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Partijen: 

 

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV),  

de International Publishers Rights Organisation (IPRO),  

 

hierna samen te noemen de “Uitgevers”,  

 

en  

 

de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) als vertegenwoordiger van de 

gezamenlijke universiteiten,  

 

hierna ook te noemen de “Universiteiten”, 

 

Overwegende dat: 

- universiteiten onder meer auteursrechtelijk beschermde publicaties ter beschikking 

stellen in het kader van onderwijs; 

- dat daarin onder meer korte gedeelten van eerder verschenen auteursrechtelijk 

beschermde werken als bedoeld in artikel 10 lid 1 Auteurswet (‘Aw’) worden 

overgenomen; 

- op die overnames artikel 16 Aw van toepassing is, welk artikel voorwaarden verbindt 

aan het overnemen van die auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder het 

betalen van een billijke vergoeding aan de rechthebbende(n); 

- partijen in het verleden collectieve regelingen, gebaseerd op artikel 16 Aw, waren 

overeengekomen die voorzagen in een afkoopsom ten behoeve van het gebruik van 

korte overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijsmateriaal; 

- mede ten gevolge van (technologische) ontwikkelingen onderwijsmateriaal steeds 

vaker digitaal wordt aangeboden; 

- wetenschappelijke publicaties in toenemende mate via open access voor hergebruik 

beschikbaar zijn;  

- dat partijen afspraken willen maken over het gebruik van korte overnames voor zover 

daarin al niet via licenties of op andere wijze is voorzien; 

- partijen transparantie over het feitelijk gebruik van belang achten en het daarom 

wenselijk vinden ontwikkelingen te blijven volgen; 

- de eerder gesloten overeenkomst betreffende een afkoopsom gelet op relevante 

ontwikkelingen per 1 januari 2011 door de Universiteiten werd opgezegd, waarna in 

afwachting van deze overeenkomst afspraken zijn gemaakt over een tijdelijke 

collectieve regeling, aanvankelijk voor de duur van twee jaar tot 1 januari 2013, met 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 en vervolgens voor de periode tot en met 31 

december 2013; 
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- partijen de afgelopen maanden hebben onderhandeld over een nieuwe collectieve 

regeling die onder meer voorziet in het toegestane gebruik van korte overnames uit 

auteursrechtelijk beschermde werken door de Universiteiten voor de jaren 2014, 

2015 en 2016; en 

- partijen de daarbij gemaakte afspraken willen vastleggen in deze overeenkomst. 

 

De VSNU representeert daarbij alle 14 aangesloten universiteiten, inclusief de medische 

faculteiten en inclusief alle thans daaronder ressorterende onderzoekscholen en instituten. In 

het geval er twijfel ontstaat of een eenheid onderdeel uitmaakt van een universiteit, zal het 

College van Bestuur van de desbetreffende universiteit desgevraagd een verklaring afgeven 

waaruit zal blijken of de desbetreffende eenheid onder de verantwoordelijkheid van het 

College van Bestuur valt. 

 

De Uitgevers representeren alle binnenlandse en buitenlandse uitgevers. 

Universiteiten en Uitgevers komen daarom het volgende overeen met betrekking tot 

een nieuwe collectieve afkoopregeling voor korte overnames uit auteursrechtelijk 

beschermde werken ten behoeve van onderwijs  

 

 

Artikel 1. Reikwijdte  

1 De overeenkomst is van toepassing op alle vormen van onderwijs die de 

universiteiten aanbieden, ongeacht de wijze waarop het auteursrechtelijk materiaal 

ter beschikking wordt gesteld. 

2 Uitgezonderd is onderwijs dat met een commercieel oogmerk wordt verzorgd 

alsmede onderwijs dat om niet ten behoeve van een breed publiek beschikbaar 

wordt gesteld zoals bijvoorbeeld massive open online courses. 

3 De afkoopregeling heeft uitsluitend betrekking op korte overnames. Onder korte 

overnames worden in ieder geval verstaan overnames uit een boek tot maximaal 

10.000 woorden, en overnames uit een tijdschrift van maximaal 8.000 woorden.  

4 De afkoopregeling is niet bedoeld voor lange overnames waarvoor voorafgaande te 

allen tijde toestemming van de rechthebbende is vereist. 

Artikel 2. Looptijd afspraken 

De afspraken vastgelegd in deze overeenkomst gelden vanaf 1 januari 2014 voor de jaren 

2014, 2015 en 2016 en eindigen derhalve van rechtswege op 31 december 2016. 

Artikel 3. Vergoeding 

1 Als vergoeding voor het gebruik van korte overnames als bedoeld in deze 

overeenkomst betalen de universiteiten door tussenkomst van de VSNU jaarlijks 

een vergoeding, te voldoen voor 1 juni van het desbetreffende jaar. Voor 2014 

bedraagt deze vergoeding 1.300.000 euro, voor 2015 1.200.000 euro en voor 2016 

1.100.000 euro. De vergoeding wordt namens uitgevers door Stichting PRO 

gefactureerd.  
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2 Indien de VSNU nalatig is in volledige betaling zal over het openstaande deel na 

1 juni wettelijke rente verschuldigd zijn, zonder dat aanzegging daarvan is vereist.  

3 Betaling van de vergoeding voor 2014 dient voor 1 juli 2014 volledig te zijn voldaan 

(zonder dat wettelijke rente verschuldigd is van 1 juni tot 1 juli 2014) 

 

Artikel 4. Vrijwaring 

Uitgevers vrijwaren de universiteiten voor aanspraken van auteursrechthebbenden voor 

zover deze verband houden met gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk dat 

krachtens deze overeenkomst is toegestaan. 

Artikel 5. Werkgroep 

1 Partijen stellen binnen twee maanden na ondertekening van deze overeenkomst 

een paritair samengestelde werkgroep in bestaande uit zes leden en twee 

plaatsvervangende leden. De werkgroep bestaat voor de helft uit 

vertegenwoordigers van de uitgevers en voor de helft uit vertegenwoordigers van de 

universiteiten. 

2 De werkgroep heeft tot taak: 

a het toezien op de naleving van deze overeenkomst, in het bijzonder op 

 afspraken met betrekking tot de inzage in het feitelijk gebruik daaronder 

  begrepen het gebruik via de digitale leeromgevingen; 

b het vaststellen van de werkwijze met het oog op het onder a genoemde 

     toezicht en de inzage in het feitelijk gebruik; 

c het al dan niet gevraagd adviseren van de krachtens artikel 6 ingestelde 

 bestuurscommissie; 

d het coördineren van de gezamenlijke voorlichting; 

e het monitoren van relevante ontwikkelingen; en  

f de tijdige voorbereiding van afspraken voor de periode na afloop van deze 

  overeenkomst.  

3 In het kader van de taak genoemd onder c kan de werkgroep onder meer 

voorstellen doen aan de bestuurscommissie over de praktische uitwerking van de 

meting van korte overnames als bedoeld in artikel 1 lid 3. 

4 De werkgroep kan desgewenst advies inwinnen van deskundigen. 

5 Kosten die in alle redelijkheid door de werkgroep worden gemaakt, worden voor 

gelijke delen door partijen gedragen. Alle andere kosten die een partij maakt, 

worden door die partij zelf gedragen.  

Artikel 6. Bestuurscommissie 

1 Partijen stellen tevens een bestuurscommissie in die paritair zal zijn samengesteld 

en die bestaat uit twee bestuurders die de uitgevers vertegenwoordigen en twee 

bestuurders die de universiteiten vertegenwoordigen.  
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2 De bestuurscommissie evalueert tenminste één keer per jaar de voortgang van de 

werkzaamheden van de in artikel 5 genoemde werkgroep. 

Artikel 7.  Geschillenregeling 

1 Geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst worden in 

eerste instantie voorgelegd aan de werkgroep. De werkgroep kan desgewenst 

deskundig advies inwinnen. 

2 Indien dit niet leidt tot een oplossing zal over het geschil overeenkomstig artikel 16g 

Aw, in eerste aanleg bij uitsluiting beslist worden door de rechtbank Den Haag. 

 

Aldus overeengekomen op                             2014.  

 

Namens de VSNU    Namens het NUV  
Dr K. Dittrich      Dhr. G. Noorman (directeur) 
(Voorzitter) 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
 
Datum:     Datum: 
 
 
       

 
Namens IPRO   
Mw. Drs E. Smit (directeur) 
 
 
………………………………….. 

       
Datum: 

 

Bijlage: Toelichting op de overeenkomst 

 


