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

 

 

Onderwerp: de reprorechtvergoeding voor (digitaal) kopiëren uit uw werk 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Wij hebben uw uitgever gevraagd om deze brief aan u door te sturen, omdat u freelance* 

schrijfwerkzaamheden heeft verricht voor uitgevers, en daarom mogelijk in aanmerking komt voor een 

reprorechtvergoeding. Wij kennen u niet persoonlijk, vandaar dat wij via deze weg proberen zoveel 

mogelijk freelance tekstauteurs te bereiken. 

 

Graag stellen wij ons voor: wij zijn Stichting Reprorecht. We zijn door de Minister van Justitie en 

organisaties van tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers aangewezen om ervoor te zorgen dat 

tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers een reprorechtvergoeding ontvangen voor het op papier en 

digitaal kopiëren uit hun werk binnen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. 

 

 

We vallen hieronder eerst met de deur in huis door uit te leggen wat u moet doen om een 

reprorechtvergoeding te kunnen ontvangen. Daarna zullen we de grootste vragen die we ongetwijfeld 

hebben opgeroepen voor u beantwoorden. 

 

 

 
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 om verzekerd te zijn van een uitnodiging voor de 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. 
 

 

 

Wat zijn Stichting Reprorecht en de reprorechtvergoeding? 

De reprorechtvergoeding is een auteursrechtenvergoeding voor het op papier en digitaal kopiëren uit 

auteursrechtelijk beschermde werken.  

 

Bedrijven en instellingen maken (digitale) kopieën uit vaktijdschriften, boeken, kranten, en digitale 

versies daarvan, zoals e-books en afgeleide websites. Het delen van bijvoorbeeld actuele vakinformatie 

is belangrijk voor de professionele kennis van medewerkers en de groei van het bedrijf. 

 

z.o.z. voor meer informatie 

 

 

 

https://portal.lira.nl/reprorecht
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De makers (zoals tekstauteurs, fotografen, illustratoren) en uitgevers van deze publicaties hebben 

recht op een vergoeding voor het (digitaal) kopiëren van hun auteursrechtelijk beschermd werk. Met 

de reprorechtregelingen voor het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen int 

Stichting Reprorecht deze reprorechtvergoeding en zorgt dat de tekstauteurs, beeldmakers en 

uitgevers de vergoeding ontvangen.  

 

Zo krijgen de rechthebbenden een eerlijke vergoeding voor het (digitaal) kopiëren van hun werk. Dit 

draagt eraan bij dat zij hun werk kunnen blijven doen, en dat er volgende week en volgende maand 

weer nieuwe, actuele informatie beschikbaar is. 

 

 

Hoe worden de reprorechtvergoedingen verdeeld? 

Ieder jaar verdeelt Stichting Reprorecht de geïncasseerde vergoedingen via verdeelorganisaties onder 

de tekstauteurs, visuele makers (fotografen, grafisch ontwerpers, illustratoren, etc.) en uitgevers van 

de boeken, tijdschriften en kranten waaruit (digitaal) gekopieerd wordt. De verdeelorganisatie voor 

freelance tekstauteurs is Stichting Lira (LIteraire Rechten Auteurs): een auteursrechtorganisatie en 

belangenbehartiger voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten. 

 

 

Heeft u vragen over uw aanmelding via de portal van Stichting Lira, of de verdeling en 

uitkering door Lira? 

 

Stichting Reprorecht beschikt niet over de informatie om deze vragen te beantwoorden. Wij raden u 

aan om eerst op de website van Stichting Lira te kijken of het antwoord op uw vraag bij de 

veelgestelde vragen of in Lira’s aankondiging staat. 

 

Als uw vraag er niet tussen staat of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Lira. Zij 

zijn momenteel alleen per e-mail bereikbaar op lira@cedar.nl.  

 

Indien u een medewerker van Lira wilt spreken, dan kunt dat laten weten in uw bericht. Vergeet dan 

niet uw telefoonnummer te vermelden in uw bericht. Lira belt u tijdens kantooruren terug. 

 

Op de website van Stichting Reprorecht vindt u een toelichting bij de wijzigingen en de gevolgen voor 

u. Ook vindt u hier informatie over Stichting Reprorecht en de reprorechtvergoeding. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Reprorecht 

 

 

 

 

*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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https://www.lira.nl/Articles/lira-keert-reprorechtvergoedingen-uit-aan-auteurs-van-vak-wetenschappe
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