de uitkomst van
de (reeds) ingestelde bezwaar en zo nodig beroepsprocedure, of een door
het College gegeven aanwijzing.
Hoewel het College ernstige bedenkingen heeft bij het achterwege laten in
de bespreking van 1 juli van het doen van mededeling van deze reservering
en hetgeen hierover uit het addendum blijkt, wil het College partijen hiervan
niet de dupe laten worden, mede in aanmerking nemende de relatieve
omvang van de reservering ten opzichte van het volledige uit te keren
bedrag.
Het College heeft begrip voor het streven van partijen om, zo rechtens
mogelijk, uit te keren conform het door hen bereikte akkoord en zal daarom
voorlopig een aanwijzing achterwege laten, te weten uiterlijk tot door de
rechtbank op bezwaar is beslist en het beroep is afgewezen.
Het College behoudt zich de mogelijkheid voor dat een aanwijzing op een
eerder moment wordt gegeven, te weten wanneer Reprorecht de uitkering
vertraagt door niet voortvarend in de bezwaar- en eventueel
beroepsprocedure op te treden.
Intussen houdt het College zich ook hangende deze procedure bereid om in
overleg te onderzoeken hoe in der minne op de korts mogelijke termijn
volledig kan worden uitgekeerd.

Besluit
Het College stemt in met de ter goedkeuring voorgelegde aanpassing van de
verdeelsleutel in het Reglement Uitkeringen 2019, zoals door het bestuur van
Reprorecht vastgesteld op 1 juli 2020 en toegestuurd aan het College op 3 juli
2020.
Het College stemt in met de ter goedkeuring voorgelegde mandaatovereenkomsten.
Het College stemt in met de ter goedkeuring voorgelegde verdeelplannen.
Op de voorgelegde verdelingsreglementen van de verdeelorganisaties PRO
en Lira wordt per separaat besluit besloten door het College.
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Advies
Met betrekking tot de aanwijzingsovereenkomsten tussen Reprorecht en de
verdeelorganisaties adviseert het College binnen 1 week na dagtekening van
dit advies artikel 3.4 van de Aanwijzingsovereenkomsten zodanig aan te
passen dat daarin verwezen wordt naar de verdeelsleutel zoals neergelegd in
het Reglement Uitkeringen 2019 van Reprorecht.
Het College stemt niet in met een verwijzing naar een akkoord tussen
partijen dat kan afwijken van het Reglement Uitkeringen 2019.

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, Postbus 15072, 1001 MB 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.
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