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1.2 Kerncijfers 

Bedragen * € 1.000 2021 2020 2019

Rechtenopbrengsten

Nederlandse gebruikers 0 0 283

Nederlandse CBO's 16.591 17.842 3.489

Buitenlandse CBO's 154 157 160

16.745 17.999 3.932

Repartitie

Rechthebbenden 16.301 17.812 4.128

Nederlandse CBO's 95 143 12

Buitenlandse CBO's 28 59 20

16.424 18.014 4.160

Ingehouden administratievergoeding 641 752 363

Repartitie 17.065 18.766 4.523

Te verdelen rechten 309 615 955

Staat van baten en lasten

Baten 641 728 380

Bedrijfslasten -481 -476 -386

Saldo van baten en lasten 160 252 -6

Financieel resultaat -19 -16 0

Resultaat 141 236 -6

Kengetallen

Feitelijke inhoudingspercentages 3,0%-7,5% 3,0%-15% 8,0%

Gemiddelde inhoudingspercentage 3,8% 4,0% 8,0%

Bedrijfslasten in % van de rechtenopbrengst 2,9% 2,6% 9,8%

Bedrijfslasten in % van de repartitie 2,8% 2,5% 8,5%

Jaarmutatie bedrijfslasten 1,1% 23,3% 17,7%

Jaarmutatie CPI 2,7% 1,3% 1,6%

Aantal gefactureerde gebruikers 0 0 28

Aantal vertegenwoordigde rechthebbenden 1.133 1.214 1.725

Aantal uitgekeerde rechthebbenden 999 1.095 864

Aantal FTE 2,3 2,7 1,8



Jaarverslag 2021 Stichting PRO 

Toelichting op de kerncijfers 

Rechtenopbrengsten 
De incasso vanuit de Nederlandse Collectief Beheersorganisaties (CBO’s: Stichting Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht) bedraagt € 16,6 miljoen (2020: € 17,8 miljoen). Er is minder 
geld ontvangen in vergelijking met vorig verslagjaar. Toch is 2021 een succesvol jaar. In 2021 is de discussie over de uitgevers-en makersaandelen binnen Reprorecht afgerond. 
Hierdoor ontvangt PRO structureel een hoger uitgeversaandeel. Doordat de discussie over de aandeelverdeling is afgerond is er in dit verslagjaar een reservering (over twee jaar) 
vrijgevallen in het voordeel van PRO.  

De ontvangen gelden vanuit Thuiskopie zijn redelijk stabiel. Ook hiervoor geldt dat er binnen Thuiskopie reserveringen zijn gemaakt omdat er discussie is over de verdeling. 

De daling van de incasso vanuit Leenrecht is met name het gevolg van de coronapandemie. Door de sluiting van de bibliotheken, werden er geen boeken uitgeleend waardoor er 
geen vergoedingen worden afgedragen. Daarnaast speelt hier de discussie over de collecties die van de openbare bibliotheken naar schoolbibliotheken worden verplaatst. Hierdoor 
daalt het aantal uitleningen en daarmee de vergoeding voor rechthebbenden.   

De incasso vanuit buitenlandse CBO’s bestaat volledig uit Leenrechtgelden die worden ontvangen vanuit de Vlaamse bibliotheken via Reprobel. Totaal komt de rechtenopbrengst 
hiermee op € 16,7 miljoen (2020: € 18,0 miljoen). De verwachting is dat er in een regulier jaar tussen de € 10 miljoen en € 12 miljoen aan rechtenopbrengst wordt gerealiseerd. 

Verdeling (repartitie) 
De netto repartitie bedraagt dit jaar € 16,4 miljoen (2020: € 18,0 miljoen). Alhoewel dit een daling is ten opzichte van 2020, is dit in vergelijking met 2019 een enorme stijging en 
volledig toe te schrijven aan de uitkering van de uitgeversaandelen vanuit de Reprorechtregeling. PRO heeft zowel dit als vorig verslagjaar alle gelden die door Reprorecht zijn 
aangeboden, uitgekeerd aan de uitgevers. Een daling in incasso betekent in hetzelfde boekjaar een daling in de gelden die verdeeld kunnen worden. De daling in zowel reprorecht-
als leenrechtgelden zorgt voor een minderhoge verdeling.  

Stichting PRO keert daarnaast een bescheiden deel van de thuiskopievergoeding uit aan stichting UvO. Dit betreft het uitgeversaandeel voor educatieve werken. Dat bedraagt dit 
jaar € 93.284 (2020: € 121.000). 

Te verdelen rechten 
De post te verdelen rechten is meer dan gehalveerd en bedraagt slechts € 309.000 (2020: € 615.000). De ambitie is uiteraard om de gelden zo snel als mogelijk aan te bieden aan 
uitgevers. Het terugbrengen van deze post, ondanks een incidenteel hoge incasso in zowel 2020 als 2021, is een zeer bijzondere prestatie. 

Staat van baten en lasten 
De ingehouden administratievergoedingen vormen de baten waarmee de werkzaamheden van Stichting PRO worden gefinancierd. Door de directe koppeling tussen de gelden die 
worden geïncasseerd en verdeeld en de ingehouden administratievergoeding, is een daling van de baten een logisch gevolg. Er is € 641.000 aan baten gerealiseerd (2020: € 728.000). 
De kosten zijn licht gestegen ten opzichte van 2020. De stijging bedraagt slechts 1,1%, en is volledig toe te schrijven aan hogere contributies en bijdragen voor Stichting Brein (stijging 
43K), hogere accountantskosten (stijging 12K) en de bijdrage voor de kosten van het toezicht (stijging 6K). De kosten voor Cedar voor de uitvoering van de activiteiten zijn gedaald 
en bedragen € 305.000 (2020: € 319.000). Hiermee komt het totaal aan lasten op € 481.000 (2001: 476.000).   


