
Hoe tel je de woorden in een publicatie? 
 
 
Om te bepalen, of er bij het afwikkelen van auteursrecht sprake is van een korte  of 
van een lange overname, moet je het aantal woorden te weten, dat je wilt 
overnemen. Bij boeken ligt de grens tussen een korte en een lange overname 
namelijk bij 10.000 woorden, en in het geval van tijdschriftartikelen bij 8.000 
woorden. 
 
Handmatig alle woorden tellen kost veel tijd, maar hoe los je deze vraag dan op? Er 
zijn verschillende mogelijkheden: 
 

1) Als je beschikt over de exacte tekst in een Word-format, is het eenvoudig: 
binnen Word kun je op de balk links onderaan direct het aantal woorden 
aflezen. 

2) Als je beschikt over een Word-versie die jonger is dan 2003, kan je in Word 
ook pdf-bestanden openen. Word zal dan het pdf-bestand converteren naar 
een Word-bestand, zodat je op de balk links onderaan het aantal woorden 
kunt aflezen. 

3) In het geval van een tekst in pdf-formaat is er ook de mogelijkheid om op de 
website van Stichting PRO dat bestand te uploaden, waarna een 
woordenteller het aantal woorden voor je berekent. N.B. Bij twijfel geldt altijd 
de uitkomst van de woordenteller van Stichting Pro 

 
 
Heb je over te nemen teksten niet in digitale vorm? 
 
Een vuistregel is dat een pagina uit een niet-literair boek gemiddeld 400 woorden 
bevat, dus een korte overname uit een boek zou dan minder dan 25 pagina’s 
bevatten. Zijn het er meer dan gaat het om een lange overname. Let er wel op, dat 
het aantal pagina’s niet groter dan een derde deel van het hele boek mag zijn, 
anders kan de aanvraag niet via Stichting PRO worden afgehandeld. Je zult de 
toestemming dan rechtstreeks bij de uitgever moeten aanvragen. 
 
Voor tijdschriftartikelen is geen vergelijkbare vuistregel te geven. Het aantal 
woorden per pagina verschilt per tijdschrift te veel. Vooral tijdschriftartikelen die in de 
vorm kolommen worden afgedrukt, hebben een grote woordendichtheid. 
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http://www.stichting-pro.nl/nl/woordenteller

