
 

Verdelingsreglement behorende bij het “reglement van nadere verdeling van 

Stichting Lira t.b.v. auteurs en leenrechtvergoedingen geschriften”. 
Op basis van het reglement van nadere verdeling is een standaard percentuele 

rechtenverdeling aangemaakt.  
 

De standaardverdeling is als volgt: 
 

- in het geval van 1 schrijver per boek, ontvangt deze schrijver : 100 % 

 
- in het geval van 2 of meer schrijvers per boek,  

ontvangt iedere schrijver       : een gelijk deel 
Een interviewer en een geïnterviewde worden beide gezien als auteur 

 
- in het geval van 1 (of meer) schrijver(s) en 1 (of meer) bewerker(s): 

ontvangt/ontvangen de schrijver(s)     : 66,66 % 
ontvangt/ontvangen de bewerker(s)     : 33,34 %  

 

- in het geval van 1 (of meer) auteur(s) en 1 (of meer) 
verzamelaar(s)/samensteller(s): 

ontvangt/ontvangen de auteur(s)     : 90 % 
ontvangt/ontvangen de verzamelaar(s)     : 10 % 

 
- in het geval van een 1 (of meer) Geestelijk Vader(s) en 1 (of meer) auteur(s): 

ontvangt de auteur:       90% 

ontvangt de Geestelijk Vader:      10% 
 

-  in het geval van een in het Nederlands vertaald boek 
ontvangt de auteur van het oorspronkelijke buitenlandse boek : 30 % 

ontvangt de vertaler       : 70 % 
Hertalingen worden aangemerkt als vertalingen. Mochten er meerdere vertalingen in 

één boek zijn opgenomen, dan delen de vertalers een gelijk deel van de 70% 

 
- in het geval van een in het Nederlands vertaald en bewerkt boek 

ontvangt de auteur van het oorspronkelijke buitenlandse boek : 30 % 
ontvangt de vertaler       : 35 % 

ontvangt de bewerker       : 35 % 
       

- in het geval van het schrijven van een voor- en/of nawoord, commentaar, 
advies, toelichting of annotatie ontvangt de schrijver hiervan : 1% 

in gevallen dat een toelichting of commentaar van een dergelijke omvang is dat de 

schrijver aanspraak meent te kunnen maken op medeauteurschap, kan hiervan worden 
afgeweken; zulks is ter beoordeling door de klachtencommissie 

 
- in het geval van een bundel/verzamelwerk 

wordt 100% verdeeld over het aantal auteurs, mits dit aantal bekend is  
als het aantal auteurs niet bekend is, wordt uitgegaan van 10% per auteur 

 

- in het geval van een overleden auteur, ontvangen de erfgenamen tot 70 jaar  
na de dood het aandeel voor de auteur 

 
- in het geval van een auteur die langer dan 70 jaar is overleden, wordt het voor  

die auteur berekende aandeel niet uitgekeerd  



 

- (hoofd/eind)redacteuren komen op grond van de Auteurswet niet in aanmerking voor 

een leenrechtvergoeding. De wijze van vermelding in het colofon is hierbij bepalend. 
 

Indien tussen u en de andere auteurs (schrijver, vertaler, bewerker, verzamelaar) een 
andere procentuele rechtenverdeling is overeengekomen, verzoeken wij u ons een 

schriftelijke verklaring te sturen, ondertekend door u en de medeauteurs.  
 

Mocht u gegronde reden hebben om voor een specifiek werk een andere rechtenverdeling te 

willen laten hanteren, dan kan u dit voorleggen aan de klachtencommissie die jaarlijks 
bijeenkomt. 


