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Geachte heer, mevrouw,  

 
 
Jaarlijks betaalt u een vergoeding aan Stichting Reprorecht voor het (digitaal) verveelvoudigen uit 

publicaties waarop auteursrecht rust. De geïnde vergoedingen worden jaarlijks uitgekeerd aan 
auteurs en uitgevers. Zo ontvangen zij een compensatie van onderwijsinstellingen voor het 
verveelvoudigen van hun publicaties in boeken, kranten en tijdschriften en de digitale versies ervan.  
 
Bijgesloten ontvangt u ook dit jaar uw reprorechtfactuur voor het schooljaar 2021-2022.  
 

Factuur voor schooljaar 2021-2022  
De onderliggende factuur is gebaseerd op de lopende afspraak met de PO-Raad. De vergoeding voor 
schooljaar 2021-2022 is berekend door het aantal leerlingen van uw school per 1 oktober 2020 te 
vermenigvuldigen met het bedrag per leerling. Het aantal leerlingen ontvangt Stichting Reprorecht 
van DUO.  
 
Welk bedrag wordt per leerling berekend?  

Het bedrag per leerling is gebaseerd op representatief onderzoek in opdracht van de PO-Raad en 
Stichting Reprorecht naar zowel het analoog als digitaal verveelvoudigen van auteursrechtelijk 
beschermd materiaal in het primair onderwijs. Voor het schooljaar 2021-2022 is het bedrag per 
leerling € 2,05, inclusief de in overleg met de PO-Raad door Stichting Reprorecht verleende korting 
van 19,5%. 
 
Het staat scholen daarbij nog steeds vrij om een eigen afspraak te maken met Stichting Reprorecht. 

Indien scholen bijvoorbeeld menen geen auteursrechtelijk beschermd werk te verveelvoudigen en 
dat aan kunnen tonen, kan dat aan Stichting Reprorecht worden gemeld. Uiteraard kunt u zich ook 
melden als u meer verveelvoudigingen maakt.  

 

Wilt u meer informatie of wilt u een vraag stellen?  

• Uitgebreide informatie over de regeling vindt u in het Convenant PO en Stichting Reprorecht 

op www.reprorecht.nl/onderwijs en de voorwaarden op de achterzijde van uw factuur.  

• Voor een handige wegwijzer over welk gebruik wel en niet is toegestaan met de PO Regeling 

kijkt u op www.onderwijsenauteursrecht.nl.  

• Vragen kunt u e-mailen naar onderwijs@reprorecht.nl. Ook kunt u telefonisch contact 

opnemen met Stichting Reprorecht via 023 870 0207.  

Wij vertrouwen erop u hiermee duidelijk te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

PO-Raad  

Stichting Reprorecht 

 


