Geachte auteur,
Bijgesloten treft u een belangrijke mededeling van Stichting Reprorecht over de aanpassing van de betaling van
reprorechtvergoedingen aan auteurs. In het verleden betaalde Stichting Reprorecht de u toekomende vergoedingen
aan Wolters Kluwer en betaalde Wolters Kluwer de vergoeding door aan u. Vanaf nu kunt u reprorechtvergoedingen
ontvangen via de auteursorganisatie Stichting LIRA (LIteraire Rechten Auteurs). Deze wijziging van betaling van
reprovergoedingen aan auteurs is het gevolg van het besluit van Stichting Reprorecht (hierna Reprorecht). In de
bijgevoegde brief van Stichting Reprorecht leest u meer over de achtergrond van deze wijziging.
Stichting LIRA (hierna LIRA) zal in december de reprorechtvergoedingen betalen over de jaren 2018 en 2019.
Belangrijke eerste stap is dat u zich zo spoedig mogelijk bij LIRA registreert (gebruik de knop ‘Aanmelden’). Het is
niet nodig om lid te worden van LIRA. Daarna zult u van LIRA een uitnodiging ontvangen voor het doen van een
opgave van uw auteurswerkzaamheden die als grondslag dient voor de betaling. Hoe u zich kunt aanmelden, leest
u in de bijgevoegde brief van Reprorecht. Verwijzingen naar aanvullende informatie treft u eveneens daar aan.
Belangrijk is dat alleen de auteurs zélf in aanmerking komen voor reprorechtvergoedingen.
Dit betekent dat:
1. Werkgevers van auteurs, bijvoorbeeld advocatenkantoren of universiteiten die in het verleden
reprovergoedingen ontvingen, zich niet kunnen registreren bij LIRA als rechthebbende. Alleen de auteur
zelf kan via LIRA een reprorechtvergoeding ontvangen.
2. Redacties van titels waarbij de auteursvergoedingen worden betaald via de redactie kunnen zich niet
registreren bij LIRA. Hier geldt dat alleen de auteur zelf bij LIRA een reprorechtvergoeding kan aanvragen.
NB1 R
 edactiewerkzaamheden vormen (ook in de nieuwe situatie) géén grondslag om in aanmerking te komen
voor reprorechtvergoedingen.
NB2 Auteurswerkzaamheden waarvoor is afgesproken dat de uitgever geen royalty of honorarium
verschuldigd is, komen ook in aanmerking voor een reprorechtvergoeding. Auteurs kunnen zich
hiervoor aanmelden bij LIRA.
Zorg dat u zich vóór 10 september a.s. registreert om in aanmerking te komen voor de verdeling 2018 en 2019.
Wolters Kluwer speelt in deze verdeling geen rol meer. De komende tijd zullen wij u nog wel helpen herinneren om u
te registreren bij Stichting LIRA teneinde uw reprorechtvergoeding te ontvangen. Meer informatie over deze wijziging
treft u aan op de website van Stichting Reprorecht. Eventuele vragen kunt u mailen aan lira@cedar.nl.
Met vriendelijke groet,

Peter Immink
Content Director
Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Aan: freelance tekstauteurs (auteurs die niet in loondienst zijn bij de uitgever)

BELANGRIJKE WIJZIGING IN VERDELING REPRORECHTVERGOEDINGEN:
UW REPRORECHTVERGOEDING VOORTAAN VIA STICHTING LIRA
Datum: 9 juli 2020

Geachte mevrouw, heer,

U ontvangt deze brief via uw uitgever omdat u jaarlijks via uw uitgever uw reprorechtvergoeding
ontvangt voor freelance* schrijfwerkzaamheden. Mogelijk heeft u vernomen dat de verdeling van de
reprorechtvergoedingen in 2019 is aangehouden, omdat Stichting Reprorecht de verdeling op een
andere manier wilde uitvoeren. Dit heeft onverhoopt veel langer geduurd dan verwacht, maar nu gaat
Stichting Reprorecht over tot verdeling van de vergoedingen op de nieuwe manier.
Wat verandert er voor u?
Vanaf nu worden de reprorechtvergoedingen uitgekeerd door Stichting Lira (LIteraire Rechten
Auteurs), niet meer door uw uitgever(s). Stichting Lira is een auteursrechtorganisatie en
belangenbehartiger voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten.

Wat moet u doen om een reprorechtvergoeding te kunnen ontvangen?
Om uw vergoeding te kunnen ontvangen, meldt u zich zo snel mogelijk aan bij Stichting
Lira, uiterlijk op 10 september 2020 om verzekerd te zijn van een uitnodiging voor de
eerste verdeling.
Op de portal van Stichting Lira kunt u zich aanmelden: portal.lira.nl/reprorecht. Stichting
Lira informeert u dan over de procedure om uw reprorechtvergoeding te ontvangen.

z.o.z. voor meer informatie
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Wilt u meer informatie?
Op de website van Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl/auteurs-en-uitgevers/auteurs) vindt u een
toelichting bij de wijzigingen en de gevolgen voor u. Ook vindt u hier informatie over Stichting
Reprorecht en de reprorechtvergoeding, en over de betrokken organisaties, zoals Stichting Lira voor
tekstauteurs.
Met vriendelijke groet,

Martèl Bakker Schut
Directeur Stichting Reprorecht
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
T 023 870 02 07
E repartitie@reprorecht.nl

*Hiermee bedoelen we dat u voor de schrijfwerkzaamheden niet in loondienst was bij de uitgever(s),
maar dat u heeft geschreven op basis van bijvoorbeeld een opdrachtovereenkomst. Als u tegelijkertijd
in loondienst was bij een ander bedrijf dan de uitgever(s) maakt dit voor de reprorechtvergoeding niet
uit.
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