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Kennisontwikkeling en vooruitgang door het eenvoudig en eerlijk delen van
waardevolle informatie
Om hun kennis te vergroten en bij te dragen aan vooruitgang, delen organisaties informatie
uit publicaties met hun medewerkers.
Stichting Reprorecht zorgt dat de makers van deze publicaties -schrijvers, beeldmakers en
uitgevers- een vergoeding krijgen voor het hergebruik van hun vakwerk. Hierdoor kunnen
organisaties voor een passend bedrag waardevolle informatie makkelijk en eerlijk blijven
delen. Dit verhoogt het kennisniveau van organisaties, brengt de creatieve sector tot bloei en
zorgt voor groei van de Nederlandse kenniseconomie.

De informatiesamenleving
Informatie is overal en altijd beschikbaar. De ontwikkeling van onze samenleving en economie
is gebaseerd op het delen en het gebruik van informatie. Daardoor bereiken we
kennisvergroting en vooruitgang. Op macroniveau, voor onze samenleving als geheel, maar
ook op het microniveau van individuele bedrijven en organisaties. Daarbij is het van groot
belang dat de informatie van hoogwaardige kwaliteit is.

De waarde van informatie
Schrijvers, fotografen, uitgevers, vertalers, vormgevers en illustratoren besteden veel tijd en
zorg aan de kwaliteit van hun vakwerk. Dat maakt hun werk nuttig voor organisaties.
Hergebruik van die informatie is dan ook niet gratis, ondanks dat veel waardevolle informatie
via internet beschikbaar is.

Vergoeding voor hergebruik van informatie
Het delen van informatie is in veel organisaties gemeengoed. Bedrijven, overheids- en
onderwijsinstellingen hebben bijvoorbeeld abonnementen op vakbladen en schaffen boeken
aan die voor hen relevant zijn. De informatie hieruit wordt weer gedeeld met collega’s, zodat
het gebruik ervan vermenigvuldigt. Dit is hergebruik. Hoe werkt de vergoeding voor deze
informatie dan precies?
De makers ontvangen meestal een vergoeding via het aankoopbedrag dat organisaties
betalen voor boeken, kranten, tijdschriften, digitale versies daarvan, en abonnementen. Als
een artikel in een vakblad gescand en aan tien collega’s gemaild wordt, dan hebben deze tien
mensen voordeel van het werk van de makers en uitgevers. Zij hebben het vakblad niet
gekocht, maar gebruiken het wel om hun kennisniveau te verhogen. En daarmee dat van de
organisatie. Daarom is het logisch dat een organisatie voor dit hergebruik een vergoeding
betaalt.
Stichting Reprorecht zorgt dat schrijvers, beeldmakers en uitgevers een vergoeding krijgen
voor het hergebruik van hun vakwerk. Mede door deze vergoeding kunnen organisaties en
hun medewerkers gebruik blijven maken van een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod
van informatie. Dit verhoogt hun kennisniveau en zorgt voor groei van de Nederlandse
kenniseconomie. Bovendien werkt Stichting Reprorecht op deze wijze samen met makers en
uitgevers aan een bloeiende creatieve sector. En ook dat is goed voor onze samenleving.
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De wettelijke basis van het reprorecht
In de Auteurswet staat dat makers, zoals schrijvers, fotografen, uitgevers, vertalers,
vormgevers en illustratoren, recht hebben op een vergoeding voor het fotokopiëren van hun
werk. Stichting Reprorecht is door de Minister van Justitie aangewezen om deze wettelijke
fotokopieervergoeding (van papier naar papier) te innen en te verdelen.
Maar hoe zit het met bijvoorbeeld scannen, opslaan of op intranet zetten van andermans
werk? Voor digitaal hergebruik is wettelijk toestemming nodig van de makers en uitgevers. De
makers en uitgevers hebben Stichting Reprorecht aangewezen om de toestemming voor
digitaal hergebruik namens hen te verlenen als onderdeel van de reprorechtregeling.

Maatschappelijke rol
De vergoeding voor het hergebruik van het werk van tekstschrijvers, fotografen, uitgevers,
vertalers, vormgevers en illustratoren past binnen de maatschappelijke rol en
verantwoordelijkheid die organisaties hebben. Zij maken onderdeel uit van de maatschappij
en gebruiken informatie die een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Voor organisaties is hun
maatschappelijke rol steeds belangrijker. Door te voldoen aan de reprorechtregeling houd je
je als organisatie niet alleen gewoon aan de wet, je neemt ook je maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

Het reprorecht eenvoudig geregeld
Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat het reprorecht eenvoudig en eerlijk is geregeld. Met de
reprorechtregeling hoeven organisaties niet voorafgaand aan iedere scan of kopie
toestemming te vragen aan makers en uitgevers. En ze besparen zich de moeite om telkens
weer aparte afspraken te moeten maken over de daarvoor verschuldigde vergoeding.
Medewerkers kunnen gewoon door met hun werk, want voor de informatie die ze delen, is via
de reprorechtregeling een passende vergoeding betaald. Daarmee heeft de organisatie aan de
wettelijke verplichting voldaan.

Het vergoedingensysteem
Stichting Reprorecht heeft in nauwe samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland
onderzoek laten uitvoeren door onafhankelijk onderzoekbureau Veldkamp TNS NIPO. Dit
onderzoek is de basis van de reprorechtregeling, die rekening houdt met de grootte en
branche van een organisatie. Daarnaast actualiseert Stichting Reprorecht periodiek de
resultaten van het onderzoek. Zo blijft de vergoeding aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
Vragen over de reprorechtfactuur
Als de factuur niet goed past bij het hergebruik in een bedrijf, omdat er veel meer of veel
minder gekopieerd wordt, kan een bedrijf dit altijd aangeven bij Stichting Reprorecht. Een
bedrijf tot en met 19 fte heeft de mogelijkheid om dit direct te regelen, telefonisch of door in
te loggen op de webportal. Met grotere bedrijven neemt Stichting Reprorecht contact op om
de situatie in het bedrijf vast te stellen. Op deze manier komt Stichting Reprorecht veelal
kosteloos, en in samenspraak met het bedrijf, tot een regeling die wel past bij de situatie in
het bedrijf.
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Het belang van het reprorecht
Het reprorecht is belangrijk voor de kennisontwikkeling van Nederlandse organisaties en het
voortbestaan van de creatieve sector. Daarmee versterkt het de kenniseconomie in ons land.
Dáár staat Stichting Reprorecht voor. Met een eerlijke en eenvoudige regeling zorgt zij er voor
dat organisaties waardevolle informatie kunnen blijven delen en dat makers hiervoor een
passende vergoeding ontvangen. Nu en in de toekomst.

Stichting Reprorecht: Publicaties delen in beroep en bedrijf, eenvoudig en eerlijk geregeld.
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