Toelichting Lira Auteursfonds Reprorecht
Op grond van de Nederlandse Auteurswet betalen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen
in Nederland een zogeheten reprorechtvergoeding aan Stichting Reprorecht, voor het kopiëren
uit onder meer vak- en wetenschappelijke boeken en tijdschriften en educatieve geschriften.
Sinds 2013 omvat de reprorechtregeling ook een licentie voor bepaalde vormen van digitaal
hergebruik (zoals bijvoorbeeld e-mailen, opslaan op een computer of op intranet zetten).
Uitgevers ontvangen van Stichting Reprorecht jaarlijks een vergoeding op basis van de omzet die
zij hebben behaald over opgegeven publicaties. Uitgevers in de categorieën vak, wetenschap en
educatie, ontvangen ook het auteursdeel van de vergoedingen. Zij zijn verplicht om dat gedeelte
door te betalen aan de betreffende auteurs.
Wanneer uitgevers niet deelnemen aan de repartitie door Stichting Reprorecht, dreigen de
auteurs hun reprorechtgelden mis te lopen. Daarom is het Auteursfonds opgericht, dat wordt
beheerd door Stichting Lira. Alleen schrijvers die publiceren in de categorieën vak, wetenschap
en onderwijs en die géén reprorechtvergoeding via hun uitgever ontvangen, kunnen bij het fonds
een claim indienen.
Welke categorieën worden meegenomen in de uitkering?
De volgende categorieën worden onderscheiden:
• Vak- en wetenschappelijke boeken: boeken die primair bedoeld zijn voor studie, de
uitoefening van een vak of beroep, en voor wetenschappelijk onderzoek;
• Vak- en wetenschappelijke tijdschriften: tijdschriften en periodieken die primair bedoeld zijn
voor studie de uitoefening van een vak of beroep, en voor wetenschappelijk onderzoek;
• Educatieve geschriften: geschriften die primair bedoeld zijn voor onderwijs-, opleidings-,
cursus- en lesdoeleinden met uitzondering van het wetenschappelijk onderwijs.
Welke publicaties komen in aanmerking voor een vergoeding?
• In Nederland uitgegeven vak-, wetenschappelijke- en educatieve boeken en tijdschriften.
Daarnaast vallen ook de digitale verschijningsvormen van boeken en tijdschriften die eerst
als papieren uitgave zijn verschenen onder de regeling.
• Vak- en wetenschappelijke tijdschriften die niet slechts voor leden of aangeslotenen
verkrijgbaar zijn, maar waarop het voor eenieder mogelijk is zich te abonneren.
• Publicaties van uitgeverijen die zich niet hebben aangemeld voor de reguliere repartitie van
Stichting Reprorecht. De lijst met deelnemende uitgeverijen kunt u vinden op de website
www.lira.nl en op de webportal.
• Uitgaven die vallen onder de categorie geschriften volgens het Reglement Uitkeringen van
Stichting Reprorecht.
• Uitgaven die voor het algemeen publiek te verkrijgen zijn;
• Geschriften waarmee in het jaar 2015 en 2016 omzet is gerealiseerd.
NB onderstaande uitgaven komen niet in aanmerking voor een uitkering:
• Algemene geschriften zoals nota’s, rapporten, handleidingen, verslagen of reclamedrukwerk;
• Informatiedragers anders dan geschriften (zoals cassettes, diskettes, cd-roms, dvd’s, digitale
uitgaven);
• Geschriften waarop het auteursrecht is komen te vervallen, 70 jaar na het overlijden van de
auteur.
Bewijsstukken
Bij publicaties in tijdschriften is de datum van verschijning essentieel (2015 en 2016), deze kunt
u aantonen door:
• een kopie van de inhoudsopgave of colofon met uw naamsvermelding;
• een kopie van de afrekening van de uitgever inzake uw honorarium.

Bij publicaties in boeken zijn er twee mogelijkheden:
• Het boek is verschenen in 2015 of 2016, zie hierboven bij tijdschriften;
• Het boek is verschenen vóór 2015 en 2016, zie hierboven bij tijdschriften – NB, in dit geval
kunt u de publicatie alleen aanmelden als u voor die publicatie honorarium/royalty’s over dit
jaar 2015 respectievelijk 2016 heeft ontvangen van de uitgever.
Vergoeding
De vergoeding is € 1,00 per gepubliceerde pagina.
Naclaimtermijn
De naclaimtermijn voor het Auteursfonds is drie jaar. U kunt daarom naast opgave voor 2015 en
2016 ook nog opgave doen voor 2014. Het overzichten met uitgeverijen die in 2014 heeft
deelgenomen aan de repartitie van Stichting Reprorecht vindt u op onze website en webportal.

