Verdelingsreglement Thuiskopievergoeding Geschriften, behorende bij het
LIRA Repartitiereglement Thuiskopievergoeding
Dit Verdelingsreglement is vastgesteld door het bestuur van LIRA op 4 juli 2017 en
goedgekeurd door het College van Toezicht Auteursrechten op 23 oktober 2017 en door
Stichting de Thuiskopie op 2 november 2017. Dit Verdelingsreglement treedt in werking op 2
november 2017 en blijft in werking totdat een nieuw vastgesteld reglement in werking zal zijn
getreden.
WERKINGSTERREIN
1. Dit Verdelingsreglement behoort bij het LIRA Repartitiereglement Thuiskopievergoeding
(hierna: het Repartitiereglement) en heeft uitsluitend betrekking op de door LIRA op basis van
het Repartitiereglement van de Stichting de Thuiskopie ontvangen Thuiskopievergoeding voor
de rubriek geschriften (hierna: Thuiskopievergoeding Geschriften). Dit Verdelingsreglement
geldt als aanvulling op het Repartitiereglement en de bepalingen van het Repartitiereglement
zijn onverkort van toepassing. Binnen de rubriek geschriften ontvangt LIRA van Stichting de
Thuiskopie vergoedingen voor de volgende soorten werken:
a. E-books en luisterboeken (hierna: “E-books” );
b. Digitale publicaties van uitgegeven kranten en tijdschriften (hierna: “Digitale Periodieken”).
2. Onder rechthebbende auteur wordt in dit Verdelingsreglement verstaan de natuurlijk
persoon of rechtspersoon die ingevolge de Auteurswet in zijn hoedanigheid van auteur
auteursrecht kan doen gelden op werken in tekstvorm behorende tot de onder artikel 1
genoemde rubriek en werken, alsmede de erfgenamen van deze auteurs.
3. Ten aanzien van E-books komen op basis van dit Verdelingsreglement de volgende
categorieën rechthebbende auteurs voor een Thuiskopievergoeding Geschriften in
aanmerking:
a. schrijvers;
b. vertalers;
c. bewerkers;
d. freelance journalisten;
e. houders van een verzamelaarsauteursrecht, die ingevolge artikel 5 lid 1 Auteurswet als
auteursrechthebbenden op een verzamelwerk worden aangemerkt;
f. geestelijk vaders, wiens werk aantoonbaar ten grondslag ligt aan een ander
auteursrechtelijk beschermd werk.
4. Ten aanzien van Digitale Periodieken komen op basis van dit Verdelingsreglement de
volgende categorieën rechthebbende auteurs voor een Thuiskopievergoeding Geschriften in
aanmerking:
a. freelance journalisten;
b. schrijvers;
c. vertalers;
d. bewerkers.
5. In beginsel zullen als de onder de in artikelen 3 en 4 genoemde categorieën rechthebbende
auteurs worden vermoed te zijn:
- de persoon of rechtspersoon die als zodanig in of op het werk wordt aangeduid;
- of als zulks niet duidelijk is of betwist wordt: de persoon of rechtspersoon die in de opdracht-

en/of exploitatieovereenkomst terzake van het werk als zodanig genoemd is;
- of als er sprake is van een pseudoniem: de persoon of rechtspersoon die naar het oordeel
van het bestuur van LIRA voldoende aannemelijk heeft weten te maken dat hij zich van dat
pseudoniem heeft bediend;
- of de persoon of rechtspersoon die anderszins naar het oordeel van het bestuur van LIRA
voldoende aannemelijk heeft weten te maken dat hem of haar ook daadwerkelijk de kwaliteit
van freelance journalist, schrijver, bewerker, vertaler, houder van een
verzamelaarsauteursrecht of geestelijk vader toekomt.
VASTSTELLING THUISKOPIEVERGOEDING GESCHRIFTEN
6. Bij het vaststellen van de hoogte van de aan de rechthebbende auteurs toekomende
Thuiskopievergoeding Geschriften kunnen de volgende factoren mede bepalend zijn:
a. ten aanzien van E-books:
- het aantal rechthebbende auteurs op een geschrift;
- de verkoopaantallen;
- de (verkoop)prijs;
- de aard en omvang van het geschrift.
b. ten aanzien van Digitale Periodieken:
- het aantal rechthebbende auteurs op een werk;
- het honorarium van de rechthebbende auteur;
- het aantal door de rechthebbende auteur geschreven artikelen;
- de aard van het Periodiek;
- het aantal door de rechthebbende auteur geschreven pagina’s of woorden;
- de hoogte van de oplage.
In het geval een rechthebbende auteur een werk om niet heeft geschreven, kan het bestuur
van LIRA besluiten om een fictief honorarium te hanteren voor de vaststelling van de hoogte
van de Thuiskopievergoeding Geschriften voor Digitale Periodieken.
7. Ten aanzien van E-books geldt met betrekking tot de in artikel 3 opgenomen categorieën
rechthebbende auteurs de volgende aandelenverdeling:
a. Indien er niet meer dan één rechthebbende auteur per geschrift is, ontvangt die
auteur 100 % van de beschikbare vergoeding.
b. Indien er meer rechthebbende auteurs zijn met betrekking tot een oorspronkelijk
Nederlandstalig E-book, dan gelden in beginsel de volgende uitgangspunten:
Indien er twee of meer schrijvers zijn, ontvangt iedere schrijver een gelijk deel
van de beschikbare vergoeding.
Indien er één (of meer) schrijver(s) en één (of meer) bewerker(s) zijn
krijgt/krijgen de schrijver(s) 2/3 deel en de bewerker(s) 1/3 deel van de
beschikbare vergoeding:
- de schrijver(s): 66,67 %
- de bewerker(s): 33,33 %
Indien er een of meer schrijver(s) en/of bewerker(s) zijn en één of meer
houder(s) van een verzamelaarsauteursrecht krijgt/krijgen de schrijver(s) en/of
bewerker(s) 9/10 deel en de houder(s) van het verzamelaarsauteursrecht 1/10

deel van de beschikbare vergoeding:
- de schrijver(s) en/of bewerker(s): 90 %
- de houder(s) van het verzamelaarsauteursrecht: 10 %
Indien er één of meer schrijver(s) en/of bewerker(s) zijn en één of meer
geestelijk vader(s) krijgt/krijgen de schrijver(s) en/of bewerker(s) 9/10 deel en
de geestelijk vader 1/10 deel van de beschikbare vergoeding:
- de schrijver(s) en/of bewerker(s): 90 %
- de geestelijk vader: 10 %
De schrijver van een voor- en/of nawoord, commentaar, advies, toelichting of
annotatie ontvangt 1% van de beschikbare vergoeding.
c. In het geval van een in het Nederlands vertaald of hertaald E-book
ontvangt/ontvangen de auteur(s) van het oorspronkelijke buitenlandse boek 30 % en
de vertaler(s) 70 % van de beschikbare vergoeding.
- de auteur(s) van het oorspronkelijke buitenlandse boek: 30 %
- de vertaler(s): 70%
Indien een E-book zowel in het Nederlands vertaald als in het Nederlands bewerkt is,
dan geldt de volgende verdeling:
- de auteur(s) van het oorspronkelijke buitenlandse boek: 30 %
- de vertaler(s): 35 %
- de bewerker(s): 35 %
Na vaststelling van het aandeel voor de auteurs van het oorspronkelijk buitenlandse
boek, zijn de verdeelregels onder b van toepassing op de onderlinge verdeling tussen
de auteurs binnen deze categorie. In het geval er sprake is van meerdere vertalingen,
dan ontvangt iedere vertaler een gelijk deel van het aan deze categorie toegekende
percentage van 70 % of 35 %. Indien er sprake is van meerdere bewerkers, ontvangt
iedere bewerker een gelijk deel van het toegekende percentage van 35%.
d. In het geval van een bundel of verzamelwerk wordt de beschikbare vergoeding
verdeeld over het aantal rechthebbende auteurs, mits dit aantal bekend is. Als het
aantal auteurs niet bekend is, wordt uitgegaan van 10% per auteur.
e. (hoofd/eind)redacteuren, persklaarmakers e.d., komen niet in aanmerking voor een
Thuiskopievergoeding Geschriften. De wijze van vermelding in het colofon kan hierbij
mede bepalend zijn.
TOT SLOT
8. In alle gevallen waarin dit Verdelingsreglement en het Repartitiereglement niet voorzien,
beslist het bestuur van LIRA.

