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Kerncijfers 2021 
Bedragen * € 1000 2021 2020 2019 2018 2017

Rechtenopbrengst

Nederlandse gebruikers 27.010 24.207 28.835 19.927 24.131

Buitenlandse beheersorganisaties 985 1.986 324 707 192

27.995 a 26.193 29.159 20.634 24.323

Repartitie

Individuele rechthebbenden 0 1.515 2.654 15.645 12.014

Nederlandse beheersorganisaties 28.407 39.829 0 7.183 9.366

Buitenlandse beheersorganisaties 889 1.667 51 717 1.119

Netto repartitie 29.296 43.011 2.705 23.545 22.499

Ingehouden administratievergoeding 4.500 6.570 466 3.833 3.663

Totaal repartitie 33.796 49.581 3.171 27.378 26.162

Te verdelen rechten 29.041 b 31.817 50.729 25.284 31.085

Staat van baten en lasten

Baten 2.437 c 4.203 3.382 3.078 3.378

Lasten -2.294 d -2.257 -2.781 -2.592 -2.541

Saldo van baten en lasten 143 1.946 601 486 837

Financieel resultaat -157 e -174 -52 10 10

Resultaat -14 1.772 549 496 847

Kengetallen

Feitelijke inhoudingspercentage 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

Bedrijfslasten in % van rechtenopbrengst 8,2% 8,6% 9,5% 12,6% 10,4%

Bedrijfslasten in % van repartitie 6,8% 4,6% 87,7% 9,5% 9,7%

Jaarmutatie bedrijfslasten 1,6% -18,8% 7,3% 2,0% -13,4%

Jaarmutatie CPI 2,7% 1,3% 1,6% 1,7% 0,3%

Aantal gefactureerde gebruikers 222.900 f 86.148 237.709 150.622 197.707

Aantal uitgekeerde rechthebbenden 18 g 31 63 260 181

Aantal fte 11,3 12,0 14,4 13,1 12,5

Een toelichting op deze kerncijfers is opgenomen vanaf pagina 11. 
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Toelichting op de kerncijfers 2021 

De kerncijfers geven in het kort de belangrijkste financiële ontwikkelingen weer in de cijfers van het verslagjaar en de voorgaande jaren. Hieronder wordt op een 

aantal posten een toelichting gegeven. 

a Rechtenopbrengsten 

De inning vertoont op totaalniveau een sterke fluctuatie door de jaren heen. Voor een toelichting wordt verwezen naar pagina 14-15. 

b Te verdelen rechten 

Het totaalbedrag heeft betrekking op de verschillende uitkeringscategorieën voor Nederlandse rechthebbenden en op de verschillende landenrekeningen voor 

buitenlandse rechthebbenden. In juli worden doorgaans alle beschikbare bedragen in de verschillende uitkeringscategorieën onder de rechthebbenden verdeeld en 

uitgekeerd. In beginsel zijn dit de gelden die in het voorafgaande jaar zijn geïnd. De uitgekeerde saldo’s waren in 2020 zeer hoog omdat de in 2019 aangehouden 

verdeling 2019 (inning 2018) in 2020 tegelijk met de verdeling 2020 (inning 2019) plaatsvond. In 2021 zijn de uitgekeerde saldo’s ook relatief hoog, vanwege de 

toevoeging van oude gelden en reserveringen. Stichting Reprorecht heeft in 2021 voor het eerst helemaal niet aan individuele rechthebbenden uitgekeerd, als 

gevolg van de overgang naar een verdeelsystematiek via beheersorganisaties in 2020. Voor een toelichting wordt verwezen naar pagina’s 18 en 31. 

c Baten 

De verantwoorde baten betreffen de door rechthebbenden verschuldigde administratievergoeding die voor de door Stichting Reprorecht verrichte werkzaamheden 

worden ingehouden op de verdeling en uitkering. Deze worden per 2021 in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin ook de rechtenopbrengst 

wordt verantwoord. De administratievergoeding dient ter dekking van de lasten van Reprorecht, die voor een belangrijk deel verband houden met het grote aantal 

te factureren gebruikers. Een nadere toelichting vindt u op pagina 32, onder de Vergelijking met het voorgaand boekjaar, en op pagina 33, onder 

Administratievergoedingen. 

d Lasten 

De lasten à € 2,3 mln. (2020: € 2,3 mln.) worden gemaakt ten behoeve van de facturering, de inning, de verdeling en de overige activiteiten van Stichting 

Reprorecht.  

e Financieel resultaat 

Het financieel resultaat bestaat uit renteopbrengsten c.q. rentelasten op banktegoeden. Vanaf 2019 wordt creditrente betaald op banktegoeden, hierdoor is het 

financieel resultaat negatief. 
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Kengetallen 

Er is een groter aantal gefactureerde gebruikers (f) doordat 2021 het eerste jaar is van de tweejaarlijkse aanschrijving van bedrijven t/m 19 fte, waarvan het 

grootste gedeelte in het eerste jaar van de tweejaarlijkse facturatieperiode wordt aangeschreven. Een andere oorzaak is dat een deel van de aanschrijving in 2020 

was uitgesteld vanwege de coronapandemie: na de herstart van de aanschrijving is een deel van de betreffende gebruikers eind 2020 en begin 2021 alsnog 

gefactureerd over 2020. Het aantal uitgekeerde rechthebbenden (g) is in 2021 nog verder gedaald dan in 2020 omdat Stichting Reprorecht per 2020 primair 

aan beheersorganisaties uitkeert en in 2020 ook de meeste lopende dossiers van individuele rechthebbenden heeft afgerond. 

Beheerskosten 

Stichting Reprorecht rapporteert aan het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) over drie kostennormen. 

1. De kostennorm van 15% van de geïnde gelden in een jaar. Deze bedroeg 8,2% in het verslagjaar (2020: 8,6%).

2. De kostennorm van 15% van de verdeelde bedragen in een jaar. Deze bedroeg 6,8% in het verslagjaar (2020: 4.6%).

3. De mutatie van de totale kosten bedroeg +1,6% (2020: -18,8%), onder de norm (de Consumenten Prijs Index) van 2,7%.

Ketenkosten 

Stichting Reprorecht keert vanaf 2020 de reprovergoedingen primair via beheersorganisaties uit aan specifieke groepen rechthebbenden. Reprorecht legt hierbij 

jaarlijks verantwoording af over de totale kosteninhoudingen voor deze verdeling, de zogeheten ketenkosten. Het gewogen gemiddelde inhoudingspercentage voor 

dekking van zowel de kosten van de inning door Reprorecht als de uitkering door de beheersorganisaties bedraagt in 2021 18,4%. Dit percentage ligt boven de 

door het CvTA gehanteerde kostennorm van 15%. Het gewogen gemiddelde inhoudingspercentage is het totaal van de inhoudingen door Reprorecht en de 

beheersorganisaties als percentage van de bruto repartitie door Reprorecht, met een correctie voor de bedragen die ‘buiten de keten’ zijn uitgekeerd. Om tot het 

gewogen gemiddelde inhoudingspercentage te komen vraagt Reprorecht aan de Nederlandse beheersorganisaties welk inhoudingspercentage zij hebben 

gehanteerd voor de reprorechtvergoeding. Daarmee is berekend welke inhouding zij zouden doen als ze de van Reprorecht ontvangen gelden volledig tegen dit 

percentage zouden doorbetalen. 

Op verzoek van het CvTA heeft Stichting Reprorecht in juni 2021 een uitgebreide toelichting gegeven over haar kostenstructuur, de kosten per activiteit en de 

kosten in de keten. De essentie van de toelichting was dat het kostenniveau van Reprorecht samenhangt met de modaliteiten van de reprorechtregeling, zoals het 

aanschrijven van grote aantallen bedrijven met een lage factuurwaarde en het uitkeren aan grote aantallen individuele rechthebbenden via de keten. Deze 

modaliteiten zijn onvermijdelijk gegeven de hoedanigheid van de reprorechtregeling: een regeling die altijd in eerste instantie gestimuleerd wordt door 

onafhankelijk marktonderzoek; en die gebaseerd is op de welwillendheid van de betrokken koepelorganisaties, van zowel betalende organisaties als 

rechthebbenden, omdat de overheid heeft gekozen voor zelfregulering van het reprorecht. 


