
GROEP ALGEMENE UITGEVERS – de Mediafederatie 

BESTEDING 2017 

Verantwoording besteding Reprorechtgelden 2017 aan collectieve doelen 

Beginsaldo: € 260.144 
Ontvangen: € 337.780 
Eindsaldo: € 369.870 

Bijdrage Stichting Marktonderzoek Boekenvak 

De Stichting Marktonderzoek Boekenvak is opgericht door de Groep Algemene Uitgevers en de 
Koninklijke Boekverkopersbond en heeft tot doel het doen van kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek naar aankoop, verkoop en uitlening van boeken en leesgedrag. Bij dit onderzoek 
zijn ook de Koninklijke Bibliotheek, de Stichting Lezen en de CPNB betrokken. 

Kosten € 70.000 

Griffels en penselen 

De CPNB kent ter gelegenheid van de Kinderboekenweek bekroningen toe aan de beste 
kinderboeken van het voorgaande jaar. Dit zijn de Griffels en Penselen. 

Kosten € 7.500 

Boekenweek voor Jongeren/Literatour 

De CPNB richt zich met deze campagne speciaal op de groep lezers van 12 tot 18 jaar en 
probeert hen, o.a. met optredens van auteurs op scholen, te blijven enthousiasmeren voor de 
waarde van het boek. 

Kosten € 7.500 

Strategieontwikkeling / advies 

Ter versterking van de positie van het boek/ het algemene boekenvak worden diverse 
adviezen ingewonnen. De doelstelling bij het inwinnen van deze adviezen is de versterking van 
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deze positie in het kader van pluriformiteit, brede beschikbaarheid en andere culturele 
doelstellingen. 

Kosten € 5.250 

Tiele Stichting 

De Dr. P.A. Tiele-Stichting bevordert de boekwetenschap in Nederland. Zij doet dat door het 
instellen van leerstoelen, het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het (doen) 
uitgeven van wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia, congressen, 
lezingen etc. 

Kosten 3.500 

Stichting Lezen 

Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. 
Zij zetten zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur. Ook het stimuleren 
van onderzoek en de verspreiding van onderzoeksresultaten behoort tot haar werk. 
Belangrijkste doelgroep zijn jongeren van 0-18 jaar. 

Kosten € 5.200 

GAU secretariaat 

Voor de uitvoering van de activiteiten die ten laste van het Fonds Algemene Boeken gebracht 
worden verricht het secretariaat van de GAU ondersteuning. Een deel van de kosten van de 
ondersteuning wordt ten laste van het Fonds gebracht. 

Kosten € 35.332 

Juridische Kosten 

Er zijn opnieuw verdere juridische procedures gevoerd o.a. met betrekking tot het mogelijk 
‘tweedehands’ doorverkopen van e-books (de zaak tegen Tom Kabinet). Dit ter voorkoming 
van ernstige schade aan het verdienmodel voor auteurs en uitgevers. In december 2015 is 
deze zaak bepleit in een bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag. In 2016 is daar nog een 
zitting over geweest. Ook in 2017 is deze procedure doorgezet met o.a. een hoger beroep 
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag. 

Kosten € 25.605 

Diversen 

Het betreft hier kosten voor vakliteratuur en andere ondersteunende informatie voor met 
name bovengenoemde juridische dossiers. 

Kosten € 574 
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