
Rekenvoorbeeld: 
Voor het digitaal ter beschikking stellen van 750.000 relevante pagina’s uit regionale dagbladen wordt het 
aantal pagina’s gewogen 750.000 * 0,06 (6%). Dit komt neer op 45.000 gewogen pagina’s. Om het gehele 
archief digitaal beschikbaar te stellen is een licentievergoeding van € 9.000,- per jaar verschuldigd. 

Toelichting: 

 Bovenstaande tarieven dienen nog verhoogd te worden met de geldende BTW en zijn alleen geldig bij niet 
commerciële exploitatie. 

 Bovenstaande tarieven en staffels gelden als er een regeling wordt getroffen inhoudende een collectieve 
licentie met vrijwaring voor alle auteursrechtelijk beschermde werken in een krantenarchief. De gebruiker 
dient gespecificeerd en vooraf aan te geven welke en hoeveel werken online getoond worden. Indien er 
inventarisatiehandelingen moeten worden verricht door Lira en/of Pictoright, dan vervallen bovenstaande 
tarieven. In geval van inbreuk op de rechten op het werk van aangeslotenen van Lira en/of Pictoright zal 
een afzonderlijk tarief per werk als basis voor de te vorderen schadevergoeding worden gehanteerd. In die 
gevallen behouden Lira en Pictoright zich alle rechten voor. 

 Bij het treffen van een collectieve licentie met vrijwaring kunnen kranten van voor 1941 anders worden 
gewogen dan kranten van na 1941. 

   

 

 
 

 

   

 

  
 
 
 
Tarieven Lira en Pictoright t.b.v. krantenarchieven  

 Voor het digitaal ter beschikking stellen van werken van freelance tekst- en beeldmakers in kranten 

  Krant Soort Krant Wegingsfactor Aantal pagina's Gewogen aantal 

Regionaal Huis-aan-huisblad 0,50%                         -    

Regionaal Nieuwsblad 2,00%                         -    

Regionaal Dagblad 6,00%                         -    

Landelijk Dagblad 12,00%                         -    

     Aantal pagina's 

 

Jaarlijkse vergoeding 

  < 51 

 

 €                                                  100,00  

51 100 

 

 €                                                  200,00  

101 150 

 

 €                                                  300,00  

151 200 

 

 €                                                  400,00  

201 250 

 

 €                                                  500,00  

    
  251 500 

 

 €                                                  700,00  

501 750 

 

 €                                                  900,00  

751 1.000 

 

 €                                               1.000,00  

    
 

  
1.001 2.000 

 

 €                                               1.500,00  

2.001 3.000 

 

 €                                               2.000,00  

3.001 4.000 

 

 €                                               2.500,00  

4.001 5.000 

 

 €                                               3.000,00  

    
  5.001 10.000 

 

 €                                               4.000,00  

10.001 15.000 

 

 €                                               5.000,00  

15.001 20.000 

 

 €                                               6.000,00  

    
  20.001 30.000 

 

 €                                               7.000,00  

30.001 40.000 

 

 €                                               8.000,00  

40.001 50.000 

 

 €                                               9.000,00  

50.001 60.000 

 

 €                                              10.000,00  

60.001 70.000 

 

 €                                              11.000,00  

70.001 80.000 

 

 €                                              12.000,00  

80.001 90.000 

 

 €                                              13.000,00  

90.001 100.000 

 

 €                                              14.000,00  

>100001 
 

(aantal pagina's >100.000) * € 0,05 + € 14.000 

 


