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Geacht bestuur, 

Per mail van 25 november 2015 verzocht u ons de voorgenomen 

actualisering van de Reprorechtregelingen voor het primair en voortgezet 

onderwijs goed te keuren conform artikel 3 van de Wet toezicht. In reactie 

hierop willen wij u als volgt informeren.  

Wij beschouwen inderdaad de voorgenomen actualisering van de 

Reprorechtregelingen als een wijziging van de modelovereenkomsten met 

gebruikers die, conform artikel 3 van de Wet toezicht, voorafgaande 

goedkeuring van het College behoeft. Gelet op onder meer de 

overeenstemming die inmiddels is bereikt met de gebruikers kan het College 

hiermee instemmen. Ten aanzien van de gehanteerde introductieregeling en 

collectiviteitsvergoeding voor respectievelijk het PO en het VO wil het College 

het volgende opmerken. Hoewel deze regelingen afwijken van hetgeen in het 

kader van de zogeheten ‘modulaire kortingsregeling’ is vastgelegd tussen de 

VOI©E en het Platform Auteursrecht van het VNO-NCW en MKB-Nederland 

in 2011, kan het College dit billijken op grond van het feit dat het hier gaat 

om een groep specifieke gebruikers (onderwijs; publieke sector), er sprake is 

van afbouw naar het niveau van de modulaire kortingsregeling en de periode 

van afbouw beperkt blijft.  
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Het College heeft het verzoek niet beschouwd als voorgenomen besluit tot 

tariefsverhoging dat, conform artikel 3, lid 1 sub c van de Wet toezicht, 

voorafgaande toestemming van het College behoeft. Dit met het oog op de 

overeenstemming die met de gebruikers over de wijziging tot stand is 

gekomen, waardoor van een eenzijdige tariefsverhoging geen sprake is.   

Wij zijn in de verwachting uw verzoek hiermee op passende wijze te hebben 

beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

drs. J.W. Holtslag 

Voorzitter CvTA 

 

 

 


