Toelichting online opgave / opgaveformulieren collectieve rechten
Algemeen
Het is van essentieel belang dat je (als maker of als rechtsopvolger van de maker) het
auteursrecht hebt of namens de auteursrechthebbende deze opgave kunt doen.
Steekproefsgewijs controleren wij de opgaven en in sommige gevallen kunnen we je om
aanvullende informatie vragen. Wij vragen je om zorgvuldig te zijn bij het invullen, bij
onregelmatigheden kunnen al gedane betalingen worden verrekend of terug worden
gevraagd.
Voor vragen of opmerkingen kan je contact met ons opnemen via
collectieverechten@pictoright.nl of op 020-5891840.
Voor meer details over de uitvoering van de collectieve rechten kan je ook terecht op onze
website:
- https://pictoright.nl/makers/collectief/
- https://pictoright.nl/downloads/downloads-voor-makers/
- https://pictoright.nl/downloads/statuten-en-reglementen/
Hoe tel je?
Mocht je twijfelen over de wijze waarop je je afbeeldingen moet tellen, dan kun je kijken in
onze telinstructie: https://pictoright.nl/app/assets/Hoe-tel-je.pdf
Opgave doen met 5 jaar terugwerkende kracht
Je kunt boeken uit alle jaren opgeven. Echter boeken ouder dan 5 jaar komen alleen nog in
aanmerking voor leenrecht, als ze voldoende zijn uitgeleend door de openbare bibliotheken.
Publicaties in kranten, tijdschriften, en uitzendingen op televisie, kunnen met
terugwerkende kracht tot en met 5 jaar terug worden opgegeven.
1. Opgave Boeken
Aantal per boek
Foto’s, illustraties en beeldende kunst dien(t)(en) in aantallen te worden opgegeven. Voor
stripboeken uitgegeven tot 2017 geldt een maximum van 336 illustraties voor het
binnenwerk. Voor stripboeken uitgegeven vanaf 2017 is er een maximum van 8 illustraties
per pagina.
ISBN
Sinds 2007 is de boekenwereld overgestapt op een 13-cijferig ISBN. De oude 10-cijferige
ISBN’s zijn hierbij omgezet naar 13-cijferige ISBN’s. Boeken die na 1 januari 2007 zijn
uitgegeven dienen dan ook met een 13-cijferig ISBN opgegeven te worden.

Grafische vormgeving meerdere boeken
Als er voor meerdere boeken dezelfde grafische vormgeving is gebruikt, dan dien je de vraag
“Wordt dit ontwerp ook gebruikt bij andere boeken” met “Ja” te beantwoorden.
E-books en luisterboeken
E-books en luisterboeken kunnen ook worden opgegeven. De vergoedingen voor deze
boeken worden sinds resp. 2019 en 2017 pas door ons geïnd. Je ontvangt dus geen
vergoedingen over eerdere uitleenjaren.
Boeken uitgegeven in België
Boeken uitgegeven in België kunnen onder de Nederlandse boeken worden opgegeven.
2. Tijdschriften
Aantal per jaargang
Het is de bedoeling dat je per titel, per jaargang het totaal aantal afbeeldingen opgeeft. Je
dient dus per tijdschrift alle afbeeldingen op te tellen en het totale aantal in te vullen. Is er
bijvoorbeeld in de Libelle in januari en in juli van hetzelfde jaar, van jou in het binnenwerk
één foto gepubliceerd, dan dien je bij ‘titel tijdschrift’ ‘Libelle’ in te vullen en onder ‘Foto’s
Binnenwerk’ onder ‘aantal’ het cijfer ‘2’ in te vullen.
Grafische vormgeving
Voor de grafische vormgeving geldt dat je dit kunt aanvinken indien in het betreffende jaar
bij het merendeel van de edities jouw grafische vormgeving is gebruikt.
Strippagina
Een strippagina in een tijdschrift telt als maximaal acht illustraties. Indien de strip niet de
hele pagina beslaat, kun je dus de plaatjes tellen, tot een maximum van acht.
ISSN
Indien een tijdschrift voorzien is van een ISSN-nummer, dan word je verzocht dit nummer
aan te geven op het formulier.
Magazines kranten
Magazines behorend bij kranten (zoals Volkskrant magazine) dien je op te geven bij de
desbetreffende krant.
Geen vergoeding
In de verdeling van tijdschriften worden in ieder geval niet meegenomen: advertenties,
relatiemagazines, verenigingsbladen, interne en zakelijke stukken, officiële
(overheids)documenten, correspondentie, brochures, jaarverslagen en vergelijkbare media
en documentatie.
3. Opgave Dagbladen / Kranten
Aantal per jaargang
Net zoals bij tijdschriften geldt dat je de afbeeldingen uit alle edities van het betreffende jaar
bij elkaar optelt en tot één aantal komt per dagblad voor het hele jaar.

Een strippagina in een dagblad telt maximaal als acht illustraties. Indien de strip niet de hele
pagina beslaat, kun je dus de plaatjes tellen, tot een maximum van acht.
Magazines van kranten
De afbeeldingen die in een magazine staan die door een krant worden uitgegeven, dienen te
worden opgeteld bij de desbetreffende krant.
Grafische vormgeving
Grafische vormgeving kun je aanvinken indien in het betreffende jaar bij het merendeel van
de edities jouw grafische vormgeving is gebruikt.
4. Opgave TV meldingen
1 bijdrage per televisieprogramma
Per televisieprogramma dien je één bijdrage aan te maken als je digitaal opgave doet. Als je
nog op papier opgave doet, dien je één formulier te gebruiken. Als je werk vaker in 1 jaar in
hetzelfde programma te zien is geweest of er waren meerdere werken te zien in 1
uitzending, dan dien je het totale aantal bij elkaar op te tellen en in 1 bijdrage in te vullen /
op 1 formulier op te geven. Als je een foto, kunstwerk of illustratie opgeeft, dan dien je het
onderwerp of de titel van het werk te vermelden.
Herhalingen (van beeld en uitzending) niet meetellen
Herhalingen van dezelfde afbeelding in dezelfde uitzending mag je niet nog een keer
meetellen. Herhalingen van hetzelfde televisieprogramma tellen ook niet mee.
Tot en met jaar van uitzending 2016
Indien een werk voorkomt in een programmaserie, is het mogelijk dat hetzelfde werk
meerdere malen op dezelfde wijze is vertoond in verschillende afleveringen van deze serie.
Denk daarbij aan een decorstuk of leader. Geef dan tot en met jaar van uitzending 2016 het
aantal afleveringen aan waarin dit werk te zien is geweest.
Vanaf jaar van uitzending 2017
Vanaf jaar van uitzending 2017 mag je het aantal afleveringen waarin dit werk te zien is
geweest per programmatitel bij elkaar optellen en invullen bij de betreffende soort bijdrage.
5. Thuiskopie
Voor de volgende categorieën thuiskopie kan online via Mijn Pictoright opgave worden
gedaan.
o BPSE (bruids-, portret-, school- en evenementfotografie)
o Digitale nieuwsvoorzieningen
o Artwork albumcovers
In de verschillende verklaringen kun je lezen wat de voorwaarden zijn waaraan je moet
voldoen om aanspraak te maken op deze vergoedingen.

Voor meer informatie kun je de grondslagen Thuiskopievergoeding bekijken:
https://pictoright.nl/app/assets/Grondslagen-Thuiskopievergoeding-bijlagen-12-10-20.pdf

6. Opgave buitenland
Er kan opgave worden gedaan van boeken uitgegeven in:
o Noorwegen:
➢ boeken, tot 5 jaar terug
o VK/Ierland:
➢ boeken, alle jaren
o Duitsland:
➢ boeken, tot 5 jaar terug
➢ tijdschriften, tot 1 jaar terug
➢ kranten, tot 1 jaar terug
➢ tv meldingen, tot 1 jaar terug
De deadline voor het doen van opgave voor Duitse tijdschriften, kranten en tv-meldingen
m.b.t. het voorafgaande jaar is 1 juni van het opvolgende jaar.

Bijlage 1 en 2
In bijlage 1 vind je de rechtenwijzer. In bijlage 2 vind je de definities van categorieën voor
boeken en tijdschriften.

Bijlage 1: Rechtenwijzer collectieve rechten
1. Leenrecht boeken
Dit recht betreft de vergoedingen die door de Nederlandse openbare bibliotheken worden
betaald voor de auteursrechthebbenden van visuele werken (beeldende kunst, fotografie,
illustratie en vormgeving) in de boeken die de bibliotheken uitlenen.
Ook worden er voor beeldmakers sinds resp. 2019 en 2017 leenvergoedingen voor e-books
en luisterboeken geïnd.
2. Reprorecht
Dit recht betreft vergoedingen die door de overheid en het bedrijfsleven worden betaald
aan de auteursrechthebbenden van visuele werken in boeken, tijdschriften en dagbladen
waaruit wordt gekopieerd.
3. Leenrecht tijdschriften
Dit recht betreft de vergoedingen die door de Nederlandse openbare bibliotheken worden
betaald voor de auteursrechthebbenden van visuele werken in de tijdschriften die worden
uitgeleend.
4. Readerrechten
Dit recht betreft vergoedingen die door onderwijsinstellingen (HBO/Universiteit) worden
betaald voor de auteursrechthebbenden van visuele werken in zogeheten ‘readers’ die in
deze onderwijsinstellingen voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.
5. Knipselvergoeding
De knipselvergoeding is de vergoeding die wordt betaald voor het aanleveren van
zogenaamde knipsels / losse artikelen waarin visuele werken zijn opgenomen aan bedrijven
die zich hierop hebben geabonneerd.
6. Leesportefeuilles
Deze vergoeding wordt door leesportefeuillebedrijven betaald voor het verhuren van
leesmappen met tijdschriften. In de tijdschriften zijn visuele werken opgenomen en voor het
verhuren van de tijdschriften is een vergoeding verschuldigd aan de beeldmakers.
7. Kabelgelden
Dit recht betreft vergoedingen die door de kabelmaatschappijen (bijvoorbeeld Ziggo) voor
het doorgeven via de kabel van televisieprogramma’s op de Nederlandse televisie worden
betaald voor de auteursrechthebbenden van wie visuele werken in tv-programma’s
voorkomen.

8. Thuiskopie
Dit recht betreft de vergoeding die door consumenten wordt betaald bij aanschaf van een
‘datadrager’ (smartphone, tablet, laptop, etc.). Het gaat hier om de thuiskopieheffing, die
bedoeld is voor de makers van auteursrechtelijk materiaal dat erop wordt gekopieerd. Met
de toenemende verkoop van onder andere smartphones, tablets en laptops, is het totaal aan
geïnde thuiskopieheffingen aanzienlijk gestegen. Daarom heeft Pictoright bij de herziening
van de grondslagen per 2017 voor collectieve rechten geheel nieuwe grondslagen
thuiskopievergoeding gemaakt, die zo veel mogelijk beeldmakers geeft waar ze recht op
hebben.
9. Buitenlandse vergoedingen – collectieve rechten
Dit recht betreft vergoedingen die door buitenlandse auteursrechtenorganisaties aan
rechthebbenden worden betaald. Beeldmakers kunnen hier aanspraak op maken indien
boeken/tijdschriften/kranten/televisie-uitzendingen waaraan ze hebben meegewerkt in het
buitenland zijn verschenen/uitgezonden of zijn vertaald. Op dit moment hebben wij
overeenkomsten met zusterorganisaties in Duitsland, Verenigd Koninkrijk/Ierland en
Noorwegen.
Voor het Verenigd Koninkrijk/Ierland geldt: indien je ook als schrijver actief bent en reeds via
LIRA een vergoeding ontvangt voor boeken waaraan je een bijdrage hebt geleverd, dan hoef
je deze boeken niet bij Pictoright op te geven.
Belgische rechthebbenden
Belgische rechthebbenden komen via Pictoright alleen in aanmerking voor
leenrechtvergoedingen. Voor andere collectieve rechtenvergoedingen kunnen zij zich
wenden tot de Belgische collectieve beheersorganisaties (Sabam of Sofam).

Bijlage 2: Definities van categorieën voor boeken en tijdschriften
Boeken
1. Boeken algemeen
Boeken met een ISBN, niet behorend tot de categorie “Wetenschappelijk, Vak of Educatief”,
“Schoolboeken” of “Strip”. Voorbeelden hiervan zijn: romans, poëzie, kookboeken,
reisboeken, kinderboeken, e.a.
2. Vak-, Wetenschappelijke- of Educatieve boeken:
a) Wetenschappelijk: boeken van academisch niveau, primair bedoeld voor
wetenschapsbeoefening, studie en onderzoek op universitair niveau;
b) Vak: boeken die hoofdzakelijk vakgerichte informatie bevatten: voor uitoefening van
beroep en bedrijf;
c) Educatief: opleidingsboeken, cursusboeken en lesboeken voor gebruik in het
volwassenenonderwijs.
3. Schoolboeken
Boeken die bestemd zijn voor de lagere en middelbare school, veelal behorend tot een lesof leermethode. Hierbij zijn inbegrepen leesboeken om kinderen technisch, begrijpend en
auditief te leren lezen.
Voorbeelden van les- en leermethoden zijn: Getal & ruimte, De leessleutel, Geobas, Stepping
Stones, Wijzer door de tijd, Taalactief, Franconville.
4. Stripboeken:
Boeken die grotendeels bestaan uit een stripverhaal: een verhaal dat wordt gevormd door
afbeeldingen (vaak gekaderd) die samen een verhaal vormen. Ook tekststrips (strips met
onderteksten) worden als Stripboek gezien (bijvoorbeeld Tom Poes). Als een boek
grotendeels uit tekst bestaat dan is het geen stripboek.
5. Printing on demand
Boeken die op verzoek worden geprint / gedrukt. Deze boeken mogen alleen worden
opgegeven met een oplage vanaf minimaal 251 exemplaren.
6. Overige boeken:
Boeken zonder ISBN vallen in de categorie “overige boeken”. Deze komen alleen in
aanmerking voor een vergoeding indien ze niet ouder dan 5 jaar zijn en niet uitsluitend zijn
bedoeld als reclame/klantenbinder, tegen betaling verkrijgbaar zijn, met een oplage van
minimaal 251 exemplaren.

Tijdschriften
1. Vak-, Wetenschappelijke- of Educatieve tijdschriften
a) Wetenschappelijk: tijdschriften van academisch niveau, primair bedoeld voor
wetenschapsbeoefening, studie en onderzoek op universitair niveau;
b) Vak: tijdschriften die hoofdzakelijk vakgerichte informatie bevatten: voor de uitoefening
van beroep en bedrijf;
c) Educatief: tijdschriften voor gebruik in het onderwijs.
2. Opiniebladen
Elsevier
Vrij Nederland
HP/De Tijd
De Groene Amsterdammer
3. Publiekstijdschriften
Publiekstijdschriften worden geëxploiteerd door verkoop op de vrije markt en verschijnen
tenminste vier keer per jaar, terwijl de inkomsten uit losse verkoop, abonnementsgelden,
advertenties en/of de bijdragen van een onderneming of groep van ondernemingen,
tenminste de helft van de exploitatiekosten bedragen. Daarnaast dienen tijdschriften te
voldoen aan een van de volgende twee criteria:
a) Gericht op een brede lezerskring van vrouwen en/of mannen, gezinnen, jongeren of
kinderen, en van inhoud algemeen informatief, ontspannend en al dan niet
meningsvormend;
b) Gericht op een lezerskring die naar belangstelling, hobby of vrijetijdsbesteding beperkt is,
en van inhoud hoofdzakelijk informatief, instructief en al dan niet meningsvormend op het
gebied van die belangstelling, hobby of vrijetijdsbesteding.
Voorbeelden zijn: Margriet, Elsevier, Eigen Huis & Interieur.
4. Overige tijdschriften
Vallen niet in één van de vorige categorieën en zijn niet uitsluitend bedoeld als
reclame/klantenbinder. Niet kan worden opgegeven: advertenties, relatiemagazines,
verenigingsbladen, interne en zakelijke stukken, officiële (overheids)documenten,
correspondentie, brochures, jaarverslagen en vergelijkbare media en documentatie.

