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Lira repartitiereglement 
Reprorechtvergoedingen “periodieken”
Zoals vastgesteld door het bestuur van LIRA op 31 mei 2011 en tevens goedgekeurd door het bestuur van Stichting Reprorecht op 

29 juni 2011 Onder voorbehoud van goedkeuring door het College van Toezicht Auteursrechten

OVERWEGENDE DAT

a.   Stichting LIRA (hierna te noemen: LIRA) een collectieve beheersorganisatie is die zich ten doel stelt de auteursrechten en belangen 

van haar aangesloten auteurs te behartigen, met name op het gebied van de incasso van auteursrechtelijke vergoedingen en de 

collectieve exploitatie daarvan; 

b.   LIRA opereert op basis van een aan haar verleend mandaat van aangeslotenen (rechthebbende) auteurs, maar daarnaast ook 

optreedt als verdeelorganisatie – daartoe aangewezen bij besluit van een door een bij wet aangewezen incasso-organisatie - voor de 

verdeling van bij wet vastgestelde auteursrechtelijke vergoedingen aan tot de kring van LIRA behorende rechthebbenden;

c.   Stichting Reprorecht bij besluit van 8 januari 2003 door de Minister van Justitie is aangewezen en is belast met de inning en 

verdeling van de vergoeding voor het ‘reprografisch verveelvoudigen’ als bedoeld in artikel 16h Auteurswet, hierna te noemen 

 ‘de Reprorechtvergoeding’;

d.   Stichting Reprorecht dientengevolge de wettelijke Reprorechtvergoedingen heeft geïncasseerd bij bepaalde groepen gebruikers 

zoals instellingen van overheid, niet commerciële onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, zoals nader gedefinieerd in het 

Reprobesluit (Algemene Maatregel van Bestuur van 27 november 2002, stb.575);

e.   Stichting Reprorecht Reprorechtvergoedingen heeft geïncasseerd bij bovengenoemde groepen van gebruikers voor o.a. de 

volgende categorieën: 

  ‘kranten en publiekstijdschriften’, zoals nader gedefinieerd in artikel 2.2. sub 4 respectievelijk sub 5 van het ‘Reglement 

uitkeringen van 1 maart 2005 van Stichting Reprorecht’

  (hierna te noemen: ‘het Reglement uitkeringen’). Kranten en publiektijdschriften zullen in dit repartitiereglement hierna  

gezamenlijk worden aangeduid als de rubriek ‘Periodieken’;

f.   Stichting Reprorecht het auteursgedeelte voor de gelden die zijn geïncasseerd in de rubrieken ‘vak- en wetenschappelijke boeken’, 

‘vak- en wetenschappelijke tijdschriften’ en ‘educatieve geschriften’ als bedoeld in artikel 2.2 sub 1 t/m 3 van het Reglement 

uitkeringen ter nadere verdeling aan de uitgevers uitkeert, waarbij uitgevers 50% dienen door te betalen aan auteurs. Indien 

uitgevers niet deelnemen aan deze repartitie van Stichting Reprorecht, kan een auteur een beroep doen op het Auteursfonds 

Reprorecht, dat sinds 1 januari 2010 door LIRA wordt beheerd;

g.  Stichting Reprorecht het auteursgedeelte van de Reprorechtvergoedingen in de categorie ‘algemene boeken en overige uitgegeven 

geschriften’ zoals bedoeld in artikel 2.2 sub 7 van het Reglement uitkeringen (ook wel te noemen: ‘bellettrie’) reeds jaarlijks 

rechtstreeks aan LIRA uitkeert ter nadere verdeling onder de tot de kring van LIRA behorende rechthebbenden; dat Stichting 

Reprorecht en LIRA bij gebrek aan titelspecifieke gegevens en uit efficiency overwegingen zijn overeengekomen dat LIRA deze 

bellettrie-gelden toevoegt aan de leenrechtvergoedingen geschriften; 

h.   Stichting Reprorecht het auteursgedeelte van de Reprorechtvergoedingen die zijn geïncasseerd voor de rubriek ‘Periodieken’ zoals 

vermeld onder punt E van deze overwegingen rechtstreeks aan LIRA wenst uit te keren tot nadere verdeling onder de tot de kring 

van LIRA behorende rechthebbenden;

 i.   In het aansluitingscontract van LIRA ‘auteur’ als volgt is gedefinieerd: “de auteur die Werken als hierna gedefinieerd vervaardigt, 

waaronder, maar niet beperkt tot: de dichter, de prozaschrijver, de essayist, de toneelauteur, de librettist en componist van opera’s, 

operettes en musicals, de journalist, de vertaler, de ondertitelaar, de bewerker etc”;

j.   In het aansluitingscontract van LIRA onder ‘Werken’ wordt verstaan: “Auteursrechtelijk beschermde werken van tekstuele aard, 

zoals literaire, literair-dramatische, muziekdramatische, educatieve, journalistieke of wetenschappelijke werken, alsmede daarop 

gebaseerde werken, al dan niet zijnde verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van deze werken, zoals audio-, video-, theatrale, 

audiovisuele en multimediale werken, van welke aard en in welke vorm dan ook, zowel analoog als digitaal”; 

 k.   Op grond van bovengenoemde definities in het aansluitingscontract van LIRA ook freelance journalisten zich kunnen aansluiten;

l.   LIRA met ingang van januari 2009 de activiteiten van Stichting Nieuwswaarde heeft voortgezet en LIRA dientengevolge ook de 

wettelijke auteursrechtelijke (collectieve) vergoedingen verdeelt onder tot de kring van LIRA behorende freelance journalisten;

m.   Stichting Reprorecht vóór januari 2009 het auteursdeel van de Reprorechtvergoedingen die waren geïncasseerd voor de rubriek 

‘Periodieken’ aan Stichting Nieuwswaarde uitkeerde ter verdeling onder freelance journalisten en vervolgens Stichting Reprorecht 

bij bestuursbesluit van 29 juni 2011 LIRA heeft aangewezen als de organisatie belast met de verdeling van het auteursdeel van de 

Reprorechtvergoedingen in de rubriek ‘Periodieken’;
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n.   LIRA deze aanwijzing heeft aanvaard en partijen in dit reglement de nadere voorwaarden overeenkomen voor de verdeling van het 

auteursdeel van de Reprorechtvergoedingen onder tot de kring van LIRA behorende rechthebbenden in de rubriek ‘Periodieken’.

Uitgangspunten verdeling en definities

Artikel 1

1.1.   LIRA keert één maal per jaar het auteursdeel van de Reprorechtvergoedingen die zijn geïncasseerd door Stichting Reprorecht in de 

rubriek ‘Periodieken’ uit aan de rechthebbenden volgens de bepalingen van dit reglement, na aftrek van de in artikel 4 van dit 

reglement bedoelde kosten en voorzieningen en na vaststelling door het bestuur van LIRA van een te reserveren maximum 

percentage voor eventuele na-claims. 

  Onder ‘rechthebbenden’ c.q. ‘auteurs’ wordt in dit reglement verstaan: freelance journalisten (waaronder mede freelance bewerkers 

en vertalers) van ‘Periodieken’. 

  Onder ‘netto saldo’ wordt in dit reglement verstaan: het na aftrek van de kosten en voorzieningen als bepaald in artikel 4 van dit 

reglement in het kader van de jaarrekening vastgestelde voor verdeling aan de rechthebbenden beschikbare bedrag aan 

Reprorechtvergoedingen in de rubriek ‘Periodieken’.

1.2.  LIRA keert het netto saldo met inachtneming van de bepalingen van dit reglement uit aan rechthebbenden die hun werken terzake 

hebben aangemeld bij LIRA ongeacht eventuele contractuele afspraken die rechthebbenden in die hoedanigheid met derden 

hebben gemaakt en ongeacht of die rechthebbenden aangesloten zijn bij LIRA, tenzij de betreffende rechthebbende aantoonbaar 

reeds uit andere bron zijn Reprorechtvergoeding ontvangt en/of tenzij vaststaat of aannemelijk is dat de uit te keren 

Reprorechtvergoeding niet ten goede komt en/of terecht komt bij de rechthebbende auteur zelf, maar ten goede komt aan derden, 

zoals bijvoorbeeld werkgevers en/of opdrachtgevers. In die laatste gevallen zal geen uitkering van Reprorechtvergoedingen 

plaatsvinden, omdat LIRA slechts de belangen behartigt van auteurs zoals nader gedefinieerd in artikel 2 van de statuten van LIRA.

1.3.  Dit reglement is gebaseerd op het streven naar een maximale uitkering van Reprorechtvergoedingen aan een zo groot mogelijke 

groep van rechthebbenden, zodanig dat de verdeling zoveel als mogelijk een afspiegeling vormt van de mate waarin de betreffende 

werken feitelijk reprografisch verveelvoudigd worden.

Vaststelling Reprorechtvergoeding

Artikel 2

2.1  Om voor uitkering van een Reprorechtvergoeding in aanmerking te komen dient een tot de kring van LIRA behorende 

rechthebbende zijn werk(en) zo nauwkeurig mogelijk aan te melden middels het LIRA aanmeldingsformulier onder opgave van 

onder meer:

 -NAW gegevens;

 -Titel van het periodiek waarin het artikel is gepubliceerd;

 -Naam van de uitgever van het periodiek;

 -Jaar van uitgave;

 -Het netto ontvangen honorarium voor het betreffende artikel in het periodiek;

 -De verschijningsfrequentie van het periodiek.

2.2  Rechthebbenden die een opgave doen dienen deze opgave te ondertekenen, waarbij ze verklaren dat ze de auteur/journalist zijn ten 

aanzien van de aangemelde werken en tevens verklaren dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. LIRA kan steekproefsgewijs 

deze gegevens controleren bij de betreffende rechthebbende en zo nodig bij de uitgeverij. De rechthebbende wordt daarvan op de 

hoogte gesteld op het opgavenformulier. De opgegeven gegevens kunnen worden vergeleken met voorgaande jaren.

2.3   Zolang het bestuur van LIRA geen toepassing heeft gegeven aan artikel 2.4 van dit reglement, vindt berekening van de individuele 

repartitie aan rechthebbenden plaats naar rato van het honorarium dat de rechthebbende heeft ontvangen voor zijn/haar artikelen 

verschenen in de rubriek ‘Periodieken’ waarvoor Reprorechtvergoedingen worden geclaimd als bedoeld in artikel 2.1 van dit 

reglement. Daarbij wordt de volgende verdeelmethode gehanteerd:

 a.  Jaarlijks wordt bij bestuursbesluit van LIRA vastgesteld welk ontvangen bedrag aan Reprorechtvergoedingen in repartitie wordt 

gebracht en welk bedrag wordt gereserveerd voor na-claims (artikel 6.2 van dit reglement);

 b. De door rechthebbenden opgegeven honoraria worden bij elkaar opgeteld (hierna te noemen: ‘jaaromzet’);

 c.   Er wordt een percentage berekend door het totaal beschikbare bedrag aan Reprorechtvergoedingen te delen door de jaaromzet 
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vermenigvuldigd met factor 100, hierna te noemen: ‘het percentage’. Het percentage van de jaaromzet wordt vervolgens aan 

rechthebbenden uitgekeerd met inachtneming van hetgeen onder d van dit artikel staat vermeld, na aftrek van de in artikel 4 van 

dit reglement bedoelde kosten en voorzieningen (netto saldo);

 d.   Het percentage dat op grond van artikel 2.3 sub c van dit reglement wordt vastgesteld en aan rechthebbenden wordt uitgekeerd, is 

een maximum percentage. Indien rechthebbenden pas in het tweede of derde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van 

incasso door Stichting Reprorecht (artikel 6.1 van dit reglement) hun claim indienen bij LIRA, kan het bestuur van LIRA het uit te 

keren percentage als bepaald in artikel 2.3 sub c van dit reglement naar beneden bijstellen in het geval het totaalbedrag aan 

na-claims hoger uitvalt dan het bedrag dat maximaal is gereserveerd als bepaald in artikel 6.2  van dit reglement.

2.4  Het bestuur van LIRA kan besluiten om in plaats van de verdeelmethode zoals beschreven in artikel 2.3 van dit reglement, een 

verdeelmethode te hanteren waarbij de uitkering van de Reprorechtvergoedingen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal 

door rechthebbenden geschreven pagina’s. Een dergelijk eventueel te nemen besluit zal kenbaar worden gemaakt in een aparte 

bijlage bij dit reglement. In deze bijlage wordt tevens inzichtelijk gemaakt hoe het aandeel bestemd voor rechthebbenden wordt 

vastgesteld. 

2.5  Het bestuur van LIRA kan jaarlijks besluiten dat de uit te keren Reprorechtvergoedingen worden gewogen met een nog nader te 

bepalen factor die rekening houdt met de hoogte van de oplage.

Bagatelregeling

Artikel 3

3.1.   Teneinde een verantwoord evenwicht te behouden tussen de kosten gemoeid met het realiseren van de verdeling en de hoogte van 

de uit te keren Reprorechtvergoeding kan het LIRA bestuur bepalen dat een over een kalenderjaar verschuldigde 

Reprorechtvergoeding van minder dan EUR 5 niet direct zal worden uitgekeerd.

3.2.   De in lid 1 niet uitgekeerde Reprorechtvergoeding wordt ten behoeve van de betreffende rechthebbende gedurende drie jaar 

gereserveerd totdat het saldo van minimaal EUR 5 zal zijn bereikt. Indien dit saldo na afloop van de drie jaar niet is bereikt wordt het 

bedrag in het eerstvolgende kalenderjaar toegevoegd aan de voor alle Rechthebbenden voor repartitie beschikbare gelden.

Voorzieningen: Kosten/Socu-fonds

Artikel 4

4.1.  LIRA zal over het onder de rechthebbenden te verdelen saldo aan Reprorechtvergoedingen een percentage inhouden ter dekking 

van de kosten die gemoeid zijn met de verdeling van de Reprorechtvergoedingen, welk percentage niet meer zal zijn dan 15% van het 

saldo aan ontvangen Reprorechtvergoedingen. 

4.2.   LIRA zal over het onder de rechthebbenden te verdelen saldo aan Reprorechtvergoedingen een percentage inhouden voor collectieve 

doeleinden in de sociale en culturele sfeer ten gunste van rechthebbenden (Socufonds), welk percentage niet meer zal bedragen dan 

15% van het ter verdeling onder de rechthebbenden beschikbare saldo aan Reprorechtvergoedingen. De voor sociale en culturele 

doelen bestemde gelden worden besteed in de drie kalenderjaren volgend op het kalenderjaar waarin de reservering heeft 

plaatsgevonden. Indien en voor zover deze gelden niet binnen genoemde periode van drie jaar besteed zijn aan de daarvoor gekozen 

bestemming, wordt dit gerapporteerd aan de leden- of aangeslotenen-vergadering. Alsdan wordt een voorstel tot bestemming in het 

eerstvolgende kalenderjaar van (het restant van) het niet tijdig bestede geld aan de leden of aangeslotenen ter goedkeuring 

voorgelegd. 

Tijdstip, wijze van ontvangst en uitkering

Artikel 5

5.1   Stichting Reprorecht keert jaarlijks na afloop van elk kalenderjaar alle in dat voorafgaande kalenderjaar geïncasseerde gelden die 

bestemd zijn voor LIRA uit aan LIRA.

5.2  LIRA zal nadat zij de laatste betaling in een bepaald jaar over het daaraan voorafgaande jaar van de Reprorechtvergoedingen 

ontvangen heeft, de uitkering van het netto saldo van de Reprorechtvergoedingen over het daaraan voorafgaande jaar aan de 

rechthebbenden ter hand nemen, waarbij LIRA uiterlijk binnen 3 jaar na de inning van Stichting Reprorecht, zal overgaan tot 
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verdeling van de ontvangen Reprorechtvergoedingen. Voor Reprorechtvergoedingen die niet binnen 3 jaar kunnen worden 

verdeeld, wordt verwezen naar artikel 6 van dit reglement. 

 

5.3   Zodra LIRA de Reprorechtvergoeding heeft vastgesteld zendt zij aan zowel de aangesloten als niet-aangesloten rechthebbenden die 

hun werk met betrekking tot het betreffende kalenderjaar hebben aangemeld een specificatie van de hen toekomende

  Reprorechtvergoedingen onder vermelding van het percentage van de in artikel 4 bedoelde kosten en voorzieningen en de 

reserveringen als bedoeld in artikel 6.2 van dit reglement. Daarbij zal LIRA duidelijk inzicht geven in de verdeelmethode en 

berekening van de uitkering, waarbij eventuele bijzondere ophogingen of verlagingen worden gemeld, zodat de rechthebbende een 

duidelijk inzicht krijgt in de berekening van het uitkeringsbedrag. LIRA keert vervolgens het netto saldo van de vastgestelde 

Reprorechtvergoedingen uit aan de betreffende rechthebbende. 

Verjaring aanspraken, niet- uitkeerbare gelden; reserve onvoorziene na- claims 

Artikel 6

6.1   Aanspraken van rechthebbenden op Reprorechtvergoedingen verjaren en vervallen na drie (3) kalenderjaren volgend op het 

kalenderjaar van inning door Stichting Reprorecht van de betreffende Reprorechtvergoedingen. 

6.2   LIRA zal het netto saldo van de ontvangen Reprorechtvergoedingen verdelen onder de tot haar kring behorende rechthebbenden 

uiterlijk binnen drie kalenderjaren volgend op het kalenderjaar waarin de Reprorechtvergoedingen  zijn ontvangen. LIRA kan na 

deze drie kalenderjaren maximaal 20% van het bedrag aan ontvangen Reprorechtvergoedingen in dat betreffende kalenderjaar 

gedurende maximaal 2 kalenderjaren blijven reserveren voor in die periode opkomende claims van zowel aangesloten als niet-

aangesloten tot de kring van LIRA behorende rechthebbenden. Het gereserveerde percentage voor claims en de onderbouwing 

daarvan wordt in het LIRA jaarverslag vermeld. 

6.3   De Reprorechtvergoedingen die niet binnen genoemde periode van drie jaar beschikbaar kunnen worden gesteld, en die niet zullen 

of, vanwege bereikt maximum, kunnen worden toegevoegd aan de reservering als bedoeld in artikel 4.2 en artikel 6.2 van dit 

reglement, worden in het eerstvolgende kalenderjaar toegevoegd aan de voor alle Rechthebbenden voor repartitie beschikbare 

gelden. LIRA zal redelijke boekhoudkundige voorzieningen treffen terzake van de in artikel 6 van dit reglement bedoelde niet 

uitkeerbare gelden waarvan de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn nog niet is overschreden. Tevens zal  LIRA jaarlijks een 

matrix aan Stichting Reprorecht aanleveren, waarbij inzicht wordt gegeven in het reserveringspercentage als bedoeld in artikel 6.2 

van dit reglement en de in de voorafgaande vijf (5) jaren gehanteerde reserveringspercentages en het per voorafgaand jaar 

uitgekeerd bedrag aan na-claims onder vermelding van ‘reserveringsjaren’ waarop de na-claims betrekking hebben. 

Rekening en verantwoording

Artikel 7

7.1.   LIRA legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de Stichting Reprorecht over de wijze waarop de Reprorechtvergoedingen 

over een bepaald kalenderjaar onder de rechthebbenden zijn verdeeld, een en ander volgens de bepalingen in de 

Aanwijzingsovereenkomst gesloten tussen Stichting Reprorecht en LIRA. 

Geschillenregeling

Artikel 8

8.1.   Rechthebbenden kunnen klachten die betrekking hebben op uitkering van de Reprorechtvergoeding door LIRA binnen twee 

maanden na de uitkering waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk beargumenteerd indienen bij het bestuur van LIRA.

8.2.   Het LIRA bestuur is gerechtigd klachten die later dan de in het vorig lid bepaalde termijn binnenkomen niet in behandeling te 

nemen.

8.3.  De klachten zullen worden behandeld door het LIRA bestuur dat hiertoe een adviescommissie kan samenstellen.

8.4  Deze geschillenregeling geldt eveneens indien rechthebbenden onderling een klacht hebben met betrekking tot de uitkering van de 

Reprorechtvergoedingen.
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Inwerkingtreding, toepasselijkheid en wijzigingen reglement

Artikel 9

9.1   Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting LIRA op 31 mei 2011 en goedgekeurd door Stichting Reprorecht op 

  29 juni 2011.Het reglement treedt in werking op 29 juni 2011 en blijft in werking totdat een nieuw vastgesteld reglement in werking 

zal zijn getreden. Het reglement is mede van toepassing op verdeling van nog niet uitgekeerde gelden over de voorafgaande 

kalenderjaren 2009 en 2010.

9.2  Het bestuur van LIRA zal minimaal één (1) keer in de drie (3) jaren, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van dit reglement 

door het bestuur van Stichting Reprorecht, dit reglement toetsen op bruikbaarheid en actualiteit. LIRA zal in haar jaarverslag de 

uitkomst van deze toetsing vermelden. Eventuele wijzigingen in het reglement kunnen slechts schriftelijk door het bestuur van 

LIRA worden vastgesteld, na goedkeuring door het bestuur van Stichting Reprorecht. 


