
 

 
   
 
 

Brochure  

Uitgeversverdeling 2018 
 
Voor u ligt de brochure van de Stichting Reprorecht Uitgeversverdeling 2018. De informatie 
in deze brochure is een weergave van de informatie in de uitgeversportal op 
www.reprorecht.nl, voor u samengevoegd in één document. 
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UITGEVERSVERDELING 2018: TITEL- EN OMZETOPGAVE 
 

Welkom op de beveiligde uitgeversportal van Stichting Reprorecht.  

Via een eenvoudige vragenlijst en het uploaden van enkele documenten kunt u hier deelnemen aan de 
Reprorecht Uitgeversverdeling 2018. Op basis van de door u verzonden titellijsten en omzetopgaven, 
waarbij Stichting Reprorecht vier categorieën uitgegeven werken onderscheidt, zal uw aandeel in de 
uitkering 2018 worden berekend door de afdeling Finance & Control van CEDAR, onder toezicht van de 
externe accountant van Stichting Reprorecht. 

 

De deadline van uw omzetopgave is op maandag 2 juli 2018 

Op maandag 2 juli 2018 moet u uw opgave afgerond en verstuurd hebben aan Stichting Reprorecht; 
dit doet u in de laatste stap (7) van de opgave. 

N.B. Na deze datum is deelname aan de uitgeversverdeling 2018 niet meer mogelijk. 

 

Wat heeft u nodig om de stappen te doorlopen? 

• titel-, isbn- en omzetgegevens over kalenderjaar 2016 van uw uitgaven in print, digitaal en 
online, voor de categorieën: 

1. Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken 

2. Wetenschappelijke tijdschriften, Vaktijdschriften 

3. Schoolboeken 

4. Kranten 

(definities vindt u op iedere pagina achter de knop ‘i’) 

 

Let op: u kunt uitsluitend titels en omzet opgeven per categorie. Elke categorie heeft een eigen 
pagina in deze uitgeversportal, met een apart Exceldocument per categorie. 

Van de gescheiden opgave per categorie kan niet worden afgeweken, want de voor uitkering 
beschikbare gelden zijn over de vier afzonderlijke categorieën verdeeld. Wellicht kunt u, 
vanwege de inrichting van uw administratie, titels en hun omzet moeilijk splitsen in 
afzonderlijke categorieën. Dan verzoeken wij u dit toch te doen, want u alleen kunt de eigen 
omzetverdeling het beste beoordelen en berekenen. 

 

• uw jaarrekening 2016, plus eventuele aanvullende documenten ter toelichting (als u in 
voorgaande jaren ook aanvullende documenten heeft aangeleverd) 

• indien u lid bent van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV, nu: de Mediafederatie): uw 
klantnummer van het NUV (max. 5 cijfers) 

• ter controle het IBAN-nummer van de rekening waar Stichting Reprorecht de vergoeding naar 
overmaakt 

 

Extra informatie via de knop ‘i’ 

Op iedere pagina van de uitgeversportal kunt u via de knop ‘i’, onder of achter de kop van de pagina, 
belangrijke informatie raadplegen, zoals de definities van de categorieën uitgegeven werken en de 
soorten titels en omzet die u mag opgeven. 

 

Reglement Uitkeringen 2016 en Brochure Uitgeversverdeling 2018 

Op de Uitgeversverdeling 2018 zijn 1) het Reglement Uitkeringen 2016 en 2) de Brochure 

Uitgeversverdeling 2018, alle documenten inclusief bijlagen, van toepassing. Links naar deze 
documenten vindt u op iedere pagina achter de knop i (onder of achter de kop van de pagina). Als u 
deelneemt aan de verdeling vraagt Stichting Reprorecht u, bij de laatste stap van de opgave (7), te 
verklaren dat u kennis heeft genomen van deze documenten, en dat u de hierin opgenomen 
bepalingen accepteert. 
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 START NIEUWE OPGAVE  /  GA VERDER MET OPGESLAGEN OPGAVE  /  TOON VERZONDEN OPGAVE       

[De weergegeven knoppen zijn afhankelijk van de status van de opgave.] 

 

(INFORMATIE ONDER ‘i’ BIJ DEZE PAGINA) 

 

Extra informatie bij de titel- en omzetopgave 

 

Reglement Uitkeringen 2016 en Brochure Uitgeversverdeling 2018 

̵ De vergoedingen die in 2017 zijn geïnd door Stichting Reprorecht worden, zowel voor het 

wettelijke als het digitale gedeelte, verdeeld volgens het Reglement Uitkeringen 2016, dat is 
goedgekeurd door het College van Toezicht Auteursrechten. In het Reglement Uitkeringen staan 
voor de uitgever specifieke zaken voorgeschreven. U kunt de volledige tekst van het Reglement 

hier vinden. 

̵ Bij de verdeling van de vergoedingen gelden bovendien de werkwijze, voorwaarden en definities 
van deze uitgeversportal. Deze regels voor uitgevers zijn bijeengebracht in de Brochure 
Uitgeversverdeling 2018. 

̵ Als u deelneemt aan de verdeling vraagt Stichting Reprorecht u, bij de laatste stap van de opgave 
(7), te verklaren dat u kennis heeft genomen van deze documenten, en dat u de hierin opgenomen 
bepalingen accepteert. 

 

Vier uitkeringscategorieën, titel- en omzetopgave inclusief digitale uitgaven 

Sinds 2014 int Stichting Reprorecht ook voor digitale vormen van hergebruik. Stichting Reprorecht 
heeft daarom omvangrijk onderzoek laten uitvoeren bij bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen 

naar het hergebruik van de verschillende categorieën uitgegeven werken. Op basis van de 
onderzoeksresultaten heeft Stichting Reprorecht de zogeheten Verdeelmatrix geactualiseerd en 
aangepast. De uitgeversverdeling kent in 2018 de volgende vier categorieën uitgegeven werken, 

waarbij uitgevers ook de omzet uit hun digitale uitgaven opgeven. De omzetgegevens worden gebruikt 
om verhoudingspercentages vast te stellen, ongeacht de verblijfplaats van het recht. 

1. Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken: 

- Wetenschappelijke boeken: boeken van academisch niveau over wetenschappelijk onderzoek, 
primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vakboeken: managementboeken en boeken primair bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen. 

- Studieboeken: boeken primair bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). 

Let op: uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk 
gebruikt worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder populair- en 
semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

2. Wetenschappelijke tijdschriften, Vaktijdschriften:  

- Wetenschappelijke tijdschriften: periodieken van academisch niveau met publicaties van 
wetenschappelijk onderzoek, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vaktijdschriften: tijdschriften primair bedoeld voor bepaalde bedrijfssectoren of beroepsgroepen. 

Let op: uitgesloten van deelname zijn alle tijdschriften en alle overige periodieken die niet primair 
bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, 
waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en 
zelfhulpuitgaven. 

 

https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/Reglement%20Uitkeringen%202016.pdf
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3. Schoolboeken: boeken en methoden primair bedoeld voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
en voor het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO): lesboeken, werkboeken, 
antwoordenboeken en examenopgaven. 

Let op: uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk 
gebruikt worden) voor onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, 
levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

4. Kranten: landelijke dagbladen, regionale kranten en huis-aan-huisbladen. 

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. 

Dit betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en 

kranten in de licentie zijn opgenomen. 

 

 

Toelichting bij titel- en omzetopgave 

 

̵ U kunt uitsluitend titels en omzet opgeven per categorie. Elke categorie heeft een eigen pagina in 
deze uitgeversportal, met een apart Exceldocument per categorie. 

̵ Van de gescheiden opgave per categorie kan niet worden afgeweken, want de voor uitkering 
beschikbare gelden zijn over de vier afzonderlijke categorieën verdeeld. Wellicht kunt u, vanwege 
de inrichting van uw administratie, titels en hun omzet moeilijk splitsen in afzonderlijke 
categorieën. Dan verzoeken wij u dit toch te doen, want u alleen kunt de eigen omzetverdeling het 

beste beoordelen en berekenen. 

 

Met welke titels kunt u deelnemen?  

a) Print, digitaal en online:  

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, 
digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.  

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en 

kranten in de licentie zijn opgenomen. 

b) Categorieën: 

Vul op deze pagina uitsluitend titels in uit de bovengenoemde categorie. 

c) In Nederland uitgegeven: 

De titels moeten zijn uitgegeven in Nederland. Het kunnen zowel Nederlandstalige als vreemdtalige 
uitgaven zijn. 

d) Open lezerskring: 

Uitsluitend titels met een ‘open lezerskring’ komen in aanmerking. Hieronder verstaan we uitgaven 
die niet uitsluitend voor leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar die voor een ieder 
verkrijgbaar zijn (in de losse verkoop of via een abonnement).  

 

Uitgezonderd 

e) Niet-eigen uitgaven:  

Uitgaven die de uitgever in opdracht van derden verzorgt en waarbij de uitgever niet in de 

publicatie wordt vermeld, mogen niet worden opgegeven.  

f) Uit auteursrecht:  

Publicaties waarvan het auteursrecht is vervallen (zeventig jaar na de dood van de auteur) mogen 
niet worden opgegeven. 
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Welke omzet mag u meetellen? 

g) Omzet uit print, digitaal en online:  

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, 
digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.  

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 

betekent dat u op dit moment alleen omzet uit de digitale verschijningsvormen van boeken, 
tijdschriften en kranten mag meetellen. 

h) Kalenderjaar 2016: 

Omzet gemaakt in het kalenderjaar 2016. 

(Bij een gebroken boekjaar kan het een probleem zijn om de omzet over een kalenderjaar te 
bepalen. Indien dit het geval is kan de omzet volgens het meest recente afgesloten boekjaar 
worden vermeld.) 

i) Omzet in Nederland, geen export: 

U kunt alleen de netto omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland 
gevestigde eindgebruikers. De reden hiervoor is dat de reprorechtvergoeding alleen het kopiëren 
uit uw publicaties in Nederland betreft.  

j) Netto omzet: 

Onder netto omzet wordt verstaan de bruto omzet tegen consumentenprijzen, exclusief BTW, 

exclusief Distributiekosten en exclusief Handelskorting, van aan Nederlandse eindgebruikers 
verkochte abonnementen, losse verkoop en netto advertentieomzet. De omzet dient te worden 
opgegeven exclusief inkomsten uit sponsoring, affiliate inkomsten e.d. In de categorie 
Schoolboeken mag netto omzet uit Verhuur worden meegeteld. 

k) Exclusief Distributiekosten: 

Verzend-, handling-, administratie-, portokosten e.d. mogen niet worden meegeteld. 

l) Exclusief Handelskorting: 

Met Handelskorting wordt de aan derden verleende korting ten behoeve van de tussenhandel en 
detailhandel bedoeld. Indien er sprake is van korting, door een uitgever verleend aan een 
concerneigen tussen- of detailhandelsbedrijf, wordt ook die aan een concerneigen onderneming 
verstrekte korting als Handelskorting beschouwd. 

m) Netto advertentieomzet: 

Als netto advertentieomzet geldt het totaal van de door de uitgever bij adverteerders en/of 
reclamebemiddelaars gerealiseerde omzet, exclusief BTW en Kortingen, voor advertenties die in de 

loop van het jaar in de desbetreffende print, digitale en online uitgaven zijn geplaatst. Tot de 
advertentieomzet worden tevens gerekend de netto opbrengsten van bijlagen, instekers e.d. 

Kortingen aan reclame- en mediabureaus, alsmede korting wegens contante betaling moeten in 
mindering worden gebracht. Op het totale bedrag moet worden gekort de aan vertegenwoordigers 

en/of acquisitiebureaus en dergelijke verleende provisie respectievelijk vergoeding voor het werven 
van advertenties. De omzet dient te worden opgegeven exclusief inkomsten uit sponsoring, affiliate 

inkomsten e.d. 

n) Geen omzet audio, video en games: 

Bij het reprorecht gaat het om het kopiëren van tekst en afbeeldingen uit print, digitale en online 
uitgaven – inkomsten uit audio, video en games vallen buiten de definitie van de vier categorieën 
uitgegeven werken. 

o) Geen aanpalende omzet:  

Omzet verkregen uit andere dan de vier categorieën uitgegeven werken, en omzet verkregen uit 
overige/aanpalende activiteiten van de uitgever (bijvoorbeeld uit opleidingen, evenementen, 

software en dienstverlening) mogen niet worden meegerekend bij deze omzetopgave. 
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Hoe de omzet per titel te berekenen? 

p) Het ‘omzetbedrag per titel’ berekent u door: per titel de netto omzet uit print, digitaal, online 
en netto advertentie-inkomsten op te tellen. Dat ‘omzetbedrag per titel’ noteert u in de tabel 
of het Exceldocument in de omzetkolom achter de desbetreffende titel. 

 

Overige zaken 

Verdeling en uitkering aandelen per uitgever 

 De afdeling Finance & Control van CEDAR zal, onder toezicht van de externe accountant van 

Stichting Reprorecht, op basis van de totale netto omzet per categorie verhoudingspercentages 
vaststellen. Aan de hand van deze percentages en de individuele omzetopgaven wordt de 
reprorechtvergoeding per uitgever berekend.  

 Uw reprorechtvergoeding verschilt per jaar. Dit komt door de fluctuatie van de jaarlijkse inning van 
Stichting Reprorecht, door de hoeveelheid aanmeldingen en door de jaarlijkse verschillen in omzet 
van uitgevers; als andere uitgevers een hogere omzet hebben, groeit hun aandeel en daalt het 
uwe.  

 Ook als u (nog) geen mandaat voor digitale vormen van hergebruik aan Stichting Reprorecht hebt 
gegeven (via Stichting PRO) vragen wij u om uw digitale omzet op te geven. De omzetgegevens 
worden gebruikt om verhoudingspercentages vast te stellen, ongeacht de verblijfplaats van het 
recht. 

 Stichting Reprorecht informeert u welk aandeel van de uit te keren reprorechtgelden u ontvangt, 
en eventueel over titels die niet aan de gespecificeerde criteria voldeden. 

 U ontvangt dan twee facturen van Stichting Reprorecht: de repartitiefactuur voor het 
Uitgeversaandeel van de vergoeding voor tekst en beeld, en de doorbetalingsfactuur voor het 
Auteursaandeel van de vergoeding, dat u volledig doorbetaalt aan de freelance tekstauteurs. 

 Over het voor uitkering beschikbare brutobedrag worden administratiekosten en btw over de 
administratiekosten ingehouden. Het nettobedrag wordt naar u overgemaakt.  

 Als u vorig jaar een reprorechtvergoeding ontvangen heeft, moet de doorbetaling van het 
auteursaandeel aan de makers van de opgegeven publicaties afgerond zijn met Stichting 

Reprorecht voordat wij de nieuwe vergoeding aan u uitkeren. 

 

Doorbetaling auteursaandeel 

 Conform het Reglement Uitkeringen vindt de doorbetaling van het Auteursaandeel van de 
reprorechtvergoeding plaats volgens de Doorbetalingsinstructie, inclusief bijlagen. Bij een 
doorbetalingsverplichting aan freelance tekstauteurs groter dan € 250.000 per tijdvak is de 
Doorbetalingsinstructie inclusief toetsing middels het Controleprotocol Doorbetaling aan Freelance 
Tekstauteurs en inclusief bijlagen van toepassing. 

 In de categorie Kranten hoeven uitgevers de ontvangen reprorechtvergoeding voor teksten niet 
door te betalen aan auteurs. Het auteursaandeel voor teksten is in deze categorie namelijk al door 
Stichting Reprorecht ingehouden en uitgekeerd aan Stichting Lira. Stichting Lira zorgt voor de 

uitkering aan freelance journalisten. 

 In alle categorieën is het auteursaandeel voor afbeeldingen al door Stichting Reprorecht 
ingehouden en uitgekeerd aan Stichting Pictoright. Stichting Pictoright zorgt voor de uitkering aan 

auteurs van afbeeldingen. 

 

Controle en Vertrouwelijkheid 

Controle omzetopgave 

Als de totale netto omzet in de door u aangemelde categorieën hoger is dan €2 miljoen, dan behoudt 

Stichting Reprorecht zich het recht voor om u te vragen uw omzetopgave door uw accountant te laten 

controleren, op uw eigen kosten. Hiervoor vragen wij dan een gescheiden controleverklaring (als 

bedoeld in art. 2.393 BW) waarin de accountant op eigen briefpapier uw omzetopgave bevestigt. 

 

https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/SR%20Instructie%20doorbetaling%20freelance%20tekstauteurs%20K%202018.pdf
https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/SR%20Instructie%20doorbetaling%20freelance%20tekstauteurs%20G%202018.pdf
https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/SR%20Instructie%20doorbetaling%20freelance%20tekstauteurs%20G%202018.pdf
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Als Stichting Reprorecht naar aanleiding van de toetsing van uw omzetopgave en jaarrekening prijs 
stelt op een gescheiden controleverklaring, dan ontvangt u daarover apart bericht. 

Vertrouwelijkheid 

De gegevens in de uitgeversportal worden beheerd door Stichting Reprorecht. De vertrouwelijkheid is 
gewaarborgd door een strikte administratieve procedure. De gegevens worden verwerkt door de 
afdeling Finance & Control van CEDAR onder toezicht van de externe accountant van Stichting 
Reprorecht. Ieder ander krijgt alleen inzage in de geanonimiseerde gegevens.  

 

Informatie over Stichting Reprorecht 

Bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen maken kopieën uit boeken, tijdschriften, en kranten. 

Dat kopiëren gebeurt niet alleen met een fotokopieerapparaat, maar steeds vaker ook digitaal 

(scannen, e-mailen, printen of opslaan op een computer of intern netwerk). 

De reprorechtregeling vindt zijn oorsprong in artikel 16h van de Auteurswet. Op basis van dit artikel is 
het bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen toegestaan om, voor intern gebruik, korte gedeelten 
en losse artikelen te kopiëren uit boeken, tijdschriften en kranten, op voorwaarde dat er, via Stichting 
Reprorecht, een vergoeding wordt betaald aan de makers van deze publicaties. De minister van Justitie 
heeft Stichting Reprorecht in 1985 aangewezen om de reprorechtvergoedingen te incasseren en 

vervolgens te verdelen onder de rechthebbende makers. Het College van Toezicht Auteursrechten ziet 
toe op de uitvoering van de inning en verdeling van de reprorechtvergoedingen door Stichting 
Reprorecht. 

Met ingang van 2013 zijn ook bepaalde digitale reproductiehandelingen in de reprorechtregeling 
opgenomen. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting Reprorecht de benodigde mandaten opgehaald 
bij Stichting PRO (uitgevers), Stichting Lira (auteurs) en Stichting Pictoright (fotografen en andere 
visuele makers). Bij de ontwikkeling van deze nieuwe licentie is vooralsnog zoveel mogelijk 

aangesloten bij de bestaande regeling. 

Dat betekent dat op dit moment nog alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften 
en kranten in de licentie zijn opgenomen. Onze licentie is echter blijvend in ontwikkeling. Stichting 
Reprorecht laat regelmatig onderzoek doen naar het gebruik van auteursrechtelijk beschermd 
materiaal in het bedrijfsleven. Dit kan ertoe leiden dat in de toekomst ook websites, blogs en 
dergelijke aan de licentie worden toegevoegd, waarbij moet worden nagedacht over de wijze van 

mandatering en verdeling. 

 

  



 

Pagina 9 van 36 

Stap 1: TITEL- EN OMZETOPGAVE CATEGORIE: 
WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN, VAKBOEKEN, STUDIEBOEKEN 
 

Op deze pagina kunt u uitsluitend titels en omzet opgeven in de categorie WETENSCHAPPELIJKE 
BOEKEN, VAKBOEKEN, STUDIEBOEKEN. Elke categorie heeft een eigen pagina in deze uitgeversportal, 
met een apart Exceldocument per categorie. 

 

Definities Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken: 

- Wetenschappelijke boeken: boeken van academisch niveau over wetenschappelijk onderzoek, primair 

bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vakboeken: managementboeken en boeken primair bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen. 

- Studieboeken: boeken primair bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). 

 

Heeft u omzet in deze categorie? 

 Ja  /  Nee    

 

Opgave via tabel   

Voorkeursoptie: de tabel is de snelste en makkelijkste manier voor uw titel- en omzetopgave. 

• U kunt hier direct uw titels en omzet plakken vanuit een Excel-bestand. 

• Uw totale omzet in deze categorie wordt automatisch berekend. 

• U ziet direct of uw invoer volledig en correct is. Dit betekent dat Stichting Reprorecht uw titels 

en omzet sneller kan verwerken. 

KIES DEZE OPTIE 

 

Klik op de knop om in één keer meerdere kolommen uit Excel in de tabel te plakken. 

KLIK HIER 

 

(INFORMATIE ONDER KNOP BIJ OPGAVE VIA TABEL) 

 

Meerdere kolommen knippen en plakken vanuit Excel 

 

Uw titels en omzet knippen en plakken vanuit Excel werkt als volgt. 

1. In Excel zet u uw titel- en omzetgegevens als volgt in kolommen: 

• kolom A: ISBN/ISSN-nummers 

• kolom B: titels 

• kolom C: uw omzet (€) 

Let op: alle velden moeten ingevuld zijn. 

2. U selecteert alle gegevens in Excel en kopieert ze (ctrl+c). 

Let op: selecteer geen koppen of kopteksten. 

3. U klikt met uw cursor in onderstaand veld en plakt de gegevens met ctrl+v. 

Of: u klikt met uw rechtermuisknop in onderstaand veld en selecteert Plakken. 

4. Klik op de knop Toevoegen. Als u veel gegevens heeft geplakt, kan het even duren voordat de 

gegevens in de tabel geladen zijn. 
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• Let op: als u de gegevens al een keer heeft toegevoegd en u wilt nu gewijzigde gegevens 

toevoegen (opnieuw), maak de tabel dan eerst helemaal leeg. Als u de tabel niet leeg maakt, 

worden de regels onder de vorige invoer geplakt (verdubbeld). 

 

• De gegevens zien er in de tabel wellicht wat rommelig en versprongen uit: als u op de knop 

Toevoegen klikt, worden de gegevens netjes in de tabel gezet. 

• De gegevens komen niet netjes over als u in onderstaand veld typt: om te typen sluit u dit 

scherm en typt u rechtstreeks in de tabel. 

 

TOEVOEGEN 

 

 

 

 

Opgave via Excel-format   

Alleen indien u problemen ervaart met de werking van de tabel, kiest u voor opgave via de Excel-

template. 

 

N.B. Indien de tabel een melding gaf dat 1 of meerdere regels niet correct ingevuld waren, dient u het 

ISBN / ISSN, de titel en de omzet voor de rode regels te controleren en wijzigen. Als u de ongewijzigde 

gegevens via het Excel-template opgeeft, zal Stichting Reprorecht dezelfde controle uitvoeren en wordt 

u op een later moment alsnog gevraagd om de gegevens te controleren en wijzigen. 

 

Kies deze optie 

 

[De inhoud van deze pagina is afhankelijk van de gekozen opties.] 

 

 ANNULEREN     OPSLAAN     VOLGENDE STAP 
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(INFORMATIE ONDER ‘i’ BIJ DEZE PAGINA) 

 

UITGEBREIDE INFORMATIE CATEGORIE 1: WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN, VAKBOEKEN, 

STUDIEBOEKEN 

 

Let op: uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn 
(voornamelijk gebruikt worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder 
populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

Overige informatie 

Reglement Uitkeringen 2016, Brochure Uitgeversverdeling 2018 

Op de Uitgeversverdeling 2018 zijn de volgende documenten, inclusief bijlagen, van toepassing. Klik 

op de naam van het document om het document te openen.  

1) Reglement Uitkeringen 2016 

2) Brochure Uitgeversverdeling 2018 

 

Definities categorieën 

U kunt uitsluitend titels en omzet opgeven per categorie. Elke categorie heeft een eigen pagina in deze 
uitgeversportal, met een apart Exceldocument per categorie. 

Van de gescheiden opgave per categorie kan niet worden afgeweken, want de voor uitkering 
beschikbare gelden zijn over de vier afzonderlijke categorieën verdeeld. Wellicht kunt u, vanwege de 
inrichting van uw administratie, titels en hun omzet moeilijk splitsen in afzonderlijke categorieën. Dan 

verzoeken wij u dit toch te doen, want u alleen kunt de eigen omzetverdeling het beste beoordelen en 
berekenen. 

 

1. Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken: 
 
- Wetenschappelijke boeken: boeken van academisch niveau over wetenschappelijk onderzoek, 
primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vakboeken: managementboeken en boeken primair bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen. 

- Studieboeken: boeken primair bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). 
 

Uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt 
worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder populair- en 
semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

2. Wetenschappelijke tijdschriften, Vaktijdschriften:  

- Wetenschappelijke tijdschriften: periodieken van academisch niveau met publicaties van 
wetenschappelijk onderzoek, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vaktijdschriften: tijdschriften primair bedoeld voor bepaalde bedrijfssectoren of beroepsgroepen. 

Uitgesloten van deelname zijn alle tijdschriften en alle overige periodieken die niet primair bedoeld 
zijn (voornamelijk gebruikt worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder 
populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

3. Schoolboeken: boeken en methoden primair bedoeld voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
en voor het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO): lesboeken, werkboeken, 
antwoordenboeken en examenopgaven. 

https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/Reglement%20Uitkeringen%202016.pdf
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Uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt 
worden) voor onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, 
levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

4. Kranten: landelijke dagbladen, regionale kranten en huis-aan-huisbladen. 

Uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en 
kranten in de licentie zijn opgenomen. 

 

Met welke titels kunt u deelnemen?  

a) Print, digitaal en online:  

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, 
digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.  

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en 
kranten in de licentie zijn opgenomen. 

b) Categorieën: 

Vul op deze pagina uitsluitend titels in uit de bovengenoemde categorie. 

c) In Nederland uitgegeven: 

De titels moeten zijn uitgegeven in Nederland. Het kunnen zowel Nederlandstalige als vreemdtalige 
uitgaven zijn. 

d) Open lezerskring: 

Uitsluitend titels met een ‘open lezerskring’ komen in aanmerking. Hieronder verstaan we uitgaven 
die niet uitsluitend voor leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar die voor een ieder 

verkrijgbaar zijn (in de losse verkoop of via een abonnement).  

 

Uitgezonderd 

e) Niet-eigen uitgaven:  

Uitgaven die de uitgever in opdracht van derden verzorgt en waarbij de uitgever niet in de 
publicatie wordt vermeld, mogen niet worden opgegeven.  

f) Uit auteursrecht:  

Publicaties waarvan het auteursrecht is vervallen (zeventig jaar na de dood van de auteur) mogen 
niet worden opgegeven. 

 
Welke omzet mag u meetellen? 

g) Omzet uit print, digitaal en online:  

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, 

digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.  

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat u op dit moment alleen omzet uit de digitale verschijningsvormen van boeken, 
tijdschriften en kranten mag meetellen. 

h) Kalenderjaar 2016: 

Omzet gemaakt in het kalenderjaar 2016. 
(Bij een gebroken boekjaar kan het een probleem zijn om de omzet over een kalenderjaar te 

bepalen. Indien dit het geval is kan de omzet volgens het meest recente afgesloten boekjaar 
worden vermeld.) 
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i) Omzet in Nederland, geen export: 

U kunt alleen de netto omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland 
gevestigde eindgebruikers. De reden hiervoor is dat de reprorechtvergoeding alleen het kopiëren 

uit uw publicaties in Nederland betreft.  

j) Netto omzet: 

Onder netto omzet wordt verstaan de bruto omzet tegen consumentenprijzen, exclusief BTW, 
exclusief Distributiekosten en exclusief Handelskorting, van aan Nederlandse eindgebruikers 
verkochte abonnementen, losse verkoop en netto advertentieomzet. De omzet dient te worden 
opgegeven exclusief inkomsten uit sponsoring, affiliate inkomsten e.d. In de categorie 

Schoolboeken mag netto omzet uit Verhuur worden meegeteld. 

k) Exclusief Distributiekosten: 

Verzend-, handling-, administratie-, portokosten e.d. mogen niet worden meegeteld. 

l) Exclusief Handelskorting: 

Met Handelskorting wordt de aan derden verleende korting ten behoeve van de tussenhandel en 
detailhandel bedoeld. Indien er sprake is van korting, door een uitgever verleend aan een 
concerneigen tussen- of detailhandelsbedrijf, wordt ook die aan een concerneigen onderneming 

verstrekte korting als Handelskorting beschouwd. 

m) Netto advertentieomzet: 

Als netto advertentieomzet geldt het totaal van de door de uitgever bij adverteerders en/of 
reclamebemiddelaars gerealiseerde omzet, exclusief BTW en Kortingen, voor advertenties die in de 
loop van het jaar in de desbetreffende print, digitale en online uitgaven zijn geplaatst. Tot de 
advertentieomzet worden tevens gerekend de netto opbrengsten van bijlagen, instekers e.d. 

Kortingen aan reclame- en mediabureaus, alsmede korting wegens contante betaling moeten in 

mindering worden gebracht. Op het totale bedrag moet worden gekort de aan vertegenwoordigers 
en/of acquisitiebureaus en dergelijke verleende provisie respectievelijk vergoeding voor het werven 
van advertenties. De omzet dient te worden opgegeven exclusief inkomsten uit sponsoring, affiliate 
inkomsten e.d. 

n) Geen omzet audio, video en games: 

Bij het reprorecht gaat het om het kopiëren van tekst en afbeeldingen uit print, digitale en online 

uitgaven – inkomsten uit audio, video en games vallen buiten de definitie van de vier categorieën 
uitgegeven werken. 

o) Geen aanpalende omzet:  

Omzet verkregen uit andere dan de vier categorieën uitgegeven werken, en omzet verkregen uit 
overige/aanpalende activiteiten van de uitgever (bijvoorbeeld uit opleidingen, evenementen, 
software en dienstverlening) mogen niet worden meegerekend bij deze omzetopgave. 

 

Hoe de omzet per titel te berekenen? 

p) Het ‘omzetbedrag per titel’ berekent u door: per titel de netto omzet uit print, digitaal, online 
en netto advertentie-inkomsten op te tellen. Dat ‘omzetbedrag per titel’ noteert u in de tabel 
of het Exceldocument in de omzetkolom achter de desbetreffende titel. 
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Stap 2: TITEL- EN OMZETOPGAVE CATEGORIE: 
WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN, VAKTIJDSCHRIFTEN 
 

Op deze pagina kunt u uitsluitend titels en omzet opgeven in de categorie WETENSCHAPPELIJKE 
TIJDSCHRIFTEN, VAKTIJDSCHRIFTEN. Elke categorie heeft een eigen pagina in deze uitgeversportal, 
met een apart Exceldocument per categorie. 

 

Definities Wetenschappelijke tijdschriften, Vaktijdschriften:  

- Wetenschappelijke tijdschriften: periodieken van academisch niveau met publicaties van 

wetenschappelijk onderzoek, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vaktijdschriften: tijdschriften primair bedoeld voor bepaalde bedrijfssectoren of beroepsgroepen. 

 

Heeft u omzet in deze categorie? 

 Ja  /  Nee    

 

Opgave via tabel   

Voorkeursoptie: de tabel is de snelste en makkelijkste manier voor uw titel- en omzetopgave. 

• U kunt hier direct uw titels en omzet plakken vanuit een Excel-bestand. 

• Uw totale omzet in deze categorie wordt automatisch berekend. 

• U ziet direct of uw invoer volledig en correct is. Dit betekent dat Stichting Reprorecht uw titels 

en omzet sneller kan verwerken. 

KIES DEZE OPTIE 

 

Klik op de knop om in één keer meerdere kolommen uit Excel in de tabel te plakken. 

KLIK HIER 

 

(INFORMATIE ONDER KNOP BIJ OPGAVE VIA TABEL) 

 

Meerdere kolommen knippen en plakken vanuit Excel 

 

Uw titels en omzet knippen en plakken vanuit Excel werkt als volgt. 

1. In Excel zet u uw titel- en omzetgegevens als volgt in kolommen: 

• kolom A: ISBN/ISSN-nummers 

• kolom B: titels 

• kolom C: uw omzet (€) 

Let op: alle velden moeten ingevuld zijn.  

2. U selecteert alle gegevens in Excel en kopieert ze (ctrl+c). 

Let op: selecteer geen koppen of kopteksten. 

3. U klikt met uw cursor in onderstaand veld en plakt de gegevens met ctrl+v. 

Of: u klikt met uw rechtermuisknop in onderstaand veld en selecteert Plakken. 

4. Klik op de knop Toevoegen. Als u veel gegevens heeft geplakt, kan het even duren voordat de 

gegevens in de tabel geladen zijn. 

 

• Let op: als u de gegevens al een keer heeft toegevoegd en u wilt nu gewijzigde gegevens 

toevoegen (opnieuw), maak de tabel dan eerst helemaal leeg. Als u de tabel niet leeg maakt, 
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worden de regels onder de vorige invoer geplakt (verdubbeld). 

 

• De gegevens zien er in de tabel wellicht wat rommelig en versprongen uit: als u op de knop 

Toevoegen klikt, worden de gegevens netjes in de tabel gezet. 

• De gegevens komen niet netjes over als u in onderstaand veld typt: om te typen sluit u dit 

scherm en typt u rechtstreeks in de tabel. 

 

TOEVOEGEN 

 

 

 

 

Opgave via Excel-format   

Alleen indien u problemen ervaart met de werking van de tabel, kiest u voor opgave via de Excel-

template. 

 

N.B. Indien de tabel een melding gaf dat 1 of meerdere regels niet correct ingevuld waren, dient u het 

ISBN / ISSN, de titel en de omzet voor de rode regels te controleren en wijzigen. Als u de ongewijzigde 

gegevens via het Excel-template opgeeft, zal Stichting Reprorecht dezelfde controle uitvoeren en wordt 

u op een later moment alsnog gevraagd om de gegevens te controleren en wijzigen. 

 

Kies deze optie 

 

[De inhoud van deze pagina is afhankelijk van de gekozen opties.] 

 

 VORIGE STAP     OPSLAAN     VOLGENDE STAP 
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(INFORMATIE ONDER ‘i’ BIJ DEZE PAGINA) 

 

UITGEBREIDE INFORMATIE CATEGORIE 2: WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN, 

VAKTIJDSCHRIFTEN 

 

Let op: uitgesloten van deelname zijn alle tijdschriften en alle overige periodieken die niet 
primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt worden) voor wetenschap, vak of beroep en 
onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke 
en zelfhulpuitgaven. 

 

Overige informatie 
Reglement Uitkeringen 2016, Brochure Uitgeversverdeling 2018 

Op de Uitgeversverdeling 2018 zijn de volgende documenten, inclusief bijlagen, van toepassing. Klik 

op de naam van het document om het document te openen.  

1) Reglement Uitkeringen 2016 

2) Brochure Uitgeversverdeling 2018 

 

Definities categorieën 

U kunt uitsluitend titels en omzet opgeven per categorie. Elke categorie heeft een eigen pagina in deze 
uitgeversportal, met een apart Exceldocument per categorie. 

Van de gescheiden opgave per categorie kan niet worden afgeweken, want de voor uitkering 
beschikbare gelden zijn over de vier afzonderlijke categorieën verdeeld. Wellicht kunt u, vanwege de 

inrichting van uw administratie, titels en hun omzet moeilijk splitsen in afzonderlijke categorieën. Dan 
verzoeken wij u dit toch te doen, want u alleen kunt de eigen omzetverdeling het beste beoordelen en 

berekenen. 

 

1. Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken: 
 
- Wetenschappelijke boeken: boeken van academisch niveau over wetenschappelijk onderzoek, 
primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vakboeken: managementboeken en boeken primair bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen. 

- Studieboeken: boeken primair bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). 
 

Uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt 
worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder populair- en 
semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

2. Wetenschappelijke tijdschriften, Vaktijdschriften:  

- Wetenschappelijke tijdschriften: periodieken van academisch niveau met publicaties van 
wetenschappelijk onderzoek, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vaktijdschriften: tijdschriften primair bedoeld voor bepaalde bedrijfssectoren of beroepsgroepen. 

Uitgesloten van deelname zijn alle tijdschriften en alle overige periodieken die niet primair bedoeld 
zijn (voornamelijk gebruikt worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder 

populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

3. Schoolboeken: boeken en methoden primair bedoeld voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
en voor het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO): lesboeken, werkboeken, 
antwoordenboeken en examenopgaven. 

https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/Reglement%20Uitkeringen%202016.pdf
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Uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt 
worden) voor onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, 
levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

4. Kranten: landelijke dagbladen, regionale kranten en huis-aan-huisbladen. 

Uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en 
kranten in de licentie zijn opgenomen. 

 

Met welke titels kunt u deelnemen?  

a) Print, digitaal en online:  

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, 
digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.  

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en 
kranten in de licentie zijn opgenomen. 

b) Categorieën: 

Vul op deze pagina uitsluitend titels in uit de bovengenoemde categorie. 

c) In Nederland uitgegeven: 

De titels moeten zijn uitgegeven in Nederland. Het kunnen zowel Nederlandstalige als vreemdtalige 
uitgaven zijn. 

d) Open lezerskring: 

Uitsluitend titels met een ‘open lezerskring’ komen in aanmerking. Hieronder verstaan we uitgaven 
die niet uitsluitend voor leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar die voor een ieder 

verkrijgbaar zijn (in de losse verkoop of via een abonnement).  

 

Uitgezonderd 

e) Niet-eigen uitgaven:  

Uitgaven die de uitgever in opdracht van derden verzorgt en waarbij de uitgever niet in de 
publicatie wordt vermeld, mogen niet worden opgegeven.  

f) Uit auteursrecht:  

Publicaties waarvan het auteursrecht is vervallen (zeventig jaar na de dood van de auteur) mogen 
niet worden opgegeven. 

 
Welke omzet mag u meetellen? 

g) Omzet uit print, digitaal en online:  

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, 

digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.  

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat u op dit moment alleen omzet uit de digitale verschijningsvormen van boeken, 
tijdschriften en kranten mag meetellen. 

h) Kalenderjaar 2016: 

Omzet gemaakt in het kalenderjaar 2016. 
(Bij een gebroken boekjaar kan het een probleem zijn om de omzet over een kalenderjaar te 

bepalen. Indien dit het geval is kan de omzet volgens het meest recente afgesloten boekjaar 
worden vermeld.) 
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i) Omzet in Nederland, geen export: 

U kunt alleen de netto omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland 
gevestigde eindgebruikers. De reden hiervoor is dat de reprorechtvergoeding alleen het kopiëren 

uit uw publicaties in Nederland betreft.  

j) Netto omzet: 

Onder netto omzet wordt verstaan de bruto omzet tegen consumentenprijzen, exclusief BTW, 
exclusief Distributiekosten en exclusief Handelskorting, van aan Nederlandse eindgebruikers 
verkochte abonnementen, losse verkoop en netto advertentieomzet. De omzet dient te worden 
opgegeven exclusief inkomsten uit sponsoring, affiliate inkomsten e.d. In de categorie 

Schoolboeken mag netto omzet uit Verhuur worden meegeteld. 

k) Exclusief Distributiekosten: 

Verzend-, handling-, administratie-, portokosten e.d. mogen niet worden meegeteld. 

l) Exclusief Handelskorting: 

Met Handelskorting wordt de aan derden verleende korting ten behoeve van de tussenhandel en 
detailhandel bedoeld. Indien er sprake is van korting, door een uitgever verleend aan een 
concerneigen tussen- of detailhandelsbedrijf, wordt ook die aan een concerneigen onderneming 

verstrekte korting als Handelskorting beschouwd. 

m) Netto advertentieomzet: 

Als netto advertentieomzet geldt het totaal van de door de uitgever bij adverteerders en/of 
reclamebemiddelaars gerealiseerde omzet, exclusief BTW en Kortingen, voor advertenties die in de 
loop van het jaar in de desbetreffende print, digitale en online uitgaven zijn geplaatst. Tot de 
advertentieomzet worden tevens gerekend de netto opbrengsten van bijlagen, instekers e.d. 

Kortingen aan reclame- en mediabureaus, alsmede korting wegens contante betaling moeten in 

mindering worden gebracht. Op het totale bedrag moet worden gekort de aan vertegenwoordigers 
en/of acquisitiebureaus en dergelijke verleende provisie respectievelijk vergoeding voor het werven 
van advertenties. De omzet dient te worden opgegeven exclusief inkomsten uit sponsoring, affiliate 
inkomsten e.d. 

n) Geen omzet audio, video en games: 

Bij het reprorecht gaat het om het kopiëren van tekst en afbeeldingen uit print, digitale en online 

uitgaven – inkomsten uit audio, video en games vallen buiten de definitie van de vier categorieën 
uitgegeven werken. 

o) Geen aanpalende omzet:  

Omzet verkregen uit andere dan de vier categorieën uitgegeven werken, en omzet verkregen uit 
overige/aanpalende activiteiten van de uitgever (bijvoorbeeld uit opleidingen, evenementen, 
software en dienstverlening) mogen niet worden meegerekend bij deze omzetopgave. 

 

Hoe de omzet per titel te berekenen? 

p) Het ‘omzetbedrag per titel’ berekent u door: per titel de netto omzet uit print, digitaal, online 
en netto advertentie-inkomsten op te tellen. Dat ‘omzetbedrag per titel’ noteert u in de tabel 
of het Exceldocument in de omzetkolom achter de desbetreffende titel. 
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Stap 3: TITEL- EN OMZETOPGAVE CATEGORIE: 
SCHOOLBOEKEN 
 

Op deze pagina kunt u uitsluitend titels en omzet opgeven in de categorie SCHOOLBOEKEN. Elke 
categorie heeft een eigen pagina in deze uitgeversportal, met een apart Exceldocument per categorie. 

 

Definitie Schoolboeken:  

boeken en methoden primair bedoeld voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en voor het primair 
en voortgezet onderwijs (PO en VO): lesboeken, werkboeken, antwoordenboeken en examenopgaven. 

 

Heeft u omzet in deze categorie? 

 Ja  /  Nee    

 

Opgave via tabel   

Voorkeursoptie: de tabel is de snelste en makkelijkste manier voor uw titel- en omzetopgave. 

• U kunt hier direct uw titels en omzet plakken vanuit een Excel-bestand. 

• Uw totale omzet in deze categorie wordt automatisch berekend. 

• U ziet direct of uw invoer volledig en correct is. Dit betekent dat Stichting Reprorecht uw titels 

en omzet sneller kan verwerken. 

KIES DEZE OPTIE 

 

Klik op de knop om in één keer meerdere kolommen uit Excel in de tabel te plakken. 

KLIK HIER 

 

(INFORMATIE ONDER KNOP BIJ OPGAVE VIA TABEL) 

 

Meerdere kolommen knippen en plakken vanuit Excel 

 

Uw titels en omzet knippen en plakken vanuit Excel werkt als volgt. 

1. In Excel zet u uw titel- en omzetgegevens als volgt in kolommen: 

• kolom A: ISBN/ISSN-nummers 

• kolom B: titels 

• kolom C: uw omzet (€) 

Let op: alle velden moeten ingevuld zijn.  

2. U selecteert alle gegevens in Excel en kopieert ze (ctrl+c). 

Let op: selecteer geen koppen of kopteksten. 

3. U klikt met uw cursor in onderstaand veld en plakt de gegevens met ctrl+v. 

Of: u klikt met uw rechtermuisknop in onderstaand veld en selecteert Plakken. 

4. Klik op de knop Toevoegen. Als u veel gegevens heeft geplakt, kan het even duren voordat de 

gegevens in de tabel geladen zijn. 

 

• Let op: als u de gegevens al een keer heeft toegevoegd en u wilt nu gewijzigde gegevens 

toevoegen (opnieuw), maak de tabel dan eerst helemaal leeg. Als u de tabel niet leeg maakt, 

worden de regels onder de vorige invoer geplakt (verdubbeld). 
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• De gegevens zien er in de tabel wellicht wat rommelig en versprongen uit: als u op de knop 

Toevoegen klikt, worden de gegevens netjes in de tabel gezet. 

• De gegevens komen niet netjes over als u in onderstaand veld typt: om te typen sluit u dit 

scherm en typt u rechtstreeks in de tabel. 

 

TOEVOEGEN 

 

 

 

 

Opgave via Excel-format   

Alleen indien u problemen ervaart met de werking van de tabel, kiest u voor opgave via de Excel-

template. 

 

N.B. Indien de tabel een melding gaf dat 1 of meerdere regels niet correct ingevuld waren, dient u het 

ISBN / ISSN, de titel en de omzet voor de rode regels te controleren en wijzigen. Als u de ongewijzigde 

gegevens via het Excel-template opgeeft, zal Stichting Reprorecht dezelfde controle uitvoeren en wordt 

u op een later moment alsnog gevraagd om de gegevens te controleren en wijzigen. 

 

Kies deze optie 

 

[De inhoud van deze pagina is afhankelijk van de gekozen opties.] 

 

VORIGE STAP     OPSLAAN     VOLGENDE STAP   
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(INFORMATIE ONDER ‘i’ BIJ DEZE PAGINA) 

 

UITGEBREIDE INFORMATIE CATEGORIE 3: SCHOOLBOEKEN 

 

Let op: uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt 
worden) voor onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, 
levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

Overige informatie 

Reglement Uitkeringen 2016, Brochure Uitgeversverdeling 2018 

Op de Uitgeversverdeling 2018 zijn de volgende documenten, inclusief bijlagen, van toepassing. Klik 

op de naam van het document om het document te openen.  

1) Reglement Uitkeringen 2016 

2) Brochure Uitgeversverdeling 2018 

 

Definities categorieën 

U kunt uitsluitend titels en omzet opgeven per categorie. Elke categorie heeft een eigen pagina in deze 
uitgeversportal, met een apart Exceldocument per categorie. 

Van de gescheiden opgave per categorie kan niet worden afgeweken, want de voor uitkering 
beschikbare gelden zijn over de vier afzonderlijke categorieën verdeeld. Wellicht kunt u, vanwege de 
inrichting van uw administratie, titels en hun omzet moeilijk splitsen in afzonderlijke categorieën. Dan 

verzoeken wij u dit toch te doen, want u alleen kunt de eigen omzetverdeling het beste beoordelen en 
berekenen. 

 

1. Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken: 
 
- Wetenschappelijke boeken: boeken van academisch niveau over wetenschappelijk onderzoek, 
primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vakboeken: managementboeken en boeken primair bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen. 

- Studieboeken: boeken primair bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). 
 

Uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt 
worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder populair- en 
semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

2. Wetenschappelijke tijdschriften, Vaktijdschriften:  

- Wetenschappelijke tijdschriften: periodieken van academisch niveau met publicaties van 

wetenschappelijk onderzoek, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vaktijdschriften: tijdschriften primair bedoeld voor bepaalde bedrijfssectoren of beroepsgroepen. 

Uitgesloten van deelname zijn alle tijdschriften en alle overige periodieken die niet primair bedoeld 
zijn (voornamelijk gebruikt worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder 
populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

3. Schoolboeken: boeken en methoden primair bedoeld voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
en voor het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO): lesboeken, werkboeken, 
antwoordenboeken en examenopgaven. 

Uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt 
worden) voor onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, 
levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/Reglement%20Uitkeringen%202016.pdf
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4. Kranten: landelijke dagbladen, regionale kranten en huis-aan-huisbladen. 

Uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 

betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en 
kranten in de licentie zijn opgenomen. 

 

Met welke titels kunt u deelnemen?  

a) Print, digitaal en online:  

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, 
digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.  

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en 
kranten in de licentie zijn opgenomen. 

b) Categorieën: 

Vul op deze pagina uitsluitend titels in uit de bovengenoemde categorie. 

c) In Nederland uitgegeven: 

De titels moeten zijn uitgegeven in Nederland. Het kunnen zowel Nederlandstalige als vreemdtalige 

uitgaven zijn. 

d) Open lezerskring: 

Uitsluitend titels met een ‘open lezerskring’ komen in aanmerking. Hieronder verstaan we uitgaven 
die niet uitsluitend voor leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar die voor een ieder 
verkrijgbaar zijn (in de losse verkoop of via een abonnement).  

 

Uitgezonderd 

e) Niet-eigen uitgaven:  

Uitgaven die de uitgever in opdracht van derden verzorgt en waarbij de uitgever niet in de 
publicatie wordt vermeld, mogen niet worden opgegeven.  

f) Uit auteursrecht:  

Publicaties waarvan het auteursrecht is vervallen (zeventig jaar na de dood van de auteur) mogen 
niet worden opgegeven. 

 
Welke omzet mag u meetellen? 

g) Omzet uit print, digitaal en online:  

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, 
digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.  

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat u op dit moment alleen omzet uit de digitale verschijningsvormen van boeken, 

tijdschriften en kranten mag meetellen. 

h) Kalenderjaar 2016: 

Omzet gemaakt in het kalenderjaar 2016. 
(Bij een gebroken boekjaar kan het een probleem zijn om de omzet over een kalenderjaar te 
bepalen. Indien dit het geval is kan de omzet volgens het meest recente afgesloten boekjaar 
worden vermeld.) 

i) Omzet in Nederland, geen export: 
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U kunt alleen de netto omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland 
gevestigde eindgebruikers. De reden hiervoor is dat de reprorechtvergoeding alleen het kopiëren 
uit uw publicaties in Nederland betreft.  

j) Netto omzet: 

Onder netto omzet wordt verstaan de bruto omzet tegen consumentenprijzen, exclusief BTW, 
exclusief Distributiekosten en exclusief Handelskorting, van aan Nederlandse eindgebruikers 
verkochte abonnementen, losse verkoop en netto advertentieomzet. De omzet dient te worden 
opgegeven exclusief inkomsten uit sponsoring, affiliate inkomsten e.d. In de categorie 
Schoolboeken mag netto omzet uit Verhuur worden meegeteld. 

k) Exclusief Distributiekosten: 

Verzend-, handling-, administratie-, portokosten e.d. mogen niet worden meegeteld. 

l) Exclusief Handelskorting: 

Met Handelskorting wordt de aan derden verleende korting ten behoeve van de tussenhandel en 
detailhandel bedoeld. Indien er sprake is van korting, door een uitgever verleend aan een 
concerneigen tussen- of detailhandelsbedrijf, wordt ook die aan een concerneigen onderneming 
verstrekte korting als Handelskorting beschouwd. 

m) Netto advertentieomzet: 

Als netto advertentieomzet geldt het totaal van de door de uitgever bij adverteerders en/of 
reclamebemiddelaars gerealiseerde omzet, exclusief BTW en Kortingen, voor advertenties die in de 
loop van het jaar in de desbetreffende print, digitale en online uitgaven zijn geplaatst. Tot de 
advertentieomzet worden tevens gerekend de netto opbrengsten van bijlagen, instekers e.d. 

Kortingen aan reclame- en mediabureaus, alsmede korting wegens contante betaling moeten in 
mindering worden gebracht. Op het totale bedrag moet worden gekort de aan vertegenwoordigers 

en/of acquisitiebureaus en dergelijke verleende provisie respectievelijk vergoeding voor het werven 

van advertenties. De omzet dient te worden opgegeven exclusief inkomsten uit sponsoring, affiliate 
inkomsten e.d. 

n) Geen omzet audio, video en games: 

Bij het reprorecht gaat het om het kopiëren van tekst en afbeeldingen uit print, digitale en online 
uitgaven – inkomsten uit audio, video en games vallen buiten de definitie van de vier categorieën 

uitgegeven werken. 

o) Geen aanpalende omzet:  

Omzet verkregen uit andere dan de vier categorieën uitgegeven werken, en omzet verkregen uit 
overige/aanpalende activiteiten van de uitgever (bijvoorbeeld uit opleidingen, evenementen, 
software en dienstverlening) mogen niet worden meegerekend bij deze omzetopgave. 

 

Hoe de omzet per titel te berekenen? 

p) Het ‘omzetbedrag per titel’ berekent u door: per titel de netto omzet uit print, digitaal, online 

en netto advertentie-inkomsten op te tellen. Dat ‘omzetbedrag per titel’ noteert u in de tabel 
of het Exceldocument in de omzetkolom achter de desbetreffende titel. 
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Stap 4: TITEL- EN OMZETOPGAVE CATEGORIE: KRANTEN 
 

Op deze pagina kunt u uitsluitend titels en omzet opgeven in de categorie KRANTEN. Elke categorie 
heeft een eigen pagina in deze uitgeversportal, met een apart Exceldocument per categorie. 

 

Definitie Kranten:  

landelijke dagbladen, regionale kranten en huis-aan-huisbladen. 

 

Heeft u omzet in deze categorie? 

 Ja  /  Nee    

 

Opgave via tabel   

Voorkeursoptie: de tabel is de snelste en makkelijkste manier voor uw titel- en omzetopgave. 

• U kunt hier direct uw titels en omzet plakken vanuit een Excel-bestand. 

• Uw totale omzet in deze categorie wordt automatisch berekend. 

• U ziet direct of uw invoer volledig en correct is. Dit betekent dat Stichting Reprorecht uw titels 

en omzet sneller kan verwerken. 

KIES DEZE OPTIE 

 

Klik op de knop om in één keer meerdere kolommen uit Excel in de tabel te plakken. 

KLIK HIER 

 

(INFORMATIE ONDER KNOP BIJ OPGAVE VIA TABEL) 

 

Meerdere kolommen knippen en plakken vanuit Excel 

 

Uw titels en omzet knippen en plakken vanuit Excel werkt als volgt. 

1. In Excel zet u uw titel- en omzetgegevens als volgt in kolommen: 

• kolom A: ISBN/ISSN-nummers 

• kolom B: titels 

• kolom C: uw omzet (€) 

Let op: alle velden moeten ingevuld zijn.  

2. U selecteert alle gegevens in Excel en kopieert ze (ctrl+c). 

Let op: selecteer geen koppen of kopteksten. 

3. U klikt met uw cursor in onderstaand veld en plakt de gegevens met ctrl+v. 

Of: u klikt met uw rechtermuisknop in onderstaand veld en selecteert Plakken. 

4. Klik op de knop Toevoegen. Als u veel gegevens heeft geplakt, kan het even duren voordat de 

gegevens in de tabel geladen zijn. 

 

• Let op: als u de gegevens al een keer heeft toegevoegd en u wilt nu gewijzigde gegevens 

toevoegen (opnieuw), maak de tabel dan eerst helemaal leeg. Als u de tabel niet leeg maakt, 

worden de regels onder de vorige invoer geplakt (verdubbeld). 

 

• De gegevens zien er in de tabel wellicht wat rommelig en versprongen uit: als u op de knop 

Toevoegen klikt, worden de gegevens netjes in de tabel gezet. 
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• De gegevens komen niet netjes over als u in onderstaand veld typt: om te typen sluit u dit 

scherm en typt u rechtstreeks in de tabel. 

 

TOEVOEGEN 

 

 

 

 

Opgave via Excel-format   

Alleen indien u problemen ervaart met de werking van de tabel, kiest u voor opgave via de Excel-

template. 

 

N.B. Indien de tabel een melding gaf dat 1 of meerdere regels niet correct ingevuld waren, dient u het 

ISBN / ISSN, de titel en de omzet voor de rode regels te controleren en wijzigen. Als u de ongewijzigde 

gegevens via het Excel-template opgeeft, zal Stichting Reprorecht dezelfde controle uitvoeren en wordt 

u op een later moment alsnog gevraagd om de gegevens te controleren en wijzigen. 

 

Kies deze optie 

 

[De inhoud van deze pagina is afhankelijk van de gekozen opties.] 

 

VORIGE STAP     OPSLAAN     VOLGENDE STAP   
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(INFORMATIE ONDER ‘i’ BIJ DEZE PAGINA) 

 

UITGEBREIDE INFORMATIE CATEGORIE 4: KRANTEN 

 

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-
uitgave. Dit betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, 
tijdschriften en kranten in de licentie zijn opgenomen. 

 

Overige informatie 

Reglement Uitkeringen 2016, Brochure Uitgeversverdeling 2018 

Op de Uitgeversverdeling 2018 zijn de volgende documenten, inclusief bijlagen, van toepassing. Klik 

op de naam van het document om het document te openen.  

1) Reglement Uitkeringen 2016 

2) Brochure Uitgeversverdeling 2018 

 

Definities categorieën 

U kunt uitsluitend titels en omzet opgeven per categorie. Elke categorie heeft een eigen pagina in deze 
uitgeversportal, met een apart Exceldocument per categorie. 

Van de gescheiden opgave per categorie kan niet worden afgeweken, want de voor uitkering 
beschikbare gelden zijn over de vier afzonderlijke categorieën verdeeld. Wellicht kunt u, vanwege de 
inrichting van uw administratie, titels en hun omzet moeilijk splitsen in afzonderlijke categorieën. Dan 

verzoeken wij u dit toch te doen, want u alleen kunt de eigen omzetverdeling het beste beoordelen en 
berekenen. 

 

1. Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken: 
 
- Wetenschappelijke boeken: boeken van academisch niveau over wetenschappelijk onderzoek, 
primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vakboeken: managementboeken en boeken primair bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen. 

- Studieboeken: boeken primair bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). 
 

Uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt 
worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder populair- en 
semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

2. Wetenschappelijke tijdschriften, Vaktijdschriften:  

- Wetenschappelijke tijdschriften: periodieken van academisch niveau met publicaties van 

wetenschappelijk onderzoek, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek). 

- Vaktijdschriften: tijdschriften primair bedoeld voor bepaalde bedrijfssectoren of beroepsgroepen. 

Uitgesloten van deelname zijn alle tijdschriften en alle overige periodieken die niet primair bedoeld 
zijn (voornamelijk gebruikt worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder 
populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

 

3. Schoolboeken: boeken en methoden primair bedoeld voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
en voor het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO): lesboeken, werkboeken, 
antwoordenboeken en examenopgaven. 

Uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt 
worden) voor onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, 
levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven. 

https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/Reglement%20Uitkeringen%202016.pdf
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4. Kranten: landelijke dagbladen, regionale kranten en huis-aan-huisbladen. 

Uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 

betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en 
kranten in de licentie zijn opgenomen. 

 

Met welke titels kunt u deelnemen?  

a) Print, digitaal en online:  

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, 
digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.  

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en 
kranten in de licentie zijn opgenomen. 

b) Categorieën: 

Vul op deze pagina uitsluitend titels in uit de bovengenoemde categorie. 

c) In Nederland uitgegeven: 

De titels moeten zijn uitgegeven in Nederland. Het kunnen zowel Nederlandstalige als vreemdtalige 

uitgaven zijn. 

d) Open lezerskring: 

Uitsluitend titels met een ‘open lezerskring’ komen in aanmerking. Hieronder verstaan we uitgaven 
die niet uitsluitend voor leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar die voor een ieder 
verkrijgbaar zijn (in de losse verkoop of via een abonnement).  

 

Uitgezonderd 

e) Niet-eigen uitgaven:  

Uitgaven die de uitgever in opdracht van derden verzorgt en waarbij de uitgever niet in de 
publicatie wordt vermeld, mogen niet worden opgegeven.  

f) Uit auteursrecht:  

Publicaties waarvan het auteursrecht is vervallen (zeventig jaar na de dood van de auteur) mogen 
niet worden opgegeven. 

 
Welke omzet mag u meetellen? 

g) Omzet uit print, digitaal en online:  

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, 
digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.  

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-uitgave. Dit 
betekent dat u op dit moment alleen omzet uit de digitale verschijningsvormen van boeken, 

tijdschriften en kranten mag meetellen. 

h) Kalenderjaar 2016: 

Omzet gemaakt in het kalenderjaar 2016. 
(Bij een gebroken boekjaar kan het een probleem zijn om de omzet over een kalenderjaar te 
bepalen. Indien dit het geval is kan de omzet volgens het meest recente afgesloten boekjaar 
worden vermeld.) 
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i) Omzet in Nederland, geen export: 

U kunt alleen de netto omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland 
gevestigde eindgebruikers. De reden hiervoor is dat de reprorechtvergoeding alleen het kopiëren 

uit uw publicaties in Nederland betreft.  

j) Netto omzet: 

Onder netto omzet wordt verstaan de bruto omzet tegen consumentenprijzen, exclusief BTW, 
exclusief Distributiekosten en exclusief Handelskorting, van aan Nederlandse eindgebruikers 
verkochte abonnementen, losse verkoop en netto advertentieomzet. De omzet dient te worden 
opgegeven exclusief inkomsten uit sponsoring, affiliate inkomsten e.d. In de categorie 

Schoolboeken mag netto omzet uit Verhuur worden meegeteld. 

k) Exclusief Distributiekosten: 

Verzend-, handling-, administratie-, portokosten e.d. mogen niet worden meegeteld. 

l) Exclusief Handelskorting: 

Met Handelskorting wordt de aan derden verleende korting ten behoeve van de tussenhandel en 
detailhandel bedoeld. Indien er sprake is van korting, door een uitgever verleend aan een 
concerneigen tussen- of detailhandelsbedrijf, wordt ook die aan een concerneigen onderneming 

verstrekte korting als Handelskorting beschouwd. 

m) Netto advertentieomzet: 

Als netto advertentieomzet geldt het totaal van de door de uitgever bij adverteerders en/of 
reclamebemiddelaars gerealiseerde omzet, exclusief BTW en Kortingen, voor advertenties die in de 
loop van het jaar in de desbetreffende print, digitale en online uitgaven zijn geplaatst. Tot de 
advertentieomzet worden tevens gerekend de netto opbrengsten van bijlagen, instekers e.d. 

Kortingen aan reclame- en mediabureaus, alsmede korting wegens contante betaling moeten in 

mindering worden gebracht. Op het totale bedrag moet worden gekort de aan vertegenwoordigers 
en/of acquisitiebureaus en dergelijke verleende provisie respectievelijk vergoeding voor het werven 
van advertenties. De omzet dient te worden opgegeven exclusief inkomsten uit sponsoring, affiliate 
inkomsten e.d. 

n) Geen omzet audio, video en games: 

Bij het reprorecht gaat het om het kopiëren van tekst en afbeeldingen uit print, digitale en online 

uitgaven – inkomsten uit audio, video en games vallen buiten de definitie van de vier categorieën 
uitgegeven werken. 

o) Geen aanpalende omzet:  

Omzet verkregen uit andere dan de vier categorieën uitgegeven werken, en omzet verkregen uit 
overige/aanpalende activiteiten van de uitgever (bijvoorbeeld uit opleidingen, evenementen, 
software en dienstverlening) mogen niet worden meegerekend bij deze omzetopgave. 

 

Hoe de omzet per titel te berekenen? 

p) Het ‘omzetbedrag per titel’ berekent u door: per titel de netto omzet uit print, digitaal, online 
en netto advertentie-inkomsten op te tellen. Dat ‘omzetbedrag per titel’ noteert u in de tabel 
of het Exceldocument in de omzetkolom achter de desbetreffende titel. 
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Stap 5: JAARREKENING 2016 EN NUV-LIDMAATSCHAP (DE 
MEDIAFEDERATIE) 
 

Jaarrekening 2016  

Upload uw jaarrekening over 2016, plus eventuele aanvullende documenten ter toelichting (als u in 
voorgaande jaren ook aanvullende documenten heeft aangeleverd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u lid van het Nederlands Uitgeversverbond?  

Ja  /  Nee    

 

[Ja, beantwoord onderstaande vraag. Nee, ga door naar volgende stap.] 
 

Als u Stichting Reprorecht toestemming geeft om uw gegevens uit de contributiebijdrage-enquête van 
het Nederlands Uitgeversverbond (NUV, nu: de Mediafederatie) te gebruiken ter verificatie van uw 

omzetopgave, hoeft u geen gescheiden accountantsverklaring bij uw omzetopgave aan te leveren. 

Geeft u Stichting Reprorecht toestemming om uw gegevens uit de contributiebijdrage-
enquête van het NUV, over het jaar 2016, op te vragen bij het NUV, en om deze te gebruiken 
ter verificatie van de omzetopgave aan Stichting Reprorecht? 

 Ja  /  

Nee. Stichting Reprorecht kan u vragen om uw omzetopgave door uw accountant te laten controleren, 
op uw eigen kosten. Hiervoor vragen wij dan een gescheiden controleverklaring (als bedoeld in art. 

2.393 BW) waarin de accountant op eigen briefpapier uw omzetopgave bevestigt. 

 

[Ja, beantwoord onderstaande vraag. Nee, ga door naar volgende stap.] 
 

Wat is uw klantnummer bij NUV? 

invoerveld 

 

 VORIGE STAP     OPSLAAN     VOLGENDE STAP   
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(INFORMATIE ONDER ‘i’ BIJ DEZE PAGINA) 

 

TOELICHTING BIJ JAARREKENING 2016 EN NUV-LIDMAATSCHAP (DE MEDIAFEDERATIE) 

 

Reglement Uitkeringen 2016, Brochure Uitgeversverdeling 2018 

Op de Uitgeversverdeling 2018 zijn de volgende documenten, inclusief bijlagen, van toepassing. Klik 

op de naam van het document om het document te openen.  

1) Reglement Uitkeringen 2016 

2) Brochure Uitgeversverdeling 2018 

 

Toelichting jaarrekening 
Stichting Reprorecht gebruikt de jaarrekening om uw omzetopgave te toetsen. De jaarrekening moet 
zijn voorzien van een samenstellingsverklaring of een controleverklaring.  

(Alleen uitgeverijen die een minimale netto omzet hebben en geen jaarrekening met een 
samenstellingsverklaring opstellen, mogen volstaan met een saldibalans met handtekening van de 
directie.) 
 

Toelichting NUV-lidmaatschap (de Mediafederatie) 
Bij de Reprorecht Uitgeversverdeling kunnen wij u vragen om uw omzetopgave door uw accountant te 

laten controleren, op uw eigen kosten. Hiervoor vragen wij dan een gescheiden controleverklaring (als 
bedoeld in art. 2.393 BW) waarin de accountant op eigen briefpapier uw omzetopgave bevestigt. 

Als lid van het NUV (nu: de Mediafederatie) heeft u voorjaar 2017 echter ook al uw omzetgegevens 
over 2016 ingevuld in de contributiebijdrage-enquête van het NUV. De gegevens uit die 
contributiebijdrage-enquête worden door het NUV gecontroleerd. 

Als Stichting Reprorecht de gegevens uit de contributiebijdrage-enquête van het NUV kan gebruiken 
om uw reprorecht omzetopgave te controleren, dan hoeven wij u niet meer te vragen om de 

gescheiden controleverklaring. Als u bovenstaande toestemming verleent, zal Stichting Reprorecht uw 
gegevens opvragen bij Hans Remie, controller van het Nederlands Uitgeversverbond. 

 
 
 

 

  

https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/Reglement%20Uitkeringen%202016.pdf
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Stap 6: SAMENVATTING VAN UW TITEL- EN OMZETOPGAVE 
 
 
U bevindt zich op de overzichtspagina. Op deze pagina ziet u een samenvatting van de door u 
ingevulde gegevens in de titel- en omzetopgave terug. 

 
1. Wij vragen u de ingevulde gegevens goed te controleren. Klik op de namen van de categorieën en 

pagina’s om naar de categorie te gaan en aanpassingen te doen. 
 

2. Let op: u dient hierna nog naar stap 7 te gaan om de vragenlijst definitief af te sluiten en de 
gegevens te verzenden. 

 
 
TITEL- EN OMZETOPGAVE CATEGORIE: WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN, VAKBOEKEN, 
STUDIEBOEKEN: 
 
Opgave: Via Grid invoer / Via Excel upload / Geen omzet 
Omzet: omzet in € / n.v.t 

 
TITEL- EN OMZETOPGAVE CATEGORIE: WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN, 
VAKTIJDSCHRIFTEN: 
 
Opgave: Via Grid invoer / Via Excel upload / Geen omzet 
Omzet: omzet in € / n.v.t 
 

TITEL- EN OMZETOPGAVE CATEGORIE: SCHOOLBOEKEN: 
 

Opgave: Via Grid invoer / Via Excel upload / Geen omzet 
Omzet: omzet in € / n.v.t 
 
TITEL- EN OMZETOPGAVE CATEGORIE: KRANTEN: 

 
Opgave: Via Grid invoer / Via Excel upload / Geen omzet 
Omzet: omzet in € / n.v.t 
 
NUV:  
 
Jaarrekening(en) geupload: Ja 

 
NUV lid: Ja / Nee 
Toestemming: Ja / Nee / leeg 
 
NUV Lidnummer: leeg / 5-cijferig lidnummer 

 
 

VORIGE STAP         VOLGENDE STAP  

 
 

(INFORMATIE ONDER ‘i’ BIJ DEZE PAGINA) 

 

TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN UW TITEL- EN OMZETOPGAVE 
 
U bevindt zich op de overzichtspagina. Op deze pagina ziet u een samenvatting van de door u 
ingevulde gegevens in de titel- en omzetopgave terug. 
 

1. Wij vragen u de ingevulde gegevens goed te controleren. Klik op de namen van de categorieën 
en pagina’s om naar de categorie te gaan en aanpassingen te doen. 
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2. Let op: u dient hierna nog naar stap 7 te gaan om de vragenlijst definitief af te sluiten en de 
gegevens te verzenden. 

 

Reglement Uitkeringen 2016, Brochure Uitgeversverdeling 2018 

Op de Uitgeversverdeling 2018 zijn de volgende documenten, inclusief bijlagen, van toepassing. Klik 

op de naam van het document om het document te openen.  

1) Reglement Uitkeringen 2016 

2) Brochure Uitgeversverdeling 2018 

 

  

https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/Reglement%20Uitkeringen%202016.pdf
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Stap 7: VERZENDEN EN AFSLUITEN 
 

1. Controleer of u alle gegevens heeft ingevuld en of alle gegevens correct zijn ingevuld. 

 
2. Controleer of het IBAN waarop u de reprorechtvergoeding zult ontvangen correct is. 

Als het IBAN niet correct is, vragen wij u eerst de opgave te verzenden, en daarna via het 
contactformulier rechts op de pagina een verzoek tot wijziging aan ons te sturen. 
 

3. Vink de verklaring aan voor uw akkoord. Als u niet akkoord gaat met de verklaring, kunnen wij 
uw omzetopgave niet in behandeling nemen. 

 

 

 

Controleer of het IBAN waarop u de reprorechtvergoeding zult ontvangen correct is. 

Bankrekeningnummer (IBAN): IBAN / Onbekend 

 

  Hierbij verklaar ik de opgave naar waarheid te hebben ingevuld. Ik heb kennis genomen van 
het Reglement Uitkeringen 2016 en de Brochure Uitgeversverdeling 2018, alle documenten 

inclusief bijlagen, en accepteer de daarin opgenomen bepalingen. 

 

VORIGE STAP         VERZENDEN  

 
 

(INFORMATIE ONDER ‘i’ BIJ DEZE PAGINA) 

 

EXTRA INFORMATIE BIJ VERZENDEN EN AFSLUITEN 

 

Reglement Uitkeringen 2016 en Brochure Uitgeversverdeling 2018 

̵ De vergoedingen die in 2017 zijn geïnd door Stichting Reprorecht worden, zowel voor het 
wettelijke als het digitale gedeelte, verdeeld volgens het Reglement Uitkeringen 2016, dat is 
goedgekeurd door het College van Toezicht Auteursrechten. In het Reglement Uitkeringen staan 
voor de uitgever specifieke zaken voorgeschreven. U kunt de volledige tekst van het Reglement 
hier vinden. 

̵ Bij de verdeling van de vergoedingen gelden bovendien de werkwijze, voorwaarden en definities 
van deze uitgeversportal. Deze regels voor uitgevers zijn bijeengebracht in de Brochure 
Uitgeversverdeling 2018. 

̵ Als u deelneemt aan de verdeling vraagt Stichting Reprorecht u, bij de laatste stap van de opgave 
(7), te verklaren dat u kennis heeft genomen van deze documenten, en dat u de hierin opgenomen 
bepalingen accepteert. 

 

https://www.reprorecht.nl/uploads/makers/Reglement%20Uitkeringen%202016.pdf
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Verdeling en uitkering aandelen per uitgever 

 De afdeling Finance & Control van CEDAR zal, onder toezicht van de externe accountant van 
Stichting Reprorecht, op basis van de totale netto omzet per categorie verhoudingspercentages 

vaststellen. Aan de hand van deze percentages en de individuele omzetopgaven wordt de 
reprorechtvergoeding per uitgever berekend.  

 Uw reprorechtvergoeding verschilt per jaar. Dit komt door de fluctuatie van de jaarlijkse inning van 
Stichting Reprorecht, door de hoeveelheid aanmeldingen en door de jaarlijkse verschillen in omzet 
van uitgevers; als andere uitgevers een hogere omzet hebben, groeit hun aandeel en daalt het 
uwe.  

 Ook als u (nog) geen mandaat voor digitale vormen van hergebruik aan Stichting Reprorecht hebt 
gegeven (via Stichting PRO) vragen wij u om uw digitale omzet op te geven. De omzetgegevens 

worden gebruikt om verhoudingspercentages vast te stellen, ongeacht de verblijfplaats van het 
recht. 

 Stichting Reprorecht informeert u welk aandeel van de uit te keren reprorechtgelden u ontvangt, 
en eventueel over titels die niet aan de gespecificeerde criteria voldeden. 

 U ontvangt dan twee facturen van Stichting Reprorecht: de repartitiefactuur voor het 

Uitgeversaandeel van de vergoeding voor tekst en beeld, dat u niet doorbetaalt, en de 
doorbetalingsfactuur voor het Auteursaandeel van de vergoeding, dat u volledig doorbetaalt aan de 
freelance tekstauteurs. 

 Over het voor uitkering beschikbare brutobedrag worden administratiekosten en btw over de 
administratiekosten ingehouden. Het nettobedrag wordt naar u overgemaakt.  

 Als u vorig jaar een reprorechtvergoeding ontvangen heeft, moet de doorbetaling van het 
auteursaandeel aan de makers van de opgegeven publicaties afgerond zijn met Stichting 

Reprorecht voordat wij de nieuwe vergoeding aan u uitkeren. 
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UW OPGAVE IS SUCCESVOL VERZONDEN  
 

 
Dank voor uw opgave 
 

De gegevens zijn verzonden en worden gecontroleerd. Met de goedgekeurde titels neemt u deel aan de 
Uitgeversverdeling 2018. Stichting Reprorecht keert in september de reprorechtvergoedingen uit. 
 
De samenvatting van uw opgave ontvangt u op het opgegeven e-mailadres ter bevestiging. Als u de e-
mail niet kunt vinden, vergeet dan niet in uw map Ongewenste e-mail / Spam te kijken. Ook door 
opnieuw in te loggen op de uitgeversportal kunt u uw verzonden opgave inzien. 

 

Mochten wij vragen hebben over uw opgave, dan nemen wij contact met u op. 
 
Vragen - Opmerkingen – Contact 
 
Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen, wij zijn u graag behulpzaam. 
 

Stichting Reprorecht 
Administratie auteurs en uitgevers 
 
T: 023 870 02 07 
E: repartitie@reprorecht.nl.  
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VRAGEN – OPMERKINGEN – CONTACT 
 

Stichting Reprorecht 

Administratie auteurs en uitgevers 

T: 023 870 02 07 

E: repartitie@reprorecht.nl 


