
Table 1

website naam CBO moet een Nederlandse auteur zich 
aanmelden?

keert uit aan vergoedingen voor incasseert bij

www.leenrecht.nl Stichting Leenrecht NEE. Rechthebbenden hoeven zich niet 
aan te melden. Ze ontvangen via hun 
CBO’s (Buma, Pictoright, Vevam, Lira 
etc) devergoedingen.

CBO’s : LIRA, PRO, Pictoright, Norma, 
STAP, Stemra, VEVAM 

uitlenen van auteursrechtelijk 
beschermde werken, zoals boeken, 
muziek op CD) en films (DVD)

openbare bibliotheken, spelotheken 
en cd-uitleen

www.thuiskopie.nl Stichting de Thuiskopie NEE. Rechthebbenden hoeven zich niet 
aan te melden. Ze ontvangen via hun 
CBO’s (Buma, Pictoright, Vevam, Lira 
etc) de vergoedingen.

CBO's :  Stemra, LIRA, STAP, SPM, 
VEVAM, Pictoright, NORMA, Sekam-
Video en SCGO

het maken van een kopie voor eigen 
gebruik van een auteursrechtelijk 
beschermd werk. Er is daarom een 
heffing op apparaten zoals mobile 
telefoons, computers en tablets, maar 
ook op de dragers zoals CD’s en DVD’s

Importeurs en fabrikanten van 
apparaten waarop thuis gekopieerd 
wordt, zoals computers

www.reprorecht.nl Stichting Reprorecht JA. Componisten die hun muziek op 
bladmuziek openbaarmaken en de 
uitgevers, moeten zich aanmelden 

CBO’: Lira, FEMU (keert vergoedingen uit 
voor het kopiëren van bladmuziek), 
Pictoright, uitgevers (via NUV Nederlands 
Uitgeversbond) en individuele auteurs.  
(Stichting Reprorecht keert vergoeding 
voor het kopiëren van vakboeken etc uit 
aan de individuele uitgevers. Hun 
freelance auteurs hebben recht op de helft 
van de vergoeding.
Auteurs waarvan de uitgever niet meedoet 
kunnen zich melden bij Stichting Lira.)

het kopiëren van (gedeelten uit) 
auteursrechtelijk beschermde 
geschriften via een kopieerapparaat of 
digitaal 

onderwijsinstellingen en 
bibliotheken en bij het bedrijfsleven

 www.ipro.nu The International Publishers 
Right Organization

NEE. Geldt niet voor Nederlandse 
auteurs en uitgevers.  De uitkering aan 
buitenlandse auteurs en uitgevers wordt 
via buitenlandse CBO’s geregeld.

Buitenlandse uitgeverijen en auteurs het kopiëren van (gedeelten uit) 
auteursrechtelijk beschermde 
geschriften via een kopieerapparaat of 
digitaal 

onderwijsinstellingen en 
bibliotheken en bij het bedrijfsleven

www.stichting-pro.nl Stichting Publicatie- en 
Reproductierechten 
Organisatie

Individuele auteurs hoeven zich niet aan 
te melden. Wel de uitgevers die werk 
uitgeven dat gekopieerd wordt door 
scholen en of gebruikt wordt in 
knipselkranten,

uitgevers(auteurs ontvangen via hun 
uitgevers een vergoeding)

Het maken van kopieen voor 
knipselkranten en onderwijspublicaties

bedrijven die knipselkranten en 
publicaties maken voor het 
onderwijs

website
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