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A. De basiswaarde per bijdrage: 
 
omslag (foto/illustratie/beeldende kunst/vormgeving): 5 basispunten 
binnenwerk (foto/illustratie/beeldende kunst):   1 basispunt 
vormgeving binnenwerk:     3 basispunten 
algehele vormgeving:      9 basispunten 
 
B. Twee staffels: 
 
1. Staffel m.b.t. het aantal uitleningen per uitgave 
1-10   100%      (1,000) 
11-100   95% (0,950) 
101-200   90% (0,900) 
201-300   80% (0,800) 
301-400   70% (0,700) 
401-500   60% (0,600) 
501-600   50% (0,500) 
601-700   40% (0,400) 
701-800   30% (0,300) 
801-900   20% (0,200) 
901-1000  10% (0,100) 
1001-2500  9% (0,090) 
2501-5000  8% (0,080) 
5001-7500  7% (0,070) 
7501-10000  6% (0,060) 
10001 e.v.  5% (0,050) 
 
De staffel wordt gehanteerd volgens het belastingschijvensysteem. Dat betekent dat de eerste 10 
uitleningen altijd voor 100% worden meegeteld, de volgende 90 uitleningen worden voor 95% 
meegeteld enz. 
 
2. Staffel m.b.t. het aantal basispunten per soort bijdrage per uitgave 
 
1-20     100%  (1,000) 
21-40    50%  (0,500) 
41-60     30%  (0,300) 
61-200     10%  (0,100) 
201 e.v.    5%  (0,050) 
 
Ook hiervoor geldt dat wordt gewogen volgens het belastingschijvensysteem. Indien iemand 20 
illustraties in het binnenwerk levert (20 basispunten) en een illustratie aan de omslag bijdraagt (5 
basispunten), dan tellen de eerste 20 punten voor 100% mee en de laatste 5 voor 50%, wat resulteert in 
20 + 2,5 = 22,5 gewogen punten. 
 



 
 
 
C. Verder gelden de volgende uitgangspunten: 
 
1. Voor één of meerdere bijdragen aan een omslag wordt maximaal 5 basispunten toegekend, ongeacht 
het aantal bijdragen. Twee illustraties op de omslag leveren dus in totaal 5 punten op. 
2. Indien een auteur een bijdrage aan de vormgeving opvoert, dan worden eventuele andere bijdragen 
tot de voor de betreffende vormgeving geldende aantal basispunten niet meegeteld. 
 
 (Bij een opgave voor de algehele vormgeving wordt voor deze berekeningswijze uitgegaan van een 
waarde voor de vormgeving binnenwerk van 4 punten.) 
3. Een stripboek levert maximaal 336 basispunten op. Op dit aantal basispunten dient nog wel de staffel 
m.b.t. het aantal basispunten te worden toegepast. 


